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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัเร่ือง  “พฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล กบัการก าหนด
บทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั” มีวตัถุประสงค์
การวจิยั คือ ศึกษาข่าวและการท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
ตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบนั  เพื่อวิเคราะห์ข่าว การท าข่าว พฒันาการข่าวเชิงสืบสวน ท่ีส่งเข้า
ประกวดและไดรั้บรางวลั ให้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบกระบวนการการ
ท าข่าวเชิงสืบสวนขององคก์รส่ือ นกัข่าวอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมบทบาทการท าข่าว
เพื่อป้องกนัและเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทย  การศึกษาใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ 2 วิธี 
คือ  การวิจยัเชิงเอกสารโดยการวิเคราะห์เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนั
ตกุล ตั้งแต่ปี 2515–2556 จ านวน 36 ข่าว  และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้  าข่าวท่ีได้รางวลั รวมทั้ง
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  รวม
จ านวน 42 คน  

 ผลการวิจยัพบว่า ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-
2556 จ านวน 36 ข่าว เป็นข่าวลกัษณะเชิงสืบสวนทั้งส้ิน  และมีส่วนส าคญัในการเปิดโปงและระงบั
ยบัย ั้งการทุจริตคอร์รัปชนัในหลายกรณี  ทั้งยงัสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางนโยบาย
กฎหมายและทางการเมืองไดด้ว้ย  ผลการวิจยัช้ีว่าข่าวจากหนงัสือพิมพคุ์ณภาพ ไดรั้บรางวลัเป็น
ส่วนใหญ่ จ านวน 23 ข่าว ส่วนข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ หรือแนวประชานิยม ไดรั้บรางวลั 
13 ข่าว   หนงัสือพิมพม์ติชน ได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมากท่ีสุด จ านวน  11  ข่าว  หนงัสือพิมพ์
ไทยรัฐ ส่งข่าวเขา้ประกวดมากท่ีสุดจ านวน 121 ข่าว ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมจ านวน 7 ข่าว   ข่าว 
“ขงัลืม” ท่ีไดรั้บรางวลัคร้ังแรกสุด  ถูกจดัอยูใ่นประเภทข่าวเบาเพียงข่าวเดียว  และใชเ้วลา 3 วนั ใน
การน าเสนอข่าวซ่ึงส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยชาวอินเดียท่ีหลบหนีเขา้เมืองท่ีถูกขงัลืม
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นานกว่า 3 ปี ไดรั้บการปล่อยตวัเป็นอิสรภาพ   ส่วนข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความ
ลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี” ใชเ้วลาในการน าเสนอข่าวยาวนานท่ีสุด 10 ปี 9 เดือน 
25 วนั ท าใหช้าวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากสารเคมีร่ัว ชนะคดีไดรั้บเงินชดเชยจากภาครัฐ      

 กระทรวงศึกษาธิการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กระทรวงพาณิชย์  เป็น
หน่วยงานท่ีปรากฏอยูใ่นข่าวท่ีไดร้างวลัมากท่ีสุด แห่งละ 4 ข่าว จากการวเิคราะห์ข่าวท่ีไดรั้บรางวลั
พบวา่ กลยทุธ์การท าข่าวเชิงสืบสวนในข่าวแต่ละข่าว พฒันาข้ึนตามความซบัซ้อนของประเด็นข่าว 
และจากการเขา้ถึงขอ้มูลข่าว ซ่ึงจ าแนกได ้3 ส่วน คือ 1.จากการลงพื้นท่ี 2.จากการใชข้อ้มูลเอกสาร
หลกัฐาน และ 3.จากการใชร้ะเบียบกฎหมายตรวจสอบ 

 ข่าวประเภททุจริตคอร์รัปชนั พบวา่เร่ิมปรากฏในข่าว  “ทุจริต รพช.”  ท่ีไดรั้บรางวลัใน
ปี 2522  ส่วนการทุจริตของนกัการเมือง เร่ิมปรากฏในข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน” ท่ีไดรั้บ
รางวลัในปี 2529  ส่วนการบริหารประเทศรัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และรัฐบาลน.ส.ยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี  ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัเน้ือหาเช่ือมโยงกนัหลายประเด็น ไดรั้บการระบุว่า 
เป็นการทุจริตคอร์รัปชนัเชิงนโยบาย ท่ีมีความเช่ือมโยงขอ้มูลในต่างประเทศ และเป็นตวัอยา่งข่าว
เชิงสืบสวนท่ีสร้างผลกระทบอยา่งเด่นชดั  

อยา่งไรก็ดี  มีปรากฏการณ์พบว่า  ระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมา หนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้
ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  มีจ  านวนลดลง  คุณภาพข่าวก็ดูเหมือนลดลง
ดว้ย  โดยเฉพาะข่าวทุจริตคอร์รัปชนั  ซ่ึงไดมี้การตั้งขอ้สังเกตวา่ ปัจจยัส าคญัมาจากขอ้จ ากดัในการ
ท างานของหนงัสือพิมพแ์ต่ละฉบบั ทั้งปัจจยัดา้นธุรกิจ และการแข่งขนัของส่ือในยุคปัจจุบนั ท่ีมุ่ง
เสนอข่าวฉาบฉวยเร้าอารมณ์ตามกระแส  รวมถึงการถูกแทรกแซงจากอ านาจของกลุ่มทุนและ
อ านาจรัฐ  ส่งผลใหห้นงัสือพิมพห์ลายฉบบัต่างปรับเปล่ียนนโยบายในการน าเสนอข่าวเพื่อความอยู่
รอดในการด าเนินธุรกิจ น าเสนอข่าวตามกระแสทัว่ไปเป็นหลกั ขณะเดียวกนันกัข่าวรุ่นใหม่ก็มี
ประสบการณ์และทกัษะไม่เพียงพอในการท าข่าวเชิงสืบสวนให้มีคุณภาพไม่ถึงขั้นท่ีจะสามารถส่ง
เขา้ประกวดชิงรางวลัได ้

 ผลการวิจยัในส่วนการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั แสดงให้เห็นว่า ข่าวเชิงสืบสวนมี
ความส าคญัต่อประเทศชาติอยา่งมาก เป็นกลไกส าคญัในการตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั
ได้อย่างดี  ดงันั้น ส่ือมวลชนทุกภาคส่วนควรก าหนดนโยบายการท าข่าวเชิงสืบสวนร่วมกนัให้
ชดัเจนเป็นรูปธรรม  ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อบทบาทหนา้ท่ีในการท าข่าวประเภทน้ีมากข้ึน 
เพื่อป้องกนัรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ     
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study the investigative news stories that received the  best news 

reward from Isra Amantakul Foundation since 1972 to 2015 totaling 36 news stories. The study 
using qualitative methods –a documentary or content analysis and in-depth interview the reporters 
and the stake holders   who involved and earned the best news competition totaling 42 persons. 

 Research results regarding the development of the best news competition reveal that 
all rewarded news stories are investigative news stories. In addition, the presentation of these 
investigative news on the newspaper resulted of uncovering and stopping several fraudulence and 
consumption. Consequently, there were punishments of those people involving certain wrong 
doing  furthermore, some related policies, laws  and regulation were  also changed to present 
those wrong doing.  

 The best news competition  shows that from 36 news rewarded  there are  23  news 
stories published in quality newspapers and 13  popular newspapers. Thairath daily newspaper 
has a largest number of news stories (121 items from totaling  410 items) were  sent for the best 
news competition while Matichon daily newspaper won 23 best news which is the biggest 
number  comparing to other newspapers. 

 In addition, political news incidents, especially  concerned with fraudulence and 
corruption, occur most frequently in the Education Ministry, the Stock Exchange of Thailand  and 
the Commerce Ministry. These investigative news incidents uncovered the issues and made news 
coverage through field  observation, documentary research and  law review looking for any legal 
violation. The biggest incidents concerning corruption issue that revealed by investigative 
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reporting  are the eases who  of in ex-prime minister Thaksin Shinnawatra and ex-prime minister 
Yinglak Shinnawatra who involving to some kinds of fraudulent in their governments. 

 However, findings from content analysis and in-depth interviews  show that the 
quantity and quality of a number investigative news stories recently decrease, especially news 
about corruption. This phenomenon is  due to several  limitations in  news making such as the 
news making policy, the intervening  from business investors, governmental and political sources, 
and  other social factors. 

 Morever, young or junior reporters today lack of training  in investigative news 
reporting  and  less motivation to do a risky and difficult job investigative  reporting  Most media 
organizations also tries  to make  them survival in the business industry competition by presenting 
soft news and sensitive news stories to attract the mass market.  

 The key informants from the interview suggested media organizations  set a concrete 
newspaper policy to promote reporters conducting quality investigative reporting to protect public 
interest and get rid of corruption in the country. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “พฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  กบัการ

ก าหนดบทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน” คร้ังน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จิรโสภณ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้ค  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะ
ท าการคน้ควา้ ให้ความรู้ดา้นวิชาการ ด้านเทคนิค และขอ้คิดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าคร้ังน้ี รวมถึง รองศาสตราจารย์มาลี บุญศิริพันธ์ และ ดร.มนต์ ขอเจริญ ในฐานะ
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และคุณประสงค ์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัอิศรา 
มูลนิธิพฒันาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย  ท่ีให้แง่คิดส าคญัในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าการศึกษา
ซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง
การศึกษาในตอนตน้ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยเหลือและ
เป็นก าลงัใจ ใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี   
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บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News) เป็นรูปแบบการรายงานข่าวประเภทหน่ึงของ
ส่ือมวลชนท่ีไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนาน วา่เป็นข่าว
ท่ีทรงพลัง และสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในสังคมมากท่ีสุด โดยเฉพาะการตรวจสอบ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเป็นมะเร็งร้ายกดักินสังคม  เพราะกระบวนการท างานของข่าวประเภท
น้ี มุ่งเนน้การเจาะลึกขอ้มูลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของเหตุการณ์ท่ีถูกหมกเม็ดซ่อนง าไวเ้พื่อประโยชน์ของ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีอ านาจในการบริหารประเทศออกมาเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้และ
รับทราบ  จนน าไปสู่การเปล่ียนแปลง เกิดความร่วมมือในการปกป้องรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
เกิดการระงบัยบัย ั้งหรือยติุเร่ืองนั้น รวมทั้งการลงโทษผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย  

 ในวงการวิชาชีพส่ือมกัเรียกข่าวเชิงสืบสวนว่า “ข่าวเจาะ” เพราะเป็นข่าวท่ีไดม้าดว้ย
การสืบคน้ขุดเจาะเร่ืองราวออกมาตีแผ่อย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่พบขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งตรงตาม
เหตุการณ์นั้นทุกประการ ภาษาทางวชิาการเรียกวา่  “ข่าวสืบสวน” หรือในภาษาองักฤษมาจากค าวา่ 
“Investigative Reporting” หรือ “Investigative Journalism” ราชบณัฑิตยสถานบญัญติัเป็นศพัท์
ในทางวารสารศาสตร์วา่ การรายงานข่าวแบบสืบสวน (สมหมาย ปาริจฉตัต,์ 2537, น.21) 

 ขณะท่ีกระบวนการและขั้นตอนการท างานข่าวประเภทน้ีจะมีมากกวา่การรายงานข่าว
แบบปกติ ท่ีเรียกวา่ “ข่าวประจ าวนั” (Routine News) หรือ “ข่าวตรงไปตรงมา” (Straight News) 
นักข่าวท่ีท าข่าวประเภทน้ีต้องท างานหนักเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง รวมถึง
หลกัฐานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบสืบคน้ขอ้มูลดา้นเอกสาร การเสาะแสวงหาแหล่งข่าว การ
สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นรอบดา้น รวมถึงการลงพื้นท่ีตรวจสอบยนืยนัขอ้เทจ็จริง 

บ็อบ วูด้เวิร์ด (Bob Woodward) นักข่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตนัโพสต์ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงท าข่าวคดีวอเตอร์เกต (Watergate) เปิดโปงขบวนการโกงการเลือกตั้งของอดีต
ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน สหรัฐอเมริกา  ยืนยนัวา่  การสืบสวนมีความส าคญัต่อการท างานของ
นกัข่าว เพราะถา้ไม่มีการสืบสวน นกัข่าวก็จะเขียนข่าวไปตามความเช่ือ ตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูล 
หรือหลกัฐานหลายคร้ังจนกวา่จะเช่ือวา่เป็นของจริง (Woodward, Bob, 2009)  
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ขณะท่ี ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  ผูอ้  านวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพฒันา

ส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย อดีตนกัข่าวท่ีท าข่าวเปิดโปงพฤติกรรมการซุกหุ้นของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นว่า ข่าวเชิงสืบสวนเป็นข่าวท่ีอธิบายเบ้ืองหลงัของ
ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างครบถว้นรอบดา้น มากกว่าการรายงาน
ข่าวตามปกติท่ีให้ขอ้มูลต่อผูอ่้านวา่ ใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เท่านั้น  (ประสงค ์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557) 

ส าหรับการท างานข่าวเชิงสืบสวนในประเทศไทย  มีข่าวส าคญัหลายช้ินท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของประเทศ อาทิ ข่าวการซ้ือขายหุน้บริษทั ชินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  
ของคนในตระกลูชินวตัรใหแ้ก่กองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 มูลค่ากวา่ 
7 หม่ืนล้านบาท น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรี หรือคดีเงินกูเ้ท็จ 45 ลา้น จากบริษทั เอเอเอส ออโตเ้ซอร์วิส ทั้งท่ีไม่มีการกูย้ืมจริง 
ของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(เสียชีวติแลว้) ส่ือมวลชนขดุคุย้จนเร่ืองเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมี
ค าวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่า พล.ต.สนั่น มีความผิดฐานจงใจแสดงบญัชีทรัพยสิ์นอนัเป็นเท็จตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 295 ถูกตดัสิทธ์ิทางการเมืองเป็นเวลา 
5 ปี   

ส่วนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสังคมตะวนัตกท่ีส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ค่อนขา้งสูงนั้น การรายงานข่าวเชิงสืบสวนถือเป็นทกัษะการท าข่าวชั้นสูง ข่าว
ชนิดน้ีมกัไดรั้บการยกยอ่งวา่มีคุณค่าต่อสังคม เน่ืองจากเป็นข่าวขุดคุย้ตีแผค่วามไม่ชอบมาพากลใน
สังคมให้ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกซ่อนเร้น (มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ อา้งถึงใน วารสารอิศรา
ปริทศัน์, 2557, น.72) 

เช่น กรณีข่าวคดีวอเตอร์เกต (Watergate) เกิดข้ึนดว้ยความสงสัย และอยากรู้อยากเห็น
ของนกัข่าวสองคน คือ บ็อบ วูด้เวิร์ด  (Bob Woodward)   และคาร์ล เบิร์นสทีน (Carl Bernstein) 
แห่งหนงัสือพิมพว์อชิงตนัโพสต ์น ามาสู่การสืบเสาะขอ้เท็จจริง ดว้ยการคน้หาขอ้มูลจากแหล่งข่าว
ทั้งเก่าและใหม่ จนได้ขอ้เท็จจริงเป็นส่ิงท่ีสนใจของประชาชนอเมริกนัและทัว่โลก  เป็นผลให้
ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน  ต้องลาออกจากต าแหน่งไปในท่ีสุด หรือกรณีไวท์วอเตอร์ ใน
สหรัฐอเมริกาเ ก่ียวกับความเคลือบแคลงสงสัย การใช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางมิชอบของ
ประธานาธิบดีบิล คลินตนั สมยัเป็นผูว้า่การรัฐอาร์คนัซอ (มาลี บุญศิริพนัธ์, 2538, น.103-104)   
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ขณะท่ีนกัวชิาการ  องคก์รวชิาชีพส่ือมวลชน หรือคนในแวดวงวิชาชีพส่ือมวลชน  ต่าง
สนบัสนุนแนวทางการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในการท าข่าวเชิงสืบสวนอยา่งเต็มท่ี  เพราะมองว่า
บทบาทการท าหนา้ท่ีของส่ือเร่ืองน้ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในระบอบประชาธิปไตย  และการท าข่าว
เชิงสืบสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน  นอกจากเป็นพลังท่ีส าคญัในการ
แกปั้ญหาแลว้ ยงัมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ประชาชนตระหนกัรู้ถึงภยัของปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ว่าเป็นปัญหาของชาติ ตอ้งร่วมแกไ้ขให้หมดไป มีส่วนท าให้ภาคประชาชนมีความรู้และมีความ
เขม้แข็งในการเป็นแนวร่วมกบัส่ือ และเป็นแนวร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชน   (ประสงค์ เลิศรัตน
วสุิทธ์ิ และอิศรินทร์ หนูเมือง อา้งถึงในวนันกัข่าว 5 มีนาคม 2548, 2548)  

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระ บุว่ า 
ประชาธิปไตยทั้งโลกกลายเป็น  Media Democracy เพราะส่ือเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงความ
คิดเห็นเป็นส่วนหน่ึงของเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ประชาชนตอ้งไดค้วามจริงท่ีไม่ใช่การโฆษณา การ
บิดเบือน แทรกแซง หรือเลือกเสนอเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง เพราะจะเป็นการสร้างปัญหาหรือถูก
ครอบง าจากผูมี้อ านาจได ้ ดงันั้นส่ือจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในระบอบประชาธิปไตย (ปริญญา เท
วานฤมิตรกุล อา้งถึงในสุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ, 2557) 

ขณะท่ี ประเวศ วะสี ราชบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ และราษฎรอาวุโส แสดงความเห็นในค าน า
หนงัสือ “ข่าวเจาะ” ของ เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการข่าวส านกัข่าวอิศรา อดีตนกัข่าวหนงัสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ  ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2547  สรุปประเด็นส าคญัว่า การหยุดย ั้งคอร์รัปชนัท่ีชะงดั
ท่ีสุด  คือ การท าหนงัสือพิมพเ์ชิงสืบสวน เพราะคอร์รัปชนัไม่กลวัความเห็น แต่กลวัความรู้ และใน
สังคมอ านาจอย่างบ้านเราจะใช้ความเห็นมากกว่าความรู้ ท าอะไรไม่ค่อยส าเร็จรวมทั้ งการ
ปราบปรามการคอร์รัปชนัดว้ย  คอร์รัปชนัจึงเฟ่ืองฟูเต็มแผน่ดิน ซบัซ้อนซ่อนเง่ือน โดยเฉพาะคอร์
รัปชนัเชิงนโยบาย การดูผวิเผนิไม่สามารถรู้ความจริงได ้ตอ้งอาศยัการวจิยั หรือการสืบสวน เพื่อขุด
หรือกลัน่เอาความจริงออกมาให้ได ้ ส่ือมวลชนของเรายงัขาดวฒันธรรมและความสามารถในการ
รายงานแบบสืบสวน  จึงขาดพลงัในการหยุดย ั้งคอร์รัปชนั  การรายงานข่าวเพียงการสัมภาษณ์ว่า
ใครมีความเห็น หรือใครท าอะไร ไม่มีพลงัแห่งการใชค้วามจริง เป็นเพียงความหวอืหวา  

อย่างไรก็ตาม  ในยุคปัจจุบนัข่าวเชิงสืบสวนมีจ านวนน้อยลงไม่ค่อยปรากฏให้เห็น
เด่นชัดในการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนไทย  จนน าไปสู่การตั้งค  าถามเก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนในยุคปัจจุบนัว่า ท าไมถึงไม่ให้ความส าคญักบัการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อร่วมกนัรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ แมใ้นช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา หน่วยงานหรือองค์กรด้านส่ือได้
พยายามรณรงค์ และจดักิจกรรมส่งเสริมให้ส่ือมวลชนมีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการวิธีการท า
ข่าวเชิงสืบสวนใหก้บันกัข่าวอยา่งต่อเน่ืองแลว้ก็ตาม    
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แตกต่างจากการท างานของส่ือมวลชนในยุคอดีต ซ่ึงให้ความส าคญักบัการท าข่าวเชิง
สืบสวนอยา่งมาก ไม่วา่กระบวนการท าข่าวจะมีวธีิการล าบากยากเยน็ อุปกรณ์เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือใน
การท าข่าวมีเพียงแค่ปากกากบักระดาษก็สามารถท างานได ้บางคร้ังตอ้งเส่ียงอนัตรายจากการใช้
อ านาจและอิทธิพลของกลุ่มบุคคลท่ีเสียผลประโยชน์จากการน าเสนอข่าว  แต่นกัข่าวหรือองค์กร
ส่ือท่ีสังกดัอยูก่็พร้อมจะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมใหไ้ด ้  

ดงัเช่นการท างานหนงัสือพิมพ์ในยุคริเร่ิม บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) 
ของนายแพทยบ์รัดเลย ์ หรือแดน บีช แบรดลีย ์ถือเป็นผูบุ้กเบิกการท าข่าวเชิงสืบสวนของประเทศ
ไทย ตั้งแต่ยคุแรกท่ีมีหนงัสือพิมพเ์กิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี  5 ช่วงปี 2407 ท่ีน าเสนอข่าวเชิงสืบสวน
เปิดโปงพฤติกรรมของผูมี้อ  านาจในยคุนั้นต่อเน่ืองหลายข่าว โดยไม่เกรงกลวัอ านาจหรืออิทธิพลใด  
แมจ้ะถูกข่มขู่หรือถูกฟ้องหม่ินประมาทจากการน าเสนอข่าวก็ตาม  

หรือกรณี อิศรา อมนัตกุล นกัเขียน นกัหนงัสือพิมพ์มือข่าวเจาะคนส าคญัของประเทศ
ไทย ซ่ึงเสียชีวิตไปแลว้ คร้ังหน่ึงถูกจบักุมไปคุมขงัท่ีเรือนจ าลาดยาว ดว้ยขอ้หากระท าการอนัเป็น
คอมมิวนิสต ์เป็นเวลา 5 ปี 10 เดือน  แต่เม่ือออกมาก็ยงัคงมุ่งมัน่ท างานในวิชาชีพต่อไปโดยไม่กลวั
อ านาจเผด็จการ และคุณงามความดีของอิศราท่ีมีต่อวงการหนังสือพิมพ์ไทย เป็นผลให้มีการตั้ง 
“มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล” ข้ึนมา เพื่อระลึกเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไป และเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัของ
การจดักิจกรรมมอบรางวลัผลงานข่าวยอดเยี่ยมให้กบันกัข่าวหรือองคก์รส่ือ ตั้งแต่ปี 2515 เร่ือยมา
จนถึงปัจจุบนั   

นกัข่าวในภาคสนามหลายคนท่ีท าข่าวในปัจจุบนั ยืนยนัตรงกนัวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
นกัข่าวปัจจุบนัไม่ท าข่าวเชิงสืบสวน เป็นผลมาจากนโยบายขององค์กรส่ือและศกัยภาพในตวั
นกัข่าว  เน่ืองจากภารกิจงานข่าวท่ีไดรั้บมอบหมายจากกองบรรณาธิการในแต่ละวนัมีจ านวนมาก  
ส่วนใหญ่เป็นข่าวตามกระแสทัว่ไป ขณะท่ีการท าข่าวเชิงสืบสวนมีลกัษณะงานท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน 
ตอ้งใชก้ าลงัคนและทุนจ านวนมาก  

กิตตินันท์ นาคทอง ผูส่ื้อข่าวการเมืองส านักข่าว ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ แสดง
ความเห็นว่า  สาเหตุท่ีนกัข่าวไม่ท าข่าวเชิงสืบสวนท านองว่า ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่สั่งก็ไม่ท า คิด
ประเด็นเองไม่ได ้เพราะนกัข่าวโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆ มีหมายข่าวท่ีตอ้งเก็บข่าวประจ าวนัทัว่ไปในแต่
ละวนัจ านวนมาก มีสภาพไม่ต่างจากหนูถีบจกัร คือ ตอ้งเก็บข่าวให้ทนักบัส านกัอ่ืน ยิ่งยุคน้ีเนน้ขาย
ความเร็วและความหวอืหวาเป็นหลกั จึงไม่มีเวลาพอท่ีจะใส่ใจข่าวเจาะเพื่อแข่งขนัเหมือนในอดีต 

“นกัข่าวรุ่นใหม่ๆ ไม่ค่อยสนใจข่าวเชิงสืบสวน เพราะมองวา่ท างานล าบาก โดยเฉพาะ
การเขา้หาแหล่งข่าวท่ีไม่คุน้เคย  ยิง่ถา้เป็นประเด็นความขดัแยง้จะดูเส่ียงอนัตราย ท าแลว้เหน่ือยกวา่
ข่าวรูทีนก็ไม่ท า ท่ีส าคญัหากท าไปแลว้ไม่ค่อยมีคนอ่าน เพราะความยาวของข่าวท่ีตอ้งอาศยัการ
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อธิบาย และพฤติกรรมการเสพส่ือของคนอ่านยุค น้ีจะสั้ น กระชับ อ่านให้ รู้ เ ร่ืองก็พอ”                
(กิตตินนัท ์นาคทอง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 22 ธนัวาคม 2557) 

หทยัรัตน์ พหลทพั ผูส่ื้อข่าวไทยพีบีเอส  แสดงความเห็นวา่ สถานการณ์การท าข่าวยุค
ปัจจุบนัเปล่ียนไปค่อนขา้งมาก หากมองจากหนา้หนงัสือพิมพต์อนน้ีก็พอมีให้เห็นวา่ หนงัสือพิมพ์
บางฉบบัพยายามท าข่าวเชิงสืบสวน หากดูจากทีวกี็จะเห็นวา่ ทีวีบางช่องพยายามให้พื้นท่ีกบัการท า
ข่าวประเภทน้ี แต่หากเทียบสัดส่วนระหว่างข่าวสถานการณ์กบัข่าวเชิงสืบสวน แน่นอนว่าข่าว
สถานการณ์มกัจะมีมากกวา่ อาจจะดว้ยเหตุผลว่าข่าวเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดง่้ายและสามารถรายงานไป
ตามเน้ือผา้ได ้ส่วนข่าวสืบสวนตอ้งใช้เวลาในการท างาน ซ่ึงการรายงานข่าวมีขอ้ก าจดัเร่ืองเวลา
และมีเส้นตายในการส่งงาน นอกจากน้ีอาจมีปัจจยัจากความเช่ียวชาญของนกัข่าว แมว้า่ตอนน้ีจะมี
นกัข่าวเพิ่มข้ึนหลายเท่าหากเทียบกบัเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ แต่ส่วนใหญ่ก็ขาดทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล
และขาดความเช่ียวชาญ  

ขณะท่ีรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชนัเปล่ียนไปมาก หรืออาจเรียกไดว้า่ แหล่งข่าวปรับตวั 
จากเคยทุจริตกนัอย่างโจ่งแจง้มาเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย  บางกรณีตอ้งใช้ความเช่ียวชาญทาง
กฎหมาย การอ่านตัวเลขทางบัญชี ท าให้ยากแก่การสร้างความเข้าใจ  (หทัยรัตน์  พหลทัพ ,            
การส่ือสารระหวา่งบุคคล  25 ธนัวาคม 2557) 

เจนศกัด์ิ แซ่อ้ึง ผูส่ื้อข่าวไทยรัฐทีวี  เห็นว่า การท าข่าวเชิงสืบสวนยากในการคน้หา
ขอ้มูล และเสียเวลา เพราะงานสืบสวนตอ้งใชเ้วลาเฝ้ารอ เท่าท่ีสัมผสันกัข่าวส่วนใหญ่คิดวา่ นกัข่าว
เป็นแค่อาชีพหน่ึง ท างานเช้าไปเย็นเลิก ไม่อยากเหน่ือยกบัการท างานหนัก และการท างานข่าว
ประเภทน้ีองค์กรส่ือบางแห่งก็สนบัสนุนให้ท า แต่นกัข่าวไม่ท าเอง แต่บางองค์กรให้รายงานข่าว
สถานการณ์จ านวนมาก จนไม่มีเวลาคิดท าข่าวในมุมท่ีแตกต่างเหมือนกัน (เจนศักด์ิ แซ่อ้ึง,          
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 25 ธนัวาคม 2557) 

วิชชุลดา ภกัดีสุวรรณ ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ระบุวา่  นกัข่าวก็เหมือน
คนทัว่ไป รักสบาย ไม่ชอบอะไรซบัซ้อนปวดหวัยุง่ยาก ก็ไม่ท าดีกว่า ทั้งน้ี ทุกองค์กรข่าวตอ้งการ
ข่าวเชิงคุณภาพเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ และตอ้งการความต่าง ความลึก หากเทียบกบัองคก์รอ่ืน แต่ไม่ได้
ถึงกบับงัคบัใหท้  ามาก หากท าไดก้็ดี หากไม่ไดก้็ไม่เป็นไร  แต่การท าข่าวเชิงลึกก็มีขอ้จ ากดัเช่นกนั 
หากองคก์รส่ือท่ีนกัข่าวสังกดัไม่มีช่ือเสียง แหล่งข่าวก็ไม่คุย ไม่กลา้เปิดเผย  

นอกจากน้ีองคก์รส่ือยงัมีปัญหาถูกแทรกแซงการท างานจากอ านาจของกลุ่มทุน และผูมี้
อิทธิพลทางการเมือง บางองคก์รตอ้งการท าข่าวเชิงสืบสวน แต่เกรงกลวัอิทธิพล ทั้งผูถื้อหุ้น ผูใ้ห้
ผลประโยชน์ ท าให้การท าข่าวไม่สามารถเสนอเป็นเชิงลึกได ้ เพราะกลวัถูกถอนโฆษณา กลวัถูก
ต าหนิ ท าให้การเสนอข่าวเชิงลึกไม่มีศกัยภาพเท่าท่ีควร หรือไม่กลา้เสนอข่าวให้เห็นทุกมิติ เสนอ

DPU



6 
 

เพียงบางมิติเพื่อให้ดูไม่เอนเอียงเท่านั้น บางข่าวหากโดนอิทธิพลมืดก็ตกขอบไปเลย ทั้งท่ีมีขอ้มูล
รอบดา้น เชิงลึก ครบถว้น (วชิชุลดา ภกัดีสุวรรณ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 27 ธนัวาคม 2557) 

ยืนยนัไดจ้ากขอ้เขียนในคอลมัน์ “กาแฟด า” หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  ฉบบัวนัท่ี 10 
มีนาคม 2558 ของ สุทธิชัย แซ่หยุ่น อดีตประธานกรรมการ บริษทั เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และบรรณาธิการอ านวยการ เครือเนชัน่ ระบุวา่  การท าข่าวเชิงสืบสวนซ่ึงเป็นหวัใจของ
การท าหน้าท่ีส่ือมวลชนท่ีมีคุณภาพและรับผิดชอบนั้นจะน้อยลงและยากข้ึน ยิ่งถ้าหากธุรกิจกบั
การเมืองรวมตวักนัสั่งสมอ านาจและบารมี ก็ยิ่งท าให้เจา้ของส่ือตอ้งด้ินรนเพื่อความอยู่รอดทาง
ธุรกิจ ตอ้งสวามิภกัด์ิต่อกลุ่มทุนและอ านาจการเมือง ท าให้ความพยายามท่ีจะท าข่าวตรงไป ตรงมา 
แฉเร่ืองไม่ชอบมาพากล ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชนดว้ยการท ารายงานแบบสืบสวนให้
ไดม้าตรฐานวชิาชีพยิง่จะอ่อนปวกเปียกไปดว้ย 

ปัญหาน้ีถือเป็นเร่ืองใหญ่ และก าลงัส่งผลให้อุดมการณ์การท าข่าวของนกัข่าวหลายคน
เร่ิมเปล่ียนแปลงไป จากความสนุกในการท างานข่าวตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ เป็นการท างานตามค าสั่งของนายจา้ง แลกเปล่ียนกบัอตัราค่าจา้งในแต่ละ
เดือน เหมือนอาชีพรับจา้งทัว่ไป ขณะท่ีทศันคติต่อการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อเจาะลึกขอ้มูลเพิ่มเติม
จากภารกิจงานประจ าวนัท่ีไดรั้บมอบหมาย กลายเป็นภาระเป็นการท างานเกินเงินเดือนท่ีไดรั้บจาก
องคก์รส่ือท่ีสังกดัอยู ่     

ผลจากการท่ีองค์กรส่ือหรือตวันักข่าวไม่ให้ความส าคัญกับการท าข่าวเชิงสืบสวน
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของ
ส่ือมวลชนอ่อนแอลงไปมาก  เปิดโอกาสให้นกัการเมือง กลุ่มธุรกิจ เขา้มาแสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้อ านาจบริหารบา้นเมืองโดยมิชอบอย่างเต็มท่ีอย่างไม่เกรงกลวั  เห็นไดจ้ากผลการจดั
อนัดับในการจดัอนัดบัดัชนีช้ีวดัภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี 2557   ล่าสุด ประเทศไทยได้
คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อนัดบัท่ี 85 จากการจดัอนัดบัทั้งหมด 175 
ประเทศทัว่โลก และเป็นอนัดบัท่ี 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แมล้ าดบัคะแนนจะดี
ข้ึนจากในปี 2556 ซ่ึงอยู่ท่ี 35 คะแนน แต่เป็นเพราะวา่ประเทศท่ีเคยมีคะแนนเท่ากนัหรือมากกว่า
ไทยไดค้ะแนนเท่าเดิม หรือไดค้ะแนนลดลงหรือเพิ่มข้ึน (ส านกัข่าวไทยพบัลิกา้, 2557) 

ขณะท่ีในการปฏิรูปประเทศไทยในยคุปัจจุบนั ภายใตก้ารบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
“ส่ือมวลชน” ถูกก าหนดเป็นหัวขอ้ส าคญัท่ีตอ้งมีการปฏิรูป ซ่ึงขอ้เรียกร้องส าคญัประการหน่ึงท่ี
สังคมทั้ งในส่วนของภาคประชาชนและเอกชนต้องการเห็นจากส่ือ คือ การกลับมาท าหน้าท่ี
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ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลอย่างเขม้เข็ง เพื่อป้องกนัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ตกอยู่
ภายใตอ้  านาจอิทธิพลของกลุ่มนายทุนและนกัการเมือง  

ดังนั้ น การหาทางสนับสนุนและผลักดันให้องค์การส่ือ และนักข่าว หันมาให้
ความส าคญัการท าข่าวเชิงสืบสวนมากข้ึน โดยเฉพาะการสร้างความรู้ เพิ่มพูนทกัษะและแนว
ทางการท าข่าวเชิงสืบสวนให้กบันักข่าว เพื่อน าไปใช้ในการท างานข่าวในปัจจุบนั จึงเป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีจะช่วยปฏิรูปประเทศไดอี้กช่องทางหน่ึง  

ทั้งน้ี นับตั้งแต่ปี 2515 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย โดยมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ไดม้อบรางวลัข่าวยอดเยี่ยมเป็นประจ าทุกปี  เพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจและตอบแทนการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในการท าหนา้ท่ีแสวงหา และขุดคุย้ความจริงให้
ปรากฏแก่สาธารณชน หรือเรียกว่า  “หมาเฝ้าบา้น” (Watchdog) โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัอยา่งหน่ึงของส่ือมวลชน 
ท่ีจะประกาศต่อสังคมวา่ ไดท้  าหนา้ท่ีตรงน้ีในแต่ละปีดว้ย  

อย่างไรก็ดี ผลงานข่าวแต่ละช้ินท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนั
ตกุล ทุกช้ินท่ีผ่านมา ยงัไม่เคยมีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมว่า มีกระบวนการท าข่าวเป็นอย่างไร 
โดยเฉพาะในส่วนของเทคนิคการท าข่าว การเสาะแสวงหาหลกัฐาน การใช้แหล่งข่าว รวมถึง
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าภายหลังจากท่ีข่าวช้ินนั้นถูกน าเสนอไป  น าไปสู่การเปล่ียนแปลงนโยบายของ
ภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดข้ึนอีก รวมถึงกระบวนการจดัการประกวดข่าวท่ีผา่นมา มี
การพฒันาเปล่ียนแปลงอยา่งไร  

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ข่าวยอดเยีย่มรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่
ปี 2515 จนถึงปัจจุบนั เพื่อวเิคราะห์ถึงพฒันาการการท าข่าวเชิงสืบสวน จุดเด่น จุดบกพร่อง รวมถึง
แนวโนม้การท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีไดรั้บรางวลัในอดีตท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลา 42 ปี 
เพื่อเป็นบทสรุปหรือบทเรียนในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันารูปแบบกระบวนการท าข่าวเชิง
สืบสวนขององคก์รส่ือ และนกัข่าวในอนาคตต่อไป  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนผา่นจากส่ือ
เก่า (Old Media) ไปสู่ส่ือใหม่ (New Media) การท าข่าวเชิงสืบสวนในอนาคตควรจะมีรูปแบบ
อยา่งไร สามารถใชเ้ทคนิคและเทคโนโลยอีะไรมาช่วยในการท าข่าวไดบ้า้ง รวมถึงเป็นกลไกส าคญั
ในการร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเปิดโปงการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือการคอร์รัปชันใน
สังคมไทยตามแนวทางการปฏิรูปส่ือในปัจจุบนัดว้ย  
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวจัิย 
        งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบค าถามวจิยัต่อไปน้ี 
         1.  ความเป็นมาและพฒันาการข่าวรางวลัยอดเยี่ยมท่ีไดรั้บรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ใน
รอบ 42 ปี เป็นอยา่งไร  
         2.  แนวโนม้หรือพฒันาการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบข่าวรางวลัยอดเยี่ยมท่ีไดรั้บรางวลัมูลนิธิ
อิศรา อมนัตกุล แต่ละข่าวนบัตั้งแต่ปี 2515 เป็นอยา่งไร และผลจากการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชน
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ ในสังคมไทยอยา่งไร และจากประสบการณ์การท าข่าวของ
นักข่าวน าไปสู่แนวทางเพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือมวลชนไทยในการท ารายงานข่าวเชิงสืบสวน
อยา่งไร  
        3. ข่าวเชิงสืบสวนของส่ือในสังคมไทยในอนาคตในยุคส่ือดิจิทลั  ควรมีรูปแบบกระบวนการ
บทบาทและเป้าหมายเพื่อการพฒันาการรายงานข่าวเชิงสืบสวน และปฏิรูปสังคมไทยในมิติต่างๆ 
อยา่งไร ข่าวเชิงสืบสวนควรเขา้มามีบทบาทและวิธีการในการต่อตา้นเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชนั
ในสังคมไทยอยา่งไร  

 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
       1. เป็นการพฒันาองค์ความรู้และแนวทางการรายงานข่าวเชิงสืบสวน และเพื่อตอบโจทยว์่า
กระบวนการท างานของนักข่าวและส่ือมวลชนมีอิทธิพลและสร้างผลลพัธ์ต่อการเปล่ียนแปลง
สังคมอยา่งไร  
        2. เป็นการประมวลแนวโนม้พฒันาการ และบทบาทการท าข่าวเชิงสืบสวนของประเทศไทย
นบัตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบนัและอนาคต  
        3. ส่งเสริมและให้แนวทางแก่นกัข่าวให้สามารถมีบทบาทต่อการรายงานข่าวเชิงสืบสวนมาก
ข้ึน จากองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากงานวจิยัคร้ังน้ี   
        4. สรุปบทเรียนและแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีจะเขา้มามีบทบาทและวิธีการในการ
ต่อตา้น เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทย 

 
1.4  นิยำมศัพท์ 

ข่ำวเชิงสืบสวน (Investigative News) คือ ข่าวท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีซ่อนอยู่
เบ้ืองหลงัเหตุการณ์ โดยนกัข่าวตอ้งเขา้ไปตรวจสอบ ติดตาม ในลกัษณะเกาะติด เจาะลึก ขุดคุย้
ขอ้มูลท่ีซ่อนเร้นอยู ่ จากผูมี้อ านาจหนา้ท่ี โดยมีหลกัฐานยนืยนัชดัเจน มาเปิดเผยให้ประชาชนไดรั้บ
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ทราบ เพื่อน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางใดทางหน่ึง  ในงานวิจยัน้ี หมายถึง ข่าวแนวสืบสวนท่ีได้
รางวลัจากมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  

ผู้ส่ือข่ำว/นักข่ำว หมายถึง ผูเ้สาะแสวงหาข่าวและส่งข่าวตามระบบส่ือสารมวลชนโดย
ให้ข่าวสารท่ีเสนอเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บข่าวสาร หรือสาธารณชน ภายใตจ้รรยาบรรณทางวิชาชีพ 
จริยธรรมและกฎหมาย ในงานวิจยัน้ี หมายถึง ผูท้  าข่าวในส่ือหนงัสือพิมพท่ี์ไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยีย่ม และผูส่ื้อข่าวทัว่ไปท่ีมีบทบาทในการท าข่าวสืบสวนทางส่ือต่างๆ  

บทบำท หมายถึง  การท าหนา้ท่ีนกัข่าวและนกัหนงัสือพิมพ์ในการท าข่าวเชิงสืบสวน 
และการท าหนา้ท่ีเปิดโปงต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  

ปัจจัย หมายถึง สาเหตุหรือองค์ประกอบต่างๆ ท่ีท าให้นกัข่าวตอ้งท าข่าวเชิงสืบสวน 
หรือไม่ท าข่าวเชิงสืบสวน   

พัฒนำกำร หมายถึง ความเปล่ียนแปลง และรูปแบบการท างานข่าวเชิงสืบสวนใน
สังคมตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และอนาคต  

ข่ำวรำงวัลยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรำ อมันตกุล หมายถึง ข่าวท่ีไดรั้บการตดัสินให้ได้รับ
รางวลัจาก มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล นบัตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปี 2556 รวมจ านวนทั้งส้ิน 36 ข่าว  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง “พฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล กับการ

ก าหนดบทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน” มี
การศึกษาขอ้มูล แนวคิด และทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดการรายงานข่าวเชิงสืบสวน   
2.2 วธีิการและรูปแบบการรายงานข่าวเชิงสืบสวน  
2.3  การรายงานข่าวเชิงสืบสวนในยคุส่ือใหม่  
2.4  บทบาทส่ือมวลชนในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  
2.5 ทฤษฎีส่ือสารมวลชนว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility 

Theory) 
2.6  ทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper Theory) 
2.7 ทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-setting Theory) 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคิดการรายงานข่าวเชิงสืบสวน   
การรายงานข่าวเชิงสืบสวน เป็นวิธีการส่ือข่าวท่ีเน้นหนกัทางการรวบรวมขอ้เท็จจริง

ต่างๆ โดยการสืบเสาะ ขุดคุย้ขอ้มูลจากเหตุการณ์ และหลกัฐานให้แน่ใจในขอ้เท็จจริงท่ีได้ เพื่อ
ความกระจ่างเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเคลือบแคลงสงสัย การส่ือข่าวดว้ยวิธีน้ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวม เช่น การทุจริต การคอร์รัปชนั ความไม่ชอบมาพากลทั้งหลาย  (มาลี บุญศิริ
พนัธ์, 2538, น.103) 

ราชบณัฑิตยสถาน ใหค้วามหมายค าวา่ “สืบสวน”  ไวด้งัน้ี  
ค าว่า “สืบสวน” ประกอบด้วยค าว่า “สืบ” กับค าว่า “สวน”  ค  าว่า “สืบ” หมายถึง 

เสาะหา แสวงหา ค าวา่ “สวน” สันนิษฐานวา่มาจากค าภาษาเขมรวา่ สวร (อ่านวา่ ซวั) แปลวา่ ถาม  
“สืบสวน” หมายถึง แสวงหาขอ้เท็จจริงและหลกัฐาน เพื่อพิสูจน์อะไรบางอยา่ง เช่น เจา้หนา้ท่ีตอ้ง
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สืบสวนให้รู้ว่าใครเป็นมือวางระเบิดสถานีต ารวจต่างๆ พยายามเร่งรัดการสืบสวน และจบักุม
คนร้ายมาด าเนินคดี 

ข่าวเชิงสืบสวน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  มีผูใ้ห้ความหมายและค านิยามท่ี
แตกต่างกนัออกไป    

สมหมาย ปาริจฉัตต์  รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) อดีต
บรรณาธิการหนงัสือพิมพม์ติชน เขียนไวใ้นหนงัสือ “ข่าวเจาะ เจาะข่าว” วา่ ข่าวท่ีไดม้าดว้ยการ
สืบคน้ขดุเจาะเร่ืองราวออกมาตีแผอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่พบขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งตามเหตุการณ์นั้น
ทุกประการ  (สมหมาย ปาริจฉตัต,์ 2537) 

 เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการส านกัข่าวอิศรา  ใหค้  านิยามข่าวเชิงสืบสวน หมายถึง การ
รายงานข่าวในลกัษณะเจาะลึก เกาะติด มีการสืบคน้ขอ้มูลทั้งด้านกวา้งและลึกออกมาตีแผ่อย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ขอ้เท็จจริงและขอ้มูลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของเหตุการณ์หรือเร่ืองท่ีเป็นข่าวอยู่นั้นปรากฏ
ต่อสาธารณะและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางใดทางหน่ึง (เสนาะ สุขเจริญ อา้งถึงใน วารสารอิศรา
ปริทศัน์, 2557, น.28) 

 Nils Hanson  ผูน้ าของนิตยสารทีวสืีบสวนสวีเดน Uppdrag Granskning ให้ความหมาย
ข่าวเชิงสืบสวนวา่ เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถอธิบายความผดิปกติ นกัข่าว และกองบรรณาธิการเป็น
ผูริ้เร่ิมตดัสินใจ ผูส่ื้อข่าวรวบรวมขอ้มูลและเอกสารดว้ยตนเอง มีลกัษณะการท างานคลา้ยการวิจยั 
ทนความตา้นทานและความยากล าบาก เพื่อน าขอ้มูลมาเผยแพร่ให้ประชาชนไดรั้บทราบ  (Nils, 
Hanson, 2558) 

Sheila Coronel จากศูนยข์่าวสืบสวนสอบสวนมหาวิทยาลยัโคลมัเบียในนครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา  แสดงความเห็นว่า การรายงานข่าวเชิงสืบสวน คือ การท าหน้าท่ีของสุนขัเฝ้าบา้น 
(Watchdog) เปิดเผยการกระท าความผดิและการละเมิดกฎระเบียบ ส่วนการรายงานข่าวประจ าวนัท่ี
ไดข้อ้มูลจากแหล่งข่าวเดียว การท างานในลกัษณะของปาปารัสซี (Paparazzi) ท่ีคอยติดตาม แอบ
ถ่ายบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เพื่อน ารูปไปขายต่อ ไม่ใช่การรายงานข่าวเชิงสืบสวน (Coronel, Sheila, 
2558) 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยเูนสโก (UNESCO) ให้ความหมายข่าวเชิง
สืบสวนวา่ เป็นการเปิดเผยเร่ืองท่ีซ่อนทั้งจงใจโดยคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีอ านาจหรือโดยไม่ตั้งใจ 
เบ้ืองหลงัขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์  เพื่อให้ประชาชนไดรั้บทราบ และข่าวลกัษณะน้ี ก่อให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนเสรีภาพในการแสดงออกและการพฒันาส่ือ (UNESCO, 2558) 
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กล่าวโดยสรุป ข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News)  คือ ข่าวท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ี
ซ่อนอยู่เบ้ืองหลงัเหตุการณ์ โดยนกัข่าวตอ้งเขา้ไปตรวจสอบ ติดตาม ในลกัษณะเกาะติด เจาะลึก 
ขุดคุย้ขอ้มูลท่ีซ่อนเร้นจากผูมี้อ านาจหน้าท่ี โดยมีหลกัฐานยืนยนัชดัเจน มาเปิดเผยให้ประชาชน
ไดรั้บทราบ เพื่อน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางใดทางหน่ึง                 

อยา่งไรก็ตาม หวัใจส าคญัของข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News)  อยูท่ี่กระบวนการ
ท าข่าว เน่ืองจากข่าวเชิงสืบสวนเป็นข่าวท่ีมีความยืดเยื้อต่อเน่ือง  จึงตอ้งอาศยัการท างานเป็น
กระบวนการท่ีชดัเจน มีประสิทธิภาพ ติดตามผลอยูเ่สมอ  

มาลี บุญศิริพนัธ์  กล่าวย  ้าประเด็นน้ีไวอ้ย่างน่าสนใจในหนังสือการรายงานข่าวเชิง
สืบสวนแบบประยกุตว์า่  ข่าวเชิงสืบสวนไม่ใช่ข่าวส าเร็จท่ีจะมีใคร หรือเหตุการณ์ใดมาบอกให้เรา
ท าข่าวช้ินนั้ นอย่างโจ่งแจ้ง  แต่จะเกิดข้ึนเม่ือผู ้ส่ือข่าวมีสัมผสั ความไว ความช่างสังเกตใน
ปรากฏการณ์ท่ีผิดปกติและมีส านึกถึงความ (น่าจะ) เป็นข่าวในขณะนั้น ก่อนท่ีจะเร่ิมตดัสินใจ
เดินหน้าสืบสวนต่อไป ดงัท่ีมีการกล่าวกนัอยู่เสมอว่า “ข่าวสืบสวน  คือ ข่าวเจาะ ไม่ใช่ข่าวแจก 
และไม่ใช่ข่าวโหล แต่เป็นส่ิงท่ีนกัข่าวตอ้งแสวงหา เจาะมาเองดว้ยเทคนิคการส่ือข่าวหลายรูปแบบ” 
การท าข่าวสืบสวนนับเป็นส่ิงท้าทายกระบวนการทางปัญญาความคิด ตลอดจนไหวพริบของ
ผูส่ื้อข่าวอย่างแท้จริง ข่าวสืบสวนท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ มกัจะให้ความส าคญัแก่การ
สร้างสรรค์กระบวนการการท างานในทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเสมอ ซ่ึงนอกจากต้องอาศัย
จิตส านึกแห่งวชิาชีพแลว้ ยงัควรตระหนกัถึงปัจจยัพื้นฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

โดยปกติข่าวสืบสวนไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเหมือนข่าวเหตุการณ์อ่ืน ๆ แต่ข่าว
เหตุการณ์บางอยา่งอาจกลายเป็นเบาะแสของข่าวเชิงสืบสวนได ้ ผูส่ื้อข่าวส่วนใหญ่มกัเร่ิมเบาะแส
จากท่ีหน่ึงท่ีใด น าไปสู่การสร้างประเด็นข่าวเชิงสืบสวนเพื่อการติดตามเบาะแสต่อๆ ไป ใกลข้อ้มูล
ความจริงมากข้ึน ประเด็นข่าวสืบสวนจึงมิไดป้รากฏข้ึนเอง และเชิญชวนให้มีการติดตาม แต่มกัจะ
มีเบาะแสท่ีท าให้ผิดสังเกตกระตุน้ให้ผูส่ื้อข่าวสนใจ ติดตามจุดประกายความอยากรู้ในส่ิงท่ีคิดว่า
อาจมีประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจซุกซ่อนอยู ่จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าข่าวทุกประเภท โดยเฉพาะข่าว
เชิงสืบสวนจะใหค้วามสนใจกบัเบาะแสข่าวเป็นพิเศษ  

ส าหรับปัจจยัท่ีเอ้ือให้การท าข่าวสืบสวนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มี 7 ขอ้
หลกั  คือ 1. การจดัระบบแนวคิด  ตอ้งอาศยัพื้นความรู้ของผูส่ื้อข่าว ทั้งจากการเป็นคนช่างสังเกต
และจดบันทึกเร่ืองราวต่างๆ   อันน ามาซ่ึงเบาะแสข่าว  แหล่งข่าว  มุมมองเก่ียวกับข่าวและ
เหตุการณ์ต่างๆ 2. การศึกษาความเป็นไปไดข้องข่าว โดยประเมินจากคุณค่าข่าว อุปสรรคปัญหา 
ปฏิกิริยาต่อตา้น 3. การตดัสินใจเดินหนา้  4. เตรียมงานและวางแผน 5. เสาะหาขอ้มูล 6. ประเมิน
สถานการณ์ และ 7. การรายงานข่าวเชิงสืบสวน 
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อย่างไรก็ตาม การท าข่าวเชิงสืบสวนถือเป็นการรายงานข่าวระดับสูง ซ่ึงท้าทาย
ความสามารถหลายๆ ดา้นของนกัข่าว  และไม่มีกฎเกณฑเ์ฉพาะท่ีสามารถยึดถือตายตวั แต่เป็นเร่ือง
ของการใช้ทักษะความเป็นนักข่าวทั้ งปวง เพื่อปฏิบัติการเฉพาะหน้าอย่างไม่ประมาทและ
เตรียมพร้อมอย่างดี กลยุทธ์สูงสุดของการท าข่าวประเภทน้ี คือ ตวัผูส่ื้อข่าว ท่ีรู้จกัประยุกต์ใช้
เทคนิควิธีการส่ือข่าวได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะมากน้อยแค่ไหน เหนืออ่ืนใด 
ประสิทธิภาพของการขุดเจาะข่าวตลอดกระบวนการข้ึนอยู่กบัไหวพริบปฏิภาณของตวัผูส่ื้อข่าว
โดยตรงอยา่งแทจ้ริง ดงัค ากล่าวท่ีวา่  “สถานการณ์พาไปสู่เหตุการณ์ และเหตุการณ์มกัพาไปสู่ความ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์เสมอ”  (มาลี บุญศิริพนัธ์, 2538, น.113-140)  

ขณะท่ีข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบนั 
ถูกระบุวา่ เป็นข่าวท่ีใชก้ระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนมาช่วยในการเสาะแสวงหาประเด็น เบาะแส 
แหล่งข่าว เอกสารหลกัฐาน แทบทั้งส้ิน   
 
2.2  วธีิการและรูปแบบการรายงานข่าวเชิงสืบสวน  

ข่าวเชิงสืบสวนถูกระบุวา่ เป็นข่าวท่ีมีความแตกต่างจากการรายงานข่าวแบบปกติทัว่ไป 
นักข่าวท่ีท าข่าวประเภทน้ีจะตอ้งท างานหนักเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลขอ้เท็จจริงท่ีถูกต้อง รวมถึง
หลกัฐานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบสืบคน้ขอ้มูลดา้นเอกสาร การเสาะแสวงหาแหล่งข่าว การ
สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นรอบดา้น รวมถึงการลงพื้นท่ีตรวจสอบยนืยนัขอ้เทจ็จริง 

ในหนงัสือ “การรายงานข่าวชั้นสูง” (พิศิษฐ์ ชวาลาธวชั และคณะ, 2539, น.78) อธิบาย
วา่ ลกัษณะของข่าวท่ีจดัวา่เป็นข่าวเชิงสืบสวน คือ ข่าวท่ีมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1.  มีความลึก โดยลงไปสัมผสัถึงขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่ไดข้่าว
มาจากการบอกเล่าเท่านั้น เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าจากขุดเจาะ สืบคน้ จนมีหลกัฐานพิสูจน์ไดว้า่ เร่ือง
ท่ีหนงัสือพิมพน์ ามารายงานกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นเร่ืองเดียวกนั 

2.  มีความกวา้ง เก่ียวขอ้งถึงบุคคล องคก์ร มากกวา่ข่าวปกติ เป็นข่าวท่ีคนส่วนใหญ่ใน
สังคมใหค้วามสนใจติดตาม 

3.  มีความซับซ้อน มีประเด็นหรือแง่มุมของข่าวหลายประเด็น หรืออาจเพิ่มความ
ซ ้ าซอ้นของประเด็นใหม่เกิดข้ึนตลอด 

4.  มีความแรง หรือมีพลังมากกว่าข่าวปกติ เอาจริงเอาจัง  หนักแน่น น่าเช่ือถือ
ผลกระทบของข่าวเป็นวงกวา้ง ไม่เฉพาะคนเพียงคนเดียวหรือ 2-3 คนเท่านั้น  

5.  มีความต่อเน่ือง ในการติดตามและน าเสนอติดต่อกนัเป็นเวลานาน ซ่ึงไม่จ  ากัด
แน่นอนวา่เป็นระยะเวลาเท่าไร ข้ึนอยูก่บัพฒันาการของข่าวมีประเด็นมากนอ้ยแค่ไหน  การติดตาม
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รายงานข่าวตอ้งเกาะติดต่อเน่ือง ดงัท่ีเรียกวา่กดัไม่ปล่อย ความส าเร็จของข่าวในลกัษณะน้ีข้ึนอยูก่บั
ความต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั 

6.  ควรเป็นข่าวเด่ียว หรือท่ีเรียกวา่ เอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) หรือสกู๊ป (Scoop) ท่ีไดม้า
และน าเสนอเพียงฉบบัเดียวก่อนใคร หนังสือพิมพอ่ื์นไม่มีหรือมีก็เป็นการน าเสนอติดตามมาใน
ภายหลงั 

7.  มีลกัษณะเปิดโปง ขุดคุย้ขอ้เท็จจริง มีหลกัฐาน เอกสารขอ้มูลมายืนยนัจนพิสูจน์ได้
ชัดเจน สะท้อนการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่จ  านนต่อการบิดเบือน ปิดกั้นอ าพราง
ขอ้เทจ็จริง 

8.  หาข้อยุติได้ หลังจากข้อเท็จจริงถูกค้นพบน าออกมาตีแผ่  ท าให้ เ กิดความ
เปล่ียนแปลง เช่น มีการสอบสวนด าเนินการกบัผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ว่าทางคดีแพ่ง อาญาหรือทางวินัย 
ผูก้ระท าความผิดไดรั้บการลงโทษติเตียน จนถึงจองจ า กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ียอ่หยอ่น ซ่อนเง่ือน
เอ้ืออ านวยต่อการท าผดิถูกยกเลิกหรือปรับปรุงแกไ้ข ท าใหเ้กิดความโปร่งใสในเร่ืองนั้นในท่ีสุด  

ขณะท่ีในหนงัสือ ข่าวเจาะ-เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวนของ
สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ระบุลกัษณะข่าวเชิงสืบสวนไวด้งัน้ี  

1.  เป็นการเปิดโปงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ด้วยการค้นควา้และตีแผ่ข้อมูลท่ียงัไม่เคยถูก
เปิดเผยมาก่อน 

2.  กล่าวถึงภาพใหญ่และผลกระทบเชิงกวา้งต่อคนหมู่มาก มากกวา่การให้ความส าคญั
กบัเหตุการณ์ยอ่ยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงโดยเฉพาะ 

3. ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใชแ้หล่งข่าวเพียงแห่งเดียว หรือข่าวจากการแถลงเท่านั้น  
4.  มกัเป็นการคน้ควา้ท่ีใช้เวลานานกว่าการท าข่าวธรรมดา ซ่ึงตอ้งทุ่มเททั้งเวลาและ

ความพยายาม 
5.  อาจเป็นข่าวท่ีท าข้ึนโดยหาประเด็นใหม่จากส่ิงท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้ หรือขุดคุย้เจาะลึก

ต่อจากท่ีเป็นข่าวไปแลว้  
6.  เป็นการเปิดโปงส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
7.  อธิบายปัญหาสังคมท่ีมีความซบัซอ้น  
8.  ตอ้งเป็นข่าวท่ีมีคุณค่าและความส าคญัต่อส่วนรวม 
ส่วนรายงานข่ าว เ ชิง สืบสวนสามารถแบ่ง เ ป็น  3  ประเภท (สมาคมนัก ข่าว

นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย, อา้งถึงใน ข่าวเจาะ-เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าว
เชิงสืบสวน, 2549, น.69) คือ  
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แบบดั้งเดิม คือ การเปิดเผยขอ้มูลใหม่ท่ีไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อน  
แบบตีความ คือ เป็นการขดุคุย้ความจริงข้ึนมาเปิดเผยแลว้อธิบายความ 
แบบต่อยอด คือ การรายงานการสืบสวนต่อจากการสืบสวนท่ีผูอ่ื้นท ามาแลว้  
สมาคมนักข่าวสืบสวนและบรรณาธิการของสหรัฐอเมริกา (IRE หรือ Investigative 

Reporter & Editors Inc USA) (พิศิษฐ์ ชวาลาธวชั และคณะ, 2539, น.79) ให้ความเห็นวา่ ลกัษณะ
หรือองคป์ระกอบของข่าวเชิงสืบสวน มี 3 ประการ คือ  

1. เป็นการเจาะข่าวโดยนกัข่าวเอง มิใช่เป็นรายงานหรือผลสรุปจากการเจาะข่าวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มใด 

2. เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งหรือมีความส าคญัเพียงพอต่อการรับรู้ของผูอ่้าน  
3.  เป็นเร่ืองท่ีบุคคลบางคนหรือองค์กรบางองค์กรมีความพยายามท่ีจะปิดบงัขอ้มูล

ไม่ใหป้รากฏต่อสาธารณะ 
David  kaplan อดีตบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว ประจ าศูนยข์่าวสืบสวนใน

ซานฟรานซิสโก สหรัฐ  (สมหมาย ปาริจฉตัต์, 2537, น.131-132) ไดนิ้ยามลกัษณะของการส่ือข่าว
สืบสวนวา่ มีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 

1. การรายงานข่าวสืบสวนตอ้งวเิคราะห์วจิารณ์อยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การไดเ้บาะแส
ข่าวมา ผูส่ื้อข่าวจะตอ้งวิเคราะห์และประเมินความน่าเช่ือถือของเบาะแสว่ามีความน่าเช่ือถือมาก
น้อยเพียงใด ก่อนประชุมกองบรรณาธิการเพื่อแตกสมมติฐานข่าว ตลอดจนวางแผนข่าว และ
วางแผนคน เพื่อประสานงานกบัขดุคุย้ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแหล่งข่าวบุคคล
หรือแหล่งข่าวเอกสาร ทีมข่าวตอ้งประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดรั้บก่อนจะเผยแพร่ขอ้มูล
ออกสู่สายตาคนอ่าน  

2. จะตอ้งมีการวิจยั คน้ควา้ และการรายงานข่าวในระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง การรายงาน
ข่าวสืบสวนนั้น ผูส่ื้อข่าวจะตอ้งคน้ควา้เอกสารและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรายงานข่าวอยา่ง
เจาะลึกและน าเสนอขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง จนปัญหาสังคมไดรั้บการแกไ้ข  

3. จะตอ้งขดุคุย้อยา่งมุ่งมัน่ไม่ลดละ เป็นประเภทกดัไม่ปล่อย 
4. ใชบ้นัทึกเอกสารสาธารณะ คน้ควา้เอกสารบนัทึกราชการ และแกะรอยดา้นเอกสาร 

โดยแหล่งข่าวดา้นเอกสาร หรือเอกสารท่ีมีลายลกัษณ์อกัษร  
5. สัมภาษณ์คนใหก้วา้งขวางใหม้ากท่ีสุด  
6. ใชเ้คร่ืองมือและกลวธีิสืบสวน เหมือนท่ีนกัสืบหรืออยัการใช้ 
7. ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีพึ่งสุดทา้ยของประชาชน เพื่อความยุติธรรม เป็นปากเสียงให้กบัผูไ้ร้

สิทธิไร้เสียงในสังคม 
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8. การน าขอ้มูลท่ีกระจดักระจายมาปะติดปะต่อกนัจนเป็นเร่ืองราว  
9. น าเสนอข่าวท่ีส่ือมวลชนอ่ืนไม่ไดน้ าเสนอ 
10. เปิดโปงขอ้มูลท่ีมีผูต้อ้งการปิดเป็นความลบั 
11.  รายงานข่าวเปิดโปงและกรุยทางเพื่อให้ข้อมูลใหม่แก่สาธารณะ และเสริมการ

อภิปรายสาธารณะอยา่งส าคญั  
12.  ตอ้งท าตวัเหมือนหมาเฝ้าบา้น เป็นยามระวงัภยัใหส้ังคม  
ทั้งน้ี การรายงานข่าวเชิงสืบสวน แตกต่างจากการรายงานข่าวทัว่ไป โดยเฉพาะแตกต่าง

จากการรายงานข่าวเชิงตีความ (Interpretative Reporting) ตรงท่ีส่ิงแวดลอ้มไม่เหมือนกนั คือการ
รายงานข่าวทัว่ไป ขอ้เทจ็จริงท่ีน ามาเขียนข่าวปรากฏใหเ้ห็นเม่ือผูส่ื้อข่าวเห็นอยา่งไรก็รายงานอยา่ง
นั้น รายงานข่าวแบบน้ีเรียกวา่ รายงานข่าวตามเน้ือผา้ (Straight-Forward News Reporting) ส่วนการ
รายงานข่าวเชิงตีความนั้น เป็นรายงานข่าวท่ีผูร้ายงานพยายามแสดงความต่อเน่ืองของขอ้เท็จจริงท่ี
ปรากฏในปัจจุบนั ท่ีเกิดข้ึนในอดีต กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพื่อช้ีทิศทางในอนาคต ไม่วา่
จะเป็นการรายงานข่าวตามเน้ือผา้หรือรายงานเชิงตีความก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีน ามารายงานขณะนั้น
ปรากฏให้เห็นเด่นชดัอยูแ่ลว้ แต่ส าหรับรายงานข่าวเชิงสืบสวนนั้น ขอ้เท็จจริงส าคญัซุกซ่อน ไม่มี
ปรากฏให้เห็นเด่นชัด และไม่อาจหยิบยกมาได้โดยง่าย ตรงกันข้ามข้อเท็จจริงนั้นจะซ่อนอยู ่
(Hidden Facts) ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีรายงานจะตอ้งขุดคน้ข้ึนมาเอง การรายงานข่าวเชิงสืบสวนมกัจะถูก
กล่าวถึงในลกัษณะการแสดงบทบาทของส่ือมวลชน เพื่อต่อสู้กบัความไม่เป็นธรรมเป็นส าคญั แต่
อีกด้านหน่ึงในแง่ของธุรกิจ หนังสือพิมพ์เป็นสินคา้ซ่ึงข่าวเป็นองค์ประกอบส าคญั ข่าวประเภท
สืบสวนเป็นข่าวท่ีสามารถผลกัดนัให้ยอดการจ าหน่ายของหนงัสือพิมพ์เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจาก
ความอยากรู้อยากเห็นของผูอ่้าน (พิศิษฐ ์ชวาลาธวชั และ คณะ, 2539, น.77) 

สอดคล้องกบัความเห็นของ สมหมาย ปาริจฉัตต์ ท่ีช้ีว่า ข่าวเชิงสืบสวนจึงเป็นข่าวท่ี
ยกระดบัมาจากการรายงานข่าวปกติธรรมดา จนเป็นข่าวท่ีท าให้เกิดการติดตาม วิพากษว์ิจารณ์อยา่ง
กวา้งขวาง และเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนสามารถระงบัยบัย ั้ง หรือยติุการกระท าเร่ืองนั้นใน
ท่ีสุด การท าข่าวสืบสวนสอบสวนจึงเป็นข่าวท่ีแสดงถึงการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีสมบูรณ์ 
สะทอ้นถึงบทบาทและอิทธิพลของส่ือมวลชนอยา่งชดัเจนท่ีสุด  (สมหมาย ปาริจฉตัต,์ 2537, น.24) 

ขณะท่ีข่าวเชิงสืบสวนท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515 
ถึงปัจจุบนั ถูกระบุวา่เป็นข่าวท่ีมีความส าคญั ช่วยเปิดโปงและการระงบัยบัย ั้งการทุจริตคอร์รัปชนั
ในหลายกรณีเช่นกนั     
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2.3  การรายงานข่าวเชิงสืบสวนในยุคส่ือใหม่  
ในปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตมนุษยใ์น

สังคมอย่างมาก โดยเฉพาะการส่ือสาร เห็นไดจ้ากขอ้มูลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ไอซีที) ท่ีเปิดเผยออกมาล่าสุดในช่วงเดือนเมษายน 2558 ระบุวา่ ขณะน้ีทั้งประเทศไทย
มีผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตประมาณ 30% ของประชากร 70  ลา้นคน หรือราว  21 ลา้นคน เฉพาะในส่วน
ของโซเชียลมีเดีย อย่างเฟซบุ๊ก  ท่ีทัว่ประเทศขณะน้ีมีผูใ้ช้จ  านวนมากถึง 28 ล้านคน  ยงัไม่นับ
จ านวนผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดียอ่ืน เช่น ไลน์ ยทููบ ทวติเตอร์ และอินสตาแกรม อีกนบัไม่ถว้น 

ขณะท่ีส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แจง้ผลส ารวจพฤติกรรม
การใชง้านอินเตอร์เน็ตในเมืองไทยวา่ ล่าสุดคนไทยประมาณ 30% ใชง้านอินเตอร์เน็ตและโซเชียล
มีเดีย เฉล่ียสูงถึง 50.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือเท่ากบัมีคนไทยราว 21 ลา้นคน ใชเ้วลาประมาณ 7.2 
ชั่วโมงต่อวนั (เกือบ 1ใน 3 ของวนั) ขลุกอยู่กับอินเตอร์เน็ต ทั้งเพื่อความบนัเทิง ขายสินคา้ หา
ขอ้มูล หรือใชเ้พื่อการอ่ืนใดก็ตาม (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)  อา้งถึงใน
ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 

ส่งผลให้การท างานของส่ือเปล่ียนแปลงไปด้วย  ทั้งการเพิ่มช่องทางน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสาร ในรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์ช่องทางต่างๆ ไปสู่ผูอ่้าน รวมถึงวิธีการ
ท างานข่าวของนกัข่าวเชิงสืบสวน 

สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ (2557) ระบุไวว้่า  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
กลายเป็นอ านาจท่ีก าหนดความเปล่ียนแปลงแก่ทุกภาคส่วน  นอกเหนือไปจากการเป็นกลไก
เอาชนะระยะทางและเวลา ท่ีท าให้โลกทั้งโลกอภิวฒัน์ไปสู่ทิศทางเดียวกนั บทบาทของเทคโนโลยี
ทนัสมยั โดยเฉพาะด้านการส่ือสาร  ยงัน ามาซ่ึงผลกระทบในระดับ “การปฏิวติั” เป็น Digital 
Revolution ท่ีท าให้ขอ้มูลข่าวสารและระบบการส่ือสารเช่ือมต่อ  ถูกเปล่ียนไปเป็นภาษาและ
รูปลกัษณ์อย่างใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมส่ือสาร  อินเตอร์เน็ต  ใยแกว้น าแสง เคเบิลทีว ี 
โครงข่ายโทรศพัท์  เป็นตน้  และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “ส่ือใหม่” หรือ New 
Media อนัหมายถึงระบบการส่ือสารท่ีมีการเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายท่ีรวดเร็ว  ไร้
พรมแดน  น ามาซ่ึงกระบวนทศัน์ใหม่ในความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัขอ้มูลข่าวสารหรือโลก
รอบตวั  ท่ีวา่ “ขอ้มูลข่าวสารคืออ านาจ” ส่ือใหม่จึงมีผลกระทบทา้ทายต่อ “ส่ือดั้งเดิม” (Traditional 
Media) อนัได้แก่  หนังสือพิมพ ์ นิตยสาร โทรทศัน์ และวิทยุ  ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  เพราะ
สามารถตอบสนองผูใ้ช/้ผูแ้สวงหาขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  กวา้งไกล  ทั้งในรูปแบบ
ภาพเสมือนจริง  เสียง  แบบจ าลองกราฟิก และปริมาณขอ้มูลจ านวนมหาศาล  อีกทั้งยงัมีลกัษณะ 
interactive เปิดโอกาสให้แก่การตอบสนอง  ในขณะท่ีส่ือดั้งเดิมมีขอ้จ ากดัเร่ืองเน้ือท่ีการน าเสนอ  
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และช่วงเวลาการออกอากาศ จนอาจกล่าวไดว้่าจ  านวนผูอ่้านข่าวสารจากหนงัสือพิมพใ์นช่วงอาย ุ
15-24 ปี  ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา  ลดลงไปมาก  ถึงแมง้านวิจยัช้ินเดียวกนัน้ีจะพบวา่ผูค้นในวยั 35 ปี
ข้ึนไป  ยงัคงมีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากหนงัสือพิมพก์็ตาม 

ความทา้ทายของส่ือใหม่ จึงมิใช่แต่เพียงความเหนือกวา่ในเชิงเทคโนโลยี  หากแต่เป็น
ความทา้ทายในระดบักระบวนทศัน์  เน่ืองเพราะส่ือดั้งเดิมนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดให้แก่ “มืออาชีพนกั
ส่ือสาร” (professional) เท่านั้น  ในขณะท่ีส่ือใหม่เปิดพื้นท่ีให้แก่คนธรรมดาสามญั  ไปจนถึง
เยาวชนสามารถมีบทบาทเป็นนกัส่ือสารไดด้ว้ย  เม่ือเป็นเช่นน้ี  นอกจากผูรั้บสารคือผูส่้งสาร ผูอ่้าน
คือผูเ้ขียนแลว้  ผูอ่้านยงัเป็นผูก้  าหนด “ประเด็นสาธารณะ” ในพื้นท่ีสาธารณะอย่างใหม่น้ีดว้ย
ผลกระทบจากส่ือใหม่ดงักล่าว น ามาซ่ึงการปรับตวัในระดบัต่างๆ ของส่ือดั้งเดิมในประเทศไทย 
นบัตั้งแต่การน าเทคโนโลยีส่ือสารมารับใช้งานการผลิตข่าว เช่น ในระดบันักข่าวท่ีปรับเปล่ียน
วธีิการส่งข่าว ภาพ และเสียงแก่บรรณาธิการดว้ยอีเมล/ไอแพด/ไอโฟน หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารท่ี
จดัท าเวบ็ไซตข์องตนเองผา่นส่ือออนไลน์   เพื่อดกัจบักลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และขยายช่องทางดา้น
ธุรกิจการตลาด  และเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายจบัใจชีวิตคนรุ่นใหม่มากข้ึน และแม้แต่การท่ี
หนงัสือพิมพบ์างฉบบัปรับวิธีการเขียนข่าวให้สั้ น  กระชบั  อ่านจบในหน้าเดียว  เพื่อแข่งขนัและ
ตอบสนองพฤติกรรมผูรั้บสารท่ีเปล่ียนไปดว้ยอิทธิพลของส่ือใหม่  ไปจนถึงการท่ีส่ือดั้งเดิมขยาย
กิจการไปสู่พื้นท่ีของส่ือใหม่ เช่น การร่วมทุนหรือลงทุนขา้มส่ือระหว่างนิตยสาร หนังสือพิมพ ์ 
วทิยแุละโทรทศัน์  หรือธุรกิจมลัติมีเดีย   สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ   (อา้งถึงใน ส านกัข่าวออนไลน์ทีซีไอ
เจ, 2557) 

ขณะท่ี มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ระบุ
วา่  ในช่วง 5-6 ปีท่ีผา่นมา ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเทคโนโลยีส่ือใหม่ท่ีมีอิทธิพล
อยา่งมากต่อแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของโลก รวมถึงการท างานของนกัข่าว
เชิงสืบสวน เช่น ข่าว “จีที200 ไมล้า้งป่าชา้ พนัลา้น” ของกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพค์มชดัลึกท่ี
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ปี 2553  ก็ไดเ้บาะแสข่าวมาจากชุมชนออนไลน์ใน
ห้อง “หวา้กอ” เวบ็บอร์ดพนัทิป ขณะท่ีกองบรรณาธิการส านกัข่าวใหญ่หลายแห่งก็มีจอมอนิเตอร์
ฉายความเคล่ือนไหวฟีดข่าว (News Feed) ของทวิตเตอร์ เพื่อให้นกัข่าวและบรรณาธิการสามารถ
ติดตามความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ ไดต้ลอดเวลา    

ถือว่ามีการพฒันาข้ึนอย่างมาก ต่างจากขอ้มูลการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ 
ของนกัข่าวไทยในอดีต ท่ีปรากฏผลจากงานวิจยัเร่ือง “ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) กบัการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการส่ือข่าว” ของ สุกุลศรี ศรีสารคาม  ท่ีพบวา่ ผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการข่าว
มกัใชง้านเฟซบุก๊ในลกัษณะการเผยแพร่ข่าว รายงานข่าวสั้น แสดงความคิดเห็นบางเร่ือง และโพสต์
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ลิงก์ของข่าวสารท่ีตอ้งการเผยแพร่ แมจ้ะมีคนมาตอบโตแ้ละแสดงความเห็นในโพสต์ต่างๆ แต่
ยงัคงเป็นลกัษณะของการมาแสดงความเห็นแบบทัว่ไป ยงัไม่มีการพูดคุยหรือไม่ค่อยมีผูส่ื้อข่าวไป
ตอบโต ้และพดูคุยเพื่อดูประเด็นข่าวหรือมุมมองของข่าวมาต่อยอด  

ช้ีให้เห็นวา่  นกัข่าวรวมถึงบรรณาธิการของส่ือมวลชนไทยส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะใน
การใชส่ื้อสังคมออนไลน์มาช่วยในกระบวนการรวบรวมขอ้มูลและหาข่าว (News Gathering) อนั
เป็นกระบวนการส าคญัเร่ิมตน้ของการท าข่าวเชิงสืบสวน ขณะท่ีนกัข่าวโลกตะวนัตก โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา มองส่ือสังคมออนไลน์เป็นแหล่งคน้ควา้วิจยัส าคญัในการท าข่าว ตวัอยา่งเห็นไดช้ดั
จากงานวิจยัของมหาวิทยาลยั George Washington (2010) พบวา่ นกัข่าวชาวอเมริกนัร้อยละ 89 ใช้
บล็อกเป็นแหล่งคน้หาขอ้มูลในการท าข่าว ร้อยละ 65 ใช้เฟซบุ๊ก และลิงด์อิน และร้อยละ 52 ใช ้
Twitter Clay Shirky 

นอกจากน้ี การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ยงัมีขอ้ดีส าหรับนกัข่าวเชิงสืบสวน ในการช่วย
เสาะหาแหล่งข่าวท าให้นกัข่าวไม่จ  ากดัแคบแค่แหล่งข่าวหนา้เดิมๆ ท่ีคุน้ชินกนัตามส่ือมวลชน แต่
นกัข่าวยงัสามารถหาแหล่งข่าวผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะดา้นหรือแหล่งข่าวท่ีอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ 
โดยไม่ถูกจ ากดัดว้ยเง่ือนไขทางภูมิศาสตร์ รวมถึงเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลเอกสารส าคญั สถิติ และ
งานวิจยัได้อีกด้วย แต่ในขั้นตอนการใช้งานควรจะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
เสียก่อน  รวมถึงการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการท าข่าว ตัวอย่างเช่น การใช ้
Crowdsourcing ของหนงัสือพิมพ ์The Guardian ขององักฤษ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการทุจริตของนกัการเมืององักฤษท่ีเบิกเงินรัฐไปใช้อย่างเหมาะสม หรือกรณีของนาย
เอียน ทอมลินสัน เสียชีวิตขณะเดินผา่นการชุมนุมประทว้ง G20 ใจกลางเมืองลอนดอน เม่ือวนัท่ี 1 
เมษายน 2552 ท่ีชวนใหป้ระชาชนส่งขอ้มูล ภาพถ่าย คลิปภาพ จนพบความจริงวา่นายเอียนเสียชีวิต
จากการท่ีต ารวจใชก้ระบองฟาดลงท่ีศีรษะ ท าใหเ้สียชีวติในเวลาต่อมา 

พร้อมเสนอแนะว่า ในยุคดิจิทลัเช่นทุกวนัน้ี ภูมิทศัน์ของส่ือไดป้รับเปล่ียนแตกต่างไป
จากเดิมอยา่งส้ินเชิง อ านาจในการก าหนด “วาระข่าวสาร” ซ่ึงเคยอยูก่บันกัข่าว-นกัส่ือสารมวลชน 
ถูกทา้ทายโดยคนธรรมดาท่ีพกพาโทรศพัทมื์อถือ มองมุมหน่ึงอาจกล่าวไดว้่าบทบาทความส าคญั
ของนักข่าวมืออาชีพในอดีต ซ่ึงเคยตรวจสอบสังคม ตรวจสอบนักการเมืองผ่านการท าข่าวเชิง
สืบสวนเร่ิมลดนอ้ยลงไป แต่หากมองอีกมุมหน่ึงถา้นกัข่าวยุคใหม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ เช่ือมโยงบทบาทนกัข่าวของตนเองกบัชุมชน ทั้งในสภาของชุมชนใน
โลกแห่งความเป็นจริงและชุมนุมเสมือนในโลกออนไลน์ ก็จะท าให้พลังตรวจสอบสังคม 
ตรวจสอบนกัการเมือง พลงัในการท าข่าวเชิงสืบสวนของนกัข่าวมีมากข้ึน  
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เหมือนดงัค ากล่าวของ Charles Darwin ท่ีวา่ “สายพนัธ์ุท่ีจะอยูร่อดนั้น มิใชส้ายพนัธ์ุท่ี
แข็งแกร่งหรือฉลาดเฉลียวท่ีสุด หากแต่เป็นสายพนัธ์ุท่ีสามารถปรับเปล่ียนและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไดดี้ท่ีสุดต่างหาก” (It’s not the strongest species that survive, or the most  intelligent, 
but the most responsive to change.)  (มานะ ตรีรยาภิวฒัน์ อา้งถึงใน วารสารอิศราปริทศัน์, 2557, 
น.69-84) 

ปัจจุบนัอยู่ในยุคการเปล่ียนผ่านจากส่ือเก่าไปสู่ส่ือใหม่  หนงัสือพิมพ์ซ่ึงเป็นส่ือท่ีส่ง
ข่าวเขา้ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล มีการจดัท าเว็บไซต์ข่าวเพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวกนัทุกฉบบั การศึกษารูปแบบและวธีิการท างานข่าวเชิงสืบสวนในส่ือออนไลน์ จะช่วยท า
ใหพ้ฒันาการ และแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนของประเทศไทย ทั้งการคิดประเด็น กระบวนการ
ท างานของนักข่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือ การใช้แหล่งข่าว ในแต่ละยุค ว่ามีความเปล่ียนแปลงและ
แตกต่างกนัอยา่งไร และในอนาคตจะสามารถพฒันารูปแบบการท าข่าวประเภทน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 
2.4  บทบาทส่ือมวลชนในการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

ค าว่า  “ทุจริต”  ตามความหมายพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง  ความ
ประพฤติชัว่  ถา้เป็นความประพฤติชัว่ทางกายเรียกว่า “กายทุจริต”  ถา้เป็นความประพฤติชัว่ทาง
วาจา เรียกวา่ “วจีทุจริต” ถา้เป็นความประพฤติชัว่ทางใจ เรียกวา่ “มโนทุจริต”  

ค าว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น” 

ค าว่า “ทุจริตต่อหน้าท่ี” ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 หมายถึง “การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดใน
ต าแหน่ง หรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผูอ่ื้นเช่ือวา่มีต าแหน่งหรือหน้าท่ี
ทั้งท่ีตนมิไดมี้ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ี ทั้งน้ี เพื่อแสวงหาประโยชน์
ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น” 

วิโรจน์  ฆอ้งวงศ์  นักกฎหมายส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      
(ป.ป.ช.) ระบุไวใ้นเอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง  “แนวทางการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐภายใตม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต” วา่  “การทุจริตต่อหนา้ท่ี” หรือ “การฉ้อ
ราษฎร์บงัหลวง” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Corruption” ความหมายของการคอร์รัปชนัท่ีมีการใช้
อย่างแพร่หลายคือ “การใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั”  ค านิยาม
ดงักล่าวช้ีให้เห็นชดัวา่การคอร์รัปชนันั้นเกิดจากการใชอ้  านาจในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมิใช่อ านาจส่วน
บุคคลแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั  ส่วนการฉ้อราษฎร์บงัหลวง คือ  การกระท าทั้งหลายของการ
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ทุจริตในหนา้ท่ีราชการ การรีดนาทาเร้นประชาชน  การกินสินบน ตลอดจนความอยุติธรรมอ่ืนๆ ท่ี
ขา้ราชการหรือบุคคลอ่ืนใดใช้เป็นเคร่ืองมือในการลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ตามระเบียบ และตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ส่วนรูปแบบการคอร์รัปชนั
ของแต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รนั้น  

ขณะท่ีการท างานของหน่วยงานรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ก็มีการประสานความร่วมมือกับส่ือมวลชนมาโดยตลอด  ทั้ งการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลการตรวจสอบเร่ืองทุจริตของหน่วยงาน  หรือการน าขอ้มูลข่าวทุจริตท่ี
ส่ือมวลชนตรวจสอบพบไปขยายผลในเชิงการสืบสวนตามอ านาจทางกฎหมาย   เห็นไดช้ดัเจนจาก
การบรรยายพิเศษ เร่ือง “บทบาทส่ือมวลชนกับการสร้างสังคมโปร่งใส” ของ วิชา มหาคุณ 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงระบุวา่  
ในส่วนการตรวจสอบทุจริตนั้น ป.ป.ช.ไดรั้บความร่วมมือส าคญัจากส่ือ ไม่วา่จะเป็นคดีคลองด่าน 
ก็มีส่ือส่ิงพิมพอ์ยา่ง เอเอสทีวีผูจ้ดัการ หรือคดีรถและเรือดบัเพลิง ก็มีเดลินิวส์มาให้ถอ้ยค า หรืออีก
หลายๆ คดีก็มาจากส านกัข่าวอิศรา ซ่ึงถือวา่เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของส่ือ เพราะไม่ใช่ส่ือส่ิงพิมพ ์แต่
เป็นส่ือออนไลน์ กระบวนการท าส่ือขณะน้ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผย หรือเปิดโปง สร้างจิตส านึก
ใหก้บัประชาชน จึงไม่ใช่ส่ือในรูปแบบส่ิงพิมพอี์กต่อไป 

กรรมการ ป.ป.ช.รายน้ียงัเรียกร้องให้ส่ือมวลชนให้ความส าคญักบัการท าข่าวสืบสวน 
และหากพบเบาะแสเป็นประโยชน์ขอให้แจง้แก่ ป.ป.ช. เพราะหลายคดีท่ีผ่านมา การไดรั้บความ
ร่วมมือจากส่ือมวลชนช่วยใหค้ดีมีความคืบหนา้  

“ส่ือทั้งหลายควรตอ้งเป็นข่าวเชิงสืบสวน ไม่ใช่ข่าวแห้งๆ อีกต่อไปแลว้ นกัข่าวตอ้งรู้
ลึกและตระหนกัวา่คนท่ีคุณไปพบนั้น เป็นคนประเภทไหน หากมีความผิดปกติท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบั
การทุจริต ก็ตอ้งมาบอก ป.ป.ช.ดว้ย  ป.ป.ช.ในต่างประเทศ ให้ความส าคญักบัส่ือมวลชนอย่างยิ่ง 
เพราะถือว่า ถา้ไม่มีส่ือมวลชนคอยให้ความร่วมมือท าข่าวสืบสวนกบั ป.ป.ช.แลว้ การตรวจสอบ
ทุจริตไม่มีทางส าเร็จได”้ วชิา มหาคุณ (อา้งถึงใน ส านกัข่าวอิศรา, 2557) 

ประสงค ์ เลิศรัตนวสุิทธ์ิ ผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัอิศรา มูลนิธิพฒันาส่ือมวลชนแห่ง
ประเทศไทย  และ อิศรินทร์ หนูเมือง  นักข่าวสายเศรษฐกิจ-การเมือง หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ  ระบุไวใ้นรายงานพิเศษเร่ือง  “บทบาทและบทเรียนส่ือมวลชน ในการแกปั้ญหาคอร์รัปชนั”  
ว่า บทบาทของส่ือมวลชนนอกจากจะเป็นพลงัท่ีส าคญัในการแกปั้ญหาคอร์รัปชันแล้ว ยงัมีส่วน
ส าคญัท่ีท าให้ประชาชนตระหนกัรู้ถึงภยัของปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวงวา่ เป็นปัญหาของชาติ 
ตอ้งร่วมกนัแก้ไขให้หมดไป มีส่วนท าให้ภาคประชาชนมีความรู้และมีความเขม้แข็งในการเป็น
แนวร่วมกบัส่ือ และเป็นแนวร่วมกบัองคก์รพฒันาเอกชน  อยา่งไรก็ตาม บทบาทของส่ือมวลชนจะ
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มีพลงัมากยิ่งข้ึนตอ้งมีการจบัมือประสานงานกบัเครือข่ายต่างๆ ในสังคม เช่น นักวิชาการอิสระ 
และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสมาชิก 
กรรมาธิการชุดต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหนงัสือพิมพต่์อหนงัสือพิมพด์ว้ยกนั 
เพื่อคิดคน้ประเด็นใหม่ๆ หรือหาแนวทางในการแกปั้ญหาคอร์รัปชนั ทั้งทางตรงและทางออ้ม จดั
วาระทางสังคมร่วมกนั และก าหนดให้วาระว่าดว้ยการแกปั้ญหาคอร์รัปชนั เป็นวาระแห่งชาติของ
ส่ือมวลชนทุกคน เพื่อร่วมแกปั้ญหาการคอร์รัปชนั และท าหน้าท่ีเป็นตวัเร่งให้เกิดการแก้ปัญหา 
ขณะท่ีการตรวจสอบ รายงานขอ้มูลเชิงลึก  หรือน าขอ้เทจ็จริงมาตีแผ ่ของส่ือมวลชนสามารถกดดนั
บุคคล หน่วยงาน องคก์รท่ีรับผดิชอบ  ส่งผลใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาคอร์รัปชนัไดร้ะดบัหน่ึง  

ทั้งน้ี เป้าหมายสุดทา้ยในการท างานของส่ือมวลชน มีทั้งการเสนอข่าวตามกระแสสังคม 
ตามประเด็นท่ีสังคมสนใจ และเสนอข่าวแบบเจาะลึก เกาะติด แต่การท าข่าวของส่ือแบบเกาะติดใน
ประเด็นคอร์รัปชนั ประเด็นใดประเด็นหน่ึงเป็นระยะเวลานาน  น าเสนอข่าวแบบเกาะติด หรือท า
ข่าวแบบเจาะลึก หรือข่าวแบบสืบสวน (Investegative Reporting)  ส่ือมวลชนส่วนใหญ่มีเป้าหมาย
ตรงกนัคือ ตอ้งการให้คนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตถูกลงโทษ และหากบุคคลนั้นเป็นฝ่ายบริหาร มี
ต าแหน่งรัฐมนตรี หรือขา้ราชการระดบัสูง ก็ตอ้งการให้ “หลุดจากต าแหน่ง” เพื่อจะไดไ้ม่มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงการอ่ืนๆ อีกต่อไป สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย (อา้งถึงใน  
วนันกัข่าว 5 มีนาคม 2548, 2548) 

ส่วนการท างานต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของภาคเอกชน  ก็มีการ
รวมตวักนัท างานในรูปแบบภาคีเครือข่ายต่อตา้นคอร์รัปชนั  ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตวั
กนัของภาคเอกชน น าโดยหอการคา้และสภาหอการคา้ไทย ไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มองคก์รทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทย มี ดุสิต นนทะนาคร ประธาน
กรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยในขณะนั้น เป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดให้ก่อตั้ง
ภาคีฯ ข้ึนในปี 2553 และไดด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานภาคีเครือข่ายต่อตา้นคอร์รัปชนัคนแรก 

แต่หลงัจากท่ี ดุสิตได้เสียชีวิตลงในเดือนกนัยายน 2554  ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน
กิตติมศกัด์ิหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดเ้ขา้มารับหนา้ท่ีในการเป็นผูน้ าของ
ภาคีเครือข่ายต่อตา้นคอร์รัปชนัแทนนายดุสิต  ท่ีผ่านมา ภาคีฯ มีจุดยืนและการกระท าท่ีชดัเจนใน
การต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตั้ งแต่การระดมภาคเอกชนท่ีไม่เห็นด้วยกับการทุจริต 
ประกาศหยุดจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อตดัปัญหาการคอร์รัปชันจากฝ่ังผูใ้ห้  โครงการหมาเฝ้าบ้าน ท่ี
สนบัสนุนให้ภาคประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสร้างความโปร่งใส ไปจนถึงการ
จบัตานโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ท่ีมีความเส่ียงในการเกิดการคอร์รัปชนั อาทิ โครงการเงินกู ้3.5 
แสนลา้นบาท  (ส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลิกา้, 2555)  ซ่ึงในการด าเนินการก็มีการท างานร่วมกบั
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ส่ือมวลชน  อาทิ การฝึกอบรมโครงการหมาเฝ้าบา้น  ก็มีการเชิญตวัแทนนกัข่าวเขา้ไปให้ความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองการเขียน เทคนิคการน าเสนอข้อมูลการทุจริตผ่านโซเชียลมีเดียด้วย (ส านัก
ข่าวอิศรา, 2555)   

ทั้ งน้ี  ภายหลังการท ารัฐประหารยึดอ านาจจากรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน เป็นหน่ึงในภารกิจส าคญัท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)  ใหค้วามส าคญัอยา่งมาก  เพราะการขยายวงทุจริตมีทั้งในแวดวงขา้ราชการและนกัการเมือง
จนในแต่ละปีประเทศสูญเสียงบประมาณไปกบัการโกงกินจ านวนมหาศาล   ขณะท่ีการปลูกฝัง
ความคิดการแกไ้ขปัญหาการทุจริต  ดว้ยการรณรงคผ์่านหลกัสูตรการสอนตา้นทุจริต รณรงคผ์่าน
ส่ือมวลชนให้คนมี คุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ  เ ป็นหน่ึงในข้อ เสนอหลัก  ท่ี
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) ท่ีมี ประมนต์ สุธีวงศ์  ประธานองค์กรต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) เป็นประธาน ได้
เสนอเป็นหลกัการต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน   

ขณะท่ีบทบาทการสอดส่องดูแลระวงัระไวภยัให้สังคมเก่ียวกบัปัญหาทุจริตคอร์รัปชนั  
และบทบาทการรณรงค์ให้เกิดความเคล่ือนไหว (Mobilzation) เพื่อการเปล่ียนแปลงพฒันาสังคม  
เพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ตามหลกัทฤษฎีหน้าท่ีของส่ือมวลชน  (พีระ จิรโสภณ, 2544) ถือ
เป็นบทบาทหนา้ท่ีส าคญัท่ีส่ือมวลชนควรพึงปฏิบติัอยา่งยิง่   

 
2.5 ทฤษฎส่ืีอสารมวลชนว่าด้วยความรับผดิชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory) 

ทฤษฎีส่ือสารมวลชนวา่ดว้ยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory) 
เป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชน ท่ีควรจะตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ทั้งในเร่ืองความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง รวมถึงจรรยาบรรณต่าง ๆ 
และค านึงถึงความตอ้งการของประชาชนในการรับรู้รับทราบขอ้มูลข่าวสาร  

ทฤษฏีน้ีไดเ้กิดข้ึนมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 โดยพฒันามาจากทฤษฎีอิสรภาพนิยม 
(Libertariam Theory) เพราะทฤษฎีอิสรภาพนิยมไม่เคยรับรองวา่สาธารณชนมีสิทธิในการรับทราบ 
ไม่เคยก าหนดว่าเจ้าของหนังสือพิมพ์จะต้องมีความรับผิดชอบต่างๆ ทางศีลธรรม จึงเกิดการ
เรียกร้องให้ส่ือมวลชนจะต้องมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม จึงเกิดกระแสการเรียกร้องให้
ส่ือมวลชนแสดงความรับผิดชอบ ภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีวา่เสรีภาพนั้นยอ่มมีพนัธะต่างๆ ผกูพนัอยู่
และหนังสือพิมพ์ซ่ึงมีสถานะอภิสิทธ์ิก็ตอ้งมีพนัธะท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะตอ้งมี
ส านึกและตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีจะอุทิศตนเองเพื่อรับใชส้ังคม  
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โจเซฟ พลิูตเซอร์  (Joseph Pulitzer) นกัหนงัสือพิมพช์าวอเมริกนัเช้ือสายฮงักาเรียนคน
ส าคญัของโลก ถือเป็นผูท่ี้มีส่วนในการวางรากฐานทฤษฎีน้ีเป็นอย่างมาก  หลงัจากพฤติกรรมทาง
ลบของหนงัสือพิมพ ์โดยเฉพาะอิสระในการน าเสนอขอ้มูลจนเกินขอบเขต เนน้ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจมากจนเกินขอบเขต ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก และผลกัดนัให้นกัคิดนกัวิชาการเขา้มาช่วย
นักหนังสือพิมพ์และผูพ้ิมพ์โฆษณาสร้างจรรยาบรรณส าหรับวิชาชีพส่ือมวลชนมาตั้งแต่กลาง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  

โดย โจเซฟ พลิูตเซอร์  ไดเ้ขียนเร่ืองน้ีไวใ้นวารสาร American Review เม่ือปี ค.ศ.1904 
วา่ “ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ความรู้ถูกถว้นท่ีสุดเก่ียวกบัปัญหาท่ีจะตอ้ง
เผชิญ และความรู้สึกรับผิดชอบทางศีลธรรมด้วยความจริงใจ สามอย่างน้ีจะช่วยปกป้องวิชาชีพ
วารสารศาสตร์ให้พน้จากความยอมจ านนต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีเห็นแก่ตวัและเป็นศตัรูต่อ
สวสัดิการของประชาชน” และพยายามต่อสู้เพื่อตั้งสถาบนัการศึกษาวารสารข้ึน (ปัจจุบนัน้ีอยูใ่น
มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย) (Joseph Pulitzer, อา้งถึงใน สมควร กวยีะ, 2545, น. 91) 

นบัแต่นั้นมาการพดูถึงความรับผิดชอบก็ขยายกวา้งออกไป หนงัสือพิมพต์อ้งมีเสรีภาพ
ตามแนวความคิดอิสรภาพนิยม แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีความรับผิดชอบควบคู่กนัไปดว้ย เกิดเป็น
แนวความคิดเสรีนิยมอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเรียกกนัวา่ “Neoliberalism” 

ขณะท่ีคณะกรรมาธิการเสรีภาพส่ือมวลชน (The Commission on Freedom of the 
Press) ในสหรัฐอเมริกา ท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 1942 เป็นองคก์รหลกัท่ีท าให้แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบ
ของส่ือมวลชนต่อสังคมเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยก าหนดภารกิจหลกัของส่ือมวลชนในการท าให้
ความขดัแยง้ในสังคมเปล่ียนจากการใช้ความรุนแรงมาเป็นการใช้เหตุผลในการโตแ้ยง้กนั และ
ก าหนดหนา้ท่ีของส่ือมวลชนเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมไวด้งัน้ี  

1. ส่ือมวลชนตอ้งเสนอ “รายงานท่ีเป็นจริง เข้าใจได้ และเป็นเร่ืองเป็นราวเก่ียวกับ
เหตุการณ์ประจ าวนัในลกัษณะท่ีมีความหมายเป็นท่ีเขา้ใจของประชาชน”  

2. ส่ือมวลชนควรจะท าหนา้ท่ีเป็น “เวทีของการแลกเปล่ียนการวพิากษว์จิารณ์” 
3. ส่ือมวลชนควรจะให ้“ภาพท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มต่างๆ ท่ีประกอบกนัเป็นสังคม” 
4. ส่ือมวลชนควรจะช่วยในการ “น าเสนอและท าให้เป้าหมายและค่านิยมของสังคม

ชดัเจน”  
5. ส่ือมวลชนควร “ท าให้ประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัได้

อยา่งเตม็ท่ี”  
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จุดส าคญัของทฤษฎีน้ี คือ ส่ือมวลชนมีหน้าท่ีแจง้ข่าวสาร ให้ความบนัเทิง ยกระดบั
สติปัญญา ของประชาชน ให้เห็นคุณค่าของการอภิปรายแลกเปล่ียนความเห็นการควบคุม
ส่ือมวลชนท าโดยมติของประชาชน ปฏิกิริยาของผูอ่้านผูฟั้ง และจริยธรรมในทางวิชาชีพ หลกัการ
ส าคญัทฤษฎีความรับผดิชอบต่อสังคมสรุปไดด้งัน้ี 1. ส่ือมวลชนควรจะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตาม
ให้ลุล่วงในภาระหน้าท่ีเป็นพนัธกิจต่อสังคม 2. ภาระหน้าท่ีเหล่าน้ี โดยหลกัส าคญัตอ้งบรรลุถึง
มาตรฐานวิชาชีพในดา้นข่าวสาร สัจธรรม ความถูกตอ้งความเป็นกลาง และความสมดุล 3. ในการ
ยอมรับและน าไปปฏิบติัของภาระหน้าท่ีเหล่าน้ี ส่ือมวลชนจะควบคุมตนเองภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายและสถาบนัท่ีธ ารงอยู่ 4. ส่ือมวลชนควรจะต้องหลีกเล่ียงส่ิงใดก็ตามท่ีอาจจะน าไปสู่
อาชญากรรมความรุนแรง หรือความไม่สงบ หรือแสดงความกา้วร้าวต่อเช้ือชาติหรือศาสนาของชน
กลุ่มนอ้ยในสังคม 5.ส่ือมวลชนโดยทัว่ไปควรจะเปิดกวา้ง และสะทอ้นความหลากหลายของสังคม 
เปิดโอกาสให้ความคิดเห็นของทุกฝ่ายได้เข้าถึง และให้สิทธิประชาชนในการตอบกลับมายงั
ส่ือมวลชน 6. สังคมและสาธารณะมีสิทธิท่ีจะคาดหวงัการปฏิบติัในระดบัมาตรฐานท่ีสูงของ
ส่ือมวลชนและการแทรกแซงอาจจะตอ้งถือว่าไม่เป็นเร่ืองผิด หากเพื่อความดีงามของสาธารณะ 
และ 7. วารสารศาสตร์และวิชาชีพส่ือมวลชนจะต้องเป็นท่ีวางใจหรือเช่ือถือได้ของสังคม
เช่นเดียวกบันายจา้งหรือตลาดผูบ้ริโภคส่ือ (กฤชณทั แสนทวี, 2555)  

 ขณะท่ีบทบาทหน้าท่ี  (Functions) ท่ีนิยามตามนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้าน
ส่ือมวลชน มีดงัน้ี 1. หน้าท่ีรายงานข่าวสารความเคล่ือนไหวในสังคม (to inform) 2. ให้ความรู้      
3. ให้การศึกษา 4. บทบาทการเฝ้าระวงัทางสังคม 5. เช่ือมโยงทางด้านสังคมหรือสมาชิก                
6. ถ่ายทอดวฒันธรรม 7. ใหค้วามบนัเทิง 8. หนา้ท่ีดา้นการเมืองจะตอ้งให้ข่าวสารขอ้มูลเพื่อช่วยให้
ประชาชนไดต้ดัสินใจในการเมืองได ้โดยเฉพาะการต่อสู้กบัความพยายามของรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศอย่างมีเบ้ืองหลงั 9. หน้าท่ีในการสร้างวาระในสังคม (The Agenda-setting Function) คือ
เป็นหน้าท่ีจะก าหนดเร่ืองราวท่ีสาธารณชนสามารถน ามาพูดคุยจนกลายเป็นวาระทางสังคมไทย   
10. เป็นส่ือกลางในการโฆษณาประสัมพนัธ์สินคา้ให้ผูบ้ริโภค และ 11. บทบาทสุนัขเฝ้าบา้น 
(Watchdog) 

 โรเบิร์ท อทัชิน กล่าวไวว้่า ความรับผิดชอบของส่ือเกิดจากความรับผิดชอบของ
ประชาชนผูรั้บสารด้วยเหมือนกัน ประชาชนจ าเป็นต้องพฒันาตนเองให้รู้เท่าทนัส่ือ แต่ตาม
ธรรมชาติของมนุษยห์ากไม่มีขอ้มูลความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นส่ิงเร้า (stimuli) แลว้ ความอยาก 
ความตอ้งการในชีวิตก็จะไม่ถูกกระตุน้ให้เกิดข้ึน ดงันั้นประชาชนผูรั้บสารจึงตอ้งศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัหน้าท่ี ความรับผิดชอบของส่ือ ตลอดจนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือ 
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เพื่อท่ีจะได้วิเคราะห์ในผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของส่ือได้ ซ่ึงความรับผิดชอบ 
(Responsibility and accountability) ส่ือมวลชนมีอยู ่5 ประการ (McQuail, D., 1994) ดงัน้ี 

1. สอดส่องดูแล ระแวดระวงั เหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนแล้ว
รายงานให้ประชาชนได้รับทราบ (Surveillance of the environment) ส่ือจะตอ้งต่ืนตวัในการ
สอดส่องเหตุการณ์ส าคญั ๆ เพื่อรายงานให้ประชาชนไดรู้้ทนัเหตุการณ์ส าหรับการเตรียมพร้อมใน
การรับมือและป้องกนัเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนและคาดวา่จะเกิดข้ึน ความรับผิดชอบหลกัตามหนา้ท่ี
น้ีคือ การตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน 

2. ประสานความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเก่ียวกบัประเด็นส าคญัท่ีส่ือเลือก
น าเสนอ (Cooperation parts of society) เพื่อให้ประชาชนผูรั้บสารได้รับรู้ความคิดเห็นใน
หลากหลายมิติ หลากหลายแนวคิด ส าหรับการน าไปประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัประเด็นนั้นๆ 

3.  สั่งสอน ถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรม และประเพณี (Transmission of social 
heritage) ส่ือท าหนา้ท่ีในการถ่ายทอดขอ้มูลเพื่อก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อมรดกทางสังคม อนัจะเป็น
การกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมกบักาละและ
เทศะ 

4.  ให้ความบนัเทิง (Entertainment) เป็นหน้าท่ีส าคญัของส่ือในสังคมท่ีเต็มไปด้วย
ความเครียดจากปัญหาภยัธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยศิลปะ เพื่อการจรรโลงใจและ
จรรโลงสังคม ให้ประชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อการด ารงชีวิตด้วยวฒันธรรม และประเพณีท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ 

5.  รณรงค์ (Mobilization) ท่ามกลางปัญหาเก่า ปัญหาใหม่ท่ีเกิดข้ึนมากมาย และ
แพร่กระจายผลกระทบได้ในวงกวา้งอย่างรวดเร็ว จึงเป็นหน้าท่ีของส่ือในการท าหน้าท่ีในการ
รวบรวมพลงัและผลกัดนัประชาชนจ านวนมากให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ทาง
สังคมร่วมกนั สร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

หน้าท่ีทั้ง 5 เป็นความรับผิดชอบ (Responsibilities) ของส่ือมวลชน ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรม หากส่ือขาดซ่ึงจรรยาบรรณและจริยธรรมของความถูกตอ้ง ครบถว้น 
เท่ียงตรง และเป็นกลางแลว้ ส่ือก็จะขาดความน่าเช่ือถือทนัที ดงันั้น การท่ีประชาชนผูรั้บสารได้
ตระหนักรู้ถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากส่ือปฏิบติัหน้าท่ีอย่างไม่
รับผิดชอบแลว้ ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมให้ส่ือตอ้งพฒันาตนเองแลว้ ส่ือยงัสามารถส่งเสริมให้สังคม
พฒันาไดอ้ยา่งมัน่คงอีกดว้ย (พงษ ์วเิศษสังข,์ 2551) 

ทั้งน้ี บทบาทและพลงัของข่าวเชิงสืบสวน ท่ีผ่านมามกัจะถูกกล่าวถึงในแง่ของหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อสู้เพื่อความถูกตอ้งเป็นธรรม ก าจดัคนชัว่และพฤติกรรมฉ้อฉล 
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ท าให้เกิดความโปร่งใส ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ของส่ือมวลชนทุกแขนง ขณะท่ีในสังคมประชาธิปไตย 
ส่ือมวลชนมีหลายบทบาท ไดแ้ก่ การเป็นนายทวาร (Gatekeeper) การเป็นผูแ้จง้ข่าวสาร (Informer) 
บทบาทการเป็นสุนขัเฝ้ายาม (Watchdog) และเป็นเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข ์(Ombudsman) ซ่ึง
พื้นฐานหลกัของส่ือมวลชนจะตอ้งคอยดูแลผลประโยชน์ของประชาชน ช่วยพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์
ให้ประชาชนท่ีไดรั้บความเสียเปรียบในสังคม โดยการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน
สังคม จะสอดคลอ้งกบัการเสนอข่าวคอร์รัปชนัของหนงัสือพิมพท่ี์เป็นการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชน
ท่ีดี ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและขา้ราชการมิให้เอารัดเอาเปรียบในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าท่ีการงานเพื่อปกป้องและเฝ้าระวงัในการรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและส่วนรวม (อมรรัตน์ มหิทธิรุกข,์ 2546) 

แจ็ค แอนเดอสัน นกัหนงัสือพิมพผ์ูมี้ช่ือเสียงในฐานะนกัเขียนคอลมัน์ประจ า เจา้ของ
รางวลัพลิูตเซอร์ ประจ าปี ค.ศ.1972 กล่าวยนืยนัวา่  ความรับผิดชอบของหนงัสือพิมพน์ั้นคือการขุด
คุย้เปิดโปงความอ่อนแอและบกพร่องในการบริหารงานของรัฐบาลให้ประชาชนเจา้ของประเทศได้
รับทราบ รวมทั้งท าหน้าท่ีป้องกนัมิให้เจา้หน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจในการปฏิบติัหน้าท่ีในทางท่ีผิด 
หรือเกินขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายไปจากประชาชน (สมหมาย ปาริจฉตัต,์ 2537, น.28)  

วีระศักด์ิ สาเลยกานนท์  อดีตบรรณาธิการผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัพฒันาการ
หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย กล่าวไวใ้นหนงัสือการรายงานข่าวเชิงสืบสวนแบบประยุกต์ เม่ือ
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2538 ว่า การรายงานข่าวเชิงสืบสวน ถือได้ว่าเป็นการกระท าหน้าท่ีหลกัของ
ส่ือมวลชน  เป็นหน้าท่ีท่ีเรียกว่า การเฝ้ามองและตรวจสอบผู้บริหารและกิจการสาธารณะ 
เปรียบเสมือน “สุนขัเฝ้าบา้น” หรือ Watchdog เป็นหนา้ท่ีซ่ึงส่งผลใหส้ถาบนัส่ือมวลชนเป็นสถาบนั
อนัทรงพลงัน่าเช่ือถือ และจรรโลงสังคม (พีระ จิรโสภณ และมาลี บุญศิริพนัธ์ , 2538) 

สมเกียรติ อ่อนวิมล ส่ือมวลชนอิสระ ระบุวา่ การท าหนา้ท่ีของส่ือควรท าตวัให้เป็นส่ือ
มืออาชีพ กล่าวคือ 1. จะตอ้งให้ข่าวสารความจริงอยา่งสม ่าเสมอ และตรวจสอบความจริง 2. เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดความรู้สึกขดัแยง้เม่ือประชาชนเสพข่าว ส่ือตอ้งตั้งหนา้ตั้งตาให้ความรู้ และการศึกษา อยา่
พาดพิง เม่ือให้ความรู้ไปแล้วต่อไปก็ให้ประชาชนคิดเอง 3. การให้ความเห็น ทั้ งน้ีมองว่าส่ือ
สามารถเลือกขา้งไดเ้พราะเป็นเร่ืองของเสรีภาพ โทรทศัน์สีแดง เหลือง จะท าอะไรก็ท าได ้แต่ตอ้ง
ประกาศให้ชดัเจนว่าตวัเองเลือกขา้ง ขณะท่ีส่ือท่ีแสดงตวัว่าเป็นอิสระก็ตอ้งให้ขอ้มูลอย่างสมดุล    
4. ส่ือจะตอ้งมีเวทีใหก้บัสาธารณชนทุกฝ่าย (ส านกัข่าวอิศรา, 2553) 
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เม่ือข่าวเชิงสืบสวน คือ ข่าวท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีซ่อนอยู่เบ้ืองหลงัเหตุการณ์ โดย
นกัข่าวตอ้งเขา้ไปตรวจสอบ ติดตาม ในลกัษณะเกาะติด เจาะลึก ขุดคุย้ขอ้มูลท่ีซ่อนเร้นอยู ่จากผูมี้
อ านาจหนา้ท่ี  หาหลกัฐานมาเปิดเผยใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ เพื่อน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางใด
ทางหน่ึง เป็นการแสดงบทบาทของส่ือมวลชนในการต่อสู้กับส่ิงท่ีไม่ เป็นธรรม ปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณชน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าทฤษฎีส่ือสารมวลชนว่าดว้ย
ความรับผิดชอบทางสังคมมาใชศึ้กษาพฒันาการข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต วา่เป็นไปตามหลกัทฤษฎีน้ีหรือไม่ และมีปัจจยัแวดลอ้มอะไรบา้งท่ี
ส่งผลท าใหก้ารท างานของนกัข่าวและองคก์รส่ือ ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัทฤษฎีน้ีได ้ 

 
2.6  ทฤษฎีผู้เฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper Theory) 

ทฤษฎีผู ้เ ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper Theory) เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการท่ีนัก
ส่ือสารมวลชนมีหนา้ท่ีเลือกสรร ตกแต่ง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อนจะเสนอไปยงั
ผูรั้บสาร ซ่ึงลกัษณะหนา้ท่ีเช่นน้ีคลา้ยกบัท าหนา้ท่ีเป็น "ผูเ้ฝ้าประตู" (Gatekeeper) หรือบางแห่งก็
เรียกกนัวา่นายทวารข่าวสาร หรือผูปิ้ดและเปิดประตูสาร ซ่ึงการจะเรียกเช่นใดนั้นความหมายก็คง
ไม่พน้ผูท่ี้คอยกลัน่กรองข่าวสารเพื่อท่ีจะส่งผา่นส่ือมวลชนไปยงัผูรั้บสารนัน่เอง 

ทั้งน้ี แนวความคิดเร่ือง “นายประตูข่าวสาร” (Gatekeeper) หรือ “ผูเ้ฝ้าประตู” น้ี เคิร์ท
เลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน เป็นบุคคลแรกท่ีน าศัพท์ Gatekeeper มา
ประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารมวลชน เค. เลวนิพิจารณาแลว้เห็นวา่ การส่งข่าวสารต่างๆ นั้นจะตอ้งผา่น 
“ช่องทาง” (Channels) และท่ีช่องทาง หรือส่ือน้ีเอง จะมีจุดหรือสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงเปรียบเสมือน 
“ประตู” (Gate) คอยกลัน่กรอง หรือมิให้ข่าวสารนั้นผา่นไปได ้ดงันั้น นายประตูข่าวสารหรือผูเ้ฝ้า
ประตู มกัจะได้แก่ บรรณาธิการ (Editor) หรือผูท้  าหน้าท่ีบรรณาธิการ (Editing) ข่าวสาร และ
นักข่าว (Reporters) ตามส านักงานหนังสือพิมพ์ตามสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ต่างๆ (ชัยยุทธ         
โชติบาล  อา้งถึง ณรงศกัด์ิ ศรีทานนัท,์ 2541)  

นอกจากน้ี เค. เลวิน (Lewin, K. 1947) ยงัไดใ้ห้ขอ้สังเกตไวว้า่ ข่าวสารมกัจะไหลผา่น
ช่องทางต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ยบริเวณประตูท่ีซ่ึงมีการปล่อยหรือกกัข่าวสารต่างๆ ตามกฎเกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้หรือโดยวินิจฉัยของผูเ้ฝ้าประตูเองว่าจะยอมให้ข่าวสารใดไหลผ่านไปได้หรือไม่ หรือ
ข่าวสารอะไรควรจะส่งไปถึงผูรั้บสารช้าหน่อย หรือข่าวสารอะไรควรตดัออกไปทั้งหมด ซ่ึง
แนวความคิดน้ีเอง ไดถู้กน ามาอธิบายลกัษณะการไหลของข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารใน
กระบวนการส่ือสารมวลชน หรือเปรียบเสมือนเป็นบุคคลผูท้  าหน้าท่ีปิดและเปิดประตูข่าวสารท่ียืน
อยูร่ะหวา่งตวัข่าวสารและผูรั้บสารจากส่ือสารมวลชน 
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ซ่ึงแนวความคิดเร่ือง "ผูเ้ฝ้าประตู" ของเลวิน น้ี ดี.เอ็ม.ไวท ์(White, D. M. 1950) ได้
น ามาใชใ้นการศึกษากิจกรรมของบรรณาธิการข่าวโทรพิมพข์องหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินฉบบัหน่ึงใน
อเมริกา ซ่ึงกิจกรรมในการตดัสินใจคดัเลือกข่าวเพื่อตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพน้ี์มีส่วนคลา้ยกบัหนา้ท่ี 
ผูเ้ฝ้าประตู (Gatekeeper) ซ่ึงสามารถแสดงไดโ้ดยแบบจ าลองดงัต่อไปน้ี  

 
Gate (ประตู) 
 

                      N1 
  N2        N21 
  N3                    N31 
  N4     
    
 

N1    N4  
      
  
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  แบบจ าลองผูเ้ฝ้าประตูของ ดี.เอม็.ไวท ์(1950) 
 
แบบจ าลองผูเ้ฝ้าประตูของ ดี เอ็ม ไวท์ แสดงให้เห็นว่า จากตน้ตอแหล่งข่าว ซ่ึงใน

ตวัอยา่งขา้งตน้ก็คือ ส านกัข่าวโทรพิมพ ์จะมีข่าวสารมากมายหลายช้ิน (N1, N2, N3, N4) ส่งมายงั
ส านกังานหนงัสือพิมพ ์หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทศัน์ต่างๆ บรรณาธิการ
ข่าวจะท าหนา้ท่ีคดัเลือกข่าวสารเพียงบางช้ินเพื่อตีพิมพห์รือออกอากาศ ส่วนอีกหลายช้ินก็อาจถูก
โยนทิ้งตะกร้า  ข่าวสารท่ีถูกคดัเลือกน้ีจะถูกตดัแต่งให้เหมาะสมกบัเวลา เน้ือท่ี หรือลกัษณะส่ือเพื่อ
ส่งไปยงัผูอ่้าน ผูช้ม หรือผูฟั้ง 

 

 

N 

(แหล่งข่าว) 

 

M 

(ผูรั้บสาร) 

N = แหล่งของข่าวต่างๆ 

N1,N2,N3,N4 = ข่าวแต่ละช้ิน 

N21, N31 = ข่าวท่ีถูกเลือก 

M = ผูรั้บสาร 

N1,N4 = ข่าวท่ีไม่ถูกเลือก 
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แบบจ าลองน้ีพยายามช้ีให้เห็นถึงกิจกรรมผูเ้ฝ้าประตูหรือผูปิ้ด และเปิดประตูสารของ
ส่ือมวลชนทัว่ไป จากตวัอยา่งขา้งตน้ ดี.เอ็ม.ไวท ์ไดศึ้กษาบทบาทบรรณาธิการข่าวโทรพิมพท์ัว่ไป
ในสหรัฐอเมริกา  ถ้าเป็นตัวอย่างในเมืองไทยเราอาจหมายถึง บทบาทของบรรณาธิการข่าว
ต่างประเทศทัว่ไป ท าหนา้ท่ีคอยตรวจข่าวจากเคร่ืองโทรพิมพห์รือจากเอกสารข่าวท่ีส่งมาจากส านกั
ข่าวต่าง ๆ เช่น ส านกัข่าวเอพี ส านกัข่าวเอเอฟพี ส านกัข่าวรอยเตอร์ หรือส านกัข่าวไทย เป็นตน้ ซ่ึง
แต่ละวนัจะมีข่าวเข้ามานับสิบนับร้อยช้ิน แต่บรรณาธิการจะท าหน้าท่ีคดัข่าวท่ีจะตีพิมพ์หรือ
ออกอากาศเพียงไม่ก่ีช้ินท่ีตนเห็นวา่น่าสนใจเท่านั้น 

แบบจ าลองหรือทฤษฎีของ ดี.เอ็ม.ไวท์ น้ีอธิบายอยา่งง่าย ๆ ถึงบทบาท “ผูปิ้ดและเปิด
ประตูสาร” หรือ “ผู ้เ ฝ้าประตู” ของส่ือมวลชน ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วอาจจะมีขั้ นตอน
สลับซับซ้อนกว่าน้ีเช่นข่าวโทรพิมพ์ท่ีส่งมานั้น ก่อนท่ีจะส่งมาก็จะต้องมีการกลั่นกรองจาก
บรรณาธิการส านกัข่าวนั้นๆ หรือแมแ้ต่ผูส่ื้อข่าวของส านกัข่าวเองก็จะท าหน้าท่ี “ผูเ้ฝ้าประตู” คือ 
เลือกว่าจะท ารายงานข่าวไหนหรือไม่ท าข่าวไหนบา้งก็ได้ และเม่ือข่าวโทรพิมพ์นั้นถูกส่งมายงั
ส านักพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ นอกจากจะถูกคัดเลือกโดย
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศแล้ว ก็อาจจะถูกกลั่นกรองจากบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวใน
ระดบัสูงอีกทีก็ไดเ้ช่นกนั นอกจากนั้นข่าวท่ีตีพิมพห์รือออกอากาศไปยงัผูรั้บสารเม่ือผูรั้บสารได้
อ่าน ไดรั้บฟัง หรือไดรั้บชมแลว้ก็อาจจะถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืน เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ 
เพื่อน ฯลฯ การถ่ายทอดโดยผูเ้ปิดรับสารส่ือมวลชนน้ีก็จะเป็นไปในลกัษณะ "ผูเ้ฝ้าประตู" คือ เลือก
จะถ่ายทอดเพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหน่ึงก็ย่อมไดอี้กเช่นกนั จึงเห็นไดว้า่ข่าวสารส่ือมวลชน
มกัจะไหลผา่นผูเ้ฝ้าประตูหรือผูปิ้ดและเปิดประตูสารต่างๆ มากมายหลายชั้นทีเดียว 

ส่วนข่าวท่ีถูกคดัเลือก อาจจะถูกตดัแต่งใหเ้หมาะสมกบัเวลา เน้ือท่ี หรือลกัษณะส่ือเพื่อ
ส่งไปยงัประชาชนผูอ่้าน (พีระ จิรโสภณ, 2544) 

นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งต้นแล้ว วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm) กล่าวไวว้่า 
Gatekeeper เป็นผูมี้สิทธิในการเปิดและปิดประตูสารต่างๆ ท่ีมีมาถึง Gatekeeper ซ่ึงการส่ือสารใน
สังคมทุกวนัน้ี Gatekeeper ก็ยงัคงมีบทบาทอยา่งส าคญัมาก ทั้งน้ี เพราะ Gatekeeper เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
นกัข่าว บรรณาธิการข่าว หัวหน้าฝ่ายข่าวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือ
วฒันธรรม ผูเ้ขียน ผูพ้ิมพ ์นกัวิจารณ์ หัวหนา้หน่วยงานดา้นส่ือสาร ผูจ้ดัการโฆษณา ประธาน ครู 
และพอ่แม่ เป็นตน้ 

หน้าท่ีของ Gatekeeper ไม่เพียงแต่เลือกหรือปฏิเสธสารต่างๆ ท่ีเข้ามาเท่านั้ น 
Gatekeeper ยงัท าหนา้ท่ีจดัสารนั้นๆ ให้อยูใ่นรูปท่ีเขาตอ้งการตลอดจนกระทัง่ก าหนดการน าเสนอ
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ข่าวสาร ระยะเวลาท่ีหน่วงเหน่ียวข่าวสารนั้นไวว้่าจะเสนอในช่วงเวลาใดหรือเสนอสารทั้งหมด   
ซ ้ าๆ กนั หรือเลือกเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น 

Gatekeeper ผูซ่ึ้งควบคุมการไหลของข่าวสารทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินก็มี
นกัข่าว บรรณาธิการข่าว ผูจ้ดัการโฆษณา ของทั้งหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินและหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ
และเครือสถานีโทรทศัน์ ตลอดจนส านกัข่าว 

อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีนกัข่าวไดรั้บมอบหมายจากบรรณาธิการข่าวให้ไปหาข่าว นกัข่าว
ผูน้ั้นก็จะท าหน้าท่ีเหมือนกบัผูเ้ฝ้าประตูหรือผูปิ้ดเปิดประตูสารเช่นกนั คือ เป็นคนตดัสินใจใน
เบ้ืองตน้วา่จะเขียนขอ้เทจ็จริงในเร่ืองของข่าวท่ีตนหามาอยา่งไร 

การท่ีนักข่าว และบรรณาธิการข่าว จะตดัสินใจเลือกข่าวอย่างไรนั้น ข้อเขียนของ 
Bagdikian ไดบ้อกไวว้า่ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัท่ียดึถือในการบริหาร 
2. การมองโลกของความจริงและนิสัยของคน โดยมองว่าผูอ่้านตอ้งการอะไรและมี

ความปรารถนาอยา่งไร 
3. ค่านิยม ซ่ึงยึดถือโดยกองบรรณาธิการท่ีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีมาตรฐาน

ทางดา้นความยุติธรรม และเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ คือเขาจะเป็นผูต้ดัสินว่าอะไรท่ีผูอ่้านในหมู่
คณะของเขาควรจะไดรู้้ 

4. การประเมินค่าของข่าวสาร โดยการแข่งขนัของส่ือ 
5. ค่านิยมส่วนตวั และนิสัยแปลกๆ ของบรรณาธิการ เช่น ถา้บรรณาธิการกลวัหรือไม่

ชอบอะไรบางอย่าง เขาจะไม่อนุญาตให้ส่ิงท่ีเขาไม่ชอบปรากฏอยู่ในข่าว หรือตีพิมพ์บน
หนงัสือพิมพใ์นขณะท่ีเขาเป็นบรรณาธิการอยู ่

นอกจากปัจจยัทั้ง 5 แลว้ ยงัมีส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของบรรณาธิการอีก เช่น 
ปัจจยัเร่ืองเวลา และเน้ือท่ีการเสนอข่าวสาร ตวัอยา่งเช่น นกัข่าวท่ีหาข่าวมาไดแ้ลว้ รายงานข่าวเขา้
สู่หน่วยงานของตนเองก็จะมีคนอ่ืนๆ คือพวก  Rewriter เป็นผูเ้ฝ้าประตูอีกต่อหน่ึง พวกน้ีจะท า
หนา้ท่ีตบแต่งข่าว จะโดยการตดัทอน ยอ่หนา้ ตดับางประโยค บางค าของข่าว หรืออาจจะไม่แกไ้ข
ต้นฉบบัข่าวท่ีนักข่าวคนนั้นส่งมาเลยก็ได้ แล้วก็ส่งข่าวนั้นออกไปตีพิมพ์หรือออกอากาศ แต่
บางคร้ังเม่ือส่งข่าวไปแลว้ไม่ไดตี้พิมพก์็มี ทั้งน้ี เพราะเน้ือท่ีในหนา้หนงัสือพิมพไ์ม่พอ หรือเวลาใน
การกระจายเสียงมีไม่พอ อาจจะเป็นเพราะผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณารับโฆษณาเขา้มามากจนท าให้เน้ือท่ี
และเวลาในการเสนอข่าวไม่พอ ตวัผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาน้ีก็ถือวา่ ท าหนา้ท่ีเป็น Gatekeeper เช่นกนั 
(e-book.ram.edu) 
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การท่ีนกัข่าวและองค์กรส่ือจะตดัสินท าข่าวและเลือกประเด็นข่าวในการน าเสนอให้
สาธารณชนรับรู้รับทราบในแต่ละวนั มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าหลกัทฤษฎีผูปิ้ดและเปิด
ประตูสารน ามาใชป้ระกอบการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูค้วบคุมข่าวสาร หรือนายประตูข่าวสาร เป็นบุคคลซ่ึงควบคุมการไหลของข่าวสาร 
บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูต้ดัสินว่า ข่าวสารอะไรท่ีควรจะส่งต่อไป และข่าวสารอะไรควรจะส่งช้า
หน่อย หรือข่าวสารอะไรควรจะตดัทิ้งไปทั้งหมด บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีปิดและเปิดประตูข่าวสารน้ียืน
อยูร่ะหวา่งตวัข่าวสารและผูรั้บสารคือ ส่ือมวลชน (ชยัยทุธ โชติบาล, 2541)  

เม่ือการท าข่าวเชิงสืบสวนในปัจจุบันมีจ านวนลดน้อยลง โดยนักข่าวหลายคนให้
ความเห็นตรงกันว่า สาเหตุส าคญัมาจากปัจจยัเร่ืองภารกิจงานข่าวประจ าวนัท่ีมีค่อนข้างมาก 
ประกอบกับนโยบายขององค์กรข่าวแต่ละแห่งไม่เหมือนกนั บางแห่งก็สนับสนุนบางแห่งก็ไม่
สนบัสนุน ทั้งท่ีข่าวเชิงสืบสวนเป็นข่าวท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมไทยและในต่างประเทศอยา่ง
มาก   

การน าทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารมาใช้ประกอบการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี ช่วยท าให้เห็นถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานข่าวของนกัข่าว ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ตั้งแต่ 
ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงนโยบายขององคก์รส่ือ ท่ีมีผลต่อพฒันาการท าข่าวเชิงสืบสวน
ดว้ย  

 
2.7  ทฤษฎกีารก าหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-setting theory) 

ทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระของข่าวสาร(Agenda-setting theory) เป็นทฤษฎีท่ีว่า
ด้วยการท างานของส่ือมวลชน ในการก าหนดวาระข่าวสารของคนในสังคม ให้สนใจหรือให้
ความส าคญักบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมไปถึงการช้ีน าความคิดของคนในสังคมดว้ย  

วอลเตอร์ ลิปป์แมนน์ ถูกระบุวา่เป็นเจา้ของรากฐานแนวคิดเร่ืองทฤษฎีบทบาทและผล
ของส่ือมวลชนในการก าหนดวาระข่าวสาร โดยวอลเตอร์ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Public Opinion 
(Lippman, 1922) วา่ดว้ยบทบาทในการสร้างภาพในหัวสมองของคนเรา โดยมนุษยใ์นสังคมมกัจะ
ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ผา่นภาพในหัวสมอง ท่ีถูกแตม้แต่งจากการรับรู้ผา่นประสบการณ์
ทางออ้มท่ีน าเสนอโดยส่ือมวลชน ก่อนท่ี โคเฮน (Cohen, 1963) จะน าแนวคิดของลิปป์แมนน์มาใช้
ในการวเิคราะห์บทบาท การก าหนดวาระข่าวสารของส่ือมวลชน  

โดยอธิบายแนวคิดน้ีวา่ “หนงัสือพิมพ ์(ส่ือมวลชน) มีบทบาทส าคญัมากกวา่เป็นเพียง 
ผูน้  าเสนอข่าวสารและความคิดเห็นเท่านั้น ส่ือมวลชนอาจจะไม่ประสบความส าเร็จมากนกัในการ
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บอกใหป้ระชาชนคิดอยา่งไร (What  to think) แต่มกัจะประสบความส าเร็จอยา่งมากในการบอกให้
ประชาชน(ผูอ่้านหนงัสือพิมพ)์ คิดเก่ียวกบัอะไร  (What to think about)”   

ต่อมา แม็คคอมบ์ส และชอว ์(McCombs and Shaw, 1972) ไดศึ้กษาแนวคิดน้ีดว้ย
วธีิการวจิยัเชิงประจกัษ ์และพบวา่ผูอ่้านหนงัสือพิมพไ์ม่เพียงแต่ไดรั้บรู้วา่มีประเด็นอะไรท่ีน าเสนอ
ผ่าน แต่ยงัรับรู้ถึงความส าคญัมากน้อยของประเด็นท่ีน าเสนอด้วย โดยรับรู้ได้จากจ านวนหรือ
ปริมาณความถ่ีของข่าวสารในประเด็นนั้น ๆ รวมทั้งต าแหน่งท่ีข่าวสารปรากฏในส่ือว่าโดดเด่น
ส าคญัแค่ไหน ซ่ึงกระบวนการเลือกสรร ตกแต่งของส่ือดงักล่าวน้ี คือการก าหนดวาระข่าวสาร 
(Agenda-setting)  ให้กับผู ้รับสารในสังคม โดยทั้ งสองคนได้ใช้ค ดีวอเตอร์ เกต ในสมัย
ประธานาธิบดีนิกสัน เป็นกรณีศึกษาการรับรู้ข่าวสารของคนอเมริกนัในช่วงนั้น โดยเปรียบเทียบ
กบัเหตุการณ์ข่าวอ่ืน ๆ และไดเ้สนอแบบจ าลองท่ีแสดงถึงบทบาทของส่ือมวลชนกบัผลต่อการรับรู้
ของสาธารณชนท่ีเป็นไปในเชิงสอดคลอ้งกนั คือ เร่ืองใดท่ีส่ือมวลชนให้ความส าคญัมากผูรั้บสารก็
รับรู้เ ร่ืองนั้ นส าคัญมากด้วย (ขนาดของความยาวของแท่งแนวนอนแสดงถึงความส าคัญท่ี
ส่ือมวลชนก าหนด และขนาดเคร่ืองหมาย X แสดงถึงความส าคญัท่ีผูรั้บสารรับรู้) 
 
         ประเด็นปัญหา                   การน าเสนอของส่ือมวลชน                  การรับรู้ท่ีตามมาของสาธารณชน 
     (เหตุการณ์ ข่าวต่างๆ)          (ปริมาณมากนอ้ยโดดเด่นต่างๆ กนั)       (เห็นวา่มีความส าคญัควรใหค้วามสนใจ 
               มากนอ้ยต่างๆ กนั) 

               X1        X1 

X2        X2 
X3        X3 
X4        X4 
X5        X5 
X6        X6 

 
 

ภาพที ่2.2   แบบจ าลองการก าหนดวาระข่าวสารโดยส่ือมวลชน 
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อย่างไรก็ตาม กระบวนการก าหนดวาระข่าวสารในสังคมไม่สามารถมองง่ายๆ ตาม
กระบวนทศัน์ดั้งเดิม ท่ีเช่ือวา่ส่ือมวลชนเป็นตวัก าหนดไดเ้สมอไป เพราะยงัมีประเด็นท่ีซบัซ้อนซ่ึง
เป็นขอ้พิจารณาเพิ่มเติมอีกหลายประการดงัน้ี  

1. แหล่งท่ีมาของวาระข่าวสาร ซ่ึงแม็คเควล (McQuail, 1987) มี 3 แหล่ง คือ 1.) วาระ
เชิงนโยบายจากนกัการเมืองหรือกลุ่มท่ีมีบทบาทในสังคม 2.) วาระจากส่ือมวลชนในกระบวนการ
ของการรักษาประตูท่ีคดัเลือกข่าวสารเหตุการณ์ หรือประเด็นท่ีมีมูลค่าข่าว (news values) และเป็น
ท่ีสนใจของกลุ่มคนอ่าน และ 3.) วาระจากสาธารณชน ผูส้นใจและรับรู้วา่เร่ืองใดส าคญั ซ่ึงอาจจะ
เป็นผลมาจากประสบการณ์ตรงจากปัญหาในสังคมหรือการรับรู้ผา่นส่ือมวลชน  

2 ใครเป็นผูก้  าหนดวาระข่าวสาร ตวัส่ือ มหาชนหรือสาธารณะ ซ่ึงผลการศึกษาของ
แม็คคอมบ์ส และชอว์ แม้จะพบว่า การเสนอวาระข่าวสารของหนังสือพิมพ์ในช่วงแรกจะมี
ความสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัการรับรู้วาระข่าวสารของผูอ่้านในช่วงท่ีท าการทดลองเพื่อคล่ีคลาย
ประเด็นว่าส่ือมวลชนเป็นผูก้  าหนดวาระข่าวสารจริงหรือไม่ ในช่วงปี 1977 โดยใช้วิธีออกแบบ
การศึกษาส ารวจแบบขา้มช่วงเวลา (Crosslagged Design) ของผูอ่้านในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ซ่ึง
แสดงถึงแนวโน้มของความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผลตามทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสารจาก
ส่ือมวลชน แต่ยงัไม่มีขอ้ยติุท่ีชดัเจนวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีไม่ปรากฏวา่เป็นจริงในการศึกษากบั
ส่ือโทรทศัน์  

3. ระดบัของวาระข่าวสาร  มีทั้งระดับปฐมภูมิ (First-level-of-agenda) ซ่ึงเป็นหัวข้อ
หรือประเด็นหลกัของข่าวสาร และระดบัทุติยภูมิ (second-level-of-agenda) เป็นการจ าแกนแยกยอ่ย
ลงมา 4. บทบาทผูรั้บสารซ่ึงการก าหนดวาระข่าวสารอาจเกิดข้ึนไม่เท่ากนั ในลกัษณะเดียวกนักบั
ทุกคน 5. วาระข่าวสารกบัความเป็นจริง  

ขณะ ท่ีการชูประ เด็น  (Priming)  และการสร้างกรอบการ รับ รู้  ( Framing)  ก็ มี
ความสัมพนัธ์กับการก าหนดวาระข่าวสารของส่ือมวลชนเช่นกัน เน่ืองจากการชูประเด็นเป็น
บทบาทของส่ือมวลชนท่ีเบนความสนใจของประชาชนให้หันไปสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่วนการ
สร้างกรอบการรับรู้เป็นการจดัระเบียบข่าวสารของส่ือมวลชนดว้ยกลวิธีการเลือกสรร (selection) 
การเนน้ (emphasis) การเจาะจง (exclusion) และการขยายตกแต่ง (elaboration) ซ่ึงหากจะอธิบายให้
เห็นภาพชดัเจน การชูประเด็น ก็คือการน าขอ้เท็จจริงในข่าวมาพาดหัวข่าวในหน้าหนงัสือพิมพ ์
ส่วนการสร้างกรอบการรับรู้ คือการใหค้วามส าคญักบัรายละเอียดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในประเด็นข่าวท่ี
ส่ือมวลชนตอ้งการน าเสนอ อาจจะอธิบายโดยกราฟิกประกอบได ้(พีระ จิรโสภณ, 2544) 
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ทั้งน้ี หากพิจารณาบทบาทของส่ือมวลชนตามหลกัทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระของ
ข่าวสาร จะเห็นภาพชัดเจนว่าในอดีตส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัอย่างมากในการก าหนดวาระ
ข่าวสาร เป็นตวักลางการน าคดัและเลือกเสนอขอ้มูลข่าวสารในสังคม เป็นผูน้ าทางความคิดของ
สังคม (Opinion Leader) แต่ในปัจจุบนัน้ี บทบาทของส่ือมวลชนก าลงัถูกทา้ทายจากส่ือใหม่ (New 
Media) หรือท่ีเรียกวา่ “โซเชียลมีเดีย”  

ถูกแชร์กนัต่อผา่นโซเชียลมีเดียท าใหก้ลายเป็นประเด็นในสังคมได ้และเม่ือเป็นกระแส
สังคม ส่ือหลกัก็หยบิมาเล่นเป็นข่าวเช่นกนั เช่น กรณีการทะเลาะกนัระหวา่งพนกังานโรงภาพยนตร์
กบัผูม้าชมภาพยนตร์ เป็นตน้ 

ดงันั้น ในยุคท่ีภูมิทศัน์ส่ือ (Media landscape) เปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุคส่ือใหม่ การน า
ทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระของข่าวสารมาใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการท างานข่าวเชิง
สืบสวนทั้งในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคต จะช่วยท าให้เห็นพฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิ
อิศรา อมันตกุล มากข้ึน ทั้ งรูปแบบการจัดการประกวดข่าว รวมถึงกระบวนการท าข่าวของ
ส่ือมวลชน และนโยบายขององค์กร ในการให้ความส าคญัระหว่างการท าข่าวเชิงสืบสวน เพื่อ
ป้องกนัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั หรือการท าข่าวตามกระแสรายวนัทัว่ไป  

 
2.8  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง  “พฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล กบัการ
ก าหนดบทบาท และแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั”  ผูว้ิจยัได้
ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 5 เร่ือง เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาข่าวท่ี
ได้รับรางวลัยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล จ านวน 1 เร่ือง และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ระหวา่งข่าวท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ขา้ชิงรางวลัพลิูตเซอร์ หรือข่าวท่ีไดรั้บรางวลัพูลิตเซอร์ จ  านวน 30 
ข่าวกบัหนงัสือพิมพท่ี์รายงานประเภทข่าวท่ีไดรั้บรางวลัพลิูตเซอร์ประมาณ 30 ฉบบั จ านวน 1 เร่ือง 
ส่วนอีก 3 เร่ือง เป็นการศึกษาถึงบทบาทและการน าเสนอข่าวเชิงสืบสวนของส่ือมวลชน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี   

ชยัยทุธ โชติบาล (2541) ไดศึ้กษา “การวเิคราะห์เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมของ
มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ระหวา่งปี 2515 ถึง 2539”   พบวา่  ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม 24 ข่าวนั้น
หนงัสือพิมพม์ติชน ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมากท่ีสุดจ านวน 9 ข่าว รองลงมาคือไทยรัฐ จ านวน 5 
ข่าว เดลินิวส์ 3 ข่าว ทั้งข่าวเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไดรั้บรางวลัมากท่ีสุดจ านวน 5 ข่าว  ส่วนข่าวรางวลั
ยอดเยี่ยมท่ีมีจ านวนข่าวมากท่ีสุด คือข่าวทุจริตธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ (บีบีซี) (ปี 2539)  
รวม 142 คร้ัง นอ้ยท่ีสุด คือข่าวรอยเป้ือนในวงการศึกษา (ปี 2527) เสนอเพียง 2 คร้ัง เหตุการณ์ข่าว
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ท่ีน าเสนอเป็นบทบรรณาธิการมากท่ีสุด คือ ข่าวอุม้-ฆ่าสองแม่ลูก “ตระกูลศรีธนะขณัฑ”์ (ปี2537) 
จ  านวน 13 คร้ัง และเป็นรายงานความคิดเห็น 26 คร้ัง ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมท่ีใช้แหล่งข่าว
บ่อยท่ีสุดคือ ยามา้ (ปี 2538) จ  านวน 239 คร้ัง โดยส่วนมากจะเป็นขา้ราชการต ารวจ องคป์ระกอบท่ี
ปรากฏในข่าวยอดเยี่ยมส่วนใหญ่มีคุณค่าข่าวในดา้นความขดัแยง้ ความมีเง่ือนง าและความผิดปกติ 
และผลต่อเน่ืองจากการน าเสนอข่าวยอดเยี่ยมทั้ง 24 ข่าว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทาง
สถานการณ์ นโยบาย บุคคล และการลงโทษตามกฎหมายตามมา   

สอดคลอ้งกบั แคธาลีน เอ. แฮนเซ็น (Kathleen A. Hansen 1989) ท่ีศึกษางานวิจยัเชิง
เปรียบเทียบระหว่างข่าวท่ีไดรั้บการเสนอให้เขา้ชิงรางวลัพูลิตเซอร์  หรือข่าวท่ีได้รับรางวลัพูลิต
เซอร์ จ านวน 30 ข่าวกบัหนงัสือพิมพท่ี์รายงานประเภทข่าวท่ีไดรั้บรางวลัพูลิตเซอร์ประมาณ 30 
ฉบบั ระหวา่งปี 2528-2532 โดยตั้งสมมติฐานวา่ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัพูลิตเซอร์สะทอ้นให้เห็นการใช้
ขอ้มูลหลากหลายตลอดจนเทคนิควจิยัข่าวเจาะพิเศษ เอกสารจากหอ้งสมุด ขอ้มูลเอกสาร ขอ้มูลทาง
สถิติมากกว่าข่าวประจ าวนัทัว่ไปท่ีขาดแคลนการใช้แหล่งข่าวหลากหลาย หรือการใช้แหล่งข่าว
ประจ าวนั เช่น ข่าวแจก แหล่งข่าวเจา้หน้าท่ีราชการ ย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพการรายงานข่าว
ความมัน่คงของข่าวสารประกอบดว้ยความหลากหลายและคุณภาพ การวิจยัในสมยัเก่ามุ่งเนน้การ
วดัช่องทางข่าวสาร หรือความหลากหลายของแหล่งข่าว นักข่าวใช้ช่องทางข่าวในการเข้าถึง
แหล่งข่าวรูปแบบน้ี แบ่งออกเป็นแหล่งข่าวประจ า แหล่งข่าวไม่เป็นทางการ และประเภทข่าวพิเศษ 
แหล่งข่าวท่ีเป็นบุคคล หรือองคก์าร ส่งขอ้มูลผ่านช่องทางข่าวสารหน่ึง การไม่ใชช่้องทางข่าวสาร
และแหล่งข่าวหลากหลายเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการท าข่าวสู่สาธารณะ  

เช่นเดียวกบั  อมรรัตน์  มหิทธิรุกข ์(2546) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทของหนงัสือพิมพต่์อ
การเสนอข่าวคอร์รัปชนัในหน่วยงานของรัฐ” พบวา่ หนงัสือพิมพทุ์กฉบบัมีนโยบายให้ความส าคญั
ต่อข่าวคอร์รัปชนัแมจ้ะไม่มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม การเสนอข่าวส่วนใหญ่จะให้
น ้ าหนักกบัขอ้มูลจากเอกสารมากกว่าขอ้มูลบุคคล ความส าคญัของข่าวข้ึนอยู่กบัสถานภาพของ
บุคคลท่ีปรากฏเป็นข่าวความเสียหายของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ส่วนรูปแบบการเสนอข่าวจะข้ึนอยูก่บั
นโยบายของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว และข้ึนอยู่กับความซับซ้อนและ
รายละเอียดของขอ้มูลข่าว และนอกจากการเสนอในรูปแบบของข่าวแลว้ ยงัน าเสนอในรูปแบบของ
รายงานพิเศษ/บทความ และบทบรรณาธิการ ซ่ึงมีผลต่อการกระตุน้ความสนใจจากผูอ่้าน โดยตวั
แปรส าคญัท่ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการท าหน้าท่ีของหนังสือพิมพ์ คือ ปัจจยัภายใน ประกอบด้วยกอง
บรรณาธิการข่าว นายทุนเจา้ของหนงัสือพิมพ ์เน้ือท่ี/ระยะเวลาในการท าข่าว และหลกัจรรยาบรรณ
วชิาชีพ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย 
รายไดจ้ากโฆษณา คู่แข่งทางการตลาดและความสนใจของผูอ่้าน  
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ขณะท่ี  มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา โครงการมีเดียมอนิเตอร์  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ส่ือเชิง
สืบสวนในทีวีดิจิทลัช่องข่าวสารและสาระ”  เพื่อวิเคราะห์การท าหน้าท่ีของส่ืออนัสะท้อนทั้ง
ประสิทธิภาพส่ือเพื่อสังคม และเสรีภาพของส่ือ ในช่วงปี 2557 ท่ีสังคมไทยอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร พบวา่  ช่องท่ีมีการน าเสนอมากท่ีสุด คือ Spring News จ านวน 6 
เร่ือง (4 ชัว่โมง 6 นาที) ตามดว้ย Nation Channel จ านวน 4 เร่ือง (57 นาที) Bright TV จ านวน 2 
เร่ือง (24 นาที) และช่อง TNN24 จ านวน 1 เร่ือง (36 นาที) ตามล าดบั ในขณะท่ี  NEW TV ไม่พบ
งานเชิงสืบสวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่เม่ือพิจารณาความหลากหลายของเน้ือหา/ประเด็น ใน
รายงานเชิงสืบสวน พบวา่ช่อง Spring News มีเน้ือหา/ ประเด็นหลากหลายมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ช่อง Nation Channel  ทั้งน้ีเน่ืองจากทั้งสองช่องมีรายการข่าวแนวสืบสวนโดยเฉพาะ  อีกทั้งยงัมี
จ  านวนรายงานเชิงสืบสวนท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารศึกษาในคร้ังน้ีมากกวา่ช่องอ่ืนๆ  

อย่างไรก็ตาม ผลการสืบสวน เม่ือประมวลในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่แล้วการ
น าเสนองานเชิงสืบสวนยงัไปไม่ถึงขั้นคล่ีคลายเง่ือนปม และสืบค้นถึงต้นเหตุ จนสามารถส่ง
สัญญาณจากพื้นท่ีส่ือสู่ปฏิบติัการสืบสวนในสถานการณ์จริงได ้

ส่วน  เสนาะ สุขเจริญ  (2557) ได้ศึกษากระบวนการท าข่าวสืบสวนการตรวจสอบ
ทรัพยสิ์นของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองในส่ือออนไลน์ : ศึกษากรณีเวบ็ไซต์ส านกัข่าวอิศรา 
พบว่าการน าเสนอข่าวเชิงสืบสวนของส านกัข่าวอิศรา ได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านการ
ตรวจสอบ อาทิ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) น าขอ้มูลจากส านักข่าวอิศราน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ ขณะท่ีส่ือมวลชน
กระแสหลกัก็มีการน าไปเผยแพร่ต่อ และมีขอ้เสนอแนะต่อคนท่ีท างานดา้นข่าวตอ้งตระหนกัใน
การท าหน้าท่ีตรวจสอบบุคคลและนโยบายสาธารณะอยา่งตรงไปตรงมาเป็นมืออาชีพ มีความกลา้
หาญ ยดึอุดมการณ์ในวชิาชีพ เรียนรู้ และใหค้วามส าคญัในการท าข่าวสืบสวน  

ทั้งน้ี ผลจากการศึกษางานวจิยัทั้ง 5 เร่ืองน้ี ท าให้ไดรั้บทราบแนวทางการศึกษางานวิจยั 
วา่มีวธีิการและขั้นตอนการด าเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง อาทิ เคร่ืองมือท่ีมีการน ามาใชใ้นการท าวิจยั 
ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ การวิเคราะห์เน้ือหาข่าว และการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง ขณะท่ี
ผลงานวจิยัท่ีออกมาก็ช่วยท าใหม้องเห็นภาพกระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนในประเทศไทย รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองนโยบายขององคก์รส่ือ ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของส่ือมวลชนในการท าข่าวเชิงสืบสวน  ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ
ไปใช้เป็นแนวทางในการท าวิจยั ในประเด็นเร่ืองพฒันาการของการท าข่าวเชิงสืบสวนในประเทศ
ไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั และในอนาคตต่อไป   
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั  

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง   “พฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลั มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล กบัการ

ก าหนดบทบาท และแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั” ใชว้ิธีการ
วจิยั 2 ลกัษณะ คือ  

 
3.1   การวเิคราะห์เนือ้หา 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อดูเน้ือหาข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล แต่ละข่าว นบัตั้งแต่ปี 2515  มีประเด็นเน้ือหา และกระบวนการ ในการก าหนดประเด็น
ข่าว แหล่งข่าว การสืบเสาะข่าวและรายงานข่าวอย่างไร รวมถึงมีแนวโน้มหรือพฒันาการในเชิง
เน้ือหาและรูปแบบ  และการเสนอข่าวน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ ในสังคมไทยอยา่งไร  

วธีิการวเิคราะห์มีดงัน้ี  
1) ประชากรและการเลือกตวัอยา่ง  
       ประชากร คือ ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-

2556 จ  านวนทั้งส้ิน 36 ข่าว ซ่ึงในการท าวจิยัคร้ังน้ี ท าการเลือกตวัอยา่งจากประชากรท่ีไดรั้บรางวลั
ยอดเยีย่มของมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ตั้งแต่ปี 2515-2556  ทั้งหมด 36 ข่าว  โดยวิเคราะห์ทั้งประเด็น
เน้ือหา และกระบวนการ ในการก าหนดประเด็นข่าว แหล่งข่าว การสืบเสาะข่าว และรายงานข่าว  
รวมถึงมีแนวโน้มหรือพฒันาการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบ  และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ต่างๆ ในสังคมไทยอยา่งไร  

ในการวิเคราะห์ไดมี้การสร้างเคร่ืองมือเป็นตารางเพื่อใช้วิเคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นท่ี
ตอ้งการจะศึกษาจากการท าวจิยัเร่ืองน้ี  
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ตารางที ่3.1  แบบวเิคราะห์ 

ช่ือข่าว หนงัสือพิมพ ์ ประเภท กลุ่มข่าว/
รูปแบบและ
เน้ือหาข่าว 

กระบวนการ
และเทคนิค
ท าข่าว 

 

ผลจากการ
น าเสนอข่าว 

ยคุรัฐบาล/
สภาพทาง
สังคม 

 

1.       
2.       
3.       
4.       

 
3.2  การสัมภาษณ์เชิงลกึ  

การสัมภาษณ์เชิงลึกในงานวิจยัช้ินน้ี มุ่งเน้นการแสวงหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการจดั
ประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  และข่าวท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยมในทุกมิติ  เร่ิมตั้งแต่
กระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวน  ปัญหา และอุปสรรค ทั้งในยุคอดีตจนถึงปัจจุบนั  รวมถึงแนวทาง
การพฒันาการท าข่าวเชิงสืบสวนในอนาคต  

กลุ่มเป้าหมายท่ีสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม  คือ  
(1) กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัประกวดและรับรางวลัข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  

ท าการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ในทุกมิติ เร่ิมตั้งแต่กระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวน  ปัญหา และ
อุปสรรค ทั้งในยคุอดีต จนถึงปัจจุบนั โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลบุคคลต่างๆ  จ านวน  12 คน ไดแ้ก่  

 (1.1)  กลุ่มองคก์รวชิาชีพส่ือ  จ  านวน 3  คน  ไดแ้ก่   
 1. นางสาวเทียมใจ ทองเมือง  ผูจ้ดัการสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่ง

ประเทศไทย  
 2. นายมานพ ทิพยโ์อสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ  และ

โฆษกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย  
 3. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สาย

ส่ือมวลชน อดีตนายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ปี 2557   
 (1.2)  กลุ่มนกัข่าว  จ  านวน 4  คน  ไดแ้ก่   

 1.นายภาสกร จ าลองราช อดีตนกัข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน ผูท้  าข่าว “ทลาย
วงจรอุบาทว ์ทุจริตหวัคิวแรงงาน”  
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 2. นายประดิษฐ ์นิธิยานนัท ์ ผูส่ื้อข่าวอาวโุสสายกีฬา  
 3. นายกญัจน์ ศิริวฒิุ  ผูส่ื้อข่าวสายกีฬา หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  
 4. นางสาวนนัพิชา วิวฒัน์สัตยา ผูส่ื้อข่าวสายบนัเทิง ประจ าสถานีโทรทศัน์ 

ช่อง 8 
 (1.3)  กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รส่ือ จ านวน 5 คน  ไดแ้ก่  
 1. นางสาวเฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหารหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 
 2. นายโอฬาร เช้ือบาง ผูอ้  านวยการกองบรรณาธิการ บริษทัสยามสปอร์ต 

ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
 3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษทั มติชน จ ากัด 

(มหาชน)  
 4. นายสมโภชน์  โตรักษา ผูช่้วยหวัหนา้กองบรรณาธิการข่าว  

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  
 5. นายกมล ชวาลวิทย ์บรรณาธิการข่าวขอ้มูล ส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบั

ลิกา้  
(2.) กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดบทบาท และแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวน

เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  โดยเจาะจงเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 30  คน ประกอบไปดว้ย  
  (2.1)  นกัข่าวท่ีท าข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่
ปี 2515-2556  จ  านวน 5 คน ไดแ้ก่   

 1.นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  นกัข่าวท่ีท าข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนลา้น 
พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.” และ ข่าว  “ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 
ลา้น”   

 2. นางอมัพา สันติเมทนีดล อดีตนกัข่าวหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์  ท่ีท  า
ข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี”  

 3. นายตุลย ์ ศิริกุลพิพฒัน์  อดีตนกัข่าวไทยรัฐ ท่ีท าข่าว “ทุจริต รพช.”   
 4. นายสุพดั ทีปะลา  ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม 

จากข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน”   
 5. นางสาวอรอุมา ศรีสมยั ผูส่ื้อข่าวสายเศรษฐกิจหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 

หน่ึงในทีมข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั”  
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(2.2)  นกัการเมือง 5 คน ไดแ้ก่   
 1. นายพิชยั นริพทะพนัธ์ุ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน ในรัฐบาล 

น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร    
 2. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) ในยคุรัฐบาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร  
 3. นายศุภชยั ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย  
 4. นายวรงค ์เดชกิจวกิรม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ 
 5. พล.อ.ไพบูลย ์คุม้ฉายา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม ในรัฐบาลของ 

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
 (2.3) ผูบ้ริหารหน่วยงานตรวจสอบ 5 คน ไดแ้ก่   
 1. นายวรวิทย ์สุขบุญ รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) 
 2. นายประยงค ์ปรียาจิตต ์เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
 3. นายพิศิษฐ ์ลีลาวชิโรภาส ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน ส านกังานการตรวจ

เงินแผน่ดิน (สตง.) 
 4. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
 5. นางสันทนี ดิษยบุตร รองโฆษกส านกังานอยัการสูงสุด  
 (2.4) ผูบ้ริหารองคก์รส่ือ 5 คน ไดแ้ก่   
 1. นายปรัชญาชยั ดชัถุยาวตัร หวัหนา้โต๊ะข่าวการเมือง หนงัสือพิมพไ์ทย

โพสต ์ 
 2. นายภาคภูมิ  ป้องภยั  บรรณาธิการอาวโุส อดีตหวัหนา้ข่าวการเมือง และ

บรรณาธิการข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน  
 3. นายชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี หวัหนา้ศูนยข์อ้มูล และบรรณาธิการเวบ็ไซต ์

กองบรรณาธิการ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  
 4. นายภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร หนงัสือพิมพบ์างกอกทูเดย ์  
 5. นายเสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการส านกัข่าวอิศรา  
 (2.5) ผูบ้ริหารองคก์รวชิาชีพส่ือ และผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการปฏิรูปส่ือ 5 คน ไดแ้ก่   
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 1.นายวนัชยั วงศ์มีชยั นายกสมาคมนักข่าวนักหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย  

 2. นายภทัระ ค าพิทกัษ ์ ประธานสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ  
 3. นายพงษศ์กัด์ิ  พยฆัวเิชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  
 4. นายประมนต ์สุธีวงศ ์ ประธานองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.)  

 5. นายมานิจ สุขสมจิตร  ส่ือมวลชนอาวุโส อดีตนายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  หน่ึงใน
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  

 (2.6) นกัวชิาการ นกัคิด และคนในแวดวงส่ือมวลชน 5 คน ไดแ้ก่  
 1. นายมานะ ตรีรยาภิวฒัน์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย   2. นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ ์นกัวิจยัสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ 
(ทีดีอาร์ไอ)  

 3. นายบรรยง สุวรรณผ่อง  กรรมการตดัสินรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนั
ตกุล  

 4. นางบญัญติั   ทศันียะเวช  นกัข่าวอาวโุส   
 5. นายสุลกัษณ์ ศิวรักษ ์หรือ "ส.ศิวรักษ"์ ปัญญาชนสยาม 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จะมุ่งเน้นในประเด็นการวิเคราะห์การท าข่าวท่ีผ่านมารวมทั้ง

เร่ืองแนวทางการพฒันาการท าข่าวเชิงสืบสวนของส่ือไทยในอนาคต ตามแนวค าถามดงัต่อไปน้ี  
1. มองภาพการท าข่าวเชิงสืบสวนของนกัข่าวในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
2. การท าข่าวเชิงสืบสวนของนกัข่าวในปัจจุบนักบัอดีตท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 
3. ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท าข่าวเชิงสืบสวน 
4. การปรับตวัของนกัข่าวเชิงสืบสวนในยคุการเปล่ียนผา่นจากส่ือเก่า ไปสู่ส่ือ

ออนไลน์ จะมีวธีิการและขั้นตอนอยา่งไรบา้ง  
5. การท าข่าวเชิงสืบสวนของนกัข่าวในอนาคตสามารถสามารถพฒันาไปในทิศทาง

ใดไดบ้า้ง  
6. บทบาทและแนวทางการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่  

ควรเป็นลกัษณะอยา่งไร  
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3.3   แหล่งข้อมูลและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ เน้ือหาข่าว แหล่งขอ้มูล คือ ข่าว ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิ 

อิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2557 จ านวนทั้งส้ิน 36 ข่าว จะใช้เอกสารข่าวท่ีหนงัสือพิมพต่์างๆ 
รวบรวมส่งเข้ามาประกวดท่ีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี และ
เอกสารข่าวในหอสมุดแห่งชาติประกอบ 

ส่วนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการนดัสัมภาษณ์
โดยตรง โดยมีการก าหนดประเด็นไวล่้วงหนา้ เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเปิดโอกาสให้
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหข้อ้มูลท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมได ้

 
3.4   การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล   

งานวจิยัน้ีเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ผา่นการใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์เน้ือหา และการสัมภาษณ์เชิงลึก เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลมีการ
ตรวจสอบความตรง (Validity)  และความเท่ียง (Reliability) ดงัน้ี  

ในแง่ความตรงนั้น เกณฑ์การวิเคราะห์เน้ือหาและประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
ตอบค าถามและวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัใชผู้ท้รงคุณวฒิุดา้นวารสารศาสตร์ นายประสงค ์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ 
ผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัอิศรา มูลนิธิพฒันาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และอาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นผูต้รวจสอบความตรงของ
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์เน้ือหาและตั้งประเด็นค าถาม 

ในแง่ความเท่ียง ใช้หลกัการตรวจสอบขา้มแหล่งขอ้มูล (Cross Check) โดยดูความ
สอดคลอ้งของประเด็นขอ้มูลจากการวเิคราะห์เน้ือหาเอกสาร กบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
แหล่งบุคคล 

 
3.5   การน าเสนอข้อมูล    

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะของการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Descriptive analysis) อธิบายให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษา ท่ีอยูภ่ายใต้
กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้จิยัจะใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ เพื่อช่วยให้
ขอ้คน้พบมีความชดัเจนและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 งานวิจยั เร่ือง “พฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล กบัการก าหนด

บทบาท และแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั”  ในคร้ังน้ี เป็น
การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และเก็บ
ขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบค าถามการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเป็นมาและพฒันาการข่าวรางวลัยอดเยี่ยมท่ีไดรั้บรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
ในรอบ 42 ปี เป็นอยา่งไร  

2. แนวโนม้หรือพฒันาการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบข่าวรางวลัยอดเยี่ยมท่ีไดรั้บรางวลั
มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล แต่ละข่าวนบัตั้งแต่ปี  2515 เป็นอย่างไร และผลจากการน าเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ ในสังคมไทยอย่างไร และจากประสบการณ์การ
ท าข่าวของนกัข่าว น าไปสู่แนวทางเพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือมวลชนไทยในการท ารายงานข่าวเชิง
สืบสวนอยา่งไร  

3. ข่าวเชิงสืบสวนของส่ือในสังคมไทยในอนาคตในยุคส่ือดิจิทลั  ควรมีรูปแบบ
กระบวนการบทบาท และเป้าหมายเพื่อการพฒันาการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและปฏิรูปสังคมไทย
ในมิติต่างๆ อยา่งไร และข่าวเชิงสืบสวนควรเขา้มามีบทบาทและวิธีการในการต่อตา้น เปิดโปงการ
ทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทยอยา่งไร  

 ในการน าเสนอผลการวจิยันั้น ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น 3  ส่วน คือ  
4.1  การประมวลความเป็นมาและพฒันาการการประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา     

อมนัตกุล ไดแ้ก่  
  4.1.1 การจดัประกวดข่าว  
  4.1.2 รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารประกวด  
  4.1.3 จ านวนข่าวท่ีส่งเขา้ประกวด  
  4.1.4 ผลการประกวดข่าว      
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4.2  การวิเคราะห์ข่าวท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ในรอบ 42 ปี 
ประกอบดว้ย  

4.2.1  แนวโนม้เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  
  4.2.2  รูปแบบข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  
  4.2.3 การวเิคราะห์จ านวนประเภทเน้ือหาของแต่ละข่าว 
  4.2.4  การวเิคราะห์ช่วงระยะเวลาการน าเสนอข่าว  
  4.2.5  การวเิคราะห์พื้นท่ีของเหตุการณ์ในข่าว 
  4.2.6  การวเิคราะห์หน่วยงานหรือองคก์รท่ีปรากฏอยูใ่นข่าว     

4.2.7  การวเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัการรายงานข่าวดา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ   
  4.2.8   การวเิคราะห์ผลลพัธ์หรือผลต่อเน่ืองจากการรายงานข่าว  
  4.2.9   การสรุปประเด็นเก่ียวกบัการสังเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
เพื่อเป็นแนวทางการพฒันารายงานข่าวสืบสวน   
  4.2.10  สรุปกลยทุธ์หรือเทคนิคการท าข่าวเชิงสืบสวน  

4.2.11 กลยทุธ์หรือเทคนิคการท าข่าวเชิงสืบสวน จากกรณีศึกษา ข่าว “คนใช-้ซุก 
หุน้หม่ืนลา้น พิสดารแจง้เทจ็ ป.ป.ช.”  

4.3   การก าหนดบทบาทและเป้าหมายการเพื่อการพฒันาการรายงานข่าวเชิงสืบสวนใน
อนาคต   

4.3.1 ขอ้คิดเห็นต่อบทบาทและแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นทุจริต 
คอร์รัปชนั 

4.3.2 ขอ้เสนอแนะต่อบทบาทการรายงานข่าวเชิงสืบสวนของสังคมไทยในอนาคต  
4.3.3  การวางนโยบาย และแนวทางขององคก์รส่ือ เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบรัฐบาล 

และการทุจริตคอร์รัปชนั 
 

4.1  การประมวลความเป็นมาและพฒันาการการประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอศิรา   อมันตกุล   
       4.1.1  การจดัประกวดข่าว  

 จากการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล  พบวา่  การจดัประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  เป็นกิจกรรมประจ าปี 
จดัข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย เร่ิมจดัการประกวดและมอบรางวลัเป็นทางการคร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี 14  มิถุนายน พ.ศ.
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2516  ซ่ึงเป็นการประกวดผลงานข่าว และภาพข่าวของหนงัสือพิมพใ์นรอบปี พ.ศ.2515  และจดั
ประกวดติดต่อกนัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  คร้ังล่าสุดจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558  เป็นการประกวด
ผลงานข่าวและภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ในรอบปี พ.ศ.2557  รวมระยะเวลาในการจดัประกวด
ทั้งส้ิน 42 ปี มีผลงานข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มจ านวนทั้งส้ิน 36 ข่าว 

 โดยข่าวช้ินแรกท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี  2515  ผลงานข่าวแรกท่ีไดร้างวลัข่าว
ยอดเยี่ยม คือ ข่าว “ขงัลืม”  ของ น้อย ทรัพยพ์อกพูน  ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  ส่วนในการ
ประกวดข่าวคร้ังล่าสุด ประจ าปี 2557 ไม่มีผลงานข่าวใดไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม 

ส าหรับวตัถุประสงค์หลกัในการก่อตั้งรางวลัน้ี  ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็น
เกียรติแก่ อิศรา อมนัตกุล  อดีตนายกสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก   นักหนงัสือพิมพ ์
และนกัเขียนคนส าคญัของประเทศไทย ท่ีเสียชีวิตลงดว้ยโรคมะเร็งท่ีล้ิน  เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 
2512  ซ่ึงถือวา่ชีวิตและผลงานของนายอิศรา เป็นแบบฉบบัท่ีดีงามแก่แวดวงส่ือหนงัสือพิมพข์อง
ประเทศไทย  โดยเฉพาะการเป็นผูริ้เร่ิม บุกเบิกหนงัสือพิมพป์ระเภทเบ้ืองหลงัข่าวเป็นคนแรก    

 ขณะท่ีการน าช่ือของ  อิศรา อมนัตกุล  มาใช้เป็นช่ือรางวลัก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ให้
รางวลัน้ีมีความหมายชัดเจน ในการตอบแทนการท าหน้าท่ีของผูส่ื้อข่าว ท่ีท าประโยชน์ให้แก่
สังคมไทยในฐานะส่ือมวลชน 

ก่อนหน้าน้ีมีการน าช่ือ อิศรา อมนัตกุล  ไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้ งมูลนิธิเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2514 โดยสถาบนัหนงัสือพิมพ ์ 3 แห่ง  ไดแ้ก่ สมาคมหนงัสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และสมาคมหนังข่าวแห่งประเทศไทย โดยมี  
นายสนิท เอกชยั  เป็นประธานมูลนิธิอิศรา อมนัตกุลคนแรก  

  “...มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล สามารถก่อตั้งข้ึนมาไดส้ าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจถึงระดบัน้ีก็ดว้ย
ความเสียสละร่วมกนัของบุคคลต่างๆ มากมาย  ดว้ยก าลงัแรงงานบา้ง ดว้ยทุนทรัพยบ์า้ง ซ่ึงทุกๆ 
คนท่ีไดเ้ขา้มาร่วมแรงร่วมใจกนัต่างก็มีความประสงคต์อ้งตรงกนัอยูท่ี่เป้าหมายเดียว คือ มีปณิธาน
ท่ีจะเชิดชูช่ือเสียงเกียรติคุณของคุณอิศรา อมนัตกุลไวใ้ห้ปรากฏอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นพลงั
ผลกัรุนใหแ้ก่เพื่อนนกัหนงัสือพิมพแ์ละนกัเขียนทั้งหลายรุ่นหลงัๆ... (มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล, อา้งถึง
ในสูจิบตัรการจดัประกวดข่าวรางวลัอิศรา อมนัตกุล,  2516)  

 จากการสัมภาษณ์ พงษ์ศกัด์ิ พยฆัวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล คนปัจจุบนั  
ไดรั้บการยนืยนัวา่ ก่อนท่ีจะมีการจดัประกวดรางวลัข่าวและภาพข่าวของมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล นั้น  
มูลนิธิวิชาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญด้านข่าวจากต่างประเทศเขา้มาให้
ความรู้และฝึกอบรมการท าข่าวแก่นกัข่าวไทย  ไดมี้การมอบรางวลัให้แก่ผลงานข่าวท่ีมีคุณภาพใน
แต่ละปีอยูแ่ลว้ ตั้งแต่ปี 2502 โดยข่าวท่ีไดรั้บรางวลัไดแ้ก่  ข่าว “ทลายค่ายนรกไร่ออ้ยชลบุรี” ของ
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หนงัสือพิมพพ์ิมพไ์ทย ข่าว “ฆาตกรรมนวลฉว ีเพชรรุ่ง” ของหนงัสือพิมพเ์สียงอ่างทอง ข่าว “ลอบ
ปลงพระชนมม์เหสี ร.6” ของหนงัสือพิมพพ์ิมพไ์ทย และข่าว “โรงงานกินน้ิวคน” ของหนงัสือพิมพ์
เดลินิวส์ เป็นตน้ 

 ขณะท่ีข่าว “โรงงานกินน้ิวคน” ของเดลินิวส์ ท่ีได้รางวลัข่าวจากมูลนิธิวิชาการ
หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ช่วงปี 2507 ถือเป็นข่าวท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด โดยจุดเร่ิมตน้ของ
ข่าวช้ินน้ีมาจากการคน้พบน้ิวคนถูกใส่ถุงน ามาทิ้งไวท่ี้สนามหลวง  จากนั้นนกัข่าวก็ไปติดตามเร่ือง
เพื่อรายงานข่าวต่อ จนกระทัง่พบขอ้มูลวา่น้ิวดงักล่าวเป็นของคนงานในโรงงาน ท่ีถูกเคร่ืองจกัรตดั
ขาด และจะน าน้ิวมาต่อท่ีโรงพยาบาลศิริราช แต่มาไม่ทนัจึงเอาไปทิ้งไว ้ ซ่ึงคนในโรงงานส่วน
ใหญ่น้ิวดว้นเกือบทุกคน ใครท่ีน้ิวขาดจะไดรั้บเงินชดเชยน้ิวละ 200 บาท เม่ือน้ิวถูกตดัขาดหมดก็
จะถูกใหอ้อกจากงาน ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมีการน าเสนอข่าวน้ีไป ก็น าไปสู่การเปล่ียนแปลงมีการออก
กฎหมายข้ึนมาควบคุมดูแลโดยตรง ภายในระยะเวลาไม่ถึงหน่ึงปี     

 ส่วนการประกวดรางวลัข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ท่ีเร่ิมให้
รางวลัเป็นคร้ังแรกในปี 2516 ส าหรับผลงานข่าวในรอบปี 2515  นั้น เป็นรางวลัท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อตอบ
แทนการท าหน้าท่ีของผูส่ื้อข่าวให้ชดัเจนมากข้ึน   หลงัจากท่ีการมอบรางวลัข่าวของสมาคมหรือ
มูลนิธิอ่ืนลม้เลิกไป  ขณะท่ีการน าช่ือของอิศรา อมนัตกุล  มาใช้เป็นช่ือรางวลัก็เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ 
ให้รางวลัน้ีมีความหมายชดัเจน ในการตอบแทนการท าหน้าท่ีของผูส่ื้อข่าวท่ีท าประโยชน์ให้แก่
สังคมไทยในฐานะส่ือมวลชน (พงษศ์กัด์ิ  พยฆัวเิชียร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 7 มิถุนายน 2558)   
         4.1.2  รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารประกวด  

 จากการศึกษารูปแบบ และหลักเกณฑ์การประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล นบัตั้งแต่ปี 2515-2557 พบว่า ในการจดัประกวดรางวลัข่าว มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล คร้ัง
แรก ปี 2515 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย  ท่ียงัไม่ได้รวมตวักบัสมาคมนกัหนงัสือพิมพแ์ห่ง
ประเทศไทย  เป็นผูรั้บผิดชอบ มีก าหนดขั้นตอนการจดัประกวดรางวลั   มีการประชุมพิจารณา
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผลงานข่าว  ก่อนจะมีมติวา่ในการประกวดปีแรกน้ี  จะพิจารณาผลงาน 2 
ประเภท คือ ข่าวดีเด่น และภาพดีเด่นในรอบปี   

 โดยพิจารณาเฉพาะข่าวและภาพข่าวท่ี ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย ออกเผยแพร่ใน
กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2515 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2515  แบ่งออกเป็น 2 รางวลั 
มีเงินรางวลัละ 5,000 บาท  

 นอกจากนั้ น ท่ีประชุมได้มีมติให้แต่งตั้ งคณะกรรมการเสนอแนะข้ึนมาชุดหน่ึง 
ประกอบด้วยนักหนังสือพิมพ์ประจ าการผูมี้ช่ือเสียงและมีประสบการณ์ในการท างานมานาน 
เพื่อให้ มีหน้า ท่ีตรวจเลือกข่าวและภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ และน า เสนอแก่
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คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ตัดสินช้ีขาด แต่เกิดข้อขัดข้องบางประการท าให้
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ มีการประชุมใหม่ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะ
กรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ เป็นผูด้  าเนินการเองทั้งหมด ทั้ งในด้านการตรวจเลือกการ
พิจารณาและการตดัสินช้ีขาด  

 เบ้ืองต้น คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ  ได้วางหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา
ตดัสินในส่วนข่าวไว ้3 ขอ้ คือ “..1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มีลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถว้น เป็นข่าวท่ี
สมบูรณ์เท่ียงตรง และไม่มีอคติ 2. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อ
สังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั  3.หากปรากฏวา่ไม่มีข่าวใดดีเด่น
ถึงขนาด คือ ไม่มีลกัษณะครบถว้นตามขอ้ 1. และ ขอ้ 2. จะไม่มีการใหร้างวลังานประเภทน้ี..”  

 หลงัจากพิจารณาผลงานในหนา้หนงัสือพิมพร์ะหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2515 โดยละเอียดถ่ีถว้น  ในท่ีสุดคณะกรรมการบริหารสมาคมนกัข่าวฯ ไดต้ดัสินให้ข่าว “ขงัลืม 
เวล บุลรุก” ของนายนอ้ย ทรัพยพ์อกพูน ซ่ึงตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบบัวนัท่ี 20, 21 ,22 
และ 23 เมษายน และวนัท่ี 22 มิถุนายน 2515 เป็นข่าวดีเด่นในรอบปี 2515  

เน่ืองจากเป็นข่าวท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การให้รางวลัผลงานดีเด่นใน
รอบปีมากท่ีสุด เป็นข่าวซ่ึงขุดคุย้น าเอาเร่ืองราวแห่งชีวิตของ นายเวล บุลรุก ชาวอินเดียท่ีถูกขงัลืม
อยูใ่นห้องขงัสถานีต ารวจลุมพินี 2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นเวลานานถึง 3 ปี มารายงาน
ด้วยความถูกต้องเหมาะสม เท่ียงตรง ไม่มีอคติ จนสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านส่วนตัวของ
ผูเ้คราะห์ร้ายและปัญหาของทางราชการไทยให้ลุล่วงไปดว้ยดี เป็นผลให้นายเวล บุลรุก ท่ีตอ้งมา
ประสบเคราะห์กรรมอยู่ในกรุงเทพมหานครนานถึง 3 ปี ไดมี้โอกาสกลบัสู่อินเดียแผน่ดินเกิดใน
ท่ีสุด เป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงบทบาทของนกัข่าวและหนงัสือพิมพท่ี์เสนอข่าวในแง่สร้างสรรคแ์ละ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  อา้งถึงในสูจิบตัรการจดัประกวดข่าวรางวลั    
อิศรา อมนัตกุล,  2526, น.8-10) 
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ภาพที ่4.1  แสดงรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัข่าวดีเด่น  มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี  
2515  

 
ต่อมาในการประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 2517 ได้มีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการส่งข่าวเขา้ประกวดใหม่  โดยใหน้กัข่าวหรือหนงัสือพิมพท่ี์สนใจจะส่งข่าว
เข้าประกวดเป็นผูร้วบรวมผลงานข่าวส่งเข้ามาประกวดเอง แทนการให้คณะกรรมการบริหาร
สมาคมนกัข่าวฯ  เป็นผูต้ดัสินช้ีขาด  

จากการสัมภาษณ์ มานิจ สุขสมจิตร อดีตนายกสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย  ปี 2517 
ไดรั้บการยืนยนัวา่  ภายหลงัจากท่ีเขา้มารับต าแหน่งนายกสมาคมนกัข่าวฯ ในช่วงปี 2517 ไดเ้สนอ
แนวคิดให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุลใหม่  โดยให้
นักข่าวหรือหนังสือพิมพ์ท่ีประสงค์จะส่งข่าวเข้าประกวดเป็นผูร้วบรวมผลงานข่าวส่งเข้ามา
ประกวดด้วยตนเอง เน่ืองจากเห็นว่าการให้คณะกรรมการสมาคมนักข่าวฯ เป็นผูพ้ิจารณาข่าวท่ี
ปรากฏตามหน้าหนงัสือพิมพเ์อง อาจท าให้ขอ้มูลข่าวไม่ครบถว้นได ้เช่น บางคร้ังคณะกรรมการ
สมาคมนักข่าวฯ ติดภารกิจไม่ไดอ่้านหนงัสือพิมพ ์ดงันั้น การให้นกัข่าวหรือหนงัสือพิมพท่ี์เป็น
ผูท้  าข่าวนั้น  เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเขา้มาให้น่าจะเป็นแนวทางท่ีดีกว่า เพราะคนท่ีท าข่าวจะรู้ขอ้มูล
ข่าวของตนเองดีท่ีสุด แต่หลกัเกณฑก์ารตดัสินยงัมี 3 ขอ้เหมือนเดิม  

“ส าหรับภาพรวมการประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในช่วงแรกมีนกัข่าว
หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัให้ความสนใจส่งข่าวเขา้มาประกวดกนัอย่างต่อเน่ือง  เฉล่ียประมาณ 10 

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมนกัข่าวแห่ง

ประเทศไทย 

พิจารณาผลงานข่าวตามหนา้

หนงัสือพิมพ ์ระหวา่งวนัท่ี 1 

ม.ค.-31 ธ.ค. 2515 

ประกาศผลรางวลั 

ข่าวดีเด่น 1 รางวลั  

เงิน  5,000 บาท 

 

หลกัเกณฑ์ให้รางวลั มี 3 ขอ้ คือ 1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มีลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถว้น เป็นข่าวท่ี

สมบูรณ์เท่ียงตรง และไม่มีอคติ 2. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อ

สงัคม ไม่มีผลใหเ้กิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั 3.หากปรากฏวา่ไม่มีข่าวใดดีเด่น

ถึงขนาด คือ ไม่มีลกัษณะครบถว้นตามขอ้ 1. และ ขอ้ 2. จะไม่มีการใหร้างวลังานประเภทน้ี  
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ข่าว จากหนงัสือพิมพจ์  านวน 5-6 ฉบบั  ก็ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้การท างานข่าวของนกัข่าวใน
ยุคนั้นไดดี้ และมีการน ารางวลัน้ีไปเปรียบเทียบกบัรางวลัพูลิตเซอร์ของต่างประเทศว่า เป็นรางวลั 
พูลิตเซอร์เมืองไทย แต่ผมเป็นคนหน่ึงท่ีไม่เห็นดว้ย เพราะรางวลัน้ีเป็นของคนไทย ไม่เก่ียวขอ้ง
อะไรกบัต่างประเทศ  เราตั้งรางวลัน้ีข้ึนมาเพื่ออุทิศให้แก่คุณอิศรา อมนัตกุล ผมจึงพยายามบอกให้
ทุกคนเรียกรางวลัน้ีว่า รางวลัอิศรามาโดยตลอด” (มานิจ สุขสมจิตร, การส่ือสารระหว่างบุคคล 
 4 มิถุนายน 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.2  แสดงรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัข่าวดีเด่น มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 

2517 
 

จากนั้น การจดัประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ก็ด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง 
มีการเพิ่มเงินรางวลัข้ึนเป็น 10,000 บาท  จนกระทัง่ถึงปี 2534 ซ่ึงเป็นช่วงครบรอบ 36 ปี ของ
สมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย  ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์การรับผลงานท่ีเขา้ประกวดใน
รอบปี 2533 ใหม่   โดยใหห้นงัสือพิมพร์าย 3 วนั และหนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์เขา้ร่วมการประกวด
ได ้ จากเดิมท่ีเคยให้สิทธิเฉพาะหนงัสือพิมพร์ายวนัเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่าเน่ืองจากการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมมีผลให้เกิดหนงัสือพิมพร์าย 3 วนั และหนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ท่ีมี

นกัข่าว/หนงัสือพิมพ ์ส่ง

ข่าวเขา้ประกวดเอง

ระยะเวลาผลงานตั้งแต่          

1 ม.ค.-31 ธ.ค.2517 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคม

นกัข่าวแห่งประเทศไทย ท าหนา้ท่ี

ในการพิจารณาตดัสิน 

 

ประกาศผลรางวลั 

ข่าวดีเด่น 1 รางวลั  

เงินรางวลั  5,000 

บาท 

 

หลกัเกณฑ์ให้รางวลั มี 3 ขอ้ คือ 1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มีลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถว้น 

เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง และไม่มีอคติ 2. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็น

คุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุก

วยั 3.หากปรากฏว่าไม่มีข่าวใดดีเด่นถึงขนาด คือ ไม่มีลกัษณะครบถ้วนตามขอ้ 1. 

และขอ้ 2. จะไม่มีการใหร้างวลังานประเภทน้ี  
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คุณภาพมากข้ึน คณะกรรมการจดัการประกวดจึงไดเ้ปิดรับพิจารณาผลงานของหนงัสือพิมพท่ี์มิใช่
รายวนัดว้ย  

นอกจากน้ียงัแยกประเภทการประกวดข่าวใหม่ เป็นประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ชิงรางวลั
เงินสด จ านวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบตัรประกาศเกียรติคุณ, ข่าวดีเด่น จะพิจารณาจากผลงาน
ข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดทั้งหมด โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลงานข่าวตามประเภท ไดแ้ก่  1. ประเภท
ข่าวเศรษฐกิจ 2. ประเภทข่าวการเมือง 3. ประเภทข่าวอาชญากรรม  

ผลงานข่าวท่ีชนะการประกวดข่าวดีเด่นในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวลัข่าวละ 
10,000 บาท พร้อมเกียรติบตัรประกาศเกียรติคุณ  

ส าหรับข่าวท่ีไดร้างวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในปีน้ี คือข่าว  “สวนป่ากิตติ 
อีกเหล่ียมของนักการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ” ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่วนข่าวอาชญากรรมดีเด่น  
ไดแ้ก่ ข่าว “ถลกคราบนกับวชปล้ินปลอ้น โลน้นิกร” ของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ส่วนข่าวเศรษฐกิจ
ดีเด่น ไดแ้ก่ ข่าว “เบ้ืองหลงัความลม้เหลวของการประชุมเกตต”์ ของหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั  

นอกจากน้ี ยงัมีการเพิ่มรางวลัข่าวและสารคดีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ข้ึนมาอีก 2 รางวลั 
โดยมีเงินรางวลัละ  20,000 บาท ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนเงินรางวลัจากบริษทั เบทเทอร์ไลฟ์ จ ากดั 
ข่าว “มหันตภยัเมืองชลบุรี อุตสาหกรรมพิษแน่นอิสเทิร์น ซีบอร์ด” ของหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการราย
สัปดาห์ เป็นข่าวแรกท่ีไดรั้บรางวลัน้ี   

รางว ัลสารคดีอนุ รักษ์ ส่ิ งแวดล้อม ไ ม่มี ส่ือหนัง สือพิมพ์ใดได้รับรางว ัล  แต่
คณะกรรมการให้รางวลัน้ีแก่ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ในฐานะหนงัสือพิมพ์ท่ีสนบัสนุนความรู้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (สมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย อา้งถึงในวนันกัข่าว  5 มีนาคม 2534, 2534) 
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ภาพที ่4.3  แสดงรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 
2533  

 
จากนั้ น  ในการจัดประกวดรางว ัล ข่าวมูล นิธิ อิศรา อมันตกุล  ประจ า ปี  2534 

คณะกรรมการไดเ้ปล่ียนหลกัเกณฑ์การพิจารณารางวลัผลงานข่าวยอดเยี่ยมเพิ่มเป็น 5 ขอ้หลกั คือ 
1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มีลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถว้น เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง และไม่มีอคติ      
2. ข่าวนั้นมีความละเอียดลึกซ้ึง นกัข่าวไดแ้สดงความสามารถในการมองประเด็นข่าว และไดใ้ช้
ความมานะ อุตสาหะในการติดตามเสนอขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 3. ข่าวนั้นไดตี้แผข่อ้มูลหรือสะทอ้น
ปัญหาและเบ้ืองหลงัจนส่งผลให้มีผูรั้บผิดชอบต่อกรณีท่ีเกิดข้ึน หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
ท่ีสุด 4. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความ
เส่ือมเสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั และ 5. หากปรากฏวา่ไม่มีข่าวใดดีเด่นถึงขนาดครบถว้นตาม
คุณสมบติัขา้งตน้ คณะกรรมการอาจพิจารณาใหร้างวลัชมเชยหรือไม่ให้รางวลัเลยก็ได ้  

พร้อมปรับเพิ่มเงินรางวลัข่าวยอดเยีย่มเป็นเงินสด 30,000 บาท   เช่นเดียวกบัรางวลัภาพ
ข่าวยอดเยี่ยม ขณะท่ีข่าวดีเด่นประเภทข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง และข่าวอาชญากรรม ยงัมีอยู่
เหมือนเดิม ส่วนข่าวอาชญากรรม  เปล่ียนช่ือเรียกใหม่เป็น ข่าวปัญหาสังคมแทน  มีเงินรางวลัละ 
20,000 บาท ส่วนรางวลัข่าวดีเด่นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมี 1 รางวลั มีเงินรางวลั 20,000 บาท (สมาคม
นกัข่าวแห่งประเทศไทย อา้งถึงใน วนันกัข่าว 5 มีนาคม 2535, 2535) 

-ให้หนังสือพิมพ์ราย 3 วนั 

และรายสัปดาห์ ส่งข่าวเข้า

ประกวดได้ด้วย นอกจาก

รายวนั 

- แบ่งประเภทข่าวใหม่ เป็น 

ข่าวยอดเยี่ยม 1 ข่าว, ข่าว

ดีเด่น 3 ประเภท ได้แก่  

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ , ก า ร เ มื อ ง  ,

อาชญากรรม,  ข่าวอนุรักษ์

ส่ิ งแวดล้อม  และสารค ดี

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

   

 

 

คณะกรรมการสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศ

ไทย ท าหนา้ท่ีในการพิจารณาตดัสิน 

 

ประกาศผลรางวลั 

ข่ า ว ยอด เ ยี่ ย ม  1 

ร า ง วัล   เ งิ น ส ด 

15,000 บาท ข่าว

ดี เ ด่ น  ป ร ะ เ ภ ท

ต่ า งๆ  ร า งวัล ล ะ 

10,000 บาท ส่วน

รางวลัข่าวและสาร

ค ดี อ นุ รั ก ษ์

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม   2 

รางวัลละ  20,000 
บาท 

 

หลักเกณฑ์ให้รางวัล มี 3 ขอ้ คือ 1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มี

ลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถ้วน เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง 

และไม่มีอคติ 2. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็น

คุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือมเสีย

ทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั 3.หากปรากฏว่าไม่มีข่าวใด

ดีเด่นถึงขนาด คือ ไม่มีลกัษณะครบถว้นตามขอ้ 1. และ ขอ้ 

2. จะไม่มีการให้รางวลังานประเภทน้ี  
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ภาพที ่4.4  แสดงรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 
2534 
 
จากนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกวดคร้ังใหญ่ก่อนการจดัประกวดรางวลั

ข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 2535 โดยปรับลดรางวลัเหลือเพียง 2 ประเภท คือ 1. ประเภท
ข่าว และภาพข่าวยอดเยีย่ม และ 2. ประเภทข่าวอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แต่ปรับเพิ่มเงินรางวลั ประเภท
ข่าวและภาพข่าว ข้ึนเป็นรางวลัละ 50,000 บาท ส่วนข่าวท่ีมีคุณภาพรองลงมาเป็นข่าวดีเด่น สมาคม
นกัข่าวฯ ร่วมสนบัสนุนเงินรางวลัอีกหน่ึงรางวลัเป็นเงิน 2 0,000 บาท เช่นเดียวกบัภาพข่าวดีเด่น   
มีการสนบัสนุนเงินรางวลัดีเด่นให้อีก 1 รางวลั จ านวน 20,000 บาทเช่นกนั  ส่วนข่าวอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม มี 1 รางวลั ไดเ้งินสดจ านวน 20,000 บาท 

ขั้นตอนการส่งข่าวประกวด มีการก าหนดจ านวนข่าวให้ส่งประกวดไดไ้ม่เกิน 3 ข่าว 
และส่งภาพข่าวประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพข่าว ส่วนข่าวส่ิงแวดลอ้มให้ส่งเขา้ประกวดได้ไม่เกิน       
1 ข่าว  

-นักข่าว/หนังสือพิมพ ์ส่ง
ข่ า ว เ ข้ า ป ร ะ ก ว ด เ อ ง

ระยะเวลาผลงานตั้ งแต่      

1 ม.ค.-31 ธ.ค.2534 

-หนังสือพิมพ์ราย 3 วนั 

และรายสปัดาห์ ส่งข่าวเขา้

ประกวดไดด้ว้ย 

- ประเภทรางวัลข่าว

แบ่งเป็น  ข่าวยอดเยี่ยม 1 

ข่าว, ข่าวดีเด่น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่  เศรษฐกิจ,การเมือง 

, อ า ชญ า ก ร ร ม ,   ข่ า ว

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

   

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมนกัข่าวแห่ง

ประเทศไทย พิจารณาผลการตดัสิน 

 

ประกาศผลรางวลั  

ข่าวดีเด่น 1 รางวลั  

เ งิ น  ส ด  30,000 

บาท  ข่ า ว ดี เ ด่ น 

ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ 

รางวัลละ 20,000 

บาท  

ส่ วนร างวัล ข่ า ว

ดี เ ด่ น อ นุ รั ก ษ์

ส่ิ ง แวดล้อม มี  1 

รางวัล ได้เ งินสด 

20,000 บาท 

 

หลักเกณฑ์ให้รางวัล มี 3 ขอ้ คือ 1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มีลกัษณะ

ของข่าวท่ีดีครบถ้วน เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง และไม่มีอคติ      

2. ข่าวนั้นมีความละเอียดลึกซ้ึง นกัข่าวได้แสดงความสามารถใน

การมองประเด็นข่าว และไดใ้ช้ความมานะ อุตสาหะในการติดตาม

เสนอขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 3.ข่าวนั้นไดตี้แผข่อ้มูลหรือสะทอ้นปัญหา

และเบ้ืองหลังจนส่งผลให้มีผู ้รับผิดชอบต่อกรณีท่ีเกิดข้ึน หรือ

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในท่ีสุด   4. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอา

เน้ือหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความ

เส่ือมเสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั และ 5. หากปรากฏว่าไม่มีข่าว

ใดดีเด่นถึงขนาดครบถว้นตามคุณสมบติัขา้งตน้ คณะกรรมการอาจ

พิจารณาให้รางวลัชมเชยหรือไม่ให้รางวลัเลย ก็ได ้ 

 

DPU



54 
 

 

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินข่าวยอดเยี่ยมและข่าวอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึง
กรรมการตัดสินภาพข่าวยอดเยี่ยมข้ึนมาท าหน้า ท่ีอย่างเป็นทางการ แทนการตัดสินของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมนกัข่าวฯ โดยมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยตวัแทน 4 ฝ่าย คือ ตวัแทน
จากสมาคมนกัข่าวฯ นายกสมาคมนกัข่าวท าหนา้ท่ีเป็นประธาน อุปนายกสมาคมนกัข่าวฯ ท าหน้า
เป็นเลขานุการ เลขาธิการสมาคมนกัข่าวฯ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ,  ตวัแทนมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล
เป็นกรรมการ, ตวัแทนจากนกัหนงัสือพิมพอ์าวุโส, ตวัแทนจากนกัวิชาการสายนิเทศศาสตร์ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งส่วนอ่ืน (สมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย อา้งถึงใน วนันกัข่าว 5 มีนาคม 2536 , 2536)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.5  แสดงรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี  
2535  
 
จากการสัมภาษณ์  บญัญติั   ทศันียะเวช  อดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย     

ปี 2535  อธิบายว่า  เหตุผลท่ีตอ้งปรับลดรางวลัข่าวลง พร้อมจ ากดัจ านวนข่าวท่ีส่งเขา้ประกวด 

-นักข่ า ว /หนั ง สื อ พิมพ ์

รวมราย 3 วนั และราย

สั ป ด า ห์ ส่ ง ข่ า ว เ ข้ า

ประกวดเองระยะเวลา

ผลงานตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 

ธ.ค.2535 

- แบ่งประเภทรางวัล 

ได้แก่ ข่าวยอดเยี่ยม  และ

ข่าวดีเด่น ,ภาพข่าวยอด

เยี่ยม และภาพข่าวดีเด่น ,

ข่าวอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 

รางวลั   

-ข่าวส่งประกวดไดไ้ม่เกิน

คร้ังละ 3 ข่าว  

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมนกัข่าวฯ     ประกาศผลรางวลั  ได้แก่ 

ข่าวยอดเยี่ยม 1  รางวลั 5 

หม่ืนบาท ข่าวดีเด่น 2 หม่ืน

บาท , ภาพข่าวยอดเยี่ยม 5 

หม่ืนบาท ภาพข่าวดีเ ด่น 2 

ห ม่ื นบ า ท  , ข่ า ว อ นุ รั ก ษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 1 รางวลั 2 หม่ืน

บาท 

 
หลกัเกณฑ์ให้รางวลั มี 3 ขอ้ คือ 1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มีลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถว้น เป็นข่าว

ท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง และไม่มีอคติ 2. ข่าวนั้ นมีความละเอียดลึกซ้ึง นักข่าวได้แสดง

ความสามารถในการมองประเด็นข่าว และได้ใช้ความมานะ อุตสาหะในการติดตามเสนอ

ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 3. ข่าวนั้นไดตี้แผ่ขอ้มูลหรือสะทอ้นปัญหาและเบ้ืองหลงัจนส่งผลให้มี

ผูรั้บผิดชอบต่อกรณีท่ีเกิดข้ึน หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในท่ีสุด 4. จะตอ้งเป็นข่าวท่ี

ถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรม

แก่ผูอ่้านทุกวยั และ 5. หากปรากฏวา่ไม่มีข่าวใดดีเด่นถึงขนาดครบถว้นตามคุณสมบติัขา้งตน้ 

คณะกรรมการอาจพิจารณาให้รางวลัชมเชยหรือไม่ให้รางวลัเลย ก็ได ้ 

 

คณะกรรมการตดัสินข่าวยอด

เยีย่มและข่าวอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   
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เพราะเห็นวา่ข่าวท่ีส่งเขา้มาประกวดในช่วงนั้นมีจ านวนมากเกินไป อาจท าให้มีปัญหาเร่ืองคุณภาพ
ข่าว  ดงันั้นจึงเพิ่มเงินรางวลัให้มากข้ึนเพื่อให้สมกบัการท างานของนกัข่าวท่ีตอ้งใชค้วามอุตสาหะ 
และความมุ่งมัน่ในการท าข่าวแต่ละข่าว ส่วนกระบวนการตดัสินก็เห็นสมควรให้ด าเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการกลาง โดยเชิญตวัแทนจากภายนอกเขา้มาร่วมดว้ย เพื่อให้การตดัสินรางวลัมี
คุณภาพและไดรั้บการยอมรับจากสังคมมากท่ีสุด  

“การจดัประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ถือเป็นหน้าท่ีส าคญัของสมาคม
นกัข่าวฯ ในการกระตุน้การท าข่าวของนกัข่าวทัว่ไป ให้ออกมามีคุณภาพ  มุ่งเน้นการตรวจสอบ
ขอ้มูลเชิงลึก ใชก้ระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนเขา้มาช่วย  มากกวา่การรายงานข่าวประจ าวนัทัว่ไป 
เห็นไดจ้ากข่าวท่ีไดรั้บรางวลัส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเชิงสืบสวน และท่ีผ่านมาผลงานข่าวท่ีส่งเขา้มา
ประกวดก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ มีข่าวหลายข่าวถูกหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ น าขอ้มูลไปต่อ
ยอดคล่ีคลายผลการตรวจสอบคดีส าคญัต่างๆ ได้ และหนังสือพิมพ์ก็ให้ความส าคญักบัรางวลัน้ี 
เพราะถือเป็นหนา้ตาของหนงัสือพิมพท่ี์ไดรั้บรางวลัดว้ย”  (บญัญติั ทศันียะเวช, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล 6 มิถุนายน 2558)  

   จากนั้นหลกัเกณฑ์การประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 2535 ก็ถูก
น ามาใชก้บัการตดัสินการประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 2536 ก่อนท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การให้รางวลัอีกคร้ังในการประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
ประจ าปี 2537  โดยรางวลัข่าว มี 2 ส่วน คือ รางวลัข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวลัละ 50,000 บาท พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ  และรางวลัข่าวชมเชย 2 รางวลัละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  
ส่วนรางวลัภาพ มี 2 ส่วน คือ รางวลัภาพยอดเยีย่ม 1 รางวลัละ 50,000 บาท  รางวลัภาพข่าวชมเชย 2 
รางวลัละ 20,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  เช่นเดียวกบัรางวลัข่าวอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีรางวลัข่าวดีเด่น 1 รางวลัละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  และรางวลั
ชมเชย 2 รางวลัละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ    

ขณะท่ีข่าวและภาพข่าวทุกประเภทสามารถส่งประกวดไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน และข่าว
เดียวกนัสามารถส่งประกวดชิงรางวลัไดท้ั้งรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล และรางวลั
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดีเด่น แต่จะตอ้งแยกประเภทให้ชดัเจน (สมาคมนกัข่าวแห่ง
ประเทศไทย อา้งถึงใน วนันกัข่าว 5 มีนาคม 2538, 2538) 

ก่อนการประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 2539 มีการปรับลด
หลกัเกณฑ์การให้รางวลัข่าวเหลือเพียง 3 ขอ้ คือ   1. จะตอ้งเป็นข่าวจริง มีลกัษณะของข่าวท่ีดี
ครบถ้วน เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง และไม่มีอคติ 2. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็น
คุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั 3. หาก
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ปรากฏวา่ไม่มีข่าวใดดีเด่นถึงขนาดครบถว้นตามคุณสมบติัขา้งตน้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้
รางวลัชมเชยหรือไม่ใหร้างวลัเลยก็ได ้  

ขณะท่ี สมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย และสมาคมนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
ไดร้วมตวักนัเป็นทางการเม่ือวนัท่ี  2 มีนาคม 2543 ใช้ช่ือว่า สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่ง
ประเทศไทย และรับผิดชอบจดัการประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  และหลกัเกณฑ์การ
ให้รางวลัน้ี ถูกน ามาใชใ้นการประกวดข่าวรางวลั เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง  
(สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย อา้งถึงใน วนันกัข่าว 5 มีนาคม 2558 , 2558)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6  แสดงรูปแบบและหลกัเกณฑก์ารใหร้างวลัข่าวยอดเยีย่ม มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ประจ าปี 
2558 
 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล รูปแบบ และหลกัเกณฑ์การประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิ

อิศรา อมนัตกุล นบัตั้งแต่ปี 2515-2557  พบว่า  หลกัเกณฑ์และรูปแบบการจดัประกวดข่าว มีการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการด าเนินงานให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการท างานของส่ือ  
ตามนโยบายผูบ้ริหารสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทยท่ีเขา้มาท าหนา้ท่ีในแต่ละปี  

คณะกรรมการสมาคมนกัข่าวฯ  

หลักเกณฑ์ให้รางวัล มี 3 ขอ้ คือ 1. จะต้องเป็นข่าวจริง มี

ลักษณะของข่าวท่ีดีครบถ้วน เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง 

และไม่มีอคติ 2. จะตอ้งเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็น

คุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือมเสีย

ทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั และ 3. หากปรากฏวา่ไม่มีข่าวใด

ดีเด่นถึงขนาดครบถว้นตามคุณสมบติัขา้งตน้ คณะกรรมการ

อาจพิจารณาให้รางวลัชมเชยหรือไม่ให้รางวลัเลยก็ได ้ 

 

คณะกรรมการตดัสินข่าว 

-นักข่าว/หนังสือพิมพ์ รวม

ราย 3 วนั และรายสัปดาห์ส่ง

ข่าวเขา้ประกวดได ้ผลงานใน

รอบปีนั้นๆ  

- แบ่งประเภทรางวลั ได้แก่ 

ข่าวยอดเยีย่ม  และข่าวชมเชย 

2 รางวลั  ,ภาพข่าวยอดเยี่ยม 

และภาพข่าวชมเชย 2 รางวลั ,

ข่าวอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 

รางวัล   และข่าวชมเชย 2 

รางวลั                     

-ข่าวส่งประกวดไม่จ ากัด

จ านวน  

 

 

ประกาศผลรางวัล  

ไดแ้ก่ ข่าวยอดเยี่ยม 

1  รางวลั 5 หม่ืน

บาท ข่าวชมเชย 2 

รางวลัละ 2 หม่ืน

บาท , ภาพข่าวยอด

เยี่ยม 5 หม่ืนบาท 

ภาพข่าวชมเชย 2 

รางวลัละ 2 หม่ืน

บาท ,ข่าวอนุรักษ์

ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  1 

รางวลั 2 หม่ืนบาท 

ข่าวชมเชย 2 รางวลั

ละ 1 หม่ืนบาท  
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โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อกระตุน้ให้นักข่าว และองค์กรส่ือหนังสือพิมพ์  หันมาให้
ความสนใจกบัการท าข่าวท่ีมีคุณภาพมากข้ึนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้  คือ  ข่าวท่ีน าเสนอจะตอ้งเป็น
ข่าวจริง  มีลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถว้น เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์เท่ียงตรง  และไม่มีอคติ   มีเน้ือหาสาระ
เป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลใหเ้กิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั   

เห็นไดจ้ากการปรับเปล่ียนรูปแบบการส่งข่าวประกวดท่ีเปล่ียนการส่งข่าวเขา้ประกวด 
ในช่วงปี 2517  ท่ีใหน้กัข่าวเป็นรวบรวมและส่งข่าวเขา้มาประกวดเองแทน 

การเปิดกวา้งให้หนงัสือพิมพร์าย 3 วนัและรายสัปดาห์สามารถเขา้ร่วมส่งข่าวประกวด
ได ้จากเดิมท่ีให้หนงัสือรายวนัส่งข่าวเขา้ประกวดเพียงอยา่งเดียว  หลงัจากท่ีในช่วงปี 2533 สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเร่ิมมีความกา้วหนา้มากข้ึน ท าให้มีหนงัสือพิมพเ์กิดข้ึนจ านวนมาก  โดยเฉพาะ
ราย 3 วนั และรายสัปดาห์   นอกจากน้ีมีการเพิ่มประเภทข่าวใหมี้ความหลากหลาย  และเงินรางวลัท่ี
สูงข้ึน เพื่อจูงใจให้นกัข่าวและหนังสือพิมพส่์งข่าวเขา้ร่วมการประกวดมากข้ึน โดยปัจจุบนัเงิน
รางวลัข่าวยอดเยีย่มปรับเพิ่มมาอยูท่ี่วงเงิน 50,000 บาท  จากการจดัประกวดรางวลัข่าวคร้ังแรก เม่ือ
ปี 2515 ซ่ึงอยูท่ี่ตวัเลข 5,000 บาท   

ขณะท่ีการตดัสินรางวลัข่าว มีการเพิ่มตวัแทนจากคณะกรรมการจากคนนอกเขา้มาช่วย
ตดัสิน เพื่อท าให้รางวลัข่าวไดรั้บการยอมรับจากสังคมมากข้ึน  ในช่วงปี 2535 โดยโครงสร้าง
คณะกรรมการตดัสินรางวลัข่าวยอดเยี่ยม  ประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่มหลกั คือ 1. นายกสมาคม
นกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการโดยต าแหน่ง ส่วนเลขาธิการ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง            
2. ตัวแทนมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นกรรมการ 3. นักหนังสือพิมพ์อาวุโสท่ี มีประสบการณ์
ความสามารถเป็นท่ียอมรับในวงการซ่ึงส่วนใหญ่มาจากสมาคมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และ              
4. นกัวชิาการ 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตดัสินรางวลัข่าวยอดเยี่ยม จะมีการ
หมุนเวยีนสลบักนัไปในแต่ละปี  ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละบุคคล  โดย
ในส่วนของนักวิชาการจะมาจากแวดวงนิเทศศาสตร์ เป็นหลัก แต่การประกวดบางปี ท่ี
คณะกรรมการตดัสินรางวลัข่าวใหค้วามส าคญักบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษจะเชิญนกัวิชาการสาย
อ่ืนเขา้มาร่วมตดัสินดว้ย   เช่น เร่ืองจริยธรรม  หรือการใชภ้าษาของส่ือมวลชนท่ีมีบางช่วงใชภ้าษา
พาดหวัข่าวน าเสนอข่าวท่ีรุนแรงเกินขอบเขต  ก็มีการเชิญนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นภาษา  
เขา้มาช่วยในการพิจารณาข่าวดว้ย   หรือบางปีก็มีการเชิญตวัแทนจากมูลนิธิคุม้ครองผูบ้ริโภคเขา้
มาร่วมดว้ย  เป็นตน้  (เทียมใจ ทองเมือง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 31 พฤษภาคม 2558) 
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ส่งผลให้นักข่าวและหนังสือพิมพ์ให้ความสนใจส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัน้ีมากข้ึน 
เห็นไดจ้ากค าใหส้ัมภาษณ์ของ นายมานิจ สุขสมจิตร อดีตนายกสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย  ปี 
2517  ท่ีระบุว่าภาพรวมการประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ในช่วงแรกมีนักข่าว
หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัให้ความสนใจส่งข่าวเขา้มาประกวดกนัอย่างต่อเน่ือง  เฉล่ียประมาณ 10 
ข่าว จากหนงัสือพิมพจ์  านวน 5-6 ฉบบั  ก็ถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้การท างานข่าวของนกัข่าวใน
ยคุนั้นไดดี้ และมีการน ารางวลัน้ีไปเปรียบเทียบกบัรางวลัพูลิตเซอร์ของต่างประเทศ วา่ เป็นรางวลั
พลิูตเซอร์เมืองไทยดว้ย  

อย่างไรก็ตาม การจดัประกวดรางวลัข่าวยอดมเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ท่ีผ่านมา 
บางคร้ังก็มีปัญหาเร่ืองการประทว้งผลการตดัสินการประกวด   เช่น  ข่าว “สัญญาทาสไทย –อีอีซี”   
ของหนงัสือพิมพม์ติชนท่ีมีการตดัสินใหไ้ดรั้บรางวลั  แต่ถูกประทว้งวา่การน าเสนอขอ้มูลไม่ใช่การ
ท าข่าว แต่เป็นเร่ืองท่ีไปรวบรวมมาเพื่อเรียบเรียงใหม่  ท าให้หนังสือพิมพ์มติชนปฏิเสธไม่รับ
รางวลัในคร้ังนั้น  ทั้งท่ีผลงานข่าวน้ีมีความสมบูรณ์ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนภายหลงั
จากการน าเสนอ หรือกรณีข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” ท่ีหนังสือพิมพ์แนวหน้าได้รับ
รางวลั   แมจ้ะมีการทกัท้วงจากหนังสือพิมพ์บางฉบบัว่า ไม่ได้เป็นผูเ้ร่ิมน าเสนอข่าวก่อน  แต่
คณะกรรมการให้ความส าคญักบัหนงัสือพิมพท่ี์ติดตามเร่ืองน้ีอย่างจริงจงัมากกว่าการพิจารณาว่า
หนงัสือพิมพฉ์บบัใดเร่ิมน าเสนอข่าวก่อนหรือหลงั  จึงตดัสินให้แนวหน้าไดรั้บรางวลัจากข่าวน้ี 
(พงษศ์กัด์ิ  พยฆัวเิชียร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 7 มิถุนายน 2558)   

นอกจากน้ียงัมีปัญหาหนังสือพิมพบ์างฉบบัท่ีส่งข่าวเขา้มาประกวด และไม่พอใจค า
ตดัสินของกรรมการท่ีไม่ให้รางวลั  มองว่ามีลกัษณะเป็นการเมือง เล่นพรรคเล่นพวกด้วย  แต่ก็
ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อการประกวดมากนกั และด าเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบนั    

ส่วนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัประกวดข่าวเพิ่มเติม  โดยเฉพาะในยุคการเปล่ียน
ผา่นของส่ือเก่า  (Old Media)  ไปส่ือใหม่ (New Media) นั้น จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รส่ือ 
และผูเ้ก่ียวขอ้งในแวดวงส่ือมวลชน  ไดรั้บการยืนยนัตรงกนัว่า  รางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  
ควรจะมีการขยายรางวลัเพิ่มเติมในส่วนของข่าวเวบ็ไซต์ เน่ืองจากปัจจุบนัหนงัสือพิมพส่์วนใหญ่
หนัมาท าข่าวเผยแพร่เวบ็ไซตใ์นโลกออกไลน์จ านวนมาก  หากมีการตั้งรางวลัน้ีจะช่วยท าให้การจดั
ประกวดแข่งขนัรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล มีความคึกคกัมากข้ึน และท่ีส าคญัจะช่วย
กระตุน้และยกระดบัมาตรฐานการท าข่าวในเวบ็ไซต์ของส่ือต่างๆ  มีมาตรฐานทางวิชาชีพมากข้ึน  
โดยเฉพาะการน าเสนอข่าวท่ีจะตอ้งเป็นข่าวจริง  มีลกัษณะของข่าวท่ีดีครบถว้น เป็นข่าวท่ีสมบูรณ์
เท่ียงตรง  และไม่มีอคติ  มีเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือม
เสียทางศีลธรรมแก่ผูอ่้านทุกวยั ตามหลกัเกณฑก์ารตดัสินรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
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ท่ีก าหนดไวใ้นส่วนการประกวดข่าวหนงัสือพิมพ ์ (ภาคภูมิ  ป้องภยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  14  
พฤษภาคม 2558)   
         4.1.3  จ  านวนข่าวท่ีส่งเขา้ประกวด  

 เน่ืองจากการประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2531 
ไม่ได้มีการเก็บบนัทึกขอ้มูลจ านวนหนังสือพิมพ์ท่ีส่งเขา้ประกวดรวมถึงจ านวนข่าวท่ีส่งเขา้มา
ประกวดไวว้า่มีจ  านวนเท่าไร    มีเพียงการบนัทึกขอ้มูลแค่วา่ข่าวอะไรท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม
ในปีนั้นๆ เท่านั้น  จึงท าให้การศึกษาขอ้มูลจ านวนข่าวท่ีส่งเขา้มาประกวด ท าได้เพียงแค่ช่วงปี 
2532-2557  ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลจ านวนหนงัสือพิมพท่ี์ส่งเขา้ประกวด และจ านวนข่าวท่ีส่งเขา้มา
ประกวดไว ้และน ามาเผยแพร่อย่างเป็นทางการใน หนังสือ “วนันักข่าว” ประจ าปีของสมาคม
นกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2532 -2557  

จากการศึกษาพบว่า  มีข่าวท่ีถูกส่งเขา้ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมจ านวนทั้งส้ิน  430  
ข่าว  จากหนงัสือพิมพ ์26  ฉบบั  โดยหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เป็นหนงัสือพิมพส่์งข่าวเขา้ประกวดมาก
ท่ีสุด  จ  านวน 121 ข่าว 

ส่วนหนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวประกวดมากเป็นอนัดบัสอง และสาม คือ   เดลินิวส์  จ  านวน 
65 ข่าว และ มติชน 52 ข่าว ตามล าดบั   

แต่ถ้านับรวมจ านวนข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในช่วงปี 2515 -2531  ท่ีใน
ฐานขอ้มูลระบุเพียงแค่รายช่ือข่าวท่ีได้รับรางวลั และรายช่ือผูท้  าข่าว/หนังสือพิมพ์  ไม่ได้มีการ
บนัทึกขอ้มูลรายช่ือหนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวดไวอ้ยา่งชดัเจน  จ  านวน 13 ข่าว    

จ านวนข่าวท่ีส่งเข้าประกวดของไทยรัฐ จะเพิ่มข้ึนเป็น 124 ข่าว จากเดิม 121 ข่าว  
เน่ืองจากมีข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดและไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มจ านวน 3 ข่าว  

เดลินิวส์ จ  านวนข่าวจะเพิ่มข้ึนเป็น 68 ข่าว จากเดิม 65 ข่าว เน่ืองจากมีข่าวท่ีส่งเข้า
ประกวดและไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มจ านวน 3 ข่าว เช่นกนั  

ส่วนมติชน เพิ่มข้ึนเป็น 56 ข่าว จากเดิม 52 ข่าว เน่ืองจากมีข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดและ
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มจ านวน 4 ข่าว   

เช่นเดียวกบัแนวหนา้ท่ีส่งข่าวเขา้ประกวดและไดรั้บรางวลัข่าวยอดยี่ยมจ านวน 2 คร้ัง 
ท าให้จ  านวนข่าวปรับเพิ่มข้ึนเป็น 10 ข่าว จากเดิม 8 ข่าว   ขณะท่ีสยามรัฐ ปรับเพิ่มข้ึนจาก 8 ข่าว 
เป็น 9 ข่าว  

หนงัสือพิมพเ์ดลิไทม ์และหนงัสือพิมพป์ระชาธิปไตย มีฉบบัละ 1 ข่าว  
ท าให้จ  านวนรวมข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดทั้งหมดอยู่ท่ี   445  ข่าว จากหนังสือพิมพท่ี์ส่ง

ข่าวเขา้ร่วมการประกวดจ านวน 28 ฉบบั  
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ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนข่าวท่ีหนงัสือพิมพส่์งเขา้ประกวดข่าวรางวลัยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา                
                     อมนัตกุล  ตั้งแต่ปี 2515-2557 

 
 

หนังสือพมิพ์ 
จ านวนข่าวทีส่่งเข้าประกวด 

ปี 2515-2531 
(บันทกึเฉพาะข่าวทีไ่ด้รับ

รางวลัข่าวยอดเยีย่ม) 

ปี 2532-2557 รวม 

ไทยรัฐ 3 121 124 
เดลินิวส์ 3 65 68 
มติชน 4 52 56 

ประชาชาติธุรกิจ  30 30 
โพสตท์ูเดย ์  27 27 
กรุงเทพธุรกิจ  26 26 
ผูจ้ดัการ  25 25 

ฐานเศรษฐกิจ  19 19 
คมชดัลึก  15 15 
แนวหนา้ 2 8 10 
สยามรัฐ 1 8 9 

ผูจ้ดัการรายสัปดาห์  5 5 
เอเอสทีวผีูจ้ดัการ  5 5 

ข่าวสด  4 4 
สยามธุรกิจ  3 3 
ไทยโพสต ์  3 3 

ไทยไฟแนลเชียล  2 2 
สยามโพสต ์  2 2 

สยามรัฐสัปดาหวจิารณ์  2 2 
ดอกเบ้ียธุรกิจ  2 2 
คู่แข่งรายวนั  1 1 
ข่าวหุน้  1 1 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 
หนังสือพมิพ์ 

จ านวนข่าวทีส่่งเข้าประกวด 

ปี 2515-2531 
(บันทกึเฉพาะข่าวทีไ่ด้รับ

รางวลัข่าวยอดเยีย่ม) 

ปี 2532-2557 รวม 

อาทิตยว์เิคราะห์  1 1 
เสรีรายวนั  1 1 
เดอะเนชัน่  1 1 

บางกอกโพสต ์  1 1 
ประชาธิปไตย 1  1 

เดลิไทม ์ 1  1 
445 

 
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งการจดัประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 

ได้รับการยืนยนัว่า  การประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2557  
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวดมากท่ีสุด  เน่ืองจากผูบ้ริหารมีนโยบาย
ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมกบัสมาคมนกัข่าวในทุกกรณี   เห็นไดช้ดัเจนจากค าให้สัมภาษณ์
ของ  ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กองบรรณาธิการ 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  ท่ียืนยนัวา่ฝ่ายบริหารมีนโยบายให้ความร่วมมือกบัสมาคมนกัข่าวในทุกกรณี    
และคิดวา่น่าจะเป็นหนงัสือพิมพฉ์บบัเดียวท่ีมีการประชุมกองบรรณาธิการเพื่อคดัเลือกข่าวส่งเขา้
ประกวดทุกปี ซ่ึงผูบ้ริหารก็จะเขา้มาร่วมประชุมดว้ยทุกปี  แลว้ก็อาศยัการประชุมนั้นทบทวนดว้ย
ว่าท่ีผ่านมาท าข่าวได้ดีแค่ไหน มีข้อบกพร่องอย่างไร ซ่ึงในส่วนของนักข่าวหรือโต๊ะข่าวท่ี
รับผดิชอบแมว้า่ข่าวท่ีส่งไปจะไม่ไดรั้บรางวลัอะไร แต่แค่ไดรั้บคดัเลือกให้ส่งเขา้ประกวดจากกอง
บรรณาธิการก็ดีใจแลว้ (ชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 
2558) 

นอกจากน้ีหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ยงัถูกระบุวา่เป็นหนงัสือพิมพห์วัสีท่ียอดขายอนัดบัหน่ึง
ของประเทศ มีระบบเทคโนโลยีการพิมพท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขณะท่ี
จ านวนกรอบหนงัสือพิมพท่ี์จ าหน่ายในแต่ละวนั มีอยู่ 6 กรอบ แบ่งตามดาวท่ีปรากฏ แยกเป็น 6 
ดาว  ส าหรับจ าหน่ายในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล วางแผงทุกเช้า, 5 ดาว ส าหรับจ าหน่ายใน
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พื้นท่ีภาคกลาง, 4 ดาว เป็นกรอบพิมพล่์วงหนา้ ส าหรับจ าหน่ายในพื้นท่ี กรุงเทพฯ และปริมณฑล, 
3 ดาว  ส าหรับจ าหน่ายในพื้นท่ีภาคใต ้และ 2 ดาว ส าหรับจ าหน่ายในพื้นท่ีภาคเหนือ และ 1 ดาว  
ส าหรับจ าหน่ายในพื้นท่ีภาคอีสาน และจงัหวดัระยอง มากกวา่หนงัสือพิมพทุ์กฉบบัในประเทศไทย 
และมีการท าธุรกิจศูนยข์อ้มูลให้บริการคน้หาข่าว ยอ้นหลงัไปจนถึงปี 2519  ท าให้สามารถคน้หา
และรวบรวมขอ้มูลข่าวเขา้ประกวดไดง่้ายกว่าหนงัสือพิมพอ่ื์น โดยเฉพาะหนงัสือพิมพข์นาดเล็ก   
ท่ีไม่มีศูนยข์อ้มูลข่าวเป็นของตวัเอง  

 ส าหรับหนงัสือพิมพ์ท่ีไม่เคยปรากฏขอ้มูลส่งข่าวเขา้ร่วมการประกวดรางวลัข่าวยอด
เยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ไดแ้ก่   บางกอกทูเดย ์ หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ในเครือทราฟฟิก
คอร์เนอร์พบัลิชชิง,โลกวนัน้ี หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั ในเครือวฏัฏะ, เอ็มทูเอฟ  หนงัสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวนั ในเครือโพสต์ พบัลิชชิง ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพ ์แจกฟรีทุกเช้าวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ,์ ทนัหุ้น หนงัสือพิมพภ์าษาไทยรายวนั น าเสนอความเคล่ือนไหวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ตลาดวิเคราะห์  หนงัสือพิมพเ์ศรษฐกิจธุรกิจภาษาไทยรายปักษ ์ของ 
บริษทั เมคก้ิงส์ มีเดีย จ  ากดั รวมถึงหนงัสือพิมพ ์กลุ่มน าเสนอข่าวกีฬาและบนัเทิง ทั้งหมดดว้ย 

ปัจจยัส าคญัท่ีหนงัสือพิมพก์ลุ่มน้ีไม่ส่งข่าวประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
มาจากนโยบายขององคก์รส่ือ และรูปแบบการน าเสนอข่าวเป็นหลกั  ยืนยนัจากค าให้สัมภาษณ์ของ  
ภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์  ท่ีระบุว่า  เหตุผลท่ีท าให้
บางกอกทูเดยไ์ม่เคยส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  เป็นเพราะรูปแบบการน าเสนอ
ข่าวของหนังสือพิมพ์เป็นลกัษณะการหยิบประเด็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาน าเสนอในรูปแบบของ
บทความ หรือสกู๊ปเชิงวเิคราะห์ ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะเกาะติดท าข่าวเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแบบเกาะติด จนรู้
ผลแพ้ชนะกันในท้ายท่ีสุดของเร่ือง หรือท่ีเรียกว่าเป็นข่าวซีรีส์  และปัจจุบันบางกอกทูเดย์
ปรับเปล่ียนมาเป็นหนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ ไม่ใช่รายวนัเหมือนในอดีต จึงท าให้การท างานข่าวเพื่อ
เกาะติดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท าได้ยาก ขณะท่ีก าลังทุนก็ถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการท าข่าวเชิง
สืบสวน โดยปัจจุบนันกัข่าวในกองบรรณาธิการส่วนใหญ่เป็นนกัข่าวอาวุโส และตอ้งเขียนคอลมัน์
ด้วย ส่วนนักข่าวตระเวนทัว่ไปมีแค่ 2 คน ไม่ได้มีนักข่าวประจ าตามกระทรวงต่างๆ เหมือน
หนงัสือพิมพฉ์บบัอ่ืน (ภูวนารถ ณ สงขลา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  8 มิถุนายน 2558) 

ขณะท่ี  โอฬาร เช้ือบาง ผูอ้  านวยการกองบรรณาธิการ บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
จ ากดั (มหาชน)  ระบุว่า  ไม่เคยทราบขอ้มูล หรือไดรั้บการติดต่อให้ส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัข่าว
มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ก็เลยไม่เคยส่งข่าวเข้าไปประกวดรางวลัน้ีด้วย  ขณะท่ีในส่วนของ
หนงัสือพิมพกี์ฬาก็มีการส่งข่าวหรือภาพเขา้ประกวดในส่วนของสมาคมกีฬาอยู่แลว้ และท่ีส าคญั
ข่าวกีฬาส่วนใหญ่  เป็นข่าวท่ีเนน้การรายงานผลการแข่งขนัเป็นหลกั ส่วน ข่าวทุจริตแมจ้ะมีท าบา้ง 
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แต่ก็ไม่สามารถเจาะลึกอะไรได้มาก เพราะหาข้อมูลยาก ผูท่ี้เก่ียวข้องก็มกัจะปกปิดข้อมูลเพื่อ
ช่วยเหลือกัน ขณะท่ีการท าข่าวถ้าไปเจาะลึกอะไรมากก็มีผลต่อการแข่งขนัในภาพรวมท าให้มี
ปัญหากบัการแข่งขนัได ้ซ่ึงก็จะกระทบกบัข่าวแข่งขนัท่ีผูอ่้านให้ความสนใจติดต่อกนัอยู่ (โอฬาร 
เช้ือบาง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 9 มิถุนายน 2558)   

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
หลายคน ให้ความเห็นตรงกนัวา่  การประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในช่วงปี
หลายปีท่ีผา่นมา จ านวนหนงัสือพิมพแ์ละข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดมีจ านวนลดนอ้ยลง   

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัท่ีพบวา่  จ  านวนหนงัสือพิมพ ์และจ านวนข่าวท่ีส่งเขา้ประกวด 
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ในช่วงปี 2555, 2556 และ 2557  มีจ  านวนลดลง ปรากฏ
รายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่4.2  แสดงรายละเอียดจ านวนหนงัสือพิมพแ์ละข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดรางวลัยอดเยีย่มมูลนิธิ

อิศรา อมนัตกุล  ตั้งแต่ปี 2532 -2557 
 

ปี จ านวนหนังสือพมิพ์ จ านวนข่าว 
2532 4 9 
2533 5 11 
2534 6 23 
2535 7 11 
2536 7 15 
2537 5 19 
2538 5 8 

2539 7 15 
2540 5 11 

2541 9 31 
2542 7 13 
2543 7 14 

2544 9 21 
2545 9 23 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

 

ปี จ านวนหนังสือพมิพ์ จ านวนข่าว 
2546 8 18 
2547 7 19 
2548 9 14 

2549 8 21 

2550 8 20 

2551 7 16 
2552 7 13 
2553 8 19 
2554 9 19 
2555 5 17 

2556 5 15 
2557 5 15 

 รวม  430 ข่าว 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในการจดัประกวดข่าวช่วงปี  2532-2537 จ านวน

หนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวดอยู่ท่ีจ  านวน 4-7 ฉบบั จ านวนข่าวอยู่ระหว่าง 9-23 ข่าว  เป็น
เพราะจ านวนหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นยงัไม่ได้มีมากนัก  หนังสือพิมพ์บางฉบบัเห็นว่าไม่มีข่าว
ส าคญัก็ไม่ส่งเขา้ประกวด   มีเพียงแค่ในส่วนของไทยรัฐ เดลินิวส์ และมติชน ท่ีส่งข่าวเขา้ประกวด
เป็นประจ า    

ขณะท่ีในการจดัประกวดข่าวช่วงปี 2538  ข่าวท่ีส่งเขา้มาประกวดมีจ านวนน้อยท่ีสุด  
จ  านวน 8 ข่าว จากส่ือจ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  ผูจ้ดัการรายวนั  มติชน  ดอกเบ้ียธุรกิจ ข่าวสด คู่แข่ง
รายวนั  เป็นผลมาจากการประกวดปีน้ี  ไทยรัฐ  ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพท่ี์ส่งเขา้ประกวดในแต่ละปีมาก
ท่ีสุด ประทว้งไม่ส่งข่าวเขา้ร่วมการประกวด  หลงัถูกสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทยท าหนงัสือ
ต าหนิการน าเสนอข่าวภาพนูด้หลุดของนกัร้องสาวช่ือดงั “ใหม่ เจริญปุระ” ท่ีตั้งใจถ่าย เพื่อเก็บไว้
เป็นอลับั้มภาพส่วนตวั แต่พลาดไปลา้งอดัรูปท่ีร้าน ท าให้มีภาพหลุดออกมาเป็นข่าวใหญ่หนา้หน่ึง
ของหนงัสือพิมพ ์ จนเกิดเป็นกรณีฟ้องร้องค่าเสียหายกวา่หลายลา้นบาท แต่สุดทา้ยก็ไกล่เกล่ียกนั
ได ้(เทียมใจ ทองเมือง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 31 พฤษภาคม 2558)  
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ขณะท่ีการจดัประกวดข่าว ปี 2541  มีจ  านวนข่าวท่ีส่งเขา้มาประกวดมากท่ีสุด 31 ข่าว 
จากหนงัสือพิมพจ์ านวน  9  ฉบบั  ไดแ้ก่  ประชาชาติธุรกิจ  สยามธุรกิจ  ผูจ้ดัการรายวนั  ไทยรัฐ  
ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์  กรุงเทพธุรกิจ  สยามรัฐ และ มติชน   

โดยการจดัประกวดข่าวรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล คร้ังน้ี อยู่ภายใตก้าร
บริหารงานประเทศของรัฐบาลชวน หลีกภยั  สมยัท่ี 2 ต่อจากรัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  ท่ี
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  หลงัประสบปัญหาวิกฤตศรัทธาจากประชาชน โดยเฉพาะดา้น
เศรษฐกิจท่ีมีการประกาศลอยตวัค่าเงินบาท  ขณะท่ีภาพรวมการบริหารงานของรัฐบาลชวน หลีกภยั 
ในช่วงปี 2541 ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าบริหารงานเช่ืองช้า  การด าเนินงานในกระทรวงต่างๆ ถูก
ตรวจสอบพบปัญหาการทุจริตและปรากฏเป็นข่าวใหญ่จ านวนมาก  (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ,     
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557) 

ส่วนการบริหารงานของรัฐบาลพ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ช่วงปี 
2544-2549  มีจ  านวนหนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
จ านวน 7-9 ฉบบั จ านวนข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดอยูท่ี่ 14-23 ข่าว ตวัเลขใกลเ้คียงกบัการบริหารงาน
ของรัฐบาลในยคุต่อๆ มา  

อยา่งไรก็ตาม ในการจดัประกวดรางวลัข่าว  3 คร้ัง ล่าสุดท่ีผา่นมา คือ ในปี 2555, 2556 
และ 2557 ซ่ึงเป็นช่วงการบริหารงานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี  
จ  านวนหนงัสือพิมพ ์และข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดมีจ านวนนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือเปรียบเทียบกบั
การจดัประกวดในช่วงหลายปีก่อนหนา้น้ี                                                  

โดยในปี 2557 จ านวนหนังสือพิมพ์ท่ีส่งข่าวเขา้ประกวด อยู่ท่ี 5 ฉบบั ส่วนข่าวมี
จ านวน 15 ข่าว  ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นข่าวของไทยรัฐ และเดลินิวส์ ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ 
จ านวน 11 ข่าว ส่วนข่าวท่ีเหลือเป็นข่าวของหนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพ กรุงเทพธุรกิจ 2 ข่าว มติชน 
และฐานเศรษฐกิจ แห่งละ 1 ช้ิน        
 ส าหรับผลการตดัสิน ไม่มีผลงานข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม  แต่มีผลงานข่าวท่ี
ไดรั้บรางวลัดีเด่น 1 รางวลั ไดแ้ก่ ข่าว เปิดโปงธุรกิจ “อุม้บุญไทย” มดลูกโลก ของไทยรัฐ  

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล และ
ผูบ้ริหารหนังสือพิมพ์ได้รับทราบว่า  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้มีจ  านวนหนังสือพิมพ์ส่งเขา้ประกวด
รางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ลดลงรวมถึงคุณภาพของข่าวดว้ย เป็นผลมาจาก 3 สาเหตุ
หลกั คือ 

1. หนังสือพิมพ์หลายฉบบัเร่ิมไม่เห็นความส าคญัในการท าข่าวเพื่อส่งเขา้ประกวด
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล โดยเฉพาะในกลุ่มหนังสือพิมพข์นาดเล็ก เน่ืองจากมี
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ขอ้จ ากดัในเร่ืองก าลงัทุนและก าลงัคนในการท าข่าวเชิงสืบสวน เม่ือไม่มีข่าวท่ีมีคุณภาพ จึงเลือกไม่
ส่งข่าวเข้าประกวด  เห็นได้จากค าให้สัมภาษณ์ของ  วนัชัย วงศ์มีชัย  บรรณาธิการอาวุโส 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า   ท่ีระบุว่า  เหตุผลส าคญัท่ีท าให้หนังสือพิมพ์แนวหน้า ไม่ได้ส่งข่าวเข้า
ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  มาเป็นระยะเวลาหลายปี เน่ืองจากการท าข่าว
เชิงสืบสวน ตอ้งลงทุนใชก้ าลงัคนและทรัพยากรจ านวนมากมาทุ่มเทในการท างานข่าว ซ่ึงถือเป็น
อุปสรรคส าคญัส าหรับหนงัสือพิมพห์วัเล็กอยา่งแนวหนา้ และหนงัสือพิมพห์วัเล็กฉบบัอ่ืนๆ ก็เป็น
แบบน้ีเหมือนกนัหมด การท างานในปัจจุบนัจึงตอ้งมุ่งเนน้การท าข่าวตามกระแสท่ีผูอ่้านสนใจเป็น
หลกั นอกจากน้ีความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเชิงสืบสวนของนกัข่าวใหม่ก็มีนอ้ย  
ส่วนหนงัสือพิมพห์วัใหญ่บางฉบบั ในช่วงท่ีผา่นมาก็มีปัญหาเร่ืองการถูกแทรกแซงจากอ านาจทุน
และอ านาจรัฐ ท าให้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงนโยบายลดการท าข่าวตรวจสอบทุจริตลงไปไม่เขม้ขน้
เหมือนเดิม (วนัชยั วงศมี์ชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 20  พฤษภาคม 2558 ) 

2. การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากมีส่ือใหม่เกิดข้ึน
จ านวนมาก โดยเฉพาะทีวดิีจิทลัท่ีเนน้ความเร็วในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ส่งผลให้หนงัสือพิมพ์
หลายฉบบัต้องเปล่ียนนโยบายมาขายข่าวตามกระแสมากข้ึน รวมถึงการหลีกเล่ียงการท าข่าว
ตรวจสอบทุจริตเพื่อไม่ให้กระทบกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ  และการฟ้องร้องคดีหม่ินประมาท  
นอกจากน้ีองค์กรส่ือหลายแห่งก็หันมาให้ความสนใจกับการน าเสนอข่าวในเว็บไซต์มากกว่า
หนงัสือพิมพ ์ขณะท่ีภาระงานของนกัข่าวในปัจจุบนัก็มากข้ึน จึงไม่มีเวลาท าข่าวตรวจสอบขอ้มูล
เชิงลึก  และนกัข่าวรุ่นใหม่มีประสบการณ์และทกัษะในการท าข่าวเชิงสืบสวนค่อนขา้งนอ้ย ยืนยนั
ได้จากค าให้สัมภาษณ์ของ  ปรัชญาชัย ดชัถุยาวตัร หัวหน้าโต๊ะข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ไทย
โพสต์ ท่ีระบุว่า ปัจจุบันไทยโพสต์เน้นน าเสนอข่าวตามกระแสเป็นหลัก ไม่ค่อยได้ท าข่าว
ตรวจสอบทุจริต นานๆ จะมีมาสักคร้ัง เน่ืองจากข่าวประเภทน้ีตอ้งใชก้ าลงัคนและทุนค่อนขา้งสูง 
ขณะท่ีนกัข่าวในสังกดัก็มีน้อย ทกัษะการท าข่าวประเภทน้ีก็ยงัมีไม่มากนกั  นอกจากน้ียงัมีปัญหา
เร่ืองการถูกฟ้องร้องของหนงัสือพิมพท่ี์ตอ้งระมดัระวงัมากข้ึนดว้ย  ซ่ึงปัจจุบนัในส่วนของพาดหวั
ข่าวของไทยโพสตก์็เร่ิมลดการใชภ้าษาท่ีรุนแรงลงมาบา้งแลว้   (ปรัชญาชยั ดชัถุยาวตัร, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 29 มิถุนายน 2558)  

3.  ปัจจุบนัมีสมาคมส่ือหลายแห่งเกิดข้ึน แยกเป็นส่ือเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น สมาคม
ผูส่ื้อข่าวสายกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมผูส่ื้อข่าวสายอาชญากรรม  เป็นตน้  ท าให้หนงัสือพิมพ ์
มีช่องทางในการส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัข่าวเพิ่มมากข้ึน ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งส่งข่าวเขา้ประกวด
รางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล แห่งเดียว 
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ส่วนมุมมองของผูรั้บผิดชอบการจดัประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
ทั้งในส่วนของสมาคมนักข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ในฐานะผูรั้บผิดชอบการจดัการ
ประกวด และมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในฐานะเจา้ของรางวลั ก็รับทราบถึงขอ้เท็จจริงในเร่ืองน้ี แต่ยงั
ไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบักรณีท่ีจ านวนหนงัสือพิมพแ์ละข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดลดลง  เห็นไดจ้ากค า
ให้สัมภาษณ์ของ พงษ์ศกัด์ิ  พยฆัวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล คนปัจจุบนั ท่ีระบุว่า  
จ  านวนส่ือหนงัสือพิมพท่ี์เขา้ร่วมการประกวดข่าวในปัจจุบนัลดลง รวมถึงคุณภาพดว้ยนั้น  ถือเป็น
เร่ืองปกติตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะปัจจุบนัทุกคนสามารถก าหนดวาระข่าวสารได ้
ต่างจากในอดีตท่ีส่ือหนงัสือพิมพ์จะท าหน้าท่ีในการก าหนดข่าวสาร ก่อนจะมีวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทศัน์ในระยะต่อมา  ซ่ึงสังคมปัจจุบนัเป็นยุคของโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ใครมี
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนก็สามารถก าหนดวาระข่าวสารในสังคมไดแ้ลว้                                 

“ขณะท่ีส่ือใหม่มีจ  านวนมากข้ึน ทั้งออนไลน์ ทีวีดิจิทลั  สมาคมส่ือท่ีให้รางวลัก็มี
จ  านวนมากข้ึนดว้ย  แต่ในส่วนหนงัสือพิมพท่ี์เห็นว่าเป็นปัญหาอยู่ ก็คือ ไปท าข่าวอะไรกนัก็ไม่รู้ 
ไปเขียนเชียร์ใครบางกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์กนัเยอะ  ข่าวส าคญับางเร่ืองไม่เขียน ไม่ลงกนัเฉย ๆ แต่
นัน่ไม่ไดห้มายความวา่ข่าวยอดเยีย่มจะไม่มี  เพราะข่าวมนัลอยอยูท่ ัว่ไปในอากาศ อยูท่ี่เราจะหามนั 
และเขียนถึงมนัหรือเปล่า ขณะท่ีรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ก็ยงัคงมีต่อไปเหมือนเดิม ส่วนจะ
มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมรางวลัอะไรบ้างเป็นเร่ืองของอนาคต”  (พงษ์ศกัด์ิ พยฆัวิเชียร,  การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล  7 มิถุนายน 2558) 
          4.1.4  ผลการประกวดข่าว                                                                                                                                    

จากการศึกษาพบว่าในจ านวนข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  
ตั้งแต่ปี 2515-2556  มีจ  านวนทั้งส้ิน 36 ข่าว  จากการจดัประกวดทั้งส้ิน 42 คร้ัง เน่ืองจากมีการ
ประกวด 7 คร้ัง ในปี 2519, 2524, 2527, 2528, 2552, 2554 และ 2557  ไม่มีข่าวใดไดรั้บรางวลัข่าว
ยอดเยีย่ม  

 1) หนงัสือพิมพท่ี์ไดรั้บรางวลัมากท่ีสุด 
 ส าหรับหนงัสือพิมพท่ี์ไดรั้บรางวลัมากท่ีสุด คือ มติชน จ านวน 12 ข่าว แต่เน่ืองจากใน

ปี 2528 ข่าว “สัญญาทาสไทย -อีอีซี” ท่ีได้รับการตัดสินให้ได้รับรางว ัลข่าวยอดเยี่ยม แต่
หนงัสือพิมพม์ติชนปฏิเสธไม่รับรางวลั ท าให้จ  านวนข่าวลดลงเหลือ 11 ข่าว รองลงมาคือ ไทยรัฐ   
7 ข่าว  ประชาชาติธุรกิจ 4 ข่าว  เดลินิวส์ 3 ข่าว กรุงเทพธุรกิจ  2 ข่าว    
 ส่วนหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย   หนังสือพิมพ์ข่าวสด  หนังสือพิมพ์เดลิไทม ์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ  ไดรั้บรางวลัแห่งละ 1 ข่าว   
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนข่าวท่ีส่ือแต่ละแห่งไดรั้บ จากข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา  
   อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ข่าว   

 
หนังสือพมิพ์ ข่าว 

มติชน มีทั้งหมด 11 ข่าว คือ ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น”, 
ข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” , ข่าว “เปิดโปงขบวนการผลาญ
งบประมาณ 5 แสนล้าน” , ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา” , ข่าว “ทลาย
ขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยตา้นภยัยามา้” , ข่าว “ทลายขบวนการนกั
ธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงิน  บีบีซี 80,000 ลา้นบาท” , ข่าว “เปิดโปง
ขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” , 
ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ล้านบาท” ,ข่าว “ ทลาย
วงจรอุบาทว ์ ทุจริตหวัคิวแรงงาน” , ข่าว“ผ่าขบวนการเอ้ือประโยชน์ชิน
วตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” , ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้ว
เอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน”   

เดลินิวส์ มีทั้งหมด 3 ข่าว คือ ข่าว “ขงัลืม”, ข่าว “วิสามญัฆาตกรรม 7 ศพ”, ข่าว 
“ฆ่าพระนกัสู้”  

ประชาธิปไตย ข่าว “นาทราย” 
เดลิไทม ์ ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” 
สยามรัฐ ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” 

ไทยรัฐ มีทั้งหมด 7 ข่าว คือ ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7 ศพ”, ข่าว “ทุจริต รพช.”, ข่าว 
“เผชิญหนา้ ขจก.”, ข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกั
พอ”, ข่าว “ป่าดงใหญ่… ใครท าลาย”, ข่าว “ผ่าจรรยาบรรณหมอ
ขบวนการซ้ือขายไต” , ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย… ลากหมอวิสุทธ์ิสู่
แดนประหาร”  

แนวหนา้ มีทั้งหมด 2 ข่าว คือ ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน” , ข่าว “ทบัหลงั
นารายณ์บรรทมสินธ์ุ” 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

หนังสือพมิพ์ ข่าว 
ประชาชาติธุรกิจ มีทั้งหมด 4 ข่าว คือ  ข่าว “เส่ียสองป่ันหุน้” , ข่าว “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้น 

พิสดารแจ้งเท็จ ป.ป.ช.” , ข่าว “เจาะขบวนการซุกไข้หวดันก” , ข่าว 
“ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์
ทบัซอ้น เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” 

ข่าวสด ข่าว “คดีประวติัศาสตร์อุม้ฆ่า 2 สองแม่ลูก ตระกลู   ศรีธนะขณัฑ”์  
บางกอกโพสต ์ ข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยั

จากสารเคมี” 
กรุงเทพธุรกิจ มีทั้งหมด 2 ข่าว คือ ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติซีที

เอก็ซ์”, ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิง่ลกัษณ์”  
คมชดัลึก ข่าว จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น 

ฐานเศรษฐกิจ ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” 

 
 
 2) สัดส่วนหนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพกบัหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณท่ีไดรั้บรางวลั 
 เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนระหวา่งข่าวในกลุ่มหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ และหนงัสือพิมพ์

เชิงคุณภาพท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล จ านวน 36 ข่าว พบว่า ข่าวในกลุ่ม
หนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม ทั้งหมด 23 ข่าว จากหนงัสือพิมพ ์8 ฉบบั  ไดแ้ก่  
มติชน ประชาชาติธุรกิจ  แนวหน้า   กรุงเทพธุรกิจ ประชาธิปไตย บางกอกโพสต์  สยามรัฐ และ 
ฐานเศรษฐกิจ 

ส่วนข่าวในกลุ่มหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม ทั้งหมด 13 ข่าว จาก
หนงัสือพิมพ ์5 ฉบบั  ไดแ้ก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์  ข่าวสด เดลิไทม ์และคมชดัลึก 

ขณะท่ีเน้ือข่าวส่วนใหญ่ท่ีหนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพ ไดรั้บรางวลัจะเป็นข่าวตรวจสอบ
ทุจริตและการปลุกกระแสสังคม  
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ส าหรับเน้ือข่าวส่วนใหญ่ของหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณจะเป็นข่าวอาชญากรรมและการ
ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม  มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตมี อยู ่3 ข่าว คือ ข่าว “ทุจริต 
รพช.” , ข่าว “ส่วนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ” ของไทยรัฐ และข่าว “จีที 200 
ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” ของคมชดัลึก  
 
ตารางที่  4.4  แสดงการเปรียบเทียบข่าวจากหนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพและหนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ  

ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ช้ิน   
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

หนังสือพมิพ์ จ านวน หนังสือพมิพ์ จ านวน 
มติชน 11 ไทยรัฐ 7 

ประชาชาติธุรกิจ 4 เดลินิวส์ 3 
แนวหนา้ 2 ข่าวสด 1 

กรุงเทพธุรกิจ 2 เดลิไทม ์ 1 
ประชาธิปไตย 1 คมชดัลึก 1 

บางกอกโพสต ์ 1   
สยามรัฐ 1   

ฐานเศรษฐกิจ 1   

8 ฉบับ 23 5 ฉบับ 13 
  
จากการสัมภาษณ์ บรรยง สุวรรณผอ่ง กรรมการตดัสินรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 

หลายสมยั ไดรั้บการยืนยนัว่า  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้หนังสือพิมพ์มติชนได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม
มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล มากท่ีสุด เพราะเน้ือหาข่าวท่ีส่งเขา้มาประกวดมีลกัษณะความเป็นข่าวเชิง
สืบสวนท่ีตอ้งใช้กระบวนการท างานมากกว่าการท าข่าวปกติ โดยเฉพาะเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูล
เอกสารหลกัฐาน ต่างจากข่าวประกวดในอดีตทั้งท่ีไดรั้บรางวลัและไม่ไดรั้บรางวลั ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เนน้เพียงแค่วา่ใครเป็นผูน้ าเสนอข่าวก่อน ติดตามรายงานผลการตรวจสอบต่อเน่ือง และชิงรายงาน
ผลการสอบสวนของเจา้หนา้ท่ีไดก่้อน จากนั้นก็จะประกาศตวัวา่เป็นเจา้ของข่าวน้ี     
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“การท าข่าวเชิงสืบสวนของมติชน โดยเฉพาะในยคุท่ีประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ยงัท างาน
อยู่ถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัมากในการท าข่าวเชิงสืบสวนในประเทศไทย โดยเฉพาะเทคนิคและ
วธีิการในการเสาะแสวงหาขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่างๆ เพื่อน ามาใชป้ระกอบการท าข่าวท่ีมีวิธีการ
ท่ีทันสมัยท าด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่ งพาหรือรอรับข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบ และข้อมูลท่ี
ตรวจสอบพบก็น าหนา้การตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ไปมาก จนกระทัง่หน่วยงานตรวจสอบ
ตอ้งน าขอ้มูลไปใชข้ยายผลในทางคดีต่อ ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัมากส าหรับการท าข่าวเชิงสืบสวน มี
การเช่ือมโยงขอ้มูลในรูปของเวลา ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และท่ีส าคญัท่ีสุดมีการน า
กฎหมายเขา้มาใชป้ระกอบดว้ย ซ่ึงตรงน้ีตอ้งมีความเขา้ใจเร่ืองศึกษาขอ้มูลเป็นอยา่งดี ก่อนลงมือท า
ข่าว เพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะมองไม่เห็นประเด็นหรือส่ิงท่ีมนัซ่อนเร้นอยู่ในเหตุการณ์ข่าว และ
น าไปขยายผลการสืบสวนต่อไม่ได”้    

นอกจากน้ีข่าวท่ีมติชนน าเสนอในขณะนั้นเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญั ทั้งตวับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้ส่ือหลายฉบบัตอ้งหนัมาเล่นข่าวน้ี จนกลายเป็นกระแสและ
มีผลกระทบทางสังคมท่ีค่อนขา้งสูง ส่วนหนงัสือพิมพห์ัวสี เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวท่ีส่งเขา้มา
ประกวดส่วนใหญ่จะไม่ใช่การท าข่าวเชิงสืบสวน แต่จะใช้วิธีน าเสนอขอ้มูลแบบเกาะติดความ
เคล่ือนไหวของหน่วยงานตรวจสอบ โดยเฉพาะในส่วนของข่าวอาชญากรรม ท่ีจะยึดขอ้มูลผลการ
สอบสวนจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นหลกั แลว้น ามาขยายผลโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งต่อ ขณะท่ี
กระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีถูกตอ้งนกัข่าวจะตอ้งตรวจสอบคน้พบขอ้มูลหลกัฐานเอง จากนั้น
หน่วยงานตรวจสอบก็น าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อช่วยคล่ีคลายคดีได้ (บรรยง สุวรรณผ่อง,  
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 28 พฤษภาคม 2558) 

 ขณะท่ี ภาคภูมิ ป้องภยั บรรณาธิการอาวโุส อดีตหวัหนา้ข่าวการเมือง และบรรณาธิการ
ข่าวหนังสือพิมพ์มติชนระบุว่า  นโยบายของมติชนเน้นข่าวการเมือง การศึกษา สังคม และให้
ความส าคญักบัการท าข่าวทุจริต เพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนสูง จึงท า
ให้ข่าวหลายช้ินท่ีไดรั้บรางวลัเป็นข่าวทุจริต โดยเม่ือพบประเด็นส าคญัและมีหลกัฐานท่ีชดัเจนจะ
ทุ่มเทก าลงัคนและทรัพยากรต่างๆ ในการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเต็มท่ี  ขณะท่ีนกัข่าวของมติชนก็มี
ประสบการณ์ในการท าข่าวเชิงสืบสวนจ านวนหลายคน นกัข่าวใหม่ท่ีเขา้มาก็จะไดรั้บการฝึกฝน ทั้ง
การมองประเด็นหรือแนะน าเทคนิคการท าข่าวในรูปแบบต่างๆ  

 “เม่ือแนวทางการท าหนงัสือพิมพข์องเรามีความชดัเจนแบบน้ี ข่าวท่ีท าออกไปหลาย
ช้ินเกิดผลชัดเจน เป็นผลงาน ก็ยิ่งท าให้แหล่งข่าวโดยเฉพาะในส่วนขา้ราชการให้ความเช่ือถือ
เช่ือมัน่ ส่งขอ้มูลส าคญัใหเ้ราตลอด”  

DPU



72 
 

 

 อยา่งไรก็ตาม  ภาคภูมิ  ป้องภยั  ยอมรับวา่  ในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมา ภายหลงัจากท่ีมติชน
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานในกองบรรณาธิการใหม่ นกัข่าวท่ีมีความเช่ียวชาญใน
การท างานข่าวเชิงสืบสวนออกไปจ านวนมาก ส่งผลท าให้ต้องมีการเปิดรับนักข่าวใหม่เข้ามา
ทดแทน ซ่ึงมีประสบการณ์ในการท างานข่าวเชิงสืบสวนน้อย เห็นได้จากกรณีการท าข่าวทุจริต
สนามฟุตซอล ท่ีมอบหมายให้นักข่าวใหม่ไปตรวจคน้ขอ้มูลการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ แต่สุดทา้ยไม่ไดข้อ้มูลอะไรกลบัมาเลย  นอกจากน้ีนกัข่าวใหม่ท่ีรับเขา้มาท างาน 
อยูไ่ดไ้ม่นานเพียงปี หรือ 2 ปี ก็ลาออกไปท างานให้กบัส่ือทีวีดิจิทลัท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่เป็น
เท่าตัว ยิ่งท าให้เกิดปัญหาเร่ืองการขาดแคลนนักข่าวท่ีมีฝีมือและประสบการณ์มากข้ึนไปอีก 
ปัจจุบันนักข่าวการเมืองของมติชนมีอายุงานมากท่ีสุดในโต๊ะแค่ 5 ปีเท่านั้ น  ซ่ึงประเด็นน้ีมี
ความส าคัญมาก ผูบ้ริหารของหนังสือพิมพ์ควรรีบหาทางแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะการปรับ
โครงสร้างอตัราเงินเดือนของนักข่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสมองไหลแบบท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัน้ี  (ภาคภูมิ  ป้องภยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 14 พฤษภาคม  2558) 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัท่ีพบวา่ ในจ านวนข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล ทั้ง 11 ข่าว ท่ีหนงัสือพิมพม์ติชนไดรั้บรางวลั เป็นประเด็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวการเมือง 
การศึกษา และสังคม  และมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัทั้งหมด โดยไดรั้บรางวลัข่าว
ยอดเยี่ยมคร้ังแรก ในปี 2526 จากข่าว “ซ้ืออุปกรณ์การศึกษาของ สป.จงัหวดั”  ก่อนท่ีจะไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมคร้ังท่ีสองใน 2530 จากข่าว “ทลายแก๊งมาเฟียทุจริตเคร่ืองราชฯ” และไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยีย่มคร้ังท่ีสาม ในปี 2532 จากข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา” และไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยีย่มคร้ังท่ีส่ีในปี 2536 จากข่าว “เปิดโปงขบวนการผลาญงบประมาณ 5 แสนลา้น”  

 จากนั้นในช่วงปี 2538, 2539, 2540, 2541 มติชนควา้รางวลัข่าวยอดเยี่ยมติดต่อกนัทั้ง    
4 ปี จากข่าว  “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยตา้นภยัยามา้”, ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจ
การเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท”, ข่าว “  เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการ
เขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” และข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้น
บาท” ตามล าดบั  

 ก่อนจะกลบัมาได้รางวลัข่าวยอดเยี่ยม อีก 3 คร้ัง ในปี 2545 จากข่าว “ ทลายวงจร
อุบาทว ์ ทุจริตหัวคิวแรงงาน”, ปี 2549 จากข่าว “ผ่าขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น        
ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” และปี 2551 จากข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต ารา 
ห่วยแจกโรงเรียน” จากนั้นจนถึงปัจจุบนั มติชนไม่เคยปรากฏช่ือไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มอีกเลย      

ขณะท่ี  ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  ผูอ้  านวยการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพฒันา
ส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย  ในฐานะอดีตบรรณาธิการหนงัสือพิมพม์ติชน และประชาชาติธุรกิจ 
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ยืนยนัว่า  นโยบายขององค์กรส่ือมีผลต่อการท าข่าวเชิงสืบสวนเป็นอย่างมาก หากองค์กรส่ือใดมี
นโยบายให้การสนบัสนุนการท าข่าวเชิงสืบสวนอยา่งชดัเจน ก็จะท าให้นกัข่าวสามารถท างานข่าว
เชิงสืบสวนไดเ้ต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  ในทางตรงกนัขา้มถา้องค์กรส่ือไม่มีนโยบายสนบัสนุน
การท าข่าวเชิงสืบสวน  ก็จะส่งผลให้การท างานของนกัข่าวไม่กระตือรือร้นหรือใส่ใจการท าข่าว
ประเภทน้ี  ซ่ึงกระบวนการท างานมีความยากล าบาก โดยเฉพาะการเสาะแสวงหาขอ้มูลเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ มาใชป้ระกอบการท าข่าว  และหนัมาสนใจการท าข่าวรายวนัตามกระแสทัว่ไป ซ่ึงมี
กระบวนการท าข่าวและประเด็นข่าวท่ีซบัซ้อนนอ้ยกวา่แทน (ประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557)  

สอดคลอ้งกบัความเห็น  มานพ ทิพยโ์อสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ 
สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ท่ีระบุว่า  ผลจากการท่ีเทคโนโลยีปัจจุบนัจะมี
ความกา้วล ้าน าสมยัไปมาก ส่งผลใหน้กัข่าวท างานกนัง่ายข้ึน บางคนเห็นเร่ืองท่ีมีการน าเผยแพร่ใน
โลกออนไลน์มีกระแสดีคนใหค้วามสนใจมาก ก็น าเร่ืองน้ีมาเขียนเป็นข่าวต่อ บางเร่ืองก็น าเสนอไป
โดยไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลก่อน เพื่อแข่งกนัท ายอดไลค์ เรียกความสนใจจากผูอ่้าน ท าให้เกิด
ความผิดพลาดข้ึน ต่างจากการท าข่าวในสมยัก่อนท่ีนกัข่าวตอ้งท างานกนัอยา่งหนกั โดยเฉพาะใน
กลุ่มนกัข่าวใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มาท างาน  แต่ละข่าวตอ้งอาศยัความพยายามอยา่งมากกวา่จะไดม้า  

 “ส่วนการท าข่าวสืบสวน ในปัจจุบนัแทบจะไม่ตอ้งพูดถึง มีน้อยมาก นกัข่าวรุ่นใหม่
แทบจะไม่มีเลย  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกใจมาก ในสมยัก่อนนกัข่าวไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลย มีแค่
เทปอดัเสียง จะติดต่อแหล่งข่าวก็ตอ้งไปพบดว้ยตวัเองหรือดกัรอก็ท าข่าวกนัได ้และท ากนัไดดี้มาก 
แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยทีนัสมยัมาก แต่คุณภาพกลบัข่าวลดลงไม่เขม้ขน้เหมือนเดิม”  

“ข่าวท่ีน าเสนอจากส่ือส่วนใหญ่ก็เหมือนๆ กนัหมดไม่มีอะไรแตกต่างกนัเลย ทุกคนมุ่ง
แต่ท าข่าวประจ าวนักนัหมด ซ่ึงมีจ านวนมากในแต่ละวนั เพราะทุกส านักข่าวกลวัค าว่าตกข่าว
เหมือนกนัหมด แค่ไดมุ้งดูแหล่งข่าว เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี แลว้เอามาเขียนข่าวก็สุดยอดแลว้ 
ทั้งท่ีในความเป็นจริง นกัข่าวมีหน้าท่ีตอ้งตรวจสอบ ตอ้งไปเจาะลึก ขุดคุย้ขอ้มูล ไปลงพื้นท่ีไปดู
ของจริงไม่ใช่ฟังแค่ค  าพูด แหล่งข่าวพูดอะไรมา ก็เขียนไปตามนั้น เช่ือเขาหมด เม่ือนกัข่าวรุ่นพี่ท  า
แบบน้ี สภาพแวดลอ้มการท างานของนกัข่าวเป็นอยา่งน้ี นกัข่าวรุ่นใหม่ท่ีเขา้มาท างานก็ตอ้งท าตาม
แบบน้ี วงจรมนัก็จะเป็นแบบน้ีไปเร่ือยๆ” 

“ท่ีผ่านมาทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พยายามท่ีจะจดั
ฝึกอบรมหรือท ากิจกรรมต่างๆ เพิ่มเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์ท างานข่าวให้กบันกัข่าวรุ่น
ใหม่อยู่บ่อยคร้ัง แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรส่ือต่างๆ เท่าท่ีควร เห็นได้จากการจะจดั
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อบรมสักคร้ังจะตอ้งมีการล็อบบ้ีกบัองคก์รส่ืออยูน่านกวา่จะยอมส่งนกัข่าวมาฝึกอบรมสักคนหน่ึง”  
(มานพ ทิพยโ์อสถ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 2 กุมภาพนัธ์ 2558)      
 
4.2  การวเิคราะห์ข่าวทีไ่ด้รับรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอศิรา อมันตกุล  ในรอบ 42 ปี 

        4.2.1  แนวโนม้เน้ือหาข่าว 
 จากการวิเคราะห์เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี  

2515-2556 จ านวน 36 ข่าว  พบวา่  เน้ือหาข่าวในช่วงปี 2515-2525 ส่วนใหญ่เป็นข่าวท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรม จากการกระท าของเจา้หน้าท่ีรัฐและผูมี้อิทธิพลใน
พื้นท่ี ซ่ึงอยู่ในช่วงการบริหารงานประเทศของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ถึงรัฐบาล          
พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ท่ีมีการปฏิวติัรัฐประหาร และยุบสภาอยู่บ่อยคร้ัง  มีเพียงข่าว “ทุจริต 
รพช.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มปี 2522 ท่ีเน้ือหาข่าวเป็นประเด็นเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  

 เร่ิมตั้งแต่ข่าว  “ขงัลืม”  ท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยมเป็นข่าวแรกในปี 2515  ท่ีประเด็น
ส าคญัของข่าวช้ินน้ีท่ีน าเสนอต่อสาธารณชน เป็นปัญหาความเดือดร้อนของนายเวล บุลรุก แขกชาว
อินเดีย ท่ีหลบหนีเขา้เมือง และถูกต ารวจขงัลืมรวมระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงผลจากการน าเสนอข่าวท าให ้
นายเวล บุลรุก ไดรั้บการปล่อยตวัเป็นอิสระ และเดินทางกลบัประเทศโดยสวสัดิภาพ                 

 ขณะท่ีข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7 ศพ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2516  ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้
เก่ียวกบักลุ่มขา้ราชการร่วมมือกบักลุ่มพอ่คา้ตดัไมท้  าลายป่าสงวน โดยประเด็นส าคญัของข่าวช้ินน้ี
ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชน คือ  การเปิดเผยเบ้ืองหลังการวางแผนสังหารนายชาญ ทองไพบูลย ์
อาสาสมคัรจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีชอบร้องเรียนพฤติกรรมการตดัไมท้  าลายป่าของกลุ่มขา้ราชการ และ
พอ่คา้ตดัไม ้ส่งผลท าให ้อส. มีชยั พิมพิลา เพื่อนนายชาญ ท่ีมีส่วนรู้เห็นในการตดัไม ้กลวัความผิด 
และเกรงอิทธิพลมืด จึงสังหารภรรยา ลูก และตวัเองรวม 8 ศพ  

 ข่าว “นาทราย” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2517 มีประเด็นส าคญัอยู่ท่ีการ
น าเสนอหลักฐานข้อเท็จจริง  จากการท่ีเจา้หน้าท่ีใช้อ านาจเขา้ไปสังหารประชาชน เผาท าลาย
บา้นเรือน โดยกล่าวหาวา่เป็นผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์(ผกค.) ดว้ย ทั้งท่ีไม่เป็นความจริง  

 ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2518 มีประเด็น
ส าคญัของข่าวเป็นการร่วมมือกนัของขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีกรมป่าไมก้บัพ่อคา้นายทุนเขา้ไปบุกโค่น
ไมท้  าลายป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาว ซ่ึงในส่วนของขา้ราชการนอกจากจะเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยมิชอบ ยงัมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชนัดว้ย  
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 ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี 2520  มีประเด็นส าคญั
อยูท่ี่การน าเสนอขอ้มูลปัญหาเรือแพเถ่ือนของกลุ่มนายทุนบุกรุกท าเหมืองแร่ในเขตสัมปทานของ
บริษทัต่างชาติท่ีได้รับสัมปทานจากรัฐ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการช่วงชิงกนัขุดแร่จนมีเหตุฆ่ากนั
ตาย 

 ข่าว “พระนกัสู้” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2521 มีประเด็นส าคญัอยู่ท่ีการเปิด
โปงขอ้เทจ็จริงเบ้ืองหลงัการเสียชีวิตของพระมหาธีระ นนัทะ เจา้อาวาสวดัเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา ไปขดัขวางการระเบิดหินขา้งวดัเขารักเกียรติ ท าให้นายประจวบ วชัรพนัธ์ นายทุนเจา้ของ
โรงโม่หิน กบัพวกอีก 3 คน บุกจบัพระมหาธีระ จากหนา้วดัไปสังหารอยา่งเห้ียมโหด                       

 ข่าว “เผชิญหน้า ขจก.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2523  ท่ีมีประเด็นส าคญัอยู่ท่ี
นกัข่าวหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐบุกเด่ียวเขา้ไปสัมภาษณ์หวัหนา้กลุ่ม ขจก.บริเวณเทือกเขาบูชิโด พื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนใตเ้พียงคนเดียว เพื่อสัมภาษณ์ความเห็นเก่ียวกบัการแบ่งแยกดินแดน และการใช้
ความรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐ  

 ข่าว  “วสิามญัฆาตกรรม 7 ศพ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2525 มีประเด็นส าคญั
อยู่ท่ีการเปิดโปง ขุดคุย้ เบ้ืองหลงั การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี อา้ง
วิสามญัฆาตกรรมโจรปลน้รถบรรทุกรวม 7 ศพ แต่ญาติพี่น้องของเหยื่อเคราะห์ร้ายทั้ง 7 ศพ 
ออกมายนืยนัวา่ผูต้ายไม่ใช่โจรผูร้้ายตามท่ีต ารวจกล่าวอา้ง    

 ส่วนเน้ือหาข่าวในช่วงปี 2526-2556 ส่วนใหญ่เป็นข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการเปิด
โปงระงบัยบัย ั้งการทุจริตคอร์รัปชนั เกิดข้ึนตั้งแต่ยคุการบริหารงานประเทศของรัฐบาลพล.อ. เปรม 
ติณสูลานนท์ มาจนถึงรัฐบาล ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีขา้ราชการและนกัการเมือง
เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการบริหารประเทศอยา่งมาก  

 เร่ิมตน้จากข่าว  “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยี่ยม ในปี 2526 มีประเด็นส าคัญอยู่ท่ีการเปิดเผยข้อมูลการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การคลังสินค้า (อคส.) กับเอกชน ในการทุจริตจัดซ้ืออุปกรณ์
การศึกษาในราคาแพงเกินกวา่ความเป็นจริง  

 แต่หลงัจากท่ีนกัการเมืองเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหารประเทศ รูปแบบการ
ทุจริตก็เร่ิมขยายวงมากข้ึน โดยบุคคลท่ีเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลังการทุจริตเปล่ียนจากข้าราชการเป็น
นกัการเมือง ขณะท่ีกระบวนการทุจริตก็มีความซับซ้อนมากข้ึน จากท่ีจ ากดัวงอยู่แค่การทุจริตใน
ระดบักระทรวง หน่วยงาน ท่ีคิดโครงการข้ึนมาเพื่อของบประมาณมาใช ้และแสวงหาผลประโยชน์ 
ในกลุ่มของรัฐมนตรี ก็เปล่ียนมาเป็นการคิดคน้นโยบาย เพื่อท าให้ช่องทางการอนุมติัท าโครงการ
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ต่างๆ ภายใตน้โยบายท าไดส้ะดวกมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ “ทุจริตเชิงนโยบาย” ขณะท่ีวงเงินท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการทุจริตก็มีจ  านวนสูงข้ึนตามไปดว้ย  

 ข่าว “เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถ่ือน” ท่ีได้รับรางวลัในปี 2529 เป็นจุดเร่ิมต้นท่ี           
บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงการใชอ้  านาจของนกัการเมืองร่วมมือกบัขา้ราชการแสวงผลประโยชน์ ในการอนุมติั
ให้มีการน าเข้าไม้ซุงเถ่ือนจากพม่าเข้ามาในประเทศไทย ก่อนท่ีจะปรากฏพฤติการณ์ของ
นกัการเมืองในลกัษณะเดียวกนัให้เห็นอีกคร้ัง ในข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองไม่
รู้จกัพอ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี 2533  

 และตามมาดว้ยข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย 
คอมพิวเตอร์” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี 2540, ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 
ลา้นบาท ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2541, ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชนัสินบนขา้มชาติซีที
เอก็ซ์ ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี 2548 ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนั คือ การใชอ้  านาจของนกัการเมือง
ในการผลกัดนัโครงการต่างๆ เพื่อขออนุมติังบจากรัฐบาลมาแสวงหาประโยชน์ร่วมกบัเอกชน  

 ขณะท่ีรูปแบบการทุจริตของนกัการเมืองก็เร่ิมขยายวงไปยงัองค์กรและหน่วยงานอ่ืน 
เห็นไดจ้าก ข่าว “ทลายขบวนการนักธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท” ท่ี
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2539 ซ่ึงมีประเด็นส าคญัในข่าวเป็นกรณีนกัการเมืองกลุ่ม 16 และ
ผูบ้ริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ (บีบีซี) ไดร่้วมกนัวางแผนน าเงินของธนาคารมาใชใ้นการ
ครอบง ากิจการบริษทัเอกชนในตลาดหลกัทรัพยห์ลายแห่ง เพื่อขายต่อท าก าไร จนท าให้เกิดปัญหา
ทางการเงินกบัธนาคารมีหน้ีเสียจ านวนหลายพนัลา้นบาท  

 ส่วนการทุจริตในระดบัขา้ราชการก็ยงัปรากฏให้เห็นอยู่จากเน้ือหา ข่าว “ทลายวงจร
อุบาทวทุ์จริตหัวคิวแรงงาน” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2545 ซ่ึงมีการตรวจสอบพบขอ้มูล
ขา้ราชการระดบัสูงในกระทรวงแรงงานร่วมมือกบัเอกชน ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการ
ส่งออกแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ เช่นเดียวกบั ข่าว  “เปิดโปงอบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชน 
ทุจริต” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2551 และข่าว “จีที 200 ไมล้า้งป่าช้าพนัลา้น” ท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยีย่มปี 2553 

 ส าหรับการทุจริตเชิงนโยบาย เร่ิมปรากฏให้เห็นชัดเจนจากข่าว “ผ่าขบวนการเอ้ือ
ประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2549 ซ่ึงมี
จุดเร่ิมตน้จากการท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกนโยบายแกไ้ขกฎหมายการซ้ือ
ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส่งท าให้การซ้ือขายหุ้น บมจ.ชินคอร์ปอเรชัน่ของครอบครัวชินวตัร-
ดามาพงศ์ จ  านวน 1,487.7 ล้านหุ้น มูลค่า 73,269 ล้านบาทให้แก่บริษทั เทมาเส็ก โฮลด้ิง ของ
สิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 ไม่ตอ้งเสียภาษี 
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 และมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึนในข่าว  “ ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ัน
ราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยีย่มในปี 2550 ซ่ึงโครงการบา้นเอ้ืออาทร ถือเป็นหน่ึงในโครงการท่ีถูกเรียกวา่ “ประชานิยม” เพื่อ
ใช้ในการประกาศหาเสียงของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี แต่ถูกตรวจสอบพบว่า นกัการเมือง ขา้ราชการ และเอกชน ไดร่้วมมือกนัทุจริต ทั้ง
ในส่วนการป้ันราคาท่ีดิน การคดัเลือกบริษทัเอกชนเขา้มารับงาน ความเสียหายจากโครงการใน
หลายพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาก่อสร้างล่าชา้ หรือไดบ้า้นท่ีไม่มีคุณภาพ     

 เช่นเดียวกบัข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ท่ีไดรั้บรางวลั
ข่าวยอดเยี่ยมในปี 2555  ซ่ึงโครงการรับจ าน าขา้ว ถือเป็นหน่ึงในโครงการประชานิยม และใชใ้น
การหาเสียงของรัฐบาล ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่ถูกตรวจสอบพบว่า นกัการเมือง 
ขา้ราชการและเอกชนไดร่้วมมือกนัทุจริต ทั้งขั้นตอนการรับจ าน าขา้วและการระบายขา้ว ขณะท่ี
ตวัเลขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากโครงการน้ีมีมูลค่านบัแสนลา้นบาท  

 ขณะท่ีผลการวิจยั ยงัพบว่า  นบัตั้งแต่ปี 2548 จนถึง 2556 ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยี่ยม จ านวน 7 ข่าว ทุกข่าวลว้นแลว้แต่เป็นข่าวตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมด  ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาเดียวกบัส่ือเร่ิมประสบปัญหาถูกแทรกแซงจากอ านาจรัฐและอ านาจทุน   เห็นไดจ้ากค า
สัมภาษณ์ของ วนัชยั วงศ์มีชยั นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ปี 2558   ท่ี
ระบุวา่ ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา   เป็นช่วงเวลาท่ีนกัการเมืองเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหาร
ประเทศ  ปัญหาการทุจริตก็มีความซบัซอ้นมากข้ึนตามไปดว้ย  โดยเฉพาะในยุคการบริหารงานของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงถูกจับตามองเป็นพิเศษในเร่ืองการบริหารท่ีมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นเขา้มาเก่ียวขอ้ง การออกนโยบายเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กบัตนเองและพวกพอ้ง 
เช่ือมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ส่งผลใหก้ารท างานของส่ือเพื่อตรวจสอบปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชนัมีความเขม้ขน้มากข้ึนตามไปดว้ย  ส่ือหลายแห่งให้ความสนใจแข่งขนัน าขอ้เสนอขอ้มูล
การทุจริตกนัอยา่งเตม็ท่ี เพราะถือวา่เป็นความทา้ทายอยา่งมาก  

 แต่ในความทา้ทายดงักล่าว ส่ือเองก็มีความเส่ียงสูงตามมาเช่นกนั โดยเฉพาะการถูก
ตอบโตจ้ากผูมี้อ  านาจ ทั้งในรูปแบบการข่มขู่ ฟ้องร้องด าเนินคดี หรือการกลัน่แกลง้ทางธุรกิจ ใน
ลกัษณะของการสั่งถอนโฆษณาทั้งจากหน่วยงานรัฐโดยตรง หรือให้เอกชนในกลุ่มเครือข่ายถอน
โฆษณาดว้ย ส่งผลใหอ้งคก์รส่ือหลายแห่งเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ขณะท่ีสถานการณ์ทางการ
เศรษฐกิจก็ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัญหาทางการเมือง การชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือหลากสีก็ยิ่ง
ส่งผลท าใหธุ้รกิจส่ือมีปัญหาเพิ่มมากข้ึน  
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 เจา้ของส่ือบางแห่งทนต่อสู้ไม่ไหวก็ตอ้งยอมแพ ้เร่ิมส่งสัญญาณไปท่ีกองบรรณาธิการ 
เพื่อยอมลดโทนการน าเสนอข่าวลง หรือไม่น าเสนอข่าวโจมตีเลยก็มี ก็ส่งผลท าให้นักข่าวท่ีมี
คุณภาพถูกกดดนัให้ออกจากงาน หรือบางคนรับสภาพไม่ไดก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็ลาออก  ส่งผลท าให้
การท าข่าวของหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นเร่ิมลดทอนคุณภาพลง โดยเฉพาะการท าข่าวทุจริต และเปล่ียน
มาท าข่าวตามกระแสรายวนัแทน  แต่ส่ิงท่ีมีผลกระทบตามมาอยา่งมาก คือ เร่ืองความน่าเช่ือถือ และ
เป็นการตอกย  ้าให้เห็นความจริงขอ้หน่ึงในระบบทุนนิยมคือแทจ้ริงแลว้ ส่ือก็เป็นเพียงธุรกิจอย่าง
หน่ึงเท่านั้น (วนัชยั วงศมี์ชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 20 พฤษภาคม 2558) 
        4.2.2  รูปแบบข่าว  

 1) แบ่งตามประเภทของเน้ือหาข่าว                                                                                          
 ในจ านวนข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี  2515-2556

จ านวน 36 ข่าว  สามารถแบ่งประเภทข่าวจากเน้ือหาข่าวท่ีน าเสนอไดเ้ป็น  7 ประเภท  คือ  ข่าว
สังคม  ข่าวอาชญากรรม  ข่าวการเมือง  ข่าวส่ิงแวดล้อม ข่าวการศึกษา ข่าวเศรษฐกิจ และข่าว
สาธารณสุข   

 โดยประเภทข่าวท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุด คือ ข่าวการเมืองจ านวน 13 ข่าว ตามดว้ยข่าว
อาชญากรรม  จ านวน 6 ข่าว  ข่าวส่ิงแวดลอ้ม  5  ข่าว   ข่าวสังคมจ านวน   4  ข่าว ส่วนข่าว
การศึกษา และข่าวสาธารณสุข  มีจ  านวนเท่ากนั คือ 3 ข่าว และข่าวเศรษฐกิจ 2 ข่าว 

 
ตารางที ่4.5  แสดงรายละเอียดประเภทข่าว ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่       

ปี  2515 - 2556 จ านวน 36 ข่าว     
 
ประเภทข่าว ข่าว 

สังคม มีทั้งหมด 4 ข่าว คือ ข่าว “ขงัลืม”,  ข่าว  “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ”,  
ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา”, ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยตา้นภยั
ยามา้   

อาชญากรรม มีทั้งหมด  6 ข่าว คือ ข่าว “นาทราย”, ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ”, ข่าว  “ฆ่าพระ
นกัสู้”, ข่าว “วิสามญัฆาตกรรม 7 ศพ”,  ข่าว “คดีอุม้-ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธ
นะขณัฑ”์,  ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลากหมอวสุิทธ์ิ สู่แดนประหาร”   
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 
ประเภทข่าว ข่าว 
การเมือง มีทั้งหมด 13 ข่าว คือ ข่าว “ทุจริต รพช.”, ข่าว  “เผชิญหน้า ขจก.”,  ข่าว “ เปิด

โปงงบประมาณ 5 แสนลา้น”, ข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” , ข่าว “เปิด
โปงขบวนการไม้ซุงเถ่ือน”, ข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนล้านพิสดาร แจ้งเท็จ 
ป.ป.ช.”, ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ทุจริตหวัคิวแรงงาน”, ข่าว “ทลายทุจริตบา้น
เอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซอ้น 

 
 

เชือดวฒันา เมืองสุข–บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก”,  ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน...
สินบนขา้มชาติ        ซีทีเอก็ซ์”,  ข่าว “จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้..พนัลา้น”, ข่าว  “ผา่
ขบวนการเอ้ือประโยชน์    ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ล้าน”, ข่าว “ผ่า
ขบวนการคอร์รัปชัน จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์”,  ข่าว “เปิดโปงขบวนการ
ทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” 

ส่ิงแวดลอ้ม มีทั้งหมด 5 ข่าว คือ ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว”,  ข่าว “การท าเหมือง
แร่ในทะเล”,  ข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ”, ข่าว 
“ป่าดงใหญ่ ..ใครท าลาย, ข่าว  “คดีประวติัศาตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลวใน
การป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี”  

การศึกษา มีทั้งหมด 3 ข่าว คือ ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ล้าน”, ข่าว 
“เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบฯ คอมพิวเตอร์”,  ข่าว “เปิด
โปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วย แจกโรงเรียน”   

เศรษฐกิจ มีทั้งหมด 2 ข่าว คือ ข่าว “เส่ียสองป่ันหุ้น”, ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจ
การเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท”   

สาธารณสุข มีทั้งหมด 3 ข่าว คือ ข่าว  “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้น”, ข่าว 
“ผา่จรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต”, ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก”  

 
2) แบ่งตามประเภทข่าวหนกั-ข่าวเบา  
จากการศึกษาเน้ือหาข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 

2515-2556 จ านวน 36 ข่าว และใชเ้กณฑใ์นการแบ่งประเภทข่าวหนกั –ข่าวเบา  ตามหนงัสือเทคนิค
การหาข่าวและการเขียนข่าวหนงัสือพิมพ ์ (ดรุณี หิรัญรักษ,์ 2529) ท่ีแบ่งประเภทข่าวตามน ้ าหนกั
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ของเน้ือหาข่าวออกเป็น 2 ประเภทข่าว คือ 1. ข่าวหนกั (Hard news)  เป็นข่าวท่ีมีความส าคญัต่อคน
กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ข่าวการเมือง การต่างประเทศ การศึกษา แรงงาน ศาสนา เศรษฐกิจ ศาล เป็นตน้  
ส่วนข่าวเบา (Soft news) เป็นข่าวท่ีมีความส าคญันอ้ยกวา่ข่าวหนกั  แต่มกัจะไดรั้บความสนใจจาก
ผูอ่้านผูฟั้งผูดู้มากกว่า ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวฉ้อโกง ข่าวตลกขบขนั เน้นทางด้านให้เกิด
อารมณ์มากกวา่ใหค้วามรู้ และการศึกษา  จะพบวา่ ข่าว “ขงัลืม” เป็นข่าวเดียวท่ีถูกจดัอยูใ่นประเภท
ข่าวเบา เน่ืองจากประเด็นส าคญัของข่าวน้ีท่ีน าเสนอต่อสาธารณชน  คือ การเรียกร้องความเป็น
ธรรมใหแ้ก่  นายเวล บุลรุก แขกชาวอินเดีย ท่ีหลบหนีเขา้เมือง และถูกต ารวจขงัลืมรวมระยะเวลา 3 
ปี  โดยไม่มีใครเขา้มาช่วยเหลือหรือผา่นกระบวนการยุติธรรมใดๆ  กระทัง่มีอาการเจ็บป่วยทั้งทาง
ร่างกายอยา่งรุนแรง ถึงขั้นเป็นอมัพาตและมีอาการทางประสาท   

แม้ในการน าเสนอข่าวน้ีจะมีการตั้งข้อสังเกตถึงอ านาจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการ
ควบคุมกกัขงัผูต้อ้งหาท่ีมีเพียงแค่  7 วนั แต่ก็ไม่มีการเจาะลึกในรายละเอียด รวมถึงขยายผลการท า
ข่าวไปยงัผูต้อ้งขงัรายอ่ืนทัว่ประเทศว่ามีปัญหาในลกัษณะเดียวกนัหรือไม่ และท่ีส าคญัข่าวน้ีมี
ช่วงเวลาในการน าเสนอเพียง 3 วนัเท่านั้น  

ขณะท่ีข่าวท่ีเหลืออีกจ านวน 35 ข่าว แมจ้ะมีข่าวอาชญากรรมรวมอยูด่ว้ย แต่ก็ลว้นเป็น
คดีใหญ่ สะเทือนขวญัคนในสังคม  มีกลุ่มขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีรัฐ และผูมี้อิทธิพลเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ดว้ย รวมถึงประเด็นข่าวก็มีความสลบัซบัซ้อน นกัข่าวตอ้งใชค้วามกลา้ และความอุตสาหะในการ
ติดตามข่าว จึงถือวา่เป็นข่าวในจดัอยูใ่นประเภทข่าวหนกัดว้ย     

 
ตารางที ่4.6  แสดงรายละเอียดประเภทข่าวหนกั-เบา ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา       

อมนัตกุล ตั้งแต่ปี  2515 - 2556 จ านวน 36 ข่าว    
 

ข่าวหนัก ข่าวเบา 
มีทั้งหมด 35 ข่าว คือ ข่าว “นาทราย”, ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ”, ข่าว  “ฆ่าพระนกั
สู้” , ข่าว “วิสามญัฆาตกรรม 7 ศพ”,  ข่าว “คดีอุม้-ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธ
นะขณัฑ”์,  ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย”, ข่าว  “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราช
ฯ”,  ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา”, ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยตา้นภยั
ยามา้, ข่าว “ทุจริต รพช.”, ข่าว  “เผชิญหน้า ขจก.”, ข่าว “ เปิดโปงงบประมาณ 5 
แสนลา้น”,  ข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้ง
เถ่ือน”, ข่าว “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เทจ็ ป.ป.ช.” , ข่าว “ทลายวงจร 

ข่าว “ขงัลืม” 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ข่าวหนัก ข่าวเบา 
อุบาทว ์ทุจริตหวัคิวแรงงาน”, ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น 
ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิก
เคหะฯ กบัพวก” ,  ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 
ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท” , ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน...
สินบนขา้มชาติซีทีเอก็ซ์”,  ข่าว  “จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” , ข่าว 
“ผ่าขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ล้าน”, 
ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรบ.ยิ่งลกัษณ์” ,  ข่าว “เปิดโปง
ขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” , ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอย
ดาว”,  ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” ,  ข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียม
ของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ”, ข่าว “ป่าดงใหญ่ ..ใครท าลาย”, ข่าว  “คดี
ประวติัศาตร์ : บทสะท้อนความล้มเหลวในการป้องกันอุบติัภัยจาก
สารเคมี”, ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น” ,  ข่าว 
“เจาะขบวนการซุกไข้หวดันก”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-
ขา้ราชการเขมือบงบฯ คอมพิวเตอร์”, ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้ว
เอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน”, ข่าว “เส่ียสองป่ันหุ้น”,  ข่าว 
“โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้น” , ข่าว “ผา่จรรยาบรรณ
หมอขบวนการซ้ือขายไต” 

ข่าว “ขงัลืม” 

 
3) แบ่งประเภทข่าวตามเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  
ในหนงัสือข่าวเจาะ-เจาะข่าว ถอดประสบการณ์และเทคนิคข่าวเชิงสืบสวน ของสมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แบ่งประเภทข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา       
อมนัตกุล จากการวเิคราะห์ผลงานข่าวท่ีส่งเขา้ประกวดตั้งแต่ปี 2515 -2556 ไว ้5 ประเภท คือ 1.ข่าว
การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ 2.ข่าวการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนกัการเมืองหรือขา้ราชการเก่ียวขอ้ง 3. ข่าวการทุจริต 
หรือฉ้อราษฎร์บงัหลวงของนกัการเมือง หรือขา้ราชการ 4. ข่าวการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
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และ 5. ข่าวอ่ืนๆ ท่ีไม่ชดัเจนวา่เป็นการเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชนั หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง  / 
หรือเป็นการทุจริตฉอ้โกงในภาคเอกชน / หรือการกระท าผดิในหมู่สงฆ ์ 

จากการศึกษาเน้ือหาข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2556 จ านวน 36 ข่าว โดยใชฐ้านขอ้มูลการแบ่งประเภทข่าว 5 ประเภท  ในช่วงปี 2515-2547 
และเพิ่มเติมข่าวท่ีไดรั้บรางวลัตั้งแต่ช่วงปี 2548-2556  จะปรากฏรายละเอียดตามตารางแสดงผล
ดงัต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 4.7   แสดงการจดักลุ่มข่าว  ของข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล     

ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ข่าว  
 
ประเภทข่าว ข่าว 

1. ข่าวการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้า ท่ีของ
ขา้ราชการ  

มีทั้งหมด 7 ข่าว คือ ข่าว “ขงัลืม”,  ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 
ศพ.”, ข่าว “นาทราย” ,ข่าว “วิสามญัฆาตกรรม  7 ศพ”, ข่าว 
“คดีประวติัศาสตร์อุ้มฆ่า 2 คดีอุ้ม-ฆ่าสองแม่ลูก ตระกูล   
ศรีธนะขณัฑ์” ,  ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทย
ตา้นภยัยามา้”,  ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก”   

2.ข่าวการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม โดยมีนักการเมือง
หรือขา้ราชการเก่ียวขอ้ง  

มีทั้งหมด 7 ข่าว  คือ ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” , 
ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” , ข่าว “ฆ่าพระนกัสู้” ,  ข่าว 
“เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถ่ือน”, ข่าว “ป่าดงใหญ่ใคร
ท าลาย”, ข่าว “ส่วนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่
รู้จกัพอ”, ข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลว
ในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี”  

3. ข่าวการทุจริต หรือฉ้อราษฎร์บงั
ห ล ว ง ข อ ง นั ก ก า ร เ มื อ ง  ห รื อ
ขา้ราชการ 
 

มีทั้งหมด 16 ข่าว คือ ข่าว “ทุจริต รพช.”, ข่าว  “ธุรกิจซ้ือ
อุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ล้าน , ข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย 
ทุจริตเคร่ืองฯ” , ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา” , ข่าว “เปิดโปง
งบประมาณ 5 แสนลา้น” , ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-
ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” , ข่าว 
“โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้นบาท”,  
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ประเภทข่าว ข่าว 
3. ข่าวการทุจริต หรือฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ของนกัการเมือง หรือขา้ราชการ (ต่อ) 
 

 ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.” 
, ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ ทุจริตหัวคิวแรงงาน” , ข่าว 
“ผ่าขบวนการคอร์รัปชนั..สินบนขา้ม-ชาติซีทีเอ็กซ์” , 
ข่าว“ผ่าขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชิน
คอร์ป 73,000 ลา้น” , ข่าว “ทลายทุจริตบา้น 
เอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์
ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” ,
ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือ
ต าราห่วยแจกโรงเรียน”, ข่าว “จีที 200 ไมล้า้งป่าช้า... 
พนัล้าน”,   ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน จ าน าข้าว
รัฐบาลยิ่งลกัษณ์” , ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้ว
ถุง 2.5 ลา้นตนั” 

4. ข่าวการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   มีทั้ งหมด 2 ข่าว คือ ข่าว “เส่ียสองป่ันหุ้น” ,  ข่าว 
“ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบี
บีซี 80,000 ลา้นบาท” 

5. ข่าวอ่ืนๆ ท่ีไม่ชัดเจนว่าเป็นการเปิด
โปงการทุจริตคอรัปชัน หรือการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง  / หรือเป็นการทุจริต
ฉ้อโกงในภาคเอกชน / หรือการกระท า
ผดิในหมู่สงฆ ์

มีทั้งหมด 4 ข่าว คือ ข่าว “เผชิญหนา้ ขจก.” , ข่าว “ทบั
หลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” , ข่าว “ผา่จรรณยาบรรณ
หมอขบวนการซ้ือขายไต” , ข่าว “ แกะรอยหมอผสัพร
หาย… ลากหมอวสุิทธ์ิสู่แดนประหาร” 

 
จากตารางท่ี 4.7  จะเห็นไดว้า่  ข่าวการทุจริต หรือฉ้อราษฎร์บงัหลวงของนกัการเมือง 

หรือขา้ราชการ มีจ านวนมากท่ีสุด 16 ข่าว  ส่วนข่าวการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ และข่าวการใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี 
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ของขา้ราชการ มีจ านวนเท่ากนั 7 ข่าว  ส าหรับข่าวอ่ืน ๆ ท่ีไม่ชดัเจนวา่เป็นการเปิดโปงการทุจริต
คอร์รัปชนั หรือการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง/หรือเป็นการทุจริตฉ้อโกงในภาคเอกชน/หรือการกระท าผิด
ในหมู่สงฆ ์มีจ านวน 4 ข่าว  ส่วนข่าวการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 2 ข่าว 

อยา่งไรก็ตาม มี 2 ข่าว ท่ีมีความคาบเก่ียวกนัระหวา่งข่าวแต่ละประเภท คือ ข่าว “สวน
ป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนักการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ” ซ่ึงมีความคาบเก่ียวกนัระหว่างข่าวการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีนกัการเมืองหรือขา้ราชการเก่ียวขอ้ง กบัข่าวการทุจริต 
หรือฉอ้ราษฎร์บงัหลวงของนกัการเมือง หรือขา้ราชการ  ส่วน ข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้น
ความล้มเหลวในการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี” มีความคืบเก่ียวกันระหว่างข่าวการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม โดยมีนักการเมืองหรือข้าราชการเก่ียวขอ้งกบัข่าวการใช้
อ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ   

 จากการศึกษาวิจยัยงัพบว่า  แมใ้นจ านวนข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ช้ิน  สัดส่วนของข่าวการทุจริต หรือฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ของนักการเมือง หรือขา้ราชการจะมีจ านวนมากท่ีสุด 16 ข่าว  แต่ก็ยงัมีข่าวกลุ่มอ่ืนท่ีได้รับการ
ตดัสินให้ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมดว้ย เน่ืองจากขั้นตอนการตดัสินของคณะกรรมการตดัสินฯ จะ
ใหค้วามส าคญักบัประเด็นของข่าววา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีผลประทบต่อประชาชนมากแค่
ไหน รวมถึงกระบวนการท างานของนักข่าวว่า มีการท างานเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการเสาะ
แสวงหาขอ้มูลขอ้เทจ็จริงหลกัฐานเอกสารท่ีน ามาเปิดเผยให้สาธารณชนไดรั้บทราบ   ยืนยนัไดจ้าก
ค าสัมภาษณ์ของ บรรยง สุวรรณผอ่ง หน่ึงในคณะกรรมการตดัสินรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  
ท่ีระบุว่า  ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมท่ีผา่นมา จะเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อสังคม ส่วนใหญ่
เป็นข่าวเชิงสืบสวน เม่ือน าเสนอไปแลว้มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นข่าวทุจริตอยา่งเดียว    

 ยกตวัอยา่งเช่น ข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” ซ่ึงมีเน้ือหาข่าวมีลกัษณะเป็นการ
ปลุกกระแสสังคม แต่การน าเสนอข่าวมีความครบถ้วนรอบด้าน และเกาะติดเร่ืองน้ีอย่างจริงจงั  
หรือข่าว “ แกะรอยหมอผสัพรหาย… ลากหมอวสุิทธ์ิสู่แดนประหาร” ท่ีถือเป็นข่าวอาชญากรรมคดี
สะเทือนขวญัเพียงข่าวเดียว ท่ีผูก้ระท าความผดิในข่าวเป็นแพทย ์ไม่มีเจา้หนา้ท่ีรัฐ เขา้ไปยุง่เก่ียวกบั
การกระท าความผดิแต่อยา่งใด   

 โดยกองบรรณาธิการไทยรัฐเปิดประเด็นข่าวน้ีเป็นฉบบัแรก เก่ียวกบัการหายตวัไป
อย่างลึกลบัของ หมอผสัพร บุญเกษมสันติ   ก่อนจะพบเป็นศพ และถูกฆาตกรรมอย่างโหดเห้ียม
ดว้ยวธีิการหัน่ศพออกเป็นช้ินๆ เพื่อท าลายหลกัฐาน  
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  ข่าวน้ีถูกส่งเขา้ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยม 2 คร้ัง คร้ังแรก ปี 2544 แต่ไม่ไดรั้บการ
คดัเลือก เน่ืองจากคดียงัไม่ถึงท่ีสุด ขณะท่ีอยัการก็มีค  าสั่งไม่ฟ้อง เน่ืองจากหลกัฐานไม่ชดัเจนว่า
หมอวสุิทธ์ิ เป็นผูล้งมือฆาตกรรมภรรยาของตนเอง  

ก่อนท่ีจะมีการส่งเขา้ประกวดอีกคร้ังในปี 2546  หลงัจากศาลมีค าพิพากษาตดัสินว่า 
หมอวิสุทธ์ิ บุญเกษมสันติ มีความผิดได้รับโทษประหารชีวิต  โดยไทยรัฐได้ชูประเด็นว่า  เป็น
หนงัสือพิมพฉ์บบัแรกท่ีน าขอ้มูลภาพวงจรปิดในหา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีช้ีให้เห็น
ว่าหมอวิสุทธ์ิอยู่กบัหมอผสัพร ภรรยา ในวนัท่ีหายตวัไป และจากหลกัฐานช้ินน้ีเป็นจุดเปล่ียน
ส าคญัในคดีท่ีท าใหศ้าลมีค าตดัสินประหารชีวติหมอวสุิทธ์ิในเวลาต่อมา  

 ส่วนข่าวส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเข้ามาประกวดรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล หากนักข่าวท่ี
รับผิดชอบประเภทน้ีเพิ่มกระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนเข้ามาช่วยในการท าข่าว อาทิ การ
ตรวจสอบขอ้มูลกลุ่มนายทุนท่ีบุกรุกพื้นท่ีป่าว่า มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบันกัธุรกิจนกัการเมือง
หรือขา้ราชการ และมีการเอ้ือประโยชน์หรือไม่อยา่งไรบา้ง รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
มากกวา่การลงพื้นท่ีส ารวจความเสียหาย หรือรอรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ ก็น่าจะ
สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองการบุกรุกและท าลายทรัพยากรธรรมชาติไดม้ากกวา่น้ี  

 ขณะท่ีข่าวอาชญากรรม มักจะใช้วิธีการท าข่าวโดยอ้างผลการตรวจสอบคดีของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นหลัก ซ่ึงหากปรับปรุงกระบวนการท างานข่าว โดยเฉพาะการแสวงหา
พยานหลกัฐานเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีน าขอ้มูลการตรวจสอบของส่ือไปใชป้ระโยชน์จะท าให้การท าข่าว
ประเภทอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึนเช่นกนั  (บรรยง สุวรรณผ่อง, การส่ือสารระหว่าง
บุคคล 28 พฤษภาคม 2558) 

อย่างไรก็ตาม  ประเภทข่าวท่ีไม่เคยปรากฏว่าได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล นบัตั้งแต่ปี 2515-2557 คือ ข่าวกีฬา และข่าวบนัเทิง   

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มนกัข่าวบนัเทิงและนกัข่าวกีฬา  ไดรั้บการยืนยนัขอ้มูลตรงกนัวา่
เน้ือหาและรูปแบบการน าเสนอข่าวทั้ง 2 ประเภท ไม่เหมาะท่ีจะส่งเขา้ประกวดรางวลัมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล ท่ีเนน้ใหร้างวลัข่าวเชิงสืบสวนและข่าวตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั  

 ประดิษฐ์ นิธิยานันท์  ผูส่ื้อข่าวอาวุโสสายกีฬา ให้ความเห็นว่า  ในอดีตมีนกัข่าวสาย
กีฬาหลายคน มีความพยายามส่งข่าวกีฬาเขา้ประกวดรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล มาแลว้ แต่
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งคนในองค์กรส่ือด้วยกันเอง เช่นเดียวกับท่าทีของคนในสมาคม
นกัข่าวฯ ท่ีใหค้วามส าคญักบัข่าวการเมืองและข่าวอาชญากรรมเป็นหลกั  

 “...ในปี 2523 ตอนท่ีท างานอยู่ท่ีมติชน โต๊ะกีฬาได้น าเสนอข่าวส าคญัเก่ียวกบักรณี
นกักีฬาสาวยูโดทีมชาติคนหน่ึงท่ีมีอาชีพเป็นแม่คา้ขายผกั แต่ถูกกีดกนัจากเจา้หน้าท่ีสถานทูตไม่
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ออกวีซ่า ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันกีฬาในต่างประเทศได้ ถือเป็นข่าวใหญ่และมี
ความส าคญัมากกบัสังคมไทย เราท าข่าวกนัจนกระทัง่สถานทูตตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตวัเจา้หนา้ท่ี
ท่ีไม่ออกวีซ่าให้นกักีฬารายน้ี แต่พอน าเร่ืองไปเสนอกองบรรณาธิการว่าจะส่งข่าวน้ีเขา้ประกวด
รางวลัอิศรา อมนัตกุล ก็ได้รับเสียงคดัคา้นว่าไม่เห็นดว้ย เพราะให้ความส าคญักบัเร่ืองการเมือง
มากกวา่ จึงตดัสินใจไม่ส่งข่าวน้ีเขา้ประกวด”  

 “...ส่วนประเด็นข่าวกีฬาท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบปัญหาการทุจริตเราก็มีเหมือนกนั เช่น
เบ้ืองหลงัการล้มมวย เราเจาะขอ้มูลทุกด้าน จนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั รัฐบาลออก
พระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 ข้ึนมาควบคุมดูแล ถามวา่ข่าวแบบน้ีไม่ดีตรงไหน ท าไมไม่ให้
ความส าคญั น่ียงัไม่นบัรวมการส่งภาพข่าวประกวดดว้ย ท่ีเราส่งเขา้ประกวดกบัสมาคมนกัข่าวฯ ได้
รางวลัชมเชย แต่พอเอาไปส่งประกวดท่ีเมืองนอกกลบัได้รางวลัชนะเลิศ ถามว่าการตดัสินของ
กรรมการมีมาตรฐานเพียงพอหรือเปล่า ส่วนท่ีมีการระบุว่านักข่าวสายกีฬาและบนัเทิง ถูกตั้ ง
ขอ้สังเกตเร่ืองผลประโยชน์นั้น ขอถามว่านักข่าวสายอ่ืนไม่มีปัญหาเร่ืองรับผลประโยชน์หรือ 
นกัข่าวทุกสายก็มีปัญหาน้ีเหมือนกนัหมด”  

 “...และจากเหตุการณ์นั้นก็เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้นกัข่าวกีฬาหลายคนมีความเห็นว่า 
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ไม่ไดรั้บความส าคญั เลยยกขบวนกนัออกมาตั้งสมาคมของเราเอง ซ่ึงก็
เหมือนกบักรณีนกัข่าวเศรษฐกิจและนกัข่าวบนัเทิง ท่ีต่างก็ออกมาตั้งสมาคมของตนเอง ท าของเรา
กนัเองดีกวา่ เพราะมองวา่สมาคมนกัข่าวฯ ในช่วงนั้น ผกูขาดอ านาจการบริหารงานจากคนไม่ก่ีคน
เท่านั้น” (ประดิษฐ ์นิธิยานนัท,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล  20 พฤษภาคม 2558) 

 กญัจน์ ศิริวุฒิ  ผูส่ื้อข่าวสายกีฬา หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ มีมุมมองวา่ รูปแบบการน าเสนอ
ข่าวกีฬาในปัจจุบนั ส่วนใหญ่น าเสนอขอ้มูลข่าวเชิงบวกขององค์กรต่างๆ และการรายงานผลการ
แข่งขนักีฬาทั้งในและต่างประเทศ เน้นความรวดเร็ว เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูอ่้านเป็น
หลกั ท าใหเ้ป็นเร่ืองยากท่ีจะน ากระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนเขา้มาใช ้หรือท าข่าวเพื่อส่งประกวด
รางวลัข่าวยอดเยีย่ม” (กญัจน์ ศิริวฒิุ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  21 พฤษภาคม 2558) 

 นกัข่าวสายบนัเทิงหลายคนก็แสดงความเห็นตรงกนัว่า การท าข่าวบนัเทิงเพื่อส่งเขา้
ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล เป็นเร่ืองยาก เพราะเน้ือหาของข่าวบนัเทิงเป็น
ข่าวเบา มุ่งน าเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหวของคนในวงการบนัเทิง ทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั 
เพื่อใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้าน เนน้การขายข่าวเพื่อรายไดข้ององคก์รส่ือ ไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นข่าวหนกั 
ท่ีมุ่งเน้นการตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกโครงการหรือการบริหารงานของรัฐ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของสาธารณชน จึงท าให้มีคุณค่าในทางข่าวค่อนขา้งนอ้ย ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัข่าวการเมือง
หรือข่าวทุจริตท่ีไดรั้บรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุลได ้ 
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 นอกจากน้ีในขั้นตอนการท าข่าวก็ค่อนขา้งยาก โดยเฉพาะการเสาะแสวงหาขอ้มูลของ
ดารา ซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนตวั แหล่งข่าวมีสิทธิท่ีให้หรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ ไม่เหมือนกบัการท าข่าว
การเมืองหรือข่าวทุจริต ท่ีสามารถแสวงหาขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่างๆ จากหน่วยงานราชการได ้  

 ตวัอยา่งเช่น ข่าวกรณี ปกรณ์ ฉตัรบริรักษ ์หรือ บอย ดาราชายช่ือดงั ท่ีถูกระบุวา่เขา้ไป
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคดีการยกัยอกเงินของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
(สจล.) ซ่ึงแมว้า่ข่าวน้ีจะเป็นเร่ืองทุจริต และมีดาราเขา้ไปเก่ียวขอ้ง แต่ตน้เร่ืองข่าวจริงๆ ไม่ไดเ้ป็น
ข่าวบนัเทิง แต่เป็นข่าวทุจริต นกัข่าวสายอ่ืนจะรับผิดชอบงานเป็นหลกั ส่วนนกัข่าวบนัเทิงถือเป็น
เพียงส่วนประกอบเล็กๆ ในการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากฝ่ังดาราและผูใ้กลชิ้ดเท่านั้น  

 อยา่งไรก็ตาม การจะท าให้นกัข่าวบนัเทิงหนัมาท าข่าวเชิงสืบสวนเป็นส่ิงท่ีสามารถท า
ได ้แต่ข้ึนอยู่กบันโยบายขององค์กรส่ือเองว่า ตอ้งการให้เน้ือหาสาระของข่าวบนัเทิงออกมาเป็น
อยา่งไร ถา้ไม่ตอ้งการให้มุ่งเน้นการน าเสนอเร่ืองส่วนตวัของดาราก็สามารถท าได ้แต่ก็ตอ้งข้ึนอยู่
กบัผูอ่้านดว้ย เพราะถา้ผูอ่้านเลิกสนบัสนุน ปฏิเสธการรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองดารา ส่ือ
ก็คงไม่น าเสนอ 

“...ปัจจุบนัภารกิจงานส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บมอบหมายจากกองบรรณาธิการ คือ การติดตาม
ท าประเด็นข่าวฉาวของข่าวดาราเป็นหลกั แต่ก็มีความสนใจท่ีจะท าข่าวบนัเทิง โดยใชรู้ปแบบการ
ท าข่าวเชิงสืบสวนเขา้มาช่วย เพราะมองวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าสนุกและทา้ทาย ถา้องคก์รมีนโยบายให้ท า
ก็พร้อมท่ีจะท า..”  (นนัพิชา ววิฒัน์สัตยา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 21 พฤษภาคม 2558) 

ขณะท่ี วนัชยั วงศมี์ชยั นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย  ปี 2558  
ระบุวา่ การประกวดข่าวรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล เปิดกวา้งส าหรับข่าวทุกประเภท  ซ่ึงในส่วน
ของข่าวบนัเทิง และข่าวกีฬา เป็นหน่ึงในเซ็กชัน่ของหนงัสือพิมพทุ์กฉบบั สามารถส่งข่าวประกวด
ได ้ แต่การน าเสนอประเด็นข่าวจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมีผลประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั 
เช่น การขุดคุย้การใช้จ่ายงบประมาณดา้นกีฬา  การเปิดเผยผลประโยชน์ท่ีอยู่เบ้ืองหลงัธุรกิจกีฬา
หรือบนัเทิงแต่ละชนิด เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม การน าเสนอขอ้มูลข่าวของส่ือทั้ง 2 ประเภทน้ี มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเน้ืองาน 
โดยข่าวกีฬาส่วนใหญ่เป็นการรายงานผลการแข่งขนั เน้นกีฬาต่างประเทศ ส่วนข่าวบนัเทิงจะเน้น
ความเคล่ือนไหวและชีวติส่วนตวัศิลปิน ดารา นกัแสดง เพื่อสนองตอบความตอ้งการของประชาชน
เป็นหลกั อาจท าใหมี้ขอ้จ ากดัเร่ืองการท าข่าวเชิงสืบสวน แต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บันโยบายขององคก์ร
ส่ือแต่ละแห่งวา่จะให้ความส าคญักบัการท าข่าวเชิงสืบสวนของข่าวทั้ง 2 ประเภทน้ีมากขนาดไหน  
ซ่ึงการท างานของสมาคมนักข่าวฯ ท่ีผ่านมา ก็พยายามจัดกิจกรรมเพิ่มส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนให้แก่นกัข่าวทัว่ไปอยูแ่ลว้ และนบัจากน้ีไปก็จะพยายามเพิ่มความ
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เขม้ขน้ภารกิจงานส่วนน้ีให้มากข้ึน  (วนัชยั วงศ์มีชยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 20 พฤษภาคม 
2558) 

ขณะท่ี เสนาะ สุขเจริญ  บรรณาธิการส านกัข่าวอิศรา www.isranews.org อดีตนกัข่าว
หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในปี 2550 จาก
ผลงานข่าว “ ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือด
วฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก”  ยืนยนัว่า  ข่าวทุกประเภทสามารถท าข่าวเชิงสืบสวนได้
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข่าวบนัเทิง ข่าวกีฬา ท่องเท่ียว ข้ึนอยู่กบัตวันักข่าวและองค์กรส่ือว่าจะให้
ความส าคญัเร่ืองอะไรมากกว่ากันระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจ จากยอดขายหรือการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ  

ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ การน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจของดาราบางคน หรือเจา้ของ
ธุรกิจบนัเทิงท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบันกัการเมือง ซ่ึงสามารถหาขอ้มูลการท าธุรกิจของดารา
ไดจ้ากเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเอกชนท่ีกระทรวงพาณิชย ์ เบ้ืองหลงัการประกวดเดอะ
สตาร์ การจดัซ้ือสนามฟุตซอลของโรงเรียนในต่างจงัหวดั ผา่นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ี
ส านกัข่าวอิศราน าเสนอไป ไดรั้บการตอบรับจากผูอ่้านเป็นอยา่งดี เห็นไดจ้ากจ านวนผูเ้ขา้ชมข่าว
ในเวบ็ไซตท่ี์มียอดเขา้ชมเป็นหลกัหม่ืน  

ขณะท่ีส่ือออนไลน์กระแสหลกัหลายแห่งมีการน าข่าวไปน าเสนอต่อกนัเป็นจ านวน
มากเช่นกนั และเร่ิมมีการน ากระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนมาใช้กบัการท าข่าวประเภทต่างๆ 
เพื่อใหข้อ้มูลมีความลึกมากข้ึนกวา่การสัมภาษณ์ความเห็นจากแหล่งข่าว หรือบุคคลท่ีปรากฏอยูใ่น
เหตุการณ์ข่าวเพียงอยา่งเดียวเหมือนในอดีต (เสนาะ สุขเจริญ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 2 มิถุนายน 
2558) 

จากขอ้คิดเห็นดงักล่าว ช้ีให้เห็นว่า ข่าวกีฬา และข่าวบนัเทิง  สามารถใชก้ระบวนการ
ท าข่าวเชิงสืบสวนเขา้มาช่วยในการท าข่าว และส่งประกวดรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
ไดเ้ช่นกนั แต่ข้ึนอยูก่บันโยบายและแนวทางการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพแ์ต่ละแห่ง 
         4.2.3 การวเิคราะห์จ านวนประเภทเน้ือหาของแต่ละข่าว 
 จากการศึกษาเน้ือหาข่าวไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ตั้งแต่ปี 2515-
2556 จ านวน 36 ข่าว พบวา่  ข่าวท่ีมีเน้ือหาประเด็นเดียว  ไม่มีประเด็นยอ่ยอ่ืนประกอบ  เน่ืองจาก
เน้ือหาข่าวไม่มีความซบัซ้อน   มีจ  านวน 15 ข่าว ไดแ้ก่   ข่าว “ขงัลืม”, ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ” , 
ข่าว “นาทราย” , ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” , ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” , ข่าว “ฆ่า
พระนักสู้” , ข่าว “ทุจริต รพช.”  ข่าว “เผชิญหน้า ขจก.” , ข่าว “วิสามญัมาตกรรม 7 ศพ” ,  ข่าว 
“ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ล้าน”, ข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ”  , ข่าว 
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“ทลายแก๊งมารศาสนา, ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยต้านภยัยามา้”  , ข่าว “ จีที 200  
ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” 

 ส่วนข่าวท่ีมีเน้ือหาหลายประเด็นในข่าวเดียว  เน่ืองจากประเด็นข่าวมีความซับซ้อน 
เช่ือมโยงไปถึงบุคคล และหน่วยงานอ่ืนจ านวนมากท าให้มีประเด็นย่อยท่ีนกัข่าวตอ้งไปเสาะหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประเด็นข่าวมีความครบถ้วนรอบด้านมากข้ึนมีจ านวน 21 ข่าว ได้แก่  ข่าว 
“เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถ่ือน” , ข่าว   “ทบัหลังนารายณ์บรรทมสินธ์ุ”, ข่าว   “สวนป่ากิตติ        
อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ”, ข่าว  “ป่าดงใหญ่ ..ใครท าลาย”, ข่าว “เส่ียสองป่ันหุ้น”, 
ข่าว “เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนล้าน” , ข่าว “คดีอุม้-ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ์”, ข่าว 
“ทลายขบวนการนักธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท”, ข่าว “เปิดโปง
ขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบฯ คอมพิวเตอร์”, ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 
1,400 ล.”, ข่าว “ผ่าจรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต”, ข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนลา้นพิสดาร 
แจง้เท็จ ป.ป.ช.”, ข่าว “คดีประวติัศาตร์ : บทสะท้อนความล้มเหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจาก
สารเคมี”, ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ทุจริตหวัคิวแรงงาน”, ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลากหมอ
วิสุทธ์ิ สู่แดนประหาร”, ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก”, ข่าว “ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชนั...
สินบนขา้มชาติซีทีเอก็ซ์”, ข่าว “ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น”, 
ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา 
เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก”,  ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจก
โรงเรียน”, ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์”,ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริต
ขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” 

 ทั้งน้ี ข่าว “เจาะขบวนการซุกไข้หวดันก” เป็นข่าวท่ีมีเน้ือหาหลายประเด็น ในข่าว
เดียวกนัมากท่ีสุด  5 ประเภท ได้แก่ เน้ือหาด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, สาธารณสุข, สังคม และ 
ส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองจากข่าวน้ีมีผลกระทบในวงกวา้ง เก่ียวกบักบับุคคลหลายกลุ่ม อาทิ เกษตรกร      
ผูเ้ ล้ียงไก่  เอกชนผู้ส่งออกสินค้าไก่  ประชาชน กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงพาณิชย ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รัฐบาล เป็นตน้  
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ตารางที ่ 4.8  แสดงประเภทของเน้ือหาในแต่ละข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม มูลนิธิอิศรา อมนั
ตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ข่าว  

 

ปี ช่ือข่าว ประเภทของเนือ้หาในข่าว 
2515 ขงัลืม สังคม 
2516 ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ อาชญากรรม 
2517 นาทราย การเมือง 
2518 การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว ส่ิงแวดลอ้ม 
2520 การท าเหมืองแร่ในทะเล ส่ิงแวดลอ้ม 
2521 ฆ่าพระนกัสู้ อาชญากรรม 
2522 ทุจริต รพช. การเมือง 
2523 เผชิญหนา้ ขจก. การเมือง 
2525 วสิามญัฆาตกรรม 7 ศพ อาชญากรรม 
2526 ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น การศึกษา 
2529 เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน เศรษฐกิจ+การเมือง 
2530 ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ สังคม 
2531 ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ การเมือง+ต่างประเทศ 
2532 ทลายแก๊งมารศาสนา สังคม 
2533 สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่

รู้จกัพอ 
ส่ิงแวดลอ้ม+การเมือง 

2534 ป่าดงใหญ่ ..ใครท าลาย ส่ิงแวดลอ้ม+การเมือง 
2535 เส่ียสองป่ันหุน้ เศรษฐกิจ 

 
2536 เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนลา้น การเมือง+เศรษฐกิจ 
2537 คดีอุม้-ฆ่าสองแม่ลูกตระกลูศรีธนะขณัฑ ์ อาชญากรรม+การเมือง 
2538 ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยตา้นภยั 

ยามา้ 
สังคม 

 
 

 

DPU



91 
 

 

ตารางที ่ 4.8  (ต่อ) 
 

ปี ช่ือข่าว ประเภทของเนือ้หาในข่าว 
2539 ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 

ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท 
การเมือง+เศรษฐกิจ 

2540 เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการ
เขมือบงบฯ คอมพิวเตอร์ 

การศึกษา+การเมือง 

2541 โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ล. สาธารณสุข+การเมือง 
2542 ผา่จรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต สาธารณสุข+อาชญากรรม+ 

สังคม 
2543 คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เทจ็ 

ป.ป.ช. 
การเมือง+เศรษฐกิจ 

2544 คดีประวติัศาตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลว
ในการป้องกนัอุบติัภยัจาก 
สารเคมี 

ส่ิงแวดลอ้ม+การเมือง 

2545 ทลายวงจรอุบาทว ์ทุจริตหวัคิวแรงงาน การเมือง+สังคม 
2546 แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลากหมอวสุิทธ์ิ สู่

แดนประหาร 
อาชญากรรม+สังคม 

 
2547 เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก การเมือง+เศรษฐกิจ+ 

สาธารณสุข+สังคม+ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

2548 ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติซีที
เอก็ซ์ 

การเมือง+เศรษฐกิจ 
 

2549 ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุน้ 
ชินคอร์ป 73,000 ลา้น 

เศรษฐกิจ+การเมือง 

2550 ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว 
ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซอ้น เชือด
วฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก 

การเมือง+สังคม 
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ตารางที ่ 4.8  (ต่อ) 
 

ปี ช่ือข่าว ประเภทของเนือ้หาในข่าว 
2551 เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต 

ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน 
การศึกษา+การเมือง 

2553 จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น การเมือง 
 

2555 ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาล    
ยิง่ลกัษณ์ 

การเมือง+ 
เศรษฐกิจ+ 
สังคม 

2556 เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั การเมือง+ 
สังคม 

 
จากตารางท่ี 4.8  จะพบวา่  ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมในช่วงปี  2515-2525   มีเน้ือหา

ข่าวเพียงประเด็นเดียว   หลงัจากนั้นในปี 2526  เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัแต่ละข่าวจะมีสองประเด็น
ข้ึนไป  เน่ืองจากประเด็นข่าวเร่ิมความซบัซอ้นมากข้ึน  ทั้งกลุ่มคน และหน่วยงานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง   

เห็นไดจ้ากข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยี่ยมปี 2526  มีการตรวจสอบพบว่า องค์การคลงัสินคา้ (อคส.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน
สังกดักระทรวงพาณิชย ์เขา้มาท าหน้าท่ีจดัซ้ืออุปกรณ์การศึกษา แทนท่ีจะเป็นหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเอง   

หรือ ข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี  2530 ท่ีมี
ความซับซ้อนในกระบวนการปลอมแปลงใบอนุโมทนาบตัรจากกระทรวงศึกษาธิการโดยอา้งว่า
บริจาคเงินจ านวนมากใหว้ดั และโรงเรียน แต่จากการสุ่มตรวจพบวา่ไม่มีการบริจาคเงินจริง ขณะท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูก้ระท าความผดิมีจ านวนมาก มีพระชั้นผูใ้หญ่เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย  

ส่วนข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี 2531  ประเด็น
ข่าวก็มีความเช่ือมโยงกับต่างประเทศ และคนในสังคมไทย เน่ืองจากเป็นข่าวเก่ียวกับความ
เคล่ือนไหวในการทวงคืนทบัหลงันารายณ์จากพิพิธภณัฑชิ์คาโกสหรัฐอเมริกา  

ขณะท่ีข่าว “ทลายขบวนการนักธุรกิจการเมือง กลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้าน
บาท” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มปี 2539 มีความซบัซอ้นในเร่ืองของกลวธีินกัการเมืองกลุ่ม 16  กบั
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ผูบ้ริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ (บีบีซี)  ท่ีน าเงินธนาคารมาใช้ในการครอบง ากิจการ
บริษทัเอกชนหลายสิบแห่งในตลาดหลกัทรัพย ์ และขายต่อกิจการเพื่อท าก าไรในภายหลงั  และการ
กระท าดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งใหญ่หลวง   

เช่นเดียวกบั ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.” ซ่ึงไดรั้บรางวลัข่าว
ยอดเยี่ยมปี 2543 ท่ีถูกเปิดประเด็นในมุมข่าวเศรษฐกิจ จากกรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร และ
คุณหญิงพจมาน ชินวตัร ภรรยา ขายหุน้บริษทั ชินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) หรือชินคอร์ป และ
หุ้นบริษทัอ่ืนๆ มูลค่าประมาณ 20,000 ลา้นบาท ให้กบั พานทองแท ้ชินวตัร ลูกชาย, ยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัร นอ้งสาว พ.ต.ท.ทกัษิณ และบรรณพจน์ ดามาพงศ ์พี่ชายคุณหญิงพจมาน   

แต่การน าเสนอข่าวของกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจท่ีท าข่าวช้ินน้ี มี
การโยงข้อมูลการซ้ือขายหุ้นดังกล่าวเข้าสู่ประเด็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ึนด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีด ารงต าแหน่งหวัหนา้พรรคไทยรักไทย  แต่ต่อมามีการ
ตรวจสอบพบพฤติกรรมของพ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีโอนหุ้นไปให้คนรับใช ้คนขบัรถ และพนกังานรักษา
ความปลอดภยัของตนเองถือครองแทนเป็นระยะเวลาหลายปี  เช่ือมโยงไปถึงการปกปิดขอ้มูลไม่
แจ้งบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในการเขา้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในคร้ังก่อนหนา้น้ี และกลายเป็นกระแส
ทางสังคมระหวา่งกลุ่มคนท่ีสนบัสนุนให ้พ.ต.ท.ทกัษิณเป็นนายกฯ กบักลุ่มคนท่ีต่อตา้น  

ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย ...ลากหมอวิสุทธ์ิ สู่แดนประหาร ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยีย่มปี 2546 ซ่ึงแมจ้ะเป็นข่าวท่ีถูกจดัอยูใ่นประเภทข่าวอาชญากรรม  เน่ืองจากขอ้มูลข่าวท่ีน าเสนอ
ต่อสังคม คือ เบ้ืองหลังการวางแผนฆาตกรรมหั่นศพ พญ.ผสัพร บุญเกษมสันติ ภรรยา ของ        
นพ.วิสุทธ์ิ บุญเกษมสันติ อาจารยภ์าควิชาสูตินรีเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพื่อปกปิดคดี  แต่
เหตุการณ์ข่าวช้ินน้ี ยงัมีมิติท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภาพปัญหาความแตกแยกของครอบครัวใน
สังคมไทยท่ีใช้ความรุนแรงเป็นเคร่ืองตดัสินปัญหา ไม่เวน้แมก้ระทัง่แพทยท่ี์ไดรั้บการยอมรับใน
สังคมไทยวา่เป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะและการศึกษาท่ีดี   

ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ านวนขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม
ปี 2555  มีความเช่ือมโยงในมิติทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และต่างประเทศ เน่ืองจากประเด็น
ส าคญัของข่าวช้ินน้ีท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนอยู่ท่ีการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการ
ด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีขอ้มูลส าคญั
อยู่ท่ีการตรวจสอบการใช้งบประมาณจ านวนหลายแสนบาทมาด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้ว 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตชาวนา พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ท่ีมีฐานะยากจน ไม่ได้รับประโยชน์จาก
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โครงการน้ีอย่างแทจ้ริง เจ้าของท่ีดิน ท่ีให้ชาวนาเช่า โรงสี และพ่อค้าบางกลุ่มท่ีมีเส้นสายกับ
นกัการเมือง เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน  

โครงการน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นนโยบายประชานิยม เพื่อสร้างคะแนนเสียงทาง
การเมืองของรัฐบาล ส่วนการเปิดระบายขา้วของรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ  มีหน่วยงานของประเทศ
จีน เขา้มาเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเป็นประเด็นทางดา้นเศรษฐกิจก็ตรวจสอบพบปัญหาการทุจริต โดยมีเอกชน
และนักการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง สร้างความเสียหายให้กบัเงินภาษีของประเทศจ านวนมาก  ถูก
อภิปรายไม่ไวว้างใจจากฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และถือเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองคร้ังส าคญัของประเทศ  

อยา่งไรก็ตาม ประเด็นข่าวท่ีเช่ือมโยงกบัข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมากท่ีสุด  คือ 
ประเด็นข่าวการเมือง  เน่ืองจากเน้ือหาของข่าวท่ีไดรั้บรางวลั ตั้งแต่ปี  2529  เป็นตน้มา จะมีกลุ่ม
นกัการเมืองเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ของแต่ละข่าว  ทั้งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ เป็นผูอ้ยู่
เบ้ืองหลงัของเหตุการณ์ หรือแมก้ระทัง่การน าขอ้มูลข่าวไปใช้ในการอภิปรายไม่ไวว้างใจในสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

1) ความเห็นและขอ้สังเกตในประเด็นจ านวนประเภทเน้ือหาข่าว 
 จากการสัมภาษณ์  ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ในฐานะอดีตนายกสมาคมนักข่าว

นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย  ไดรั้บการยืนยนัว่า  ประเภทข่าวท่ีส่งเขา้มาประกวดรางวลัข่าว
มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ในช่วงยุคแรก ไม่ค่อยมีความหลากหลาย  เป็นไปตามสภาพสังคมใน
ขณะนั้น ขณะท่ีแนวทางการน าเสนอข่าวของหนงัสือพิมพใ์นยุคอดีตท่ีเนน้หนกัไปท่ีการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการเมือง สังคม ส่ิงแวดล้อม อาชญากรรม เป็นหลกั  จึงท าให้ข่าวท่ีส่งเขา้มา
ประกวด จ ากดัอยูแ่ค่ไม่ก่ีประเภท  

แต่ในระยะเวลา 20-30  ปีท่ีผ่านมา ระบบการบริหารประเทศ รวมถึงสภาพสังคมมี
ความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ท าใหป้ระเภทของข่าวมีความหลากหลายมากข้ึน  ข่าวบางช้ินท่ีส่งเขา้มา
มีความเช่ือมโยงกนัในหลายประเด็นทั้งเศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา  ไม่จ าเป็นตอ้ง
เป็นข่าวประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น  

เหตุผลท่ีท าให้ข่าวการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัข่าวอ่ืนจ านวนมาก เป็นเพราะในช่วง
หลายสิบปีท่ีผ่านมา นกัการเมืองเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหารประเทศเป็นอยา่งมาก ขณะน้ี
ปัญหาการทุจริตของประเทศ ส่วนใหญ่มาจากนกัการเมืองท่ีร่วมมือกบัเอกชน โดยอาศยัขา้ราชการ
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการต่างๆ  

“..การท าข่าวท่ีดี นักข่าวตอ้งพยายามมองให้ลึกถึงส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของเหตุการณ์ท่ี
ซ่อนเร้นอยู่ ต้องมองให้ครบทุกมุม ทุกด้าน ทุกมิติท่ีเกิดข้ึน เพื่อน าความจริงมาเปิดเผยให้
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สาธารณชน อยา่มองหรือเช่ือส่ิงท่ีไดเ้ห็นหรือไดย้ินแค่นั้น เขาวา่อะไรก็วา่ไปตามนั้นไม่ได ้โดยไม่
สงสัยไม่ซักถามอะไร แต่นัน่ก็ข้ึนอยู่กบัว่าเรามีขอ้มูลหรือท าการบา้นเพียงพอท่ีจะท าข่าวช้ินนั้น
หรือไม่..”    

เช่น กรณีข่าวการซ้ือขายหุน้ชินคอร์ป ท่ีมีจุดเร่ิมตน้เป็นข่าวเศรษฐกิจ เพราะเป็นการซ้ือ
ขายหุ้นระหวา่งคนในครอบครัวชินวตัร กบับริษทั เทมาเส็ก โฮลด้ิง ของสิงคโปร์ เป็นเร่ืองการท า
ธุรกิจ แต่จากการตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกพบวา่ มีการออกนโยบายแกไ้ขกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์
ท าใหก้ารซ้ือขายหุน้คร้ังน้ีไม่ตอ้งเสียภาษี  เป็นเร่ืองการใชอ้ านาจของผูมี้อ านาจในการออกนโยบาย
เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กบัธุรกิจของตนเองและคนในครอบครัว และการซ้ือขายหุ้นคร้ังน้ีถือเป็นจุด
เปล่ียนแปลงส าคญัทางการเมือง ท าใหรั้ฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ถูกตรวจสอบและกดดนัอยา่งหนกัจาก
คนในสังคมจนตอ้งประกาศยบุสภาในท่ีสุด เห็นไดว้า่ข่าวน้ีไม่ไดมี้มิติข่าวเศรษฐกิจอยา่งเดียว แต่ยงั
มีมิติข่าวการเมืองอีกดว้ย ดงันั้นการจะแยกข่าวใดข่าวหน่ึงในปัจจุบนัวา่เป็นข่าวประเภทใดท าได้
ยาก (ประสงค ์ เลิศรัตนวสุิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557) 

เช่นเดียวกบั  บรรยง สุวรรณผอ่ง หน่ึงในคณะกรรมการตดัสินรางวลัข่าว มูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล  ท่ียืนยนัว่า เน้ือหาข่าวท่ีส่งเขา้มาประกวดรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล มีความซบัซ้อน
มากข้ึน ตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ยิง่ปัจจุบนัสภาพของสังคมมีความซบัซ้อนมากข้ึน ความ
เช่ือมโยงของข่าวประเภทต่างๆ ก็มีมากข้ึนดว้ย  (บรรยง สุวรรณผอ่ง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  28 
พฤษภาคม  2558) 
        4.2.4  การวเิคราะห์ช่วงระยะเวลาการน าเสนอข่าว  
 จากการศึกษาเน้ือหาข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2556 จ านวน 36 ข่าว เพื่อดูพฒันาการทางด้านระยะเวลาน าเสนอข่าว  พบว่า ข่าวท่ีใช้
ระยะเวลาในการน าเสนอนอ้ยท่ีสุด คือ ข่าว “ขงัลืม” ท่ีใชร้ะยะเวลาตั้งแต่  20  เมษายน 2515 - 23 
เมษายน 2515  หรือประมาณ 3 วนั ส่วนข่าวท่ีใช้ระยะเวลาน าเสนอมากท่ีสุด คือ ข่าว “คดี
ประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี” ท่ีใชร้ะยะเวลาตั้งแต่ 
3 มีนาคม 2534- 27 ธนัวาคม 2544  หรือ 10 ปี 9 เดือน 25 วนั 

 ขณะท่ีข่าวส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ 1 ปี ตามเง่ือนระยะเวลาในการส่งข่าวเขา้ประกวดแต่
ละปี แต่ก็มีหลายข่าวท่ีใชร้ะยะเวลามากกวา่ 1 ปี ในการน าเสนอและไดรั้บรางวลั  

 ระยะเวลาการน าเสนอข่าวจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัซบัซ้อนของประเด็นข่าว  และการ
คน้หาเอกสารหลกัฐานท่ีน ามาใชป้ระกอบการตรวจสอบและยนืยนัขอ้มูลในข่าววา่มียากง่ายเพียงใด  
รวมถึงผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการน าเสนอข่าวดว้ย  ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน
การตดัสินใหร้างวลัของคณะกรรมการฯ เช่นกนั 
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เช่น ข่าวอาชญากรรม ท่ีมีการฆ่ากนัตาย ผลการเปล่ียนแปลงคือการท่ีผูก้ระท าความผิด
ถูกจบักุมและด าเนินคดี  

 ขณะท่ีข่าวทุจริตคอร์รัปชัน ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ได้แก่  มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนขา้ราชการ นกัการเมือง และเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการยกเลิกหรือ
เปล่ียนรูปแบบขั้นตอนการด าเนินงานโครงการใหม่ให้มีความรัดกุมรอบคอบไม่ให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตข้ึนมาไดอี้ก 

 
ตารางที ่ 4.9  แสดงช่วงระยะเวลาการน าเสนอข่าว ของข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม มูลนิธิ อิศรา  

อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ  านวน 36 ข่าว  
 

ข่าว ระยะเวลา 
ข่าว “ขงัลืม” 20 เม.ย. 2515-23 เม.ย. 2515    = 3 วนั 
ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7ศพ” 7 มี.ค. 2516-5 พ.ค. 2516 = 30 วนั 
ข่าว “นาทราย” 14 ก.พ. 2517-12 มี.ค. 2517 = 35 วนั 
ข่าว “โค่นป่าเขาสอยดาว” 20 ก.ค. 2518-31 ก.ค. 2518 = 1 เดือน 12 วนั 
ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” 8 มิ.ย. 2520-22 มิ.ย. 2520 = 15 วนั  
ข่าว “ฆ่าพระนกัสู้” 21 ส.ค. 2521-29 ก.ย. 2521 = 40 วนั 
ข่าว “ทุจริต รพช.” 13 ม.ค. 2522 -10 ต.ค. 2522 = 8 เดือน 29 วนั 
ข่าว “เผชิญหนา้ ขจก.” 12 ก.ค. 2523-7 ก.ย. 2523 = 1 เดือน 27 วนั 
ข่าว “วสิามญัฆาตกรรม 7 ศพ” 5 ก.พ. 2524-31 ต.ค. 2525 = 1 ปี 8 เดือน กบั 24 วนั 

ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 
142 ล.” 

12 ส.ค. 2526-30 มี.ค. 2527 = 7 เดือน 20 วนั 

ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน” 4 ก.ย. 2529 -5 พ.ย. 2529 = 2 เดือน 2 วนั 
ข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราช
ฯ” 

30 ธ.ค. 2529-30 มิ.ย. 2530 = 6 เดือน 2 วนั 

ข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” 
 

25 ม.ค. 2531-11 พ.ย. 2531 = 10 เดือน 18 วนั 

ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา” 24 มิ.ย. 2532-5 ส.ค. 2532 = 1 เดือน 12 วนั 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

ข่าว ระยะเวลา 
ข่ า ว  “สวน ป่ า กิต ติ  อีก เห ล่ี ยมของ
นกัการเมืองไม่รู้จกัพอ” 

23 ม.ค. 2533-28 เม.ย. 2533 = 3 เดือน 7 วนั  

ข่าว “ป่าดงใหญ่ ..ใครท าลาย” 7 เม.ย. 2534-1 พ.ค. 2534 =25 วนั 
ข่าว “เส่ียสองป่ันหุน้” 12 ก.ค. 2535-9 ธ.ค. 2536 = 1 ปี 4 เดือน 28 วนั 
ข่าว “เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนลา้น” 3 ก.พ. 2535-29 มี.ค. 2536 =  1 ปี 1 เดือน 15 วนั 

ข่าว “คดีอุ้ม-ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธ
นะขณัฑ”์ 

2 ส.ค. 2537-30 ก.ย. 2537 = 2 เดือน 

ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึก
ไทยตา้นภยัยามา้” 

14 ส.ค. 2538-23 ธ.ค. 2538 =4เดือน 11 วนั 

ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมือง
กลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้าน
บาท” 

1 ก.พ. 2539-12 ต.ค. 2539 = 8 เดือน 19 วนั 

ข่าว  “ เ ปิดโปงขบวนการการเมือง -
ขา้ราชการเขมือบ งบฯ คอมพิวเตอร์” 

23 มิ.ย. 2540-23 ธ.ค. 2540 = 6 เดือน  

ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 
1,400 ลา้น” 

12 ส.ค. 2541-31 ธ.ค. 2541=  4 เดือน 19 วนั 

ข่าว “ผา่จรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือ
ขายไต” 

18 ก.ค. 2542-8 ส.ค. 2542 

ข่าว “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้นพิสดาร” 7 ก.ย. 2543-28 ธ.ค. 2543 = 3 เดือน 22 วนั 
ข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้น
ความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจาก
สารเคมี” 

3 มี.ค. 2534- 27 ธ.ค. 2544  = 10 ปี 9 เดือน 25 วนั 

ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว์ ทุจริตหัวคิว
แรงงาน” 

25 ธ.ค. 2543-10 ม.ค. 2546=2 ปี 1 เดือน 16 วนั 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

ข่าว ระยะเวลา 
ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลากหมอ
วสุิทธ์ิ สู่แดนประหาร” 

24 ก.พ. 2544 – 16  พ.ย. 2546 = 2 ปี 8 เดือน 21 วนั 

ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก” 1 ธ.ค. 2545-30 พ.ค. 2548 =  2 ปี 6  เดือน 
ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน...สินบน
ขา้มชาติ   ซีทีเอก็ซ์” 

25 เม.ย. 2548-29 มิ.ย. 2548 =2 เดือน5 วนั 

ข่าว “ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร 
ขายหุน้ ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” 

8 ก.ย. 2548-29 ธ.ค. 2549 = 1 ปี 3 เดือน 21 วนั 

ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น 
ชักหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทับ
ซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ 
กบัพวก” 

24 ส.ค. 2549-10 ม.ค. 2551 = 1 ปี 4 เดือน 

ข่าว  “ เ ปิดโปง อบจ.ทั่วประเทศฮั้ ว
เอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน” 

27 ก.พ. 2551-8 ม.ค. 2552 = 10 เดือน 9 วนั 

ข่าว “จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” 26 ต.ค. 2552-8 มี.ค. 2553 = 4 เดือน 14 วนั 

ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชันจ าน าขา้ว
รัฐบาล  
ยิง่ลกัษณ์” 

17 ม.ค. 2555-29 ธ.ค. 2555 = 11 เดือน 13 วนั 

ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 
ลา้นตนั” 

24 มี.ค. 2556-8 ธ.ค. 2556 = 8 เดือน 16 วนั 

 
1) ความเห็นและขอ้สังเกตในประเด็นเร่ืองช่วงระยะเวลาการน าเสนอข่าว 
จากการสัมภาษณ์  ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ในฐานะนกัข่าวท่ีท าข่าว “คนใช้-ซุกหุ้น

หม่ืนล้านพิสดาร แจ้งเท็จ ป.ป.ช.” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ปี 2543 ได้รับการยืนยนัว่า 
ระยะเวลาในการท าข่าวตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงบทสรุปสุดทา้ยท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัส าคญั 2 ส่วน คือ  
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1. ความยากและซับซ้อนของข่าว รวมถึงการหาเอกสารหลักฐานท่ีน ามาใช้
ประกอบการท าข่าว โดยเฉพาะในส่วนของข่าวทุจริต ถา้เป็นเอกสารเฉพาะ ไม่ใช่ขอ้มูลทัว่ไปท่ีมี
การเปิดเผยต่อสาธารณะ การเขา้ถึงขอ้มูลอาจท าไดย้าก และถา้เป็นโครงการขนาดใหญ่ พื้นท่ีในการ
จดัท าโครงการกระจายทัว่ประเทศ ตรวจสอบขอ้มูลโดยเฉพาะการลงพื้นท่ีก็ตอ้งใช้ระยะเวลา ซ่ึง
การท าข่าวจะมีความกา้วหนา้มากนอ้ยแค่ไหนข้ึนอยูก่บัการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล รวมถึงการเช่ือมโยง
ขอ้มูลทั้งหมดมาต่อเขา้กนัเพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจน  

2. การตรวจสอบคดีของหน่วยงานรัฐ ซ่ึงประเด็นน้ีมีความส าคญัเช่นกนั เพราะแมว้า่ใน
ขั้นตอนการท าข่าว นกัข่าวจะสามารถน าเสนอขอ้มูล หลกัฐานเช่ือมโยงให้เห็นภาพไดท้ั้งหมด และ
องคก์รตรวจสอบน าเขา้ไปใช ้แต่ถา้กระบวนการตรวจสอบขององคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ มีความ
ล่าช้า ข่าวนั้นก็จะใช้ระยะเวลามากข้ึนกว่าจะได้ขอ้มูล ยิ่งถ้าองค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบมี
ปัญหาถูกแทรกแซงจากนกัการเมือง ขอ้มูลจะถูกพกัไวไ้ม่น ามาตรวจสอบ  

เหตุผลท่ีท าใหข้่าวคนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เทจ็ ป.ป.ช. ใชเ้วลาท าประมาณ 3 
เดือน ทั้งท่ีเป็นข่าวท่ีมีประเด็นท่ีซบัซอ้น  โดยเฉพาะกระบวนการโอนหุ้นของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ไปให้
คนรับใช้ คนขับรถ และพนักงานรักษาความปลอดภยัถือครองแทน  เน่ืองจากข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐานต่างๆ สามารถหาไดจ้ากหน่วยงานท่ีเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะอยูแ่ลว้ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์น
และหน้ีสิน ท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพียงแต่
น าขอ้มูลทั้งหมดมาตรวจสอบจดัระบบเช่ือมโยงขอ้มูลให้เห็นภาพชดัเจน  และต่อมา ป.ป.ช. ก็น า
ขอ้มูลไปสอบสวนต่อตามกระบวนการ ก่อนท่ีจะมีค าวินิจฉัยว่า พ.ต.ท.ทกัษิณจงใจซุกหุ้นจริง แต่
บางแห่งการตรวจสอบขอ้มูลก็ล่าช้า เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้ขอ้มูลภายใน (อินไซเดอร์) ในการ
ป่ันหุ้น ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้เวลา
ตรวจสอบนานมาก เป็นตน้ 

วิธีแก้ไขปัญหาเร่ืองความล่าช้าในการตรวจสอบคดีหน่วยงานรัฐ คือ ส่ือจะตอ้งตาม
เกาะติดขอ้มูลน าเสนอข่าวรายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัการตรวจสอบคดีของหน่วยงาน เพื่อให้
สังคมรับทราบขอ้มูลอยู่ตลอด ซ่ึงก็จะท าให้หน่วยงานตรวจสอบมีความต่ืนตวั และท างานเร็วข้ึน 
แต่ถ้าเป็นหน่วยงานในสังกดัของรัฐ การขอดูขอ้มูลก็จะเป็นไปดว้ยความยากล าบากและมกัจะมี
ปัญหาเร่ืองการปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูลอยูเ่สมอ       

 แต่หากเป็นข่าวในกลุ่มอาชญากรรม ระยะเวลาในการจดัท าก็ข้ึนอยูก่บัการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจวา่จะสามารถคล่ีคลายคดี และติดตามผูก้ระท าความผิดมาลงโทษไดร้วดเร็วแค่ไหน 
เพราะการท าข่าวประเภทอาชญากรรม ส่วนใหญ่นกัข่าวจะใชก้ารอา้งอิงขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
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เป็นหลกั มีส่วนน้อยท่ีนกัข่าวสามารถคน้หาหลกัฐานการกระท าความผิด เพื่อช่วยในการคล่ีคลาย
คดีไดเ้อง (ประสงค ์ เลิศรัตนวสุิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557) 

ส่วน เสนาะ สุขเจริญ   อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ท่ีท าข่าว  “ทลาย
ทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิก
เคหะฯ กบัพวก” ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มปี 2550 ระบุวา่ ในการท าข่าวทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรฯ  
ไดใ้ชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอดูขอ้มูลการด าเนินงาน
โครงการบา้นเอ้ืออาทรจากการเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แต่ถูกดึงเร่ืองเป็น
เวลานานกวา่จะยอมให ้(เสนาะ สุขเจริญ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 2 มิถุนายน 2558) 

อมัพา สันติเมทนีดล  อดีตผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยี่ยม ในปี 2544 จากข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจาก
สารเคมี”  ท่ีใชร้ะยะเวลาท าถึง 10 ปี 9 เดือน 25 วนั กล่าววา่  ติดตามท าข่าวน้ีมาตั้งแต่ปี 2534 ช่วง
เกิดเหตุระเบิดคลังเก็บสารเคมีท่ีท่าเรือคลองเตย  และก็ท าข่าวต่อเน่ืองมาตลอด เน่ืองจาก
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตใ์หค้วามสนใจกบัประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และชีวิตของคน จนกระทัง่
เร่ืองเขา้สู่กระบวนการของศาล และมีค าตดัสินใหก้ารท่าเรือคลองเตยแพค้ดี ชดเชยค่าเสียหายให้กบั
ชาวบา้นในช่วงปี 2544 ถือเป็นชยัชนะคร้ังประวติัศาสตร์ท่ีประชาชนฟ้องคดีชนะหน่วยงานรัฐ กอง
บรรณาธิการจึงเห็นควรส่งข่าวประกวดรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในช่วงปี 2544 และ
ไดรั้บการตดัสินให้ไดรั้บรางวลั (อมัพา สันติเมทนีดล, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  28 พฤษภาคม 
2558) 

ขณะท่ี ประยงค ์ปรียาจิตต ์เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  กล่าวยอมรับว่า การท างานตรวจสอบคดีทุจริตของหน่วยงานรัฐ
ในช่วงท่ีผ่านมามีปัญหาความล่าชา้เกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผลมาจากเร่ืองจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่พอเพียง 
นอกจากน้ีบางคดียงัมีปัญหาถูกแทรกแซงจากนกัการเมืองดว้ย  

“หลงัจากท่ีมีการท ารัฐประหาร เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และมีการตั้งศูนยอ์  านวยการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ข้ึนมาตรวจสอบ
ปัญหาการทุจริต โดยมีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานดา้นตรวจสอบการทุจริตเขา้มาไว้
ดว้ยกนั ทั้ง ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง., ปปง. จะเห็นไดว้่าการปราบปรามคดีทุจริตของประเทศหลาย
เร่ืองก้าวหน้าไปมาก ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีถูกระบุว่า มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการทุจริตถูก
โยกยา้ยจากต าแหน่งจ านวนมาก แต่หลังจากท่ีการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ มีนักการเมืองเข้ามา
บริหารงานประเทศ ไม่มี ศอตช. ท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว ระบบการตรวจสอบการทุจริตใน
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อนาคตจะมีความเขม้แข็งเหมือนตอนน้ีหรือไม่ ไม่มีใครตอบได”้ (ประยงค์ ปรียาจิตต์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 27 พฤษภาคม 2558) 

ส่วน  วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยระหว่างแถลงผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครบรอบ 8 ปี (6 ตุลาคม 2549 - 6 ตุลาคม 2557) วา่ ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2557 มี
คดีความท่ีคา้งอยูใ่น ป.ป.ช. 11,578 เร่ือง เหตุท่ีคา้งมหาศาล เพราะ ป.ป.ช. ชุดท่ีแลว้ตอ้งหยุดปฏิบติั
หน้าท่ีถึง 2 ปี ซ่ึงโทษกนัไม่ได ้นบัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มามีคดีท่ี ป.ป.ช.รับมาใหม่ 22,590 เร่ือง 
ดงันั้น ในระยะ 8 ปี มีคดีทั้งส้ิน 34,528 เร่ือง ด าเนินการเสร็จแลว้ 25,012 เร่ือง สรุปแลว้สามารถท า
ไดเ้ฉล่ียปีละ 3,000 เร่ือง คงเหลือกว่า 9,516 เร่ือง แบ่งเป็นอยู่ระหว่างแสวงหาขอ้เท็จจริง 7,665 
เร่ือง และอยู่ระหว่างไต่สวนขอ้เท็จจริง 1,851 เร่ือง บรรดาคดีเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งเผด็จศึก โดย
เฉพาะท่ีอยู่ระหวา่งแสวงหาขอ้เท็จจริง ไดแ้บ่งให้ ป.ป.ช.จงัหวดัไปตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปรากฏว่าท่ีไต่สวนมาทั้งหมดประเมินมูลค่าความเสียหายได้ 357,809 ล้านบาท แยกเป็นความ
เสียหายในส่วนราชการ 332,979 ลา้นบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจ 24,776 ลา้นบาท และส่วนทอ้งถ่ิน 
38,257 ลา้นบาท คิดดูวา่การทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงเพียงใด จะเห็นวา่ ป.ป.ช.ไม่ไดน้ัง่
เฉยๆ ท าหน้าท่ีน าทรัพยสิ์นของแผ่นดินคืนมา บางเร่ืองเหนือวิสัย เพราะการทุจริตสมยัน้ีเงินมนั
ไหลออกนอกประเทศ แต่เราก็มีความร่วมมือกบัต่างประเทศอยู ่ วิชา มหาคุณ  (อา้งถึงใน เดลินิวส์
ออนไลน์ , 2557) 

จากขอ้มูลทั้งหมดช้ีใหเ้ห็นวา่ การตดัสินวา่ข่าวใดจะไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม ไม่ไดข้ึ้นอยู่
กับช่วงเวลาเป็นส าคญั แต่อยู่ท่ีความส าคญัของประเด็นข่าว ว่าเป็นข่าวท่ีมีความส าคญัและมี
ผลกระทบต่อประชาชนมากแค่ไหน และหลงัจากน าเสนอข่าวไปแลว้ มีความเปล่ียนแปลงในทางท่ี
ดีข้ึน ผูก้ระท าความผิดไดรั้บการลงโทษ ขณะท่ีกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐยงัมีความ
ล่าชา้ในการตดัสินคดี เน่ืองจากอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ นอกจากน้ียงัสามารถถูกแทรกแซง
จากนกัการเมืองหรือผูมี้อ านาจได ้ 
         4.2.5  การวเิคราะห์พื้นท่ีของเหตุการณ์ในข่าว 

 ในจ านวนข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 
จ านวน 36 ข่าวสามารถแบ่งพื้นท่ีของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในข่าว ไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. พื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  จ านวน 13 ข่าว  2. พื้นท่ีต่างจงัหวดั จ านวน 12 ข่าว  และ 3. พื้นท่ีคาบเก่ียว
ระหวา่งกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั  จ  านวน 11 ข่าว 
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ตารางที ่4.10  แสดงการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม
มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ข่าว   

 
สถานที่ ข่าว 

1. พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  มีทั้งหมด 14 ข่าว คือ ข่าว “ขงัลืม” ,  ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้ง
เถ่ือน”,  ข่าว “ ทลายแก๊ง  มาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” , ข่าว “ทลายแก๊ง
มารศาสนา”, ข่าว  “เส่ียสองป่ันหุ้น”, ข่าว “คดีอุ้ม-ฆ่าสองแม่ลูก
ตระกูลศรีธนะขณัฑ์” , ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 
16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท”  , ข่าว “ เปิดโปงงบประมาณ 5 
แสนลา้น”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบฯ 
คอมพิวเตอร์” ,  ข่าว  “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนล้านพิสดาร แจ้งเท็จ 
ป.ป.ช.” , ข่าว “คดีประวติัศาตร์ : บทสะทอ้นความล้มเหลวในการ
ป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี” , ข่าว  “แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลาก
หมอวิสุทธ์ิ สู่แดนประหาร”,  ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชัน...สินบน
ขา้มชาติซีทีเอ็กซ์ ,  ข่าว“ผ่าขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น 
ชินคอร์ป 73,000 ลา้น”  

2. พื้นท่ีต่างจงัหวดั มีทั้งหมด 14 ข่าว คือ ข่าว “ฆ่าเพื่อนอ.ส. 8 ศพ”, ข่าว   “นาทราย”, 
ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว”  , ข่าว “การท าเหมืองแร่ใน
ทะเล”, ข่าว “ ฆ่าพระนกัสู้” ,  ข่าว “ เผชิญหนา้ ขจก.” , ข่าว “ วิสามญั
ฆาตกรรม7 ศพ” ,  ข่าว “สวนป่า 

 กิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ”, ข่าว “ ป่าดงใหญ่ ..ใคร
ท าลาย”, ข่าว “ผ่าจรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต” , ข่าว “เปิด
โปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วย แจกโรงเรียน”, 
ข่าว “จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พนัล้าน” , ข่าว “ทุจริต รพช.”, ข่าว 
“ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น”  
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ตารางที ่4.10  (ต่อ)   
 

สถานที่ ข่าว 
3. พื้นท่ีคาบเก่ียวระหว่าง
ก รุง เทพมหานคร และ
ต่างจงัหวดั   

มีทั้งหมด 8 ข่าว คือ ข่าว  “ทบัหลังนารายณ์บรรทมสินธ์ุ” ,   ข่าว 
“ทลายขบวนการยาม้า ปลุกส านึกไทยต้านภัยยาม้า”, ข่าว “โค่น
ขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1 ,400 ล.”,  ข่าว ทลายวงจรอุบาทว ์
ทุจริตหัวคิวแรงงาน ,  ข่าว “เจาะขบวนการซุกไข้หวดันก” , ข่าว 
“ทลายทุจริตบ้านเ อ้ืออาทรแสนล้าน ชักหัวคิว ป้ันราคาท่ี ดิน 
ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” ,ข่าว 
“ผ่าขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์”, ข่าว “เปิดโปง
ขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั”   

 
1) พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ข่าวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ในการบริหารงานประเทศของรัฐบาล  จะมีสัดส่วนข่าวทุจริตคอร์รัปชนัมากท่ีสุด  แต่รูปแบบการ
ทุจริตจะเป็นลกัษณะการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มต่อกรณีใดกรณีหน่ึงเป็นหลกั และเก่ียวเน่ือง
จากองค์กรท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ีส่วนกลาง หรือกรุงเทพมหานคร เช่น  ข่าว  “เส่ียสองป่ันหุ้น”, ข่าว 
“ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท”,  ข่าว  “คนใช-้ซุกหุ้น
หม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เท็จ ป.ป.ช. ,  ข่าว  “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เท็จ ป.ป.ช. และ ข่าว 
“ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพย ์  

ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน”,  ข่าว “ เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนลา้น”, ข่าว 
“เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบฯ คอมพิวเตอร์”,  ข่าวผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...
สินบนขา้มชาติซีทีเอ็กซ์  เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการด าเนินการของสภาผูแ้ทนราษฎรและ
กระทรวงท่ีรับผดิชอบ  

ข่าว “ ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ”, ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา” เกิดข้ึนใน
กระทรวงศึกษาธิการ และพระวดัดงัในเขตกรุงเทพ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางอ านาจทางศาสนา  

ข่าว “คดีประวติัศาตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี” 
ซ่ึงเป็นข่าวส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีเกิดเหตุอยู่ท่ีท่าเรือคลองเตย เช่นเดียวกบัข่าว “ขงัลืม” ท่ีพื้นท่ีเกิดเหตุ
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อยู่ท่ี สน.ลุมพินี -2  ขณะท่ีข่าว  “แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลากหมอวิสุทธ์ิ สู่แดนประหาร” และ
ข่าว  “คดีอุม้-ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ์” พื้นท่ีสังหาร และตวัละครในเร่ืองอยู่ในพื้นท่ี
ส่วนกลางเป็นหลกั   

2) พื้นท่ีต่างจงัหวดั  
ข่าวท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยม ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต่างจงัหวดั ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวในกลุ่มท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบของขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีรัฐ และอิทธิพลมืดของผูมี้
อิทธิพลในพื้นท่ี อนัน ามาซ่ึงการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติประเทศ โดยเฉพาะการตดัไม่ท าลายป่า  เช่น ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส. 8 ศพ”, 
ข่าว   “นาทราย” , ข่าว “   การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” , ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” , ข่าว “ 
ฆ่าพระนกัสู้”, ข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ”, ข่าว “ ป่าดงใหญ่ ..ใคร
ท าลาย” เป็นตน้  

 ข่าวทุจริตคอร์รัปชนั ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต่างจงัหวดั จะเป็นลกัษณะการท าโครงการจดัซ้ือ
จดัจา้งในต่างจงัหวดั ไม่ไดด้ าเนินการในพื้นท่ีส่วนกลาง  เช่น ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้ว
เอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วย แจกโรงเรียน”,  ข่าว “จีที 200 ไมล้้างป่าช้า... พนัล้าน”, ข่าว “ทุจริต 
รพช.”, ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น” เป็นตน้  

ข่าว “ผ่าจรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต” พื้นท่ีเกิดเหตุอยู่ท่ีโรงพยาบาลวชิร
ปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  

ข่าว “ เผชิญหนา้ ขจก.” พื้นท่ีเกิดท่ีคือ บริเวณเทือกเขาบูชิโด พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ 
3) พื้นท่ีคาบเก่ียวระหวา่งกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั   
ข่าวท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยมท่ีอยู่ในพื้นท่ีคาบเก่ียวระหว่างกรุงเทพมหานคร และ

ต่างจงัหวดั  ข่าวทุจริตคอร์รัปชนัมีสัดส่วนมากท่ีสุด โดยรูปแบบการทุจริตจะเกิดข้ึนในโครงการ
ขนาดใหญ่ตามนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล พื้นท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ประเทศ ข่าว “โค่นขบวนการ
งาบยาสาธารณสุข 1,400 ล.”,  ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชักหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน 
ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” ,ข่าวผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน า
ขา้วรัฐบาลยิง่ลกัษณ์, ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั เป็นตน้  

ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ทุจริตหัวคิวแรงงาน” แมจ้ะเป็นการทุจริตในระดบัขา้ราชการ 
ไม่ใช่ระดบันโยบาย แต่กระบวนการจดัส่งแรงงานไปท างานในต่างประเทศก็มีการด าเนินการใน
พื้นท่ีหลายจงัหวดั    
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 ข่าวท่ีมีสัดส่วนรองลงมา คือ  ข่าวกลุ่มปลุกกระแสสังคม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน
ไทยทั้งประเทศไม่ใช่พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง เช่น ข่าว  “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” ,   ข่าว “ทลาย
ขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยตา้นภยัยามา้”    

4) ความเห็นและขอ้สังเกตในประเด็นเร่ืองพื้นท่ีของเหตุการณ์ในข่าว 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ นบัตั้งแต่ช่วงปี 2548 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีรัฐบาล

พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ จนกระทัง่ในยุคของรัฐบาล        
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี นอ้งสาว เขา้มาบริหารประเทศ เม่ือปี 2554 ข่าวทุจริตท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล หลายข่าว ท่ีระบุวา่เป็นการทุจริตคอร์รัปชนัเชิงนโยบาย 
และมีความเช่ือมโยงขอ้มูลกบัต่างประเทศดว้ย  

เช่น ข่าว “ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุน้ ชินคอร์ป 73,000 ลา้น”  ซ่ึงบริษทั
ท่ีเขา้มาซ้ือหุน้ บมจ.ชินคอร์ปอเรชัน่ของครอบครัวชินวตัร –ดามาพงศ ์คือ บริษทั เทมาเส็ก โฮลด้ิง 
ของสิงคโปร์ โดยมีการจดัตั้งบริษทั กุหลาบแกว้ จ ากดั ในรูปนิติบุคคลสัญชาติไทยเขา้มาซ้ือ แต่มี
การตรวจสอบพบว่า บริษทั กุหลาบแก้ว แทจ้ริงแล้วมีสถานะเป็นบริษทันอมินีของชาวต่างชาติ 
ขณะท่ีบริษทั Ample Rich ท่ีถือหุ้นชินคอร์ปอยู่ ซ่ึงปรากฏท่ีตั้งอยู่ท่ี ตู ้ปณ. 3151 , Road Town, 
Tortola, British Virgin Island ก็เป็นบริษทันอมินีของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  

ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ก็ปรากฏขอ้มูลบริษทัจากจีน 
เขา้มาติดต่อซ้ือขา้วในสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจ าน าขา้วในรูปแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี แต่ใน
ขั้นตอนการระบายขา้วกลบัไม่ไดถู้กส่งออกไปต่างประเทศจริง ขา้วท่ีระบายออกไป กลบัหมุนเวียน
อยูใ่นประเทศไทย โดยมีบริษทั สยามอินดิกา้ จ  ากดั ของบุคคลท่ีใกลชิ้ดนกัการเมือง เขา้มารับหนา้ท่ี
เป็นนายหนา้ติดต่อซ้ือขา้วส่วนน้ีแทน  

ช้ีให้เห็นว่า การทุจริตคอร์รัปชันมีการพฒันาการเพิ่มสูงข้ึน พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุก็มีทั้งใน
ส่วนกลางและต่างจงัหวดั และพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของการกระท าความผิดก็มีการขยายตวัออกไปยงั
ต่างประเทศดว้ย  
         4.2.6  การวเิคราะห์หน่วยงานหรือองคก์รท่ีปรากฏอยูใ่นข่าว      

 จากการศึกษาเน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-
2556  จ านวน 36 ข่าว พบวา่ กระทรวงศึกษาธิการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย ์เป็นหน่วยงานหลกัท่ีปรากฏอยูใ่นข่าวท่ีไดร้างวลัมากท่ีสุด แห่งละ 4 ข่าว  
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น”, ข่าว     
“ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ”, ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการ
การเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบฯ คอมพิวเตอร์”  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ข่าว  “เส่ียสองป่ันหุน้” , ข่าว “ทลายขบวนการ
นกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท”, ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้นพิสดาร 
แจง้เทจ็ ป.ป.ช.”, ข่าว “ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุน้ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” 

 กระทรวงพาณิชย ์ ไดแ้ก่ ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน”,  ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์
รัปชัน จ าน าข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน”, ข่าว         
“ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัรขายหุ้นชินคอร์ป 73,000 ลา้น”  

โดยเน้ือหาข่าวท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  
 ส่วนต ารวจ จงัหวดั และกรมป่าไม้ ปรากฏช่ือเป็นหน่วยงานอยู่ในข่าวท่ีไดรั้บรางวลั

แห่งละ 3 ข่าว โดยข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัต ารวจ ส่วนใหญ่จะมีเน้ือหาเก่ียวกบัการละเวน้หรือปฏิบติั
หน้าท่ีโดยมิชอบเช่นเดียวกบัข่าวท่ีเก่ียวขอ้งจงัหวดั โดยเฉพาะในส่วนของขา้ราชการระดบัสูงท่ี
ร่วมมือกบัผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการในพื้นท่ี ขณะท่ี
กรมป่าไมจ้ะเป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบุกรุกตดัไมท้  าลายป่าเป็นหลกั   

 ส าหรับข่าวท่ีเหลือกระจายตัวอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หลายสิบแห่ง 
ครอบคลุมครบทุกงานท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ศาสนา  

 สะทอ้นให้เห็นว่าการใช้อ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบของขา้ราชการผูมี้อิทธิพล รวมถึงการ
ทุจริตคอร์รัปชนักระจายตวัอยู่ทุกหน่วยงานทัว่ประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ี
ลุกลามขยายตวัเขา้ไปอยู่ในวงการพระสงฆ์ดว้ย  ส่วนหน่วยงานท่ียงัไม่ปรากฏช่ือในข่าวท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยีย่ม ไดแ้ก่ กระทรวงพลงังาน กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงยติุธรรม   และกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตารางที ่4.11  แสดงรายช่ือหน่วยงานท่ีปรากฏอยูใ่นข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ  านวน 36 ข่าว 

 
ข่าว หน่วยงานหรือองค์กรในข่าว 

ข่าว “ขงัลืม”  ต ารวจ 
ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7ศพ” จงัหวดัร้อยเอด็  
ข่าว “นาทราย” หน่วยงานความมัน่คง ทหาร 
ข่าว “โค่นป่าเขาสอยดาว” เขตป่าเขาสอยดาว กรมป่าไม ้
ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” จงัหวดั 
ข่าว “ฆ่าพระนกัสู้” จงัหวดั 
ข่าว “ทุจริต รพช.”   กระทรวงมหาดไทย  
ข่าว “เผชิญหนา้ ขจก.” หน่วยงานความมัน่คง  
ข่าว “ วสิามญัฆาตกรรม 7 ศพ”     ต ารวจ 

ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 
ลา้น” 

กระทรวงศึกษาธิการ, องคก์ารคลงัสินคา้ 

ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน”  กระทรวงพาณิชย,์ กรมศุลกากร 
ข่าว “ ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” กระทรวงศึกษาธิการ, วดั 
ข่าว  “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ”     รัฐบาล, กระทรวงต่างประเทศ 

ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา”    กระทรวงศึกษาธิการ, วดั 
ข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมือง   
ท่ีไม่รู้จกัพอ” 

กรมป่าไม ้ 

ข่าว “ ป่าดงใหญ่ ..ใครท าลาย”   กรมป่าไม ้
ข่าว  “เส่ียสองป่ันหุน้” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ข่าว “ เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนลา้น”     สภาผูแ้ทนราษฎร 
ข่าว “คดีอุม้-ฆ่าสองแม่ลูกตระกลูศรีธนะขณัฑ”์  ต ารวจ 
ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทยตา้น
ภยัยามา้” 

สถาบนัการศึกษา , ต ารวจ  
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

ข่าว หน่วยงานหรือองค์กรในข่าว 
ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 
ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท” 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ธนาคาร 

ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการ
เขมือบงบฯ คอมพิวเตอร์” 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 
ล.” 

กระทรวงสาธารณสุข 

ข่าว “ผา่จรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต” โรงพยาบาลเอกชน 
ข่าว “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เท็จ 
ป.ป.ช.” 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , ป.ป.ช. 

ข่าว “คดีประวติัศาตร์ : บทสะทอ้นความ
ลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี” 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ทุจริตหวัคิวแรงงาน” กระทรวงแรงงาน 
ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลากหมอวสุิทธ์ิ 
สู่แดนประหาร” 

แพทย ์

ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก” รัฐบาล 
ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติ
ซีทีเอก็ซ์” 

กระทรวงคมนาคม  

ข่าว“ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุน้ 
ชินคอร์ป 73,000 ลา้น”  

(นายกฯ), ตลาดหลกัทรัพย,์ กระทรวงพาณิชย์, 
กรมสรรพากร  

ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวั
คิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซอ้น เชือด
วฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์, การเคหะแห่งชาติ  

ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต 
ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน” 

อบจ.  

ข่าว “จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” กองทพั  
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

ข่าว หน่วยงานหรือองค์กรในข่าว 
ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาล
ยิง่ลกัษณ์” 

กระทรวงพาณิชย ์ 

ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้น
ตนั” 

กระทรวงพาณิชย ์   

 
1) ความเห็นและขอ้สังเกตในประเด็นเร่ืองหน่วยงานหรือองคก์รท่ีปรากฏอยูใ่นข่าว      
จากการสัมภาษณ์ ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ อดีตบรรณาธิการหนงัสือพิมพป์ระชาชาติ

ธุรกิจ  ไดรั้บการยืนยนัว่า  กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงใหญ่ท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศ มีงบประมาณในการบริหารงานจ านวนมาก จึงมกัจะเกิดปัญหาการทุจริตข้ึนบ่อยคร้ัง 
ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรี ถือเป็นหน่วยงานหลกัในการดูแลรับผิดชอบการระบายขา้วจากโครงการรับจ าน า 
ซ่ึงถือเป็นนโยบายประชานิยมอนัดบัหน่ึงของรัฐบาล คอยเป็นมือเป็นไมใ้ห้  เม่ือโครงการน้ีถูก
ตรวจสอบพบวา่ มีปัญหาการทุจริต กระทรวงพาณิชยจึ์งมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย  ส่วนตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถือเป็นแหล่งเงินทุนใหญ่ของนกัการเมืองและนกัธุรกิจในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
และมีนกัการเมืองหลายคนท่ีใช้ช่องทางจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ หาเงินไปเล่นการเมือง  (ประสงค ์
เลิศรัตนวสุิทธ์ิ , การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557)  

ขณะท่ี เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์นกัวิจยัสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์
ไอ) ช้ีว่า แรงจูงใจส าคัญท่ีท าให้เกิดการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือได้เงินจ านวนมาก ใช้
ระยะเวลาสั้ น ขณะท่ีการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ระยะเวลานาน ท าให้ผูก้ระท า
ความผิดมีระยะเวลาในการหลบหนี  และบทลงโทษ โดยเฉพาะเบ้ียปรับก็ไม่รุนแรงมากเท่ากบั
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ”  (เดือนเด่น นิคมบริรักษ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล  15 มิถุนายน 2558)          
        4.2.7  การวเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัการรายงานข่าวดา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 ในจ านวนข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 
จ านวน 36 ข่าว  มีข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตประพฤติมิชอบจ านวน 22 ข่าว ไดแ้ก่ ข่าว 
“ทุจริต รพช.” ,  ข่าว “คดีประวติัศาสตร์อุม้ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ์” , ข่าว “โค่นท าลาย
ป่าเขาสอยดาว,  ข่าว “เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถ่ือน”,  ข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของ
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นกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ” ,   ข่าว  “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น, ข่าว “ทลายแก๊ง     
มาเฟีย ทุจริตเคร่ือง” , ข่าว “ทลายแก๊งมารศาสนา” , ข่าว “เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนลา้น” , ข่าว 
“เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” , ข่าว “โค่น
ขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้นบาท”,  ข่าว “เส่ียสองป่ันหุ้น” , ข่าว “ทลายขบวนการนัก
ธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี  80,000 ลา้นบาท ,  ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้
เท็จ ป.ป.ช.” , ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ ทุจริตหัวคิวแรงงาน” , ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...
สินบนขา้มชาติซีทีเอก็ซ์” , ข่าว“ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น”, 
ข่าว ‘ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา 
เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก’, ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจก
โรงเรียน”,  ข่าว  “จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” ,  ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาล
ยิง่ลกัษณ์” , ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั”  

 โดยประเด็นข่าวท่ีมีเน้ือหาทุจริตคอร์รัปชนัปรากฏให้เห็นเป็นทางการ ในข่าว “ทุจริต 
รพช.” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2522 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยกบัเอกชน ในการทุจริตก่อสร้างถนนส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.)  ใน
ภาคอีสาน และตามมาดว้ย ข่าว  “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าว
ยอดเยี่ ยมในปี 2526 ประเด็นส าคัญในข่ าว เ ป็นการร่วมมือกันระหว่างข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การคลังสินค้า (อคส.) กับเอกชน ในการทุจริตจัดซ้ืออุปกรณ์
การศึกษาในราคาแพงเกินกวา่ความเป็นจริง  

 ขณะท่ีข่าวในช่วงก่อนหน้าน้ีจะเป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งการปฏิบติัหน้าท่ีหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของขา้ราชการ  และการใชอ้  านาจของกลุ่มผูมี้อิทธิพล 

 เช่น  ปี 2515  ข่าว “ขงัลืม”  ซ่ึงเป็นข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมเป็นข่าวแรก มีการ
ระบุถึงสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้นายเวล บุลรุก แขกชาวอินเดีย ท่ีหลบหนีเขา้เมืองมาและถูกต ารวจ
ขงัลืมร่วมเป็นระยะเวลา 3 ปี เกิดข้ึนจากการละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ รับจากท่ีมีการ
น าตวันายเวล มาฝากขงัไว ้แลว้ไม่ไดด้ าเนินการอะไรทางกฎหมายต่อเน่ือง จนเป็นผลท าให้นายเวล 
ตอ้งใชชี้วติอยูใ่นหอ้งขงัเป็นระยะเวลานานกวา่ 3 ปี  

 ก่อนท่ีการละเวน้ปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐจะพฒันาข้ึนเป็นลักษณะการปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยมิชอบ โดยร่วมมือกบักลุ่มผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีกระท าผดิกฎหมาย  

 เห็นไดจ้าก ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7 ศพ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี 2516  ซ่ึงปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่ากลุ่มขา้ราชการได้ร่วมมือกับพ่อคา้ไม้ตดัท าลายป่าวางแผนสังหารนายชาญ ทอง
ไพบูลย ์อาสาสมคัรจงัหวดัร้อยเอ็ด จนเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ อ.ส. มีชยั พิมพิลา เพื่อนนายชาญท่ี
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มีส่วนรู้เห็นในการตดัไม ้กลวัความผิดและเกรงอิทธิพลมืด จึงสังหารภรรยา-ลูกและตวัเองรวม 8 
ศพ  รวมถึงข่าว “นาทราย” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2517 ซ่ึงเจา้หน้าท่ีใช้อ านาจเขา้ไป
สังหารประชาชน เผาท าลายบา้นเรือน โดยกล่าวหาว่าเป็น ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ดว้ย 
รวมถึง ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2518 ท่ีประเด็น
ส าคญัของข่าวเป็นการร่วมมือกนัของขา้ราชการเจา้หนา้ท่ีกรมป่าไมก้บัพ่อคา้นายทุนเขา้ไปบุกโค่น
ไมท้ าลายป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาว 

 แต่หลงัจากท่ีนกัการเมืองเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหารประเทศ รูปแบบการ
ทุจริตก็เร่ิมขยายวงมากข้ึน โดยบุคคลท่ีเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลังการทุจริตเปล่ียนจากข้าราชการเป็น
นกัการเมือง ขณะท่ีกระบวนการทุจริตก็มีความซับซ้อนมากข้ึน จากท่ีจ ากดัวงอยู่แค่การทุจริตใน
ระดบักระทรวง หน่วยงาน ท่ีคิดโครงการข้ึนมาเพื่อของบประมาณมาใช ้และแสวงหาผลประโยชน์ 
ในกลุ่มของรัฐมนตรี ก็เปล่ียนมาเป็นการคิดคน้นโยบาย เพื่อท าให้ช่องทางการอนุมติัท าโครงการ
ต่างๆ ภายใตน้โยบายท าไดส้ะดวกมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ “ทุจริตเชิงนโยบาย” ขณะท่ีวงเงินท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการทุจริตก็มีจ  านวนสูงข้ึนตามไปดว้ย  

 ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน” ท่ีได้รับรางวลัในปี 2529 เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีบง
ช้ีใหเ้ห็นถึงการใชอ้  านาจของนกัการเมืองร่วมมือกบัขา้ราชการแสวงผลประโยชน์ ในการอนุมติัให้
มีการน าเขา้ไมซุ้งเถ่ือนจากพม่าเขา้มาในประเทศไทย ก่อนท่ีจะปรากฏพฤติการณ์ของนกัการเมือง
ในลกัษณะเดียวกนัให้เห็นอีกคร้ังในข่าว “สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองไม่รู้จกัพอ” ท่ี
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี 2533  

 ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” 
ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2540 , ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้นบาท      
ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2541 , ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชันสินบนขา้มชาติซีทีเอ็กซ์        
ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2548 ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนั คือ การใชอ้  านาจของนกัการเมืองใน
การผลกัดนัโครงการต่างๆ เพื่อขออนุมติังบจากรัฐบาลมาแสวงหาประโยชน์ร่วมกบัเอกชน  

ขณะท่ีรูปแบบการทุจริตของนักการเมืองเร่ิมขยายวงไปยงัองค์กรและหน่วยงานอ่ืน 
เห็นได้จาก ข่าว “ทลายขบวนการนักธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท”         
ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2539 ซ่ึงมีประเด็นส าคญัในข่าวเป็นกรณีนกัการเมืองกลุ่ม 16 และ
ผูบ้ริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ (บีบีซี) ไดร่้วมกนัวางแผนน าเงินของธนาคารมาใชใ้นการ
ครอบง ากิจการบริษทัเอกชนในตลาดหลกัทรัพยห์ลายแห่ง เพื่อขายต่อท าก าไร จนท าให้เกิดปัญหา
ทางการเงินกบัธนาคารมีหน้ีเสียจ านวนหลายพนัลา้นบาท  
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ส่วนการทุจริตในระดบัขา้ราชการ ก็ยงัปรากฏให้เห็นอยู่จากเน้ือหา ข่าว “ทลายวงจร
อุบาทวทุ์จริตหัวคิวแรงงาน” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2545 ซ่ึงมีการตรวจสอบพบขอ้มูล
ขา้ราชการระดบัสูงในกระทรวงแรงงานร่วมมือกบัเอกชน ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการ
ส่งออกแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ เช่นเดียวกบั  ข่าว “เปิดโปงอบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชน 
ทุจริต” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2551 และข่าว “จีที 200 ไม ้ลา้งป่าช้าพนัลา้น” ท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยีย่มปี 2553 

ส าหรับการทุจริตเชิงนโยบายเร่ิมปรากฏให้เห็นชัดเจนจากข่าว “ผ่าขบวนการเอ้ือ
ประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2549 ซ่ึงมี
จุดเร่ิมตน้จากการท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกนโยบายแกไ้ขกฎหมายการซ้ือ
ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ส่งท าให้การซ้ือขายหุ้น บมจ.ชินคอร์ปอเรชัน่ ของครอบครัวชินวตัร-
ดามาพงศ์ จ  านวน 1,487.7 ล้านหุ้น มูลค่า 73,269 ล้านบาทให้แก่บริษทั เทมาเส็ก โฮลด้ิง ของ
สิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 ไม่ตอ้งเสียภาษี 

และมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึนในข่าว  “ ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ัน
ราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยีย่มในปี 2550 ซ่ึงโครงการบา้นเอ้ืออาทร ถือเป็นหน่ึงในโครงการท่ีถูกเรียกวา่ “ประชานิยม” เพื่อ
ใช้ในการประกาศหาเสียงของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี แต่ถูกตรวจสอบพบว่านกัการเมือง ขา้ราชการ และเอกชน ไดร่้วมมือกนัทุจริต ทั้ง
ในส่วนการป้ันราคาท่ีดิน การคดัเลือกบริษทัเอกชนเขา้มารับงาน ความเสียหายจากโครงการใน
หลายพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาก่อสร้างล่าชา้ หรือไดบ้า้นท่ีไม่มีคุณภาพ     

เช่นเดียวกบัข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ท่ีได้รับรางวลั
ข่าวยอดเยี่ยมในปี 2555  ซ่ึงโครงการรับจ าน าขา้ว ถือเป็นหน่ึงในโครงการ ประชานิยม และใชใ้น
การหาเสียงของรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่ถูกตรวจสอบพบว่า นกัการเมือง 
ขา้ราชการและเอกชน ไดร่้วมมือกนัทุจริต ทั้งขั้นตอนการรับจ าน าขา้ว และการระบายขา้ว ขณะท่ี
ตวัเลขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากโครงการน้ี มีมูลค่านบัแสนลา้นบาท  

ส่วนการระบายขา้วถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ย โดยการน าขา้วในสต๊อก
รัฐบาลท่ีไดรั้บมาจากโครงการรับน าจ าขา้วมาผลิตเป็นขา้วถุง ก็ถูกตรวจสอบพบปัญหาการทุจริต
โดยนกัการเมือง ขา้ราชการ และ เอกชน ในการลกัลอบน าขา้วส่วนน้ีไปจ าหน่ายในทอ้งตลาดแทน 
ท าให้ขา้วถุงท่ีผลิตออกมาถึงมือประชาชนจริงๆ มีจ านวนน้อย และน าไปสู่การเปิดโปงขอ้มูลของ
หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ ในช่ือข่าว “ เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” จนท าให้
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี 2557  
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อยา่งไรก็ตาม มีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจ ว่า ขณะท่ีตั้งแต่ปี 2548 จนถึง 2556 ข่าวท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยม จ านวน 7 ข่าว ทุกข่าวล้วนเป็นข่าวตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งหมด   

 
ภาพที ่4.7  แสดงพฒันาการรูปแบบ และวธีิการทุจริต จากข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิ  

อิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  ในกลุ่ม
ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั จ านวน 22 ข่าว พบว่าทุกข่าว ลว้นมีบทบาทและให้แนว
ทางการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั ดงัน้ี  

2) การเปิดโปงและระงบัยบัย ั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั  
ในจ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้ง 22  ข่าว  ภายหลงัจากท่ีนกัข่าว

น าเสนอข่าวไปส่งผลท าให้ผู ้บริหารของหน่วยงานท่ีเกิดเหตุการณ์ในข่าวเกิดการต่ืนตัว ตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบขอ้เท็จจริง ขณะท่ีหน่วยงานดา้นการตรวจสอบ ก็มีการน าขอ้มูลท่ี
ส่ือน าเสนอไปใช้ประโยชน์ขยายผลการตรวจสอบอีกทางหน่ึง ก่อนท่ีจะมีผลการสอบสวนอย่าง
หน่ึงอย่างใดออกมา  รวมถึงเป็นขอ้มูลส าคญัของฝ่ายคา้นท่ีน าไปใช้เปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจการ
บริหารงานของรัฐบาล  

 ตวัอย่างเช่น  ข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีรับผิดชอบ
คดีในขณะนั้น มีการน าแฟ้มขอ้มูลข่าวของหนงัสือพิมพม์ติชนไปใชใ้นการตั้งส านวนการสอบสวน
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คดีน้ี ก่อนท่ีจะขยายผลการสอบสวนและน าไปสู่การออกหมายจบักุมตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ
ทั้งในส่วนขา้ราชการ และพระชั้นผูใ้หญ่    

ส่วน ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.” คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็น าขอ้มูลการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ ไปใชป้ระโยชน์ในชั้นการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเช่นกนั   

เห็นไดจ้ากค าพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2544 เร่ืองคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้วินิจฉัยช้ีขาดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 295 กรณี
พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร จงใจยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน และเอกสารประกอบดว้ย
ขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีควรแจง้ให้ทราบ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 7 กนัยายน 2544 ซ่ึงมีการระบุขอ้ความในขอ้ 1.3 ว่า ผูร้้อง (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีมติเม่ือ
วนัท่ี 26 กนัยายน 2543 รับทราบขอ้มูลจากการเสนอข่าวของส่ือมวลชนและค าร้องของวา่ท่ีร้อยตรี 
เสง่ียม บุษบาบาน และใหน้ าเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตรวจสอบต่อไป...”  

ขณะท่ีข่าว  “เส่ียสองป่ันหุน้”, ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1400 ลา้นบาท”, 
ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ ทุจริตหวัคิวแรงงาน”, ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติซีที
เอ็กซ์”, ข่าว“ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น”, ข่าว ‘ทลายทุจริต
บา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข–บ๊ิกเคหะฯ 
กบัพวก’, ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วย แจกโรงเรียน”, ข่าว “ผ่า
ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้น
ตนั” ก็ถูกน าเร่ืองเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  หรือหน่วยงานตรวจสอบ 
ก่อนจะมีค าสั่งลงโทษผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของขา้ราชการ นกัการเมือง และเอกชน          

โดยในส่วนข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้นบาท” ถือเป็นข่าวช้ินแรก 
และช้ินเดียวท่ีนักการเมือง คือ นายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ในขณะนั้น ประกาศลาออก และถูกสอบสวนด าเนินคดีในขอ้หาเรียกรับสินบน และร ่ ารวยผิดปกติ 
ก่อนจะถูกตดัสินลงโทษจ าคุกในเวลาต่อมา      

ส่วน ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน” ก็น าไปสู่การซักฟอกในสภาผูแ้ทนราษฎร 
จนท าให้ ร.ต.อ.สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ตอ้งประกาศลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พาณิชย ์เช่นเดียวกบัท่ีนายกิตติ ด าเนินชาญวณิชย ์สมาชิกวุฒิสภาและเจา้ของสวนป่ากิตติ ท่ีตอ้ง
ประกาศลาออกจากต าแหน่งวฒิุสภา หลงัปรากฏขอ้มูลใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี
กรมป่าไมก่้อสร้างโรงงานไมอ้ดัและสร้างความเสียหายกบัป่าแควระบม-สียดั  ในข่าว “สวนป่ากิตติ 
อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ” 

DPU



115 
 

 

หรือข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท” 
ท่ีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ในฐานะฝ่ายคา้น ตดัเก็บขอ้มูลการน าเสนอข่าว
เขา้แฟ้ม และน าไปใช้อธิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล จนท าให้ ส.ส.กลุ่ม 16 ตอ้งประกาศลาออกจาก
ต าแหน่งรัฐมนตรี  

ส่วนข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.” แม ้พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
หวัหนา้พรรคไทยรักไทยจะถูก ป.ป.ช.ลงมติช้ีมูลความผดิคงใจยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน เอกสารประกอบด้วยขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิด จากการเขา้ด ารงต าแหน่งการเมือง
หลายคร้ัง  แต่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติช้ีขาดในภายหลงัวา่ไม่ไดจ้งใจปกปิดบญัชีทรัพยสิ์นดว้ยคะแนน
เสียง 8 ต่อ 7 และข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

ขณะท่ีข่าว  “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ก็ถือเป็นข่าวท่ีส่งผล
ท าให้ พ.ต.ท.ทกัษิณ และคนในครอบครัวถูกสอบสวน และน าไปสู่การฟ้องร้องคดีในชั้นศาลยึด
ทรัพย ์จ านวน 46,373 ลา้นบาท แต่ไม่มีการฟ้องร้องคดีอาญา  

ส่วนโครงการต่างๆ ท่ีเกิดปัญหาในข่าวแต่ละข่าว ก็มีผลเปล่ียนแปลงส าคญัเกิดข้ึน เช่น 
การถูกสั่งระงบัยบัย ั้งโครงการ ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน หรือยกเลิกโครงการ  เช่น ข่าว 
“ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น” ภายหลงัจากท่ีข่าวถูกน าเสนอ ครม.น าเร่ืองเขา้สู่ท่ี
ประชุมและสั่งยกเลิกการจดัซ้ือไดท้นัที ,  ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบ
แห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” ส่งผลท าให้รัฐบาลต้องมีการสั่งปรับลดงบประมาณจดัซ้ือ
คอมพิวเตอร์ลงมาใหม่, ข่าว “จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” ทางกองทพัมีการสั่งยกเลิกการซ้ือ
สินคา้ , ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือด
วฒันา เมืองสุข–บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” มีการปรับลดโครงการให้มีขนาดเล็กลง , ข่าว “เปิดโปง อบจ.
ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วย แจกโรงเรียน”  มีการสั่งยกเลิกการจดัซ้ือและคืนหนงัสือท่ี
ไม่มีคุณภาพใหเ้ป็นเอกชน เป็นตน้  

3) การสร้างผลต่อเน่ืองท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ข่าว “ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” และ ข่าว “ผา่

ขบวนการคอร์รัปชันจ าน าข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ถือเป็น 2 ข่าว ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย  

โดยในส่วนข่าว “ผ่าขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” 
ภายหลงัจากท่ีมติชนไดน้ าเสนอขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการตรา พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 แกไ้ขบทบญัญติัใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ใน
เร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วในกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเดิมก าหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 25 
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และเป็นกรรมการบริษทัไดไ้ม่เกิน 1 ใน 4 (มาตรา 8 วรรคสาม) ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 ซ่ึงหมายถึงบุคคลต่างดา้วสามารถถือหุ้นเพิ่มไดถึ้งร้อยละ 49 โดยไม่มี
ขอ้จ ากดั เร่ืองสัดส่วนของกรรมการบริษทัท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วอีกต่อไป  

ซ่ึงกฎหมายฉบบัใหม่น้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือศุกร์วนัท่ี 20 มกราคม 2549 
และมีผลบงัคบัใช้ในวนัเสาร์ท่ี 21 มกราคม 2549 ถัดจากนั้นอีกเพียง 2 วนั คือ วนัจนัทร์ท่ี 23 
มกราคม 2549 ครอบครัวชินวตัรก็ขายหุ้นชินคอร์ปให้เทมาเส็ก ส่งผลท าให้ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ถูกตั้งขอ้สังเกตวา่ มีการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบในการออกกฎหมาย
เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัครอบครัวตนเอง นอกจากน้ีในกระบวนการซ้ือ
ขายหุ้นก็ยงัถูกตรวจสอบพบความผิดปกติในขั้นตอนการด าเนินการหลายประเด็น อาทิ การตั้ง
บริษทั กุหลาบแก้ว จ ากดั ท่ีไม่ใช่บริษทัของคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาซ้ือหุ้น  การท าผิด
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์ฯ รวมถึงการหลีกเล่ียงไม่เสียภาษีจากการขายหุ้นคร้ังน้ี  ส่งผลให้
ฝ่ายคา้น และกลุ่มผูชุ้มนุมต่อตา้น พ.ต.ท.ทกัษิณ ในช่วงเวลานั้น น าไปขยายผลสร้างกระแสต่อตา้น
พ.ต.ท.ทักษิณ ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างมากข้ึน ก่อนท่ีรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร จะถูก
รัฐประหาร ในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.2549 ในเวลาต่อมา  

เช่นเดียวกบัข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ของหนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ท่ีเกาะติดและเจาะลึกขอ้มูลการด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้ว ซ่ึงถือเป็นนโยบาย
ประชานิยมอนัดบัหน่ึงของรัฐบาล ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี น้องสาว พ.ต.ท.ทกัษิณ  
ตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ จนกระทัง่ฝ่ายคา้นน าขอ้มูลทุจริตการระบายขา้วในโครงการ มาอภิปรายไม่
ไวว้างใจในสภาผูแ้ทนราษฎร ก่อนท่ีกลุ่มผูชุ้มชนต่อตา้นรัฐบาล น.ส.ยิ่งลกัษณ์ จะน าขอ้มูลการ
ทุจริตไปขยายผล จนกระแสต่อตา้นรัฐบาลชุดน้ีให้ขยายตวัเป็นวงกวา้งมากข้ึน  ก่อนท่ีรัฐบาล       
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร จะถูกรัฐประหารในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ซ ้ ารอยเช่นเดียวกบัรัฐบาล พ.ต.ท.
ทกัษิณ ความเห็นและขอ้สังเกตในประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัพฒันาการรูปแบบ และวธีิการทุจริต  

ขณะท่ี  พิศิษฐ ์ลีลาวชิโรภาส ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
(สตง.) ใหค้วามเห็นวา่   ปัญหาทุจริตคอร์รัปชนัมีมาทุกรัฐบาล แต่ยคุท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ยุคของ
รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ และรัฐบาลยิ่งลกัษณ์ เพราะเนน้การบริหารประเทศเหมือนบริษทั คุมอ านาจ
เบด็เสร็จ เปรียบเหมือนบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ใหญ่คนเดียว จะท าอะไรก็ได ้ขณะท่ีรูปแบบการทุจริตก็มี
ความซับซ้อนมาก มีการอาศยัอ านาจกลไกรัฐมาเป็นเคร่ืองมือดว้ย  (พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล  11 พฤษภาคม 2558) 

สอดคล้องกับ ประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ช้ีวา่ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชนัในประเทศไทยเปล่ียนแปลง
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ไปตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากการเดิมท่ีการทุจริตจ ากดัอยูใ่นวงเล็ก เร่ิมตน้ในส่วนของ
ขา้ราชการ ใชอ้  านาจหนา้ท่ีเรียกรับเงินสินบน ก่อนจะขยายตวัในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการ มีนกัการเมืองและกลุ่มพอ่คา้เอกชนเขา้มาเก่ียวขอ้ง และขยายตวัเต็มรูปแบบใน
ลกัษณะการออกนโยบายใหด้ าเนินการได ้ในลกัษณะท่ีเรียกวา่ ทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจน
ในช่วงการบริหารงานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ยิ่งลกัษณ์ 
ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี  

  “กลุ่มคนท่ีถือว่ามีบทบาทส าคญัในปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย คือ 
ขา้ราชการ เพราะท าหนา้ท่ีคอยรับใชเ้ป็นมือเป็นไมใ้ห้กบันกัการเมือง แลกกบัผลประโยชน์ทั้งเงิน
ทอง และต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงการทุจริตโครงการต่างๆ ถา้ขา้ราชการไทยเข้มแข็ง ปฏิเสธไม่
รวมมือด้วย นักการเมืองก็ท าอะไรไม่ได้”  (ประยงค์ ปรียาจิตต์, การส่ือสารระหว่างบุคคล 27 
พฤษภาคม 2558)     
        4.2.8   การวเิคราะห์ผลลพัธ์หรือผลต่อเน่ืองจากการรายงานข่าว  

 จากการศึกษาเน้ือหาข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2557 จ านวน 36 ข่าว เพื่อดูผลลพัธ์ดา้นความเปล่ียนแปลงหรือผลต่อเน่ืองหลงัการน าเสนอ
ข่าว พบวา่ข่าวทุกช้ินน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ทั้งในรูปแบบการจบักุมตวัผูก้ระท าความผิด  
ตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการท่ีเก่ียวข้อง และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงานของ
หน่วยงานหรือรัฐบาลต่อกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในข่าว ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบส าคญัของ
การตดัสินใหร้างวลัข่าวยอดเยีย่ม คือ เป็นข่าวท่ีมีผลกระทบสูง และน าไปสู่การเปล่ียนแปลง  

 ตวัอยา่งเช่น ข่าว “ขงัลืม” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมเป็นข่าวแรกในปี 2515 นายเวล 
บุลรุก แขกชาวอินเดียหลบหนีเขา้เมืองและถูกต ารวจขงัลืมร่วม 3 ปี ได้รับการปล่อยตวัเป็น
อิสรภาพภายในระยะเวลา 3 วนั หลงัการน าเสนอข่าว ขณะท่ี พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ ผูบ้ญัชา
กลางต ารวจสอบสวนกลางในสมยันั้น ไดส้ั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งของกรมต ารวจส ารวจดูวา่ยงั
มีบุคคลประเภทเดียวกบันายเวล บุลรุก หลงเหลืออยูห่รือไม่ หากมีก็ใหค้วามช่วยเหลือโดยด่วน  

 ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7 ศพ.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2516 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
สามารถจบักุมนายเซ่ง ชาญปรีชา อดีตลูกน้องคนสนิทของนายประมูล ศรัทธาทิพย ์ผูว้่าราชการ
จงัหวดัร้อยเอ็ด ในฐานะผูล้งมือสังหารนายชาญ ทองไพบูลย ์อาสาสมคัรจงัหวดัร้อยเอ็ดได ้รวมถึง
ขา้ราชการคนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2518 มีการ
โยกยา้ยขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการบุกรุกท าลายป่า และจบักุมผูก้ระท าความผิดในส่วนของเอกชน 
รวมถึงมีการประกาศตั้งเขาสอยดาวเป็นเขตอนุรักษส์ัตวป่์า   

DPU



118 
 

 

 ข่าว “เผชิญหน้า ขจก.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2523  รัฐบาลในยุคนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงแนวทางและนโยบายในการแกไ้ขปัญหาผูก่้อการร้ายใหม่ โดยใชว้ิธีการเจรจา มากกวา่
การใชก้ าลงัและอาวธุ  

 ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถ่ือน” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2529  ร.ต.อ.     
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ในขณะนั้น ท่ีอนุมติัให้มีการน าเขา้
ไมซุ้งเถ่ือนจากประเทศเพื่อนบา้นโดยไม่ถูกตอ้ง ลาออกจากต าแหน่ง รวมบริษทัเอกชนท่ีเขา้มามี
ส่วนเก่ียวขอ้งถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักุมด าเนินคดี  

 ข่าว “เส่ียสองป่ันหุ้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2535 นายสอง วชัรศรีโรจน์ 
หรือเส่ียสอง และพรรคพวกรวม 11 คน ถูกจบัในขอ้หาป่ันหุ้น ส่วนตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายใหม่และแกไ้ขกฎหมายเพื่อป้องกนัปัญหาการป่ันหุ้น ขณะท่ีหนงัสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจท่ีท าข่าวถูกฟ้องร้อง  

 ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท” ท่ี
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2539 ฝ่ายคา้นน าขอ้มูลไปอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลนายบรรหาร 
ศิลปะอาชา ในสมยันั้น นกัการเมืองกลุ่ม 16 ลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี มีการจบักุมตวัผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ลา้นบาท” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมใน
ปี 2541 นายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น ประกาศ
ลาออก และถูกสอบสวนด าเนินคดีในขอ้หาเรียกรับสินบน และร ่ ารวยผดิปกติ ส่วนขา้ราชการถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนและลงโทษทางวนิยั  

 ข่าว “คนใชซุ้กหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 
2543 พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร หวัหนา้พรรคไทยรักไทย ถูก ป.ป.ช.ลงมติช้ีมูลความผิดคงใจยื่นบญัชี
แสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน เอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือปกปิด ก่อนท่ีศาล
รัฐธรรมนูญจะลงมติช้ีขาดในภายหลงัวา่ไม่ไดจ้งใจปกปิดบญัชีทรัพยสิ์นดว้ยคะแนนเสียง 8 ต่อ 7  

 ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2547 รัฐบาล
ออกมายอมรับวา่มีปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไขห้วดันก และวางมาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งดา้นสัตว ์และการแพร่ระบาดของเช้ือโรคในคน  

 ข่าว “ผ่าขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้นชินคอร์ป 73,000 ลา้นบาท” ท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2549 พ.ต.ท.ทกัษิณ และคนในครอบครัว ถูกสอบสวน และน าไปสู่การ
ฟ้องร้องคดีในชั้นศาลยึดทรัพย ์จ านวน 46,373 ลา้นบาท บริษทัเอกชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอน
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การซ้ือขายหุน้ เช่น บริษทั กุหลาบแกว้ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ดา้ว พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.ก ากบักิจการโทรคมนาคม ซ่ึงไม่อนุญาตใหต่้างดา้วถือหุน้เกิน 49% 

 ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนัจ านวนขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม
ในปี 2555โครงการรับจ าน าข้าวถูกยกเลิก ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด ยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ ปล่อยให้มีการทุจริต ท าให้รัฐเสียหายจาก
โครงการรับน าขา้วเป็นจ านวนเงินหลายแสนลา้นบาท รัฐมนตรี ขา้ราชการ เอกชน ก็ถูก ป.ป.ช.ช้ีมูล
ความผดิการระบายขา้วในโครงการรับจ าน า ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาล  

 
ตารางที ่ 4.12  แสดงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัการน าเสนอข่าว  ของข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด

เยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ข่าว  
 

ปี ช่ือข่าว ผลการเปลี่ยนแปลง 
2515 ขงัลืม นายเวล บุลรุก แขกชาวอินเดียหลบหนีเขา้เมืองและถูกต ารวจขงั

ลืมร่วม 3 ปี ได้รับการปล่อยตวัเป็นอิสรภาพภายในระยะเวลา 3 
วนั หลังการน าเสนอข่าว ขณะท่ี พล.ต.ท.ชุมพล โลหะชาละ ผู ้
บัญชากลางต ารวจสอบสวนกลางในสมัยนั้ น ได้สั่ งการให้
หน่วยงานทุกแห่งของกรมต ารวจส ารวจดูว่ายงัมีบุคคลประเภท
เดียวกับนายเวล บุลรุก หลงเหลืออยู่หรือไม่ หากมีก็ให้ความ
ช่วยเหลือโดยด่วน 

2516 ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถจบักุมนายเซ่ง ชาญปรีชา อดีตลูกนอ้งคน
สนิทของนายประมูล ศรัทธาทิพย ์ผูว้า่ราชการร้อยเอ็ด ในฐานะผู ้
ลงมือสังหารนายชาญ   ทองไพบูลย ์อาสาสมคัรจงัหวดัร้อยเอ็ดได ้
รวมถึงขา้ราชการคนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2517 นาทราย มีการเปล่ียนแปลงนโยบายปราบปรามผูก่้อการร้าย รัฐบาลสั่ง
สอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่สามารถหาตวัผูก้ระท าความผิด
มาลงโทษได ้

2518 การโค่นท าลายป่า
เขาสอยดาว 

มีการโยกยา้ยข้าราชการท่ีเก่ียวข้องในการบุกรุท าลายป่า และ
จบักุมผูก้ระท าความผิดในส่วนของเอกชน รวมถึงมีการประกาศ
ตั้งเขาสอยดาวเป็นเขตอนุรักษส์ัตวป่์า   
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ตารางที ่ 4.12  (ต่อ) 
 

ปี ช่ือข่าว ผลการเปลี่ยนแปลง 
2520 การท าเหมืองแร่ใน

ทะเล 
รัฐบาลสั่งสอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ไม่สามารถหาตัว
ผูก้ระท าผดิได ้

2521 ฆ่าพระนกัสู้ ต ารวจจบักุมตวันายทุนสังหารพระไดท้ั้งหมด 
2522 ทุจริต รพช. ต ารวจจับกุมตัวผู ้กระท าความผิด เอกชนและข้าราชการตั้ ง

กรรมการสอบขา้ราชการพบมีความผดิจริง 
2523 เผชิญหนา้ ขจก. รัฐบาลในยุคนั้นมีการเปล่ียนแปลงแนวทางและนโยบายในการ

แกไ้ขปัญหาผูก่้อการร้ายใหม่ โดยใชว้ิธีการเจรจา มากกวา่การใช้
ก าลงัและอาวธุ 

2525 วิสามญัฆาตกรรม 7 
ศพ 

ลงโทษต ารวจท่ีกระท าความผดิ 

2526 ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์
การศึกษา สปช. 
142 ลา้น 

ครม.ยกเลิกซ้ืออุปกรณ์การศึกษา และเปล่ียนวธีิจดัซ้ือใหม่  

2529 เปิดโปงขบวนการ
ไมซุ้งเถ่ือน 

ร.ต.อ.สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ในขณะนั้ น ท่ีอนุมัติให้มีการน าเข้าไม้ซุงเถ่ือนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ถูกต้อง ลาออกจากต าแหน่ง รวม
บริษทัเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวขอ้งถูกเจา้หน้าท่ีต ารวจจบักุม
ด าเนินคดี 

2530 ทลายแก๊ งมา เ ฟี ย 
ทุจริตเคร่ืองราชฯ 

ตั้งกรรมการสอบข้าราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และลงโทษพกัราชการ
รวมทั้งไล่ออก และมีการจบักุมด าเนินคดีบุคคลท่ีเข้ามามีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัขบวนการทุจริต 

2531 ทับหลังนาราย ณ์
บรรทมสินธ์ุ 

เกิดกระแสทางเมืองสหรัฐฯ คืบทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุให้
ไทย 

2532 ท ล า ย แ ก๊ ง ม า ร
ศาสนา 

ต ารวจจับกุมตวัเจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนาและมีการสั่งโยกยา้ย
ขา้ราชการ 35 คน  รวมถึงการสั่งแกไ้ข พ.ร.บ.สงฆ์ เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดปัญหาทุจริตซ ้ ารอยข้ึนมาอีก  
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ตารางที ่ 4.12  (ต่อ) 

ปี ช่ือข่าว ผลการเปลี่ยนแปลง 
2533 สวนป่ากิตติ อีกเหล่ียม

ของนักการเมืองท่ีไม่
รู้จกัพอ 

นายกิตติ ด าเนินชาญวณิชย ์วุฒิสภาและเจา้ของสวนป่ากิตติ 
ประกาศลาออก  ต ารวจจบักุมผูก้ระท าความผดิ 

2534 ป่าดงใหญ่ ..ใครท าลาย เกิดการต่ืนตวั เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า
อยา่งจริงจงั ขณะท่ีรัฐบาลปรับปรุงโครงการจดัท่ีดินท ากินให้
ราษฎร 

2535 เส่ียสองป่ันหุน้ นายสอง วชัรศรีโรจน์ หรือเส่ียสอง และพรรคพวกรวม 11 คน 
ถูกจบัในขอ้หาป่ันหุน้ ส่วนตลาดหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลง
นโยบายใหม่และแกไ้ขกฎหมายเพื่อป้องกนัปัญหาการป่ันหุน้ 

2536 เปิดโปงงบประมาณ 5 
แสนลา้น 

 ครม.สั่งร้ือระบบจัดท างบประมาณ  และมีการโยกยา้ย
ขา้ราชการ –เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2537 คดีประวัติศาสตร์อุ้ม
ฆ่า สองแม่ลูกตระกูล
ศรี-ธนะขณัฑ ์

มีการสั่งโยกยา้ยขรก.ท่ีเก่ียวขอ้ง และจบักุมทีมฆ่าสองแม่ลูก 
ส่วนพล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ถูกตดัสินประหารชีวติ 

2538 ทลายขบวนการยาม้า 
ปลุกส านึกไทยตา้นภยั
ยามา้ 

รัฐบาลเพิ่มมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของยามา้ และจบั
ผูค้า้ยา 

2539 ทลายขบวนการนัก
ธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 
ผลาญเงินบีบีซี 80,000 
ลา้นบาท 

ฝ่ายคา้นน าขอ้มูลไปอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล ในการจบักุม
ตวัผูก้ระท าความผิดในส่วนท่ีเอกชน  ส.ส.กลุ่ม 16 ลาออกจาก
รัฐมนตรี  

2540 เปิดโปงขบวนการ
การเมือง-ขา้ราชการ
เขมือบงบฯ 
คอมพิวเตอร์ 

รัฐบาลสั่งปรับลดงบประมาณ  
และ ป.ป.ป. (ป.ป.ช.ในปัจจุบัน) เข้าตรวจสอบ แต่ยงัไม่
ปรากฏผลสอบสวน 
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ตารางที ่ 4.12  (ต่อ) 

ปี ช่ือข่าว ผลการเปลี่ยนแปลง 
2541 โค่ นขบวนกา รง าบย า

สาธารณสุข 1,400 ล. 
นายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในขณะนั้น ประกาศลาออก และถูกสอบสวน
ด าเนินคดีในขอ้หาเรียกรับสินบน และร ่ ารวยผิดปกติ ส่วน
ขา้ราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวนิยั 

2542 ผ่ า จ ร ร ย า บ ร รณหม อ
ขบวนการซ้ือขายไต 

แพทย์สภาฯ ตั้ งกรรมการสอบสวนแพทย์ 5 คน ยงัไม่
ปรากฏชดัเจนวา่มีการลงโทษ ไม่มีการฟ้องร้องโรงพยาบาล 

2543 คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนล้าน
พิสดาร แจง้เทจ็ ป.ป.ช. 

พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร หวัหน้าพรรคไทยรักไทย ถูกป.ป.ช.
ลงมติช้ีมูลความผิดคงใจยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหน้ีสิน เอกสารประกอบด้วยขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือ
ปกปิด จากการเขา้ด ารงต าแหน่งการเมืองหลายคร้ัง  ก่อนท่ี
ศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติช้ีขาดในภายหลังว่าไม่ได้จงใจ
ปกปิดบญัชีทรัพยสิ์นดว้ยคะแนนเสียง 8 ต่อ 7 

2544 คดีประวติัศาสตร์ : บท
สะทอ้นความล้มเหลวใน
การป้องกนัอุบติัภยัจาก 
สารเคมี 

ศาลตัดสินคดีให้การท่า เ รือฯ จ่าย เงินให้กับผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสารพิษร่ัวท่าเรือคลองเตย 

2545 ทลายวงจรอุบาทว์ ทุจริต
หวัคิวแรงงาน 

ถูกตั้ งกรรมการสอบข้าราชการตั้ งแต่ปลัด ย ันระดับ 7  
จ  านวน 8 ราย ไล่ออก 7 ให้ออก 1 พร้อมแก้ไขระเบียบ
จดัส่งแรงงาน 

2546 แกะรอยหมอผสัพรหาย...
ลากหมอวิ สุท ธ์ิ  สู่ แดน
ประหาร 

ต ารวจจบักุมตวั หมอวิสุทธ์ ก่อนท่ีศาลตดัสินประหารชีวิต 
แต่ขออภยัโทษ เหลือจ าคุกตลอดชีวิต ปัจจุบนัถูกปล่อยตวั
แลว้หลงัจากจ าคุกมา 10 ปี 9 เดือน 

2547 เ จ า ะ ข บ ว น ก า ร ซุ ก 
"ไขห้วดันก" 

รัฐบาลออกมายอมรับวา่มีปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไข
หวดันก และวางมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งด้านสัตว ์และการแพร่ระบาดของเช้ือโรคใน
คน 
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ตารางที ่ 4.12  (ต่อ) 

ปี ช่ือข่าว ผลการเปลี่ยนแปลง 
2548 ผ่าขบวนการคอร์รัปชนั...

สินบนขา้มชาติซีทีเอก็ซ์ 
รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ และรัฐมนตรี ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
ถูกอภิปรายไม่ไวว้างใจจากฝ่ายค้าน ขณะท่ี ป.ป.ช.ช้ีมูล
ความผดิ กบัขา้ราชการท่ีรับผดิชอบโครงการ ขณะท่ี พ.ต.ท.
ทกัษิณ และรัฐมนตรี ถูกระบุวา่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง  

2549 ผ่ า ข บ ว น ก า ร เ อ้ื อ
ประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น 
ชินคอร์ป 73,000 ลา้น 

พ.ต.ท.ทักษิณ และคนในครอบครัว ถูกสอบสวน และ
น าไปสู่การฟ้องร้องคดีในชั้นศาลยึดทรัพย ์จ านวน 46,373 
ลา้นบาท บริษทัเอกชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการซ้ือ
ขายหุ้น เช่นบริษทั กุหลาบแกว้ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตาม 
พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ 
พ.ร.บ.ก ากบักิจการโทรคมนาคม ซ่ึงไม่อนุญาตให้ต่างดา้ว
ถือหุน้เกิน 49% 

2550 ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทร
แสนล้าน ชักหัวคิว ป้ัน
ราคาท่ีดิน ประโยชน์ทับ
ซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข 
– บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก 

สั่งร้ือระบบการท าโครงการ ปรับลดจ านวนโครงการลงจาก 
6 แสนหน่วย หรือ 300,504 หน่วย  สตง.สรุปผลการ
ตรวจสอบ-ผูต้อ้งหา มีทั้งนกัการเมือง ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี 
อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องคดีในชั้นศาล หลงัคตส. ส่งเร่ืองให้
อยัการ  

2551 เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศ
ฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต ารา  
ห่วยแจกโรงเรียน 

ถูกสั่งระงับโครงการในหลายจังหวัด ส่วนผู ้เ ก่ียวข้อง
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการสอบสวนของ ป.ป.ช. 

2553 จีที  200 ไม้ล้างป่าช้า . . . 
พนัลา้น 

ถูกประกาศเลือกใช้ แต่ก็มีบางหน่วยงานยงัใช้อยู่ ขณะท่ี
สตง.เขา้ตรวจสอบ แต่ยงัไม่มีผลสรุป 

2555 ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน 
จ าน าขา้วรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ 

โครงการรับจ าน าขา้วถูกยกเลิก ป.ป.ช.ช้ีมูลความผดิ น.ส.ยิ่ง
ลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยมิชอบ ปล่อยให้มีการทุจริต ท าให้รัฐเสียหายจาก
โครงการรับน าข้าวเป็นจ านวนเงินหลายแสนล้านบาท 
รัฐมนตรี ขา้ราชการ เอกชน ก็ถูก ป.ป.ช.ช้ีมูลความผดิการ 
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ตารางที ่ 4.12  (ต่อ) 

ปี ช่ือข่าว ผลการเปลี่ยนแปลง 
  ระบายขา้วในโครงการรับจ าน า ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอน

การฟ้องร้องในชั้นศาล 
2556 เปิดโปงขบวนการทุจริต

ขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั 
คณะอนุกรรมาธิการฯ วฒิุสภา สรุปวา่มีความผิด ส่งเร่ืองให ้
ป.ป.ช. สอบแลว้ แต่ยงัไม่มีผลสรุปเป็นทางการ  

 
จากการสัมภาษณ์นักข่าวท่ีท าข่าวได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  

ไดรั้บการยนืยนัวา่ ผลท่ีเกิดข้ึนต่อตวันกัข่าว หรือองคก์รส่ือ ทั้งระหวา่งและหลงัการน าเสนอข่าว มี
หลายประการ อาทิ การถูกข่มขู่ กดดนัจากกระแสสังคม การฟ้องร้องคดีความ รวมไปถึงการถอน
โฆษณา  

ตุลย ์ศิริกุล อดีตนกัข่าวหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ผูท้  าข่าว “เผชิญหนา้ ขจก.” ท่ีไดรั้บรางวลั
ข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2523 ระบุว่า ภายหลงัจากท่ีน าเสนอบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าขบวนการโจร    
ก่อการร้าย (ขจก.) ถูกเจา้หนา้ท่ีรัฐ ติดตามตวัและกดดนัให้บอกท่ีหลบซ่อนของขจก. แต่ตนเองก็ไม่
ยอมเปิดเผยขอ้มูล เพราะการปกปิดขอ้มูลของแหล่งข่าวถือเป็นหลกัจรรยาบรรณท่ีส าคญัในการ
ท างานของนกัข่าวท่ีตอ้งรักษาไว ้ (ตุลย ์ ศิริกุลพิพฒัน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  26 กุมภาพนัธ์ 
2558)       

ภาสกร จ าลองราช อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ผูท้  าข่าว “ทะลายวงจรอุบาทว ์
ทุจริตหวัคิวแรงงาน” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2545 กล่าววา่ เน่ืองจากข่าวท่ีตนท ามีความ
เก่ียวขอ้งกบัขา้ราชการระดบัสูงในกระทรวง คือ ปลดักระทรวง หลงัจากน าเสนอข่าวในช่วงแรก
ออกไป ท าให้การท างานข่าวของตนเองในกระทรวงแรงงานยากข้ึน เพราะถูกจบัตามองจากคนใน
กระทรวงเป็นอย่างมาก เวลาจะเขา้ออกห้องแหล่งข่าวคนไหนก็ตอ้งระวงัเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้
แหล่งข่าวได้รับความเดือดร้อนไปด้วย (ภาสกร จ าลองราช, การส่ือสารระหว่างบุคคล 19 
พฤษภาคม 2558) 

ส่วน อรอุมา ศรีสมยั ผูส่ื้อข่าวสายเศรษฐกิจหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ หน่ึงในทีมข่าว 
“เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2556 กล่าวว่า 
ในช่วงท่ีท าข่าว เคยมีบริษทัเอกชนหน่ึงแห่งโทรศพัท์มาในลกัษณะข่มขู่ว่า ห้ามเขา้มายุ่งเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีอีก แต่ตนก็ไม่ได้สนใจท าข่าวต่อไปตามปกติ เพราะถือว่าเป็นหน้า ท่ี และไม่ได้มี
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ผลประโยชน์อะไรแอบแฝงในการท าข่าวช้ินน้ี (อรอุมา ศรีสมยั, การส่ือสารระหว่างบุคคล 25 
เมษายน 2558) 

ขณะท่ีข่าว “เจาะขบวนการซุกไข้หวดันก” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2547 
นักข่าวสายเศรษฐกิจท่ีท าข่าวช้ินน้ีก็ถูกข้าราชการหรือนักการเมือง ข่มขู่กดดันว่าก าลังท าให้
ประเทศชาติเสียหายโดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ไก่ไปต่างประเทศท่ีมูลค่านบัแสนลา้นบาท จาก
การน าเสนอข่าวแพร่ระบาดของเช้ือโรคท่ีไม่เป็นความจริงในช่วงแรก  

เช่นเดียวกบัข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย...ลากหมอวิสุทธ์ิ สู่แดนประหาร” ท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2546 ท่ีนกัข่าวของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ถูกกดดนัอยา่งหนกัในช่วงแรก ท่ี
น าเสนอขอ้มูลวา่ หมอวิสุทธ์ิ ปรากฏรายช่ือเป็นผูต้อ้งสงสัยฆาตกรรมภรรยาของตนเอง ทั้งจากคน
ในครอบครัวหมอวิสุทธ์ิ ท่ีถูกวา่จะฟ้องร้อง รวมถึงกลุ่มเพื่อนของหมอวิสุทธ์ิก็ออกมาเคล่ือนไหว
ให้ขอ้มูลต่อสังคมวา่หมอวิสุทธ์ถูกใส่ร้าย ก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะคน้พบพยานหลกัฐานส าคญัท่ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่หมอวสุิทธ์ิเป็นผูล้งมือสังหารภรรยาจริง จึงท าใหก้ระแสกดดนัลดนอ้ยลงไปตามล าดบั  

ส่วนข่าวยอดเยีย่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความมี 1 ข่าว  คือ  ข่าว 
“ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติซีทีเอก็ซ์” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม ในปี 2548   

โดยเ ม่ือว ันท่ี  22 กันยายน 2551 หนังสือพิมพ์ก รุง เทพธุรกิจ  ซ่ึง เ ป็นหน่ึงใน
หนังสือพิมพ์เครือเดอะเนชั่นกรุ๊ป ได้ตีพิมพ์ประกาศช้ีแจงกรณีซีทีเอ็กซ์  ระบุว่า หนังสือพิมพ์
รายวนักรุงเทพธุรกิจ และนายจกัรกฤษ เพิ่มพูน โดยต าแหน่งบรรณาธิการผูพ้ิมพผ์ูโ้ฆษณาใคร่ขอ
โทษ บริษทั แพทริออท บิซิเนส คอนซลัแตนส์ จ ากดั และนายวรพจน์ ยศะทตัต ์หรือท่ีเรียกในข่าว
วา่ "เส่ียเช" ท่ีไดเ้สนอข่าวผดิพลาดเกินความจริง จนท าใหเ้กิดความเสียหายต่อกิจการและช่ือเสียง  

“...จากการท่ีนสพ.กรุงเทพธุรกิจ-จากเวบ็ไซต ์bangkokbiznews.com/2005/special/ctx  
ของหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ไดตี้พิมพข์่าวและวเิคราะห์ข่าวในวนัท่ี 25 เมษายน 14 พฤษภาคม 
และ 16 พฤษภาคม 2548 เป็นตน้ ไดล้งข่าวในหนา้หนงัสือพิมพแ์ละเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเน่ือง อนัเป็น
ความเขา้ใจผดิและวเิคราะห์ข่าว หรือสรุปข่าวคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

การวิเคราะห์หรือสรุปข่าวว่าบริษทัแพทริออท และนายวรพจน์ หรือเส่ียเช เป็นบริษทั
นายหนา้ท่ีใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีรัฐและบุคคลในพรรคการเมืองของไทยนั้น เป็นเสมือนการพิพากษา
บริษทั แพทริออท และนายวรพจน์เป็นจ าเลยสังคม ซ่ึงนายวรพจน์ ยศะทตัต ์หรือเส่ียเช ไดย้ืนยนัใน
การเสวนาท่ีสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2548 และกบั
คณะกรรมการสืบสวนคดีทุจริตการจดัซ้ือเคร่ืองตรวจวตัถุระเบิด ทุกคณะ ว่า ไม่ได้เป็นคนจ่าย
สินบน และไม่ชอบการจ่ายสินบน ประกอบการธุรกิจดว้ยความสุจริต  
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จากข่าวผิดพลาดเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดความเสียหายต่อกิจการและช่ือเสียง
ของความท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น จึงใคร่ขอโทษบริษทั แพทริออท บิซิเนส คอนซลัแตนส์ จ ากดั และนาย
วรพจน์ ยศะทตัต ์หรือท่ีเรียกในข่าววา่ "เส่ียเช" และหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจและบรรณาธิการ จึง
ขอแสดงความรับผิดชอบในการแกข้่าวเผยแพร่ขอ้เท็จจริง ท่ีมา เอกสารแนบทา้ย บนัทึกขอ้ตกลง 
คดีหมายเลขด าท่ี 2775/2548 ..” 

ขณะท่ี ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติ ผูท้  าข่าว 
“คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เท็จ ป.ป.ช.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2543  กล่าววา่ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการน าเสนอข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนล้านพิสดาร แจ้งเท็จ ป.ป.ช.” คือ 
บริษทัชินคอร์ป ถอนโฆษณาจากส่ือในเครือมติชนทั้งหมด  ซ่ึงก็ได้รับเสียงเตือนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัอยู่เหมือนกนั โดยเฉพาะขอ้ความของฝ่ังนกัการเมืองท่ีเสียหายในข่าวท่ีระบุว่า 
“คุณประสงค์น่ีเล่นผมไม่เลิกเลยนะ” แต่หลังจากท่ีตนน าข้อมูลเอกสารไปแสดงให้ดูทั้ งหมด 
เจา้ของหนงัสือพิมพ์ก็ยอมรับในขอ้มูลและปล่อยให้น าเสนอข่าวจนจบ (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557) 
         4.2.9  การสรุปประเด็นเก่ียวกบัการสังเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล เพื่อเป็น
แนวทางการพฒันารายงานข่าวสืบสวน   
 ในส่วนน้ีเป็นการสรุปขอ้มูลและขอ้เสนอแนะในการท าข่าวเชิงสืบสวนจากข่าวท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยีย่ม ในจ านวนข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี  2515-
2556 จ านวน 36 ช้ิน นั้น มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ลกัษณะท่ีมาและการคน้พบประเด็นข่าวเชิง
สืบสวนใน  3  รูปแบบ คือ  

1. ท่ีมาจากตวันกัข่าว มีจ านวน 1 ข่าว ไดแ้ก่  ข่าว “ขงัลืม” ซ่ึงเป็นข่าวแรกท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล เม่ือปี 2515   โดย น้อย ทรัพยพ์อกพูน  ผูส่ื้อข่าวสาย
อาชญากรรม หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  คน้พบประเด็นข่าวน้ี จากการสังเกตเห็น นาย เวล บุลรุก แขก
ชาวอินเดีย วยั 47 ปี ถูกคุมขงัไวท่ี้สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี 2 มาเป็นระยะเวลานาน ไปส่ือข่าวก่ี
คร้ังก็พบเห็นอยู่อย่างนั้น จึงเกิดความสงสัย จากนั้นจึงตั้งค  าถามกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เม่ือทราบขอ้มูล
ส าคญัว่า นาย เวล บุลรุก ถูกขงัลืมมาเป็นเวลา 3 ปีกว่า  ผูส่ื้อข่าวจึงน าขอ้เท็จจริงท่ีไดรั้บมาน ามา
เสนอเป็นข่าวต่อสาธารณชน ส่งผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายต่างออกมาด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
น าตวันายเวล บุลรุก จนได้รับอิสรภาพภายเวลา 3 วนัหลังจากการน าเสนอข่าว ซ่ึงการค้นพบ
ประเด็นและการน าเสนอข่าวดงักล่าวของนอ้ย ทรัพยพ์อกพูน  ถือเป็นการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชน  
และท าใหข้่าวช้ินน้ี ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม 
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 2.   ท่ีมาจากแหล่งข่าวใหข้อ้มูลทั้งค  าบอกเล่าและเอกสาร มีจ านวน  21 ข่าว ไดแ้ก่  ข่าว 
“ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ.”, ข่าว “ การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว”,  ข่าว “ฆ่าพระนกัสู้” , ข่าว “วิสามญั
มาตกรรม 7 ศพ” , ข่าว  “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น” , ข่าว “เปิดโปงขบวนการไม้
ซุงเถือน” , ข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” , ข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” , ข่าว 
“ทลายแก๊งมารศาสนา” , ข่าว “ส่วนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของนกัการเมืองท่ีไม่รู้จกัพอ” ,  ข่าว “เส่ีย
สองป่ันหุ้น”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการผลาญงบประมาณ 5 แสนลา้น”,  ข่าว “ทลายขบวนการนกั
ธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท” , ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-
ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” , ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1400 
ลา้นบาท”, ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก” , ข่าว “ผา่จรรณยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต”,  
ข่าว “แกะรอยหมอผสัพรหาย… ลากหมอวิสุทธ์ิสู่แดนประหาร” ,ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...
สินบนขา้มชาติซีทีเอ็กซ์”, ข่าว “ เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจก
โรงเรียน , ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั”  โดยเบ้ืองตน้หลงัจากไดรั้บขอ้มูลจาก
แหล่งข่าวทั้งค  าบอกเล่าและเอกสาร นกัข่าวไดใ้ชก้ระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนเขา้มาช่วยในการ
ท าข่าว  ทั้งการตรวจสอบยืนยนัความถูกตอ้งขอ้มูลท่ีไดรั้บ  การสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งให้ครบถว้น
รอบดา้น  การลงพื้นท่ี  และน าเสนอข่าวต่อสาธารณชนโดยไม่เกรงกลวัต่ออิทธิพลของผูมี้อ  านาจท่ี
ปรากฏอยูใ่นข่าว  ถือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทการเป็น “สุนขัเฝ้าบา้น” (Watchdog)  ซ่ึงเป็น
พื้นฐานหลกั การท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนท่ีจะตอ้งคอยดูแลรักษาผลประโยชน์ใหป้ระชาชน และท า
ใหข้่าวทั้ง 21 ข่าว ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม  
 3.  ท่ีมาจากการจบัประเด็นข่าวจากเหตุการณ์ข่าวท่ีปรากฏข้ึนมาเจาะลึกต่อ มีทั้งหมด 
14 ข่าว ได้แก่  ข่าว “นาทราย”, ข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” ,  ข่าว “ทุจริต รพช.”,  ข่าว 
“เผชิญหน้า ขจก.” ,ข่าว “ป่าดงใหญ่… ใครท าลาย” , ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึกไทย
ตา้นภยัยามา้”, ข่าว “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้น พิสดารแจง้เทจ็ ป.ป.ช.,” ข่าว “คดีประวติัศาสตร์” : บท
สะทอ้นความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี” , ข่าว “คดีประวติัศาสตร์อุม้ฆ่าสองแม่ลูก 
ตระกูลศรีธนะขัณฑ์”,  ข่าว “ทลายวงจรอุบาทว์  ทุจริตหัวคิวแรงงาน, ข่าว“ผ่าขบวนการเอ้ือ
ประโยชน์ชินวตัร ขายหุน้ ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” , ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวั
คิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” , ข่าว “จีที 200 ไม้
ลา้งป่าช้า” , ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชนั จ าน าขา้วรัฐบาลยิ่งลกัษณ์” ซ่ึงภายหลงัจากท่ีนกัข่าว
คน้พบประเด็นโดยใชก้ระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนเขา้มาช่วยตั้งแต่ขั้นตอนการคิดประเด็นข่าว  
รวมไปถึงการลงมือท าข่าวจนประสบผลส าเร็จ และท าใหข้่าวทั้ง 14 ข่าว  ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม
เช่นกนั    
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ตารางที ่4.13  แสดงการรูปแบบของท่ีมาประเด็นข่าว ของข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิ  
                       อิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ข่าว 

 
ประเด็นข่าว ข่าว 

ท่ีมาของประเด็นข่าวจากตวันกัข่าว ข่าว “ขงัลืม” 
ท่ีมาจากแหล่งข่าวให้ข้อมูลทั้งค  าบอกเล่า
และเอกสาร 

มีทั้งหมด 21 ข่าว คือ ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ.”, 
ข่าว “ การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว”,  ข่าว “ฆ่า
พระนกัสู้” , ข่าว “วสิามญัฆาตกรรม 7 ศพ” , ข่าว 

  “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142  ล้าน” , 
ข่าว “เปิดโปงขบวนการไมซุ้งเถือน” , ข่าว “ทลาย
แก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” , ข่าว “ทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธ์ุ” , ข่าว “ทลายแก๊งมาร
ศาสนา” ,  ข่าว “ส่วนป่ากิตติ อีกเหล่ียมของ
นักการเมืองท่ีไม่รู้จักพอ” ,  ข่าว “เส่ียสองป่ัน
หุน้”, ข่าว “เปิดโปงขบวนการผลาญงบประมาณ 5 
แสนล้าน”,  ข่ าว “ทลายขบวนการนักธุรกิจ
ก า ร เ มื อ ง ก ลุ่ ม  1 6  ผ ล า ญ เ งิ น 
บีบีซี 80,000 ลา้นบาท” , ข่าว “เปิดโปงขบวนการ
การเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย 
คอมพิวเตอร์” ,  ข่าว “โค่นขบวนการงาบยา
สาธารณสุข  1 ,400  ล้านบาท” ,  ข่ าว  “ เจาะ
ขบวนการซุกไข้หว ัดนก” , ข่าว “ผ่าจรรณยา
บรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต”,  ข่าว “แกะรอย
หมอผสัพรหาย… ลากหมอวิสุทธ์ิสู่แดนประหาร” 
,ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติซี
ทีเอ็กซ์”, ข่าว “ เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้ ว
เอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน , ข่าว 
“เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั”   
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

ประเด็นข่าว ข่าว 
ท่ีมาจากการจบัประเด็นข่าวจากเหตุการณ์ท่ี
ปรากฏข้ึนมาเจาะลึกต่อ 

มีทั้งหมด 14 ข่าว คือ  ข่าว “นาทราย” ,ข่าว “ การ
ท าเหมืองแร่ในทะเล” ,  ข่าว “ทุจริต รพช.”    ข่าว 
“เผชิญหน้า ขจก.”, ข่าว “ป่าดงใหญ่… ใคร
ท าลาย” , ข่าว “ทลายขบวนการยามา้ ปลุกส านึก
ไทยตา้นภยัยามา้”, ข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนล้าน 
พสิดารแจง้เท็จ ป.ป.ช., ข่าว “คดีประวติัศาสตร์” : 
บทสะทอ้นความล้มเหลวในการป้องกนัอุบติัภยั
จากสารเคมี” , ข่าว “คดีประวติัศาสตร์อุม้ฆ่าสอง
แม่ลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ์”,  ข่าว “ทลายวงจร
อุบาทว ์ ทุจริตหัวคิวแรงงาน, ข่าว “ผา่ขบวนการ
เอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 
ลา้น” , ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนล้าน 
ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือด
วฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” , ข่าว “จีที 
200 ไมล้า้งป่าชา้” , ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั 
จ าน าขา้วรัฐบาลยิง่ลกัษณ์”   

 
               1) ความเห็นและขอ้สังเกตในประเด็นเร่ืองท่ีมาของประเด็นข่าว 
  1. ประเด็นท่ีมาจากตวันกัข่าว   

  สุเมธ สมคะเน  ผูส่ื้อข่าวและช่างภาพส่วนกลาง หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เคยเขียนบทความ 
ช่ือเร่ืองว่า “หน่ึงค าถาม...คนช่างสังเกต ปฐมบทข่าวยอดเยี่ยมอิศรา”   อธิบายถึงการได้มาซ่ึง
ประเด็นข่าว “ขงัลืม” ของ นอ้ย ทรัพยพ์อกพนู  ไวใ้นหนงัสือวนันกัข่าว 5 มีนาคม 2549  ดงัน้ี  

 (1.1) ช่างสังเกต-ข้ีสงสัย  
 “ชายคนน้ีมีความผิดอะไร ท าไมต ารวจไม่ส่งฟ้องศาลหรือปล่อยตวัไป เพราะตาม
อ านาจการควบคุมผูต้อ้งหานั้น ต ารวจสามารถกกัขงัไวไ้ด้แค่ 7 วนัเท่านั้น”  นั่นเป็นค าถามเดียว     
ท่ีเกิดข้ึนในความคิดของนกัข่าวอาชญากรรมท่ีตระเวนหาข่าวตามโรงพกัจากหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ 

DPU



130 
 

 

ท่ีช่ือ น้อย ทรัพยพ์อกพูน หลงัจากพบเห็นชายวยักลางคน หน้าตาเป็นแขก สภาพผมเผา้รุงรังยืน
เกาะลูกกรงภายในห้องขงัของสถานีต ารวจนครบาลลุมพินี 2  ร้องพร ่ า เพอ้เหมือนคนเสียสติเป็น
เวลากวา่ 1 ปี” 

 (1.2) ตั้งค  าถาม-หาค าตอบ 
 “อลงกฏ จิตตช่ื์นโชติ อดีตนกัข่าวอาชญากรรมรุ่นนอ้งของนอ้ยในขณะนั้น ปัจจุบนัเป็น

หวัหน้าข่าวอาชญากรรมหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  เล่าให้ฟังวา่  พี่นอ้ยตอนนั้นมีหนา้ท่ีตระเวนหาข่าว
โรงพกัในสังกดักองบงัคบัการนครบาลใต ้ ข้ึนโรงพกัลุมพินีอยู่หลายคร้ัง จนสงสัยว่าชายแขกวยั
กลางคนท าผิดอะไร เพราะมาท่ีโรงพกัแห่งน้ีทีไรก็เห็นอยู่ในห้องขงัตลอด  และเม่ือตรวจสอบดู
รายช่ือผูต้อ้งหาท่ีเขียนไวบ้นกระดานหนา้หอ้งขงัก็ไม่ปรากฏรายละเอียด  สอบถามเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
นอ้ยใหญ่บนโรงพกัก็ไม่มีใครทราบท่ีมาท่ีไป”   

 “นอ้ยถามทุกคน ไม่เวน้แต่ตวัเอกของเร่ือง คือ เวล บุลรุก”  
 (1.3) ตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึก 
 นอกเหนือจากอธิบายถึงการไดม้าซ่ึงประเด็นข่าว “ขงัลืม” แลว้ บทความน้ี ยงัอธิบายถึง

กระบวนการท าข่าวของ นอ้ย ทรัพยพ์อกพนู  เพิ่มเติมวา่  
  “ ภายหลังท่ีเสนอข่าวดังกล่าว ไม่เพียงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกวา้งขวาง

ภายในประเทศ แต่ยงัถูกส านกัข่าวต่างประเทศหยบิไปตีพิมพน์ าเสนอไปทัว่โลก จนมีผลให้นายเวล 
บุลรุก ได้รับอิสรภาพและเขา้รับการรักษาเยียวยาอาการของโรคประสาทในโรงพยาบาลในเวลา
ต่อมา  กระนั้นนอ้ยยงัรู้สึกวา่  ค  าถามของเขายงัไม่ไดรั้บการตอบใหก้ระจ่าง...?   

 เพราะเม่ือเสาะหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประวติั เวล บุลรุก   พบวา่ เร่ืองของผูต้อ้งหา "ขงั
ลืม"  ชาวอินเดียผูน้ี้  ไม่เพียงแต่จะถูกขงัลืมในประเทศไทย แต่ทางการอินเดียในช่วงปี พ.ศ.2496-
2511  ก็ลืมว่ามีพลเมืองท่ีช่ือ เวล บุลรุก เหมือนกนั เน่ืองจากไม่มีความมัน่ใจว่าผูต้อ้งหารายน้ีเป็น
ชาวอินเดียจริงหรือไม่  

 นั่น จึงท าให้น้อยน า เสนอข่าว น้ี ต่อในวันต่อมา  ด้วยการตีพิมพ์ค  าสัมภาษณ์            
พ.ต.อ. (พิเศษ) เทพย ์ธีรจนัทรานนท ์รองผูบ้งัคบัการกองตรวจคนเขา้เมือง ในขณะนั้นวา่  เวล บุล
รุก  ไม่ได้เพิ่งจะถูกจบัเม่ือปี พ.ศ.2512 แต่มีคดีหลบหนีเขา้ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2495 โดยถูก
เจา้หนา้ท่ีต ารวจนครบาลจกัรวรรดิจบักุม ส่งฟ้องศาลจ าคุกเป็นเวลา 1 ปี และปรับอีก 1,000 บาท  มี
ชีวิตอยู่ระหว่างการหลบหนีเจา้หน้าท่ีต ารวจอยู่นอกตะราง ในตะราง และโรงพยาบาลประสาท
ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมา  

 “...ทางต ารวจกองตรวจคนเขา้เมืองไดติ้ดต่อกบัสถานทูตอินเดียประจ าประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2496  ขอใหห้าทางส่งตวั เวล บุลรุก กลบั โดยขอใหอ้อกค่าใชจ่้ายในการน้ีดว้ย แต่สถานทูต
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อินเดียในคร้ังกระนั้นมีการติดต่อแบบบ่ายเบ่ียง แจง้วา่ไม่อาจหาเรือไปกลักตัตาได ้แต่ก็จะพยายาม 
แมไ้ม่อาจจะจดัส่งเขากลบัทางเรือ แต่ก็จะหาทางส่งเขากลบัทางเคร่ืองบินให้ได ้แลว้การติดต่อขาด
หายไปตั้งแต่บดันั้น ไม่มีการค ้าประกนัให้ออกมาจากท่ีกกัขงัเหมือนรายอ่ืน ๆ เลย  ระหว่างน้ีเอง
ปรากฏวา่มีอาการทางประสาท จึงไดถู้กส่งตวัไปรักษาท่ีโรงพยาบาลศรีธญัญา เกิดหนีหายไป 

 ....เร่ืองของ เวล บุลรุก มาปรากฏอีกคร้ังหน่ึงในปี พ.ศ.2512  คราวน้ีเขาถูกต ารวจบาง
รักจบัในขอ้หาเดียวกนั ไม่มีใครรู้ว่าระหว่างท่ีเขาหลบออกจากโรงพยาบาลไปนั้น เขาไปท าอะไร
อยูท่ี่ไหน เร่ืองของเขาถูกส่งมายงัต ารวจกองตรวจคนเขา้เมืองอีกคร้ังหน่ึง 

 พ.ต.อ. (พิเศษ) เทพย ์ธีรจนัทรานนท ์ ยืนยนัอย่างหนกัแน่นว่า ... บุคคลน้ีไม่ไดถู้กขงั
ลืม เราจ าเป็นตอ้งกกัตวัไวร้ะหวา่งด าเนินเร่ืองเพื่อการส่งกลบัประเทศ เพราะ เวล บุลรุก ไม่มีใครมา
ค ้ าประกนั หากจะปล่อยตวัไปโดยไม่ตอ้งอยู่ระหว่างการกกัตวั สถานทูตอินเดียหรือแมก้ระทัง่
สมาคมชาวอินเดียก็ไม่คิดจะท า ไม่เหมือนชาวต่างประเทศอ่ืนๆ  อย่างคนจีนอย่างน้ี มูลนิธิ           
ป่อเต็กต๊ึงเขาประกนัหมด เร่ืองมนัก็ง่ายต่อการด าเนินเร่ืองขั้นต่อไป ตอนน้ีกองต ารวจตรวจคนเขา้
เมืองก าลงัท าเร่ืองเสนอต่อกรมต ารวจอยูพ่อดี ผมอยากให้แกกลบับา้นนานแลว้ คราวน้ีเม่ือเร่ืองมนั
ถึงขนาดน้ีคิดวา่แกคงไดก้ลบับา้นแน่" 

 และก็ได้ผล...รุ่งข้ึนวนัท่ี 21 เม.ย.  ทางสถานทูตอินเดียได้ส่ง อินเตอร์ ดามนั ซิงห์   
ผูช่้วยแผนกวีซ่าของสถานทูตในขณะนั้น กบั กุรมุด ซิงห์ อดีตประธานสมาคมอินเดียแห่งประเทศ
ไทย มาติดต่อประกนัตวั เวล บุลรุก กบั พล.ต.ต.ม.ร.ว.นิตย ์ภาณุมาศ ผูบ้งัคบัการกองตรวจคนเขา้
เมือง ทนัที  ในวนัดงักล่าว เวล บุลรุก ไดรั้บอิสรภาพเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 ปี  

 (1.4) เกาะติดกดัไม่ปล่อย 
 .... แต่ข้อเท็จจริงท่ีผ่านมา ท าให้น้อยไม่อาจให้ เวล บุลรุก กลายเป็นบุคคลท่ีถูกลืม

เหมือนเช่นในอดีตอีกต่อไป  น้อยยงัติดตามเร่ืองราวและเส้นทางชีวิตของชายชาวอินเดียผูน้ี้ต่อไป  
จากวนัท่ีไดรั้บอิสรภาพ เวล บุลรุก ไปพ านกัพกัพิงอยู่ท่ีไหน และจะไดเ้ดินทางกลบับา้นเกิดอยา่ง
สมหวงัหรือไม่อยา่งไร ...? 

 ท่ีร้านขายปืนไทยเนชัน่แนล เลขท่ี 52 ถ.เจริญกรุง นครหลวงกรุงเทพธนบุรี (ในขณะ
นั้น)  ซ่ึงเป็นท่ีพกัของ กุรมุด ซิงห์   ผูป้ระกนัตวั เวล บุลรุก  ออกมา  นอ้ยไดติ้ดตามมาดูสภาพชีวิต
ใหม่ของชายผูถู้กขงัลืมตลอดเวลา พร้อมกบัเขียนรายงานข่าวว่า  ทนัทีท่ีเขา (เวล บุลรุก) กา้วพน้
ออกมาสู่บรรยากาศโลกภายนอก กุรมุด ซิงห์  ไดพ้าตวัเขาไปตดัผมโกนหนวดโกนเครา หาเส้ือผา้
ชุดใหม่ให้ และพากลบัไปพ านกัยงับา้น จดัการช าระร่างกายจนหมดจด พร้อมกบัจดัอาหารอยา่งดี
มาให้รับประทาน ปรากฏวา่ เวล บุลรุก กินอาหารไดม้ากเป็นพิเศษ และนอนหลบัพกัผอ่นไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ... กุรมุด ซิงห์   เปิดเผยวา่ เม่ือไดกิ้นยาของหมอ และให้พกัผอ่นอยา่งเต็มท่ีแลว้ รู้สึกวา่อาการ
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ของ เวล บุลรุก ดีข้ึนกวา่เดิม พูดคุยกนัในภาษาอินเดียก็รู้เร่ือง พอถามถึงบา้นเกิด เวล บุลรุก ก็บอก
วา่ เกิดท่ี ต.เซ็ลกาม ซ่ึงอยูท่ี่กลักตัตา เมืองท่าของอินเดีย 

 เฝ้าติดตามท าข่าวชีวิต เวล บุลรุก จนกระทัง่วนัท่ีชายวยักลางคนชาวอินเดียผูน้ี้เดินทาง
พน้แผ่นดินไทย  โดยเขาเขียนรายงานว่า    เม่ือไดรั้บอิสรภาพจากห้องขงัสถานีต ารวจนครบาล
ลุมพินี กุรมุด ซิงห์   ไดส่้งตวั เวล บุลรุก เขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา เป็นเวลา 1 
เดือน จากนั้นเวล บุลรุก ชาวอินเดียวยั 47 ปี ผูห้วุดหวิดเกือบจะถูกขงัลืมในตะรางไทย ก็ไดเ้หินฟ้า
เดินทางกลบัสู่แผน่ดินบา้นเกิดเมืองมารดร โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน ทีจี 311 ซ่ึงมี ฉตัร เคสกุล 
นอ้งชาย กุรมุด ซิงห์  เศรษฐีผูใ้จบุญชาวอินเดีย ผูอุ้ปถมัภค์  ้าชูในระหว่างท่ี เวล บุลรุก ออกมาจาก
คุกและเป็นผูช่้วยเหลือจน เวล บุลรุก ไดรั้บอิสรภาพ เป็นผูไ้ปส่งถึงสนามบินดอนเมือง 

 สภาพชีวิตใหม่ของ เวล บุลรุก ผิดแผกแตกต่างไปกว่าในสภาพเดิมท่ีออกมาจากคุก
อย่างเห็นได้ชดั เขาอยู่ในสภาพแต่งกายอย่างโก้หรู สวมชุดสูทเส้ือนอกและกางเกงสีเทา รองเทา้
หนงัสีด าใหม่เอ่ียม กระเป๋าเดินทางพร้อมดว้ยเส้ือผา้ชุดใหม่เอ่ียม ใบหน้าอ่ิมเอิบสดใส ร่างกายอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนท่ีเขาจะเหินฟ้าจากประเทศไทย เขาไดร้ ่ าไห้ซาบซ้ึงในความเอ้ืออารีของผูมี้
พระคุณ ริมฝีปากเขาสั่นระริก ก้มหน้าซบบนแผ่นอกของนายฉัตร ผูมี้พระคุณ น ้ าตาไหลนอง
ใบหนา้ ยกมือท่วมหวั ประกาศก่อนจากไทย 

 "ในชีวติน้ีผมจะไม่ขอลืมผูท่ี้มีพระคุณกบัผม..." 
 ในทา้ยรายงานพิเศษช้ินน้ี ยงัสรุปกระบวนการท าข่าวของ นอ้ย ทรัพยพ์อกพูน  ไวอ้ยา่ง

น่าสนใจวา่  “ทั้งหมดน้ี ฟังดูอาจจะเป็นเร่ืองราวท่ีแสนธรรมดา เป็นข่าวสถานการณ์ปกติท่ีนกัข่าว
อาชญากรรมผูต้ระเวนหาข่าวตามโรงพกัตอ้งท าทุกคน แต่...ถา้ไม่ใช่ความสงสัยของนกัข่าวหนุ่มท่ี
ช่ือ "น้อย  ทรัพยพ์อกพูน" และตั้งค  าถามกบัคนทุกคนในขณะนั้น  วนัน้ี ในโรงพกัต ารวจอาจจะมี
ข่าวผูต้อ้งหาเสียชีวติคาหอ้งขงั เพราะถูก "ขงัลืม"  

 “ข่าวธรรมดา ๆ ช้ินน้ีเอง ท่ีท าให้กรมต ารวจในขณะนั้นมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
คร้ังใหญ่  โดยเฉพาะคดีคนหลบหนีเขา้เมือง  ทุกคดีเม่ือมีการจบักุมผูต้อ้งหาได ้ตอ้งมีการน าส่งตวั
ใหก้องตรวจคนเขา้เมืองน าส่งฟ้องศาลเพื่อเนรเทศบุคคลนั้นทนัที” 

“เป็นผลใหช่ื้อ  "นอ้ย ทรัพยพ์อกพูน"  ข้ึนท าเนียบนกัข่าวดีเด่นของสมาคมนกัข่าวแห่ง
ประเทศไทย (ในขณะนั้น) ควา้รางวลัข่าวยอดเยี่ยม รางวลัเกียรติยศของคนท าข่าวคนแรกของ
ประเทศไทย และทุกวนัน้ีช่ือของ น้อย ทรัพยพ์อกพูน ยงัถูกกล่าวขานหลายคร้ัง ท่ีนกัข่าวรุ่นพี่ใน
อดีตมกัน าไปสอนนกัข่าวรุ่นหลงั ๆ วา่ ให้ดูจากผลงานของเขาท่ีผา่นมา อยา่งเร่ือง ขงัลืม เขาไดม้า
จากความช่างสังเกตเห็นชาวอินเดียโดนขงัอยู่โรงพกัลุมพินีหลายเดือน  ก็เกิดความสงสัยข้ึนมา 
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เพราะอ านาจการควบคุมกกัขงัผูต้อ้งหาของต ารวจมีแค่ 7 วนัเท่านั้น ...” (สุเมธ สมคะเน อา้งถึงใน
วนันกัข่าว 5 มีนาคม 2549 , 2549 , น.45-47) 

จากขอ้มูลทั้งหมดสามารถสรุปกระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนของ นอ้ย ทรัพยพ์อกพูน 
ในข่าว “ขงัลืม”  ไดด้งัรูปภาพต่อไปน้ี   

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8  แสดงกระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนของ นอ้ย ทรัพยพ์อกพนู ในข่าว “ขงัลืม” 
 

 ขณะท่ีการมีไหวพริบปฏิภาณของนกัข่าว ก็จะยิ่งช่วยท าให้การท ากระบวนการท าข่าว
เชิงสืบสวนมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากคุณสมบติัเร่ืองการเป็นคนช่างสังเกต  เห็นไดจ้ากค าให้
สัมภาษณ์ของ  ตุลย ์ศิริกุลพิพฒัน์  อดีตผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพ ์ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2522 
จากผลงานข่าว “ทุจริต รพช.” ท่ียืนยนัว่า  ข่าว  “ทุจริต รพช.” ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มข่าวท่ีมีการจบั
ประเด็นข่าวจากเหตุการณ์ท่ีปรากฏข้ึนมาเจาะลึกต่อ  มีจุดเร่ิมต้นมาจากการท่ี พล.อ.เปรม            
ติณสูลานนท ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น เปิดแถลงวา่จะมี
การทุจริตในสร้างถนนของ รพช. ในชนบท ทางภาคอีสาน 4 จงัหวดั  และมีการตั้งกรรมการข้ึนมา
ตรวจสอบเร่ืองน้ีอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงหนงัสือพิมพทุ์กฉบบัไดข่้าวพร้อมกนัหมด แต่วิธีการตามข่าว
นั้นเป็นเร่ืองแต่ละคนตอ้งคิดเองวา่ จะไปต่อท่ีไหน ท าข่าวอยา่งไร ท่ีจะเติมใหม้นัไดเ้ร่ืองราว    

“ตอนนั้นมีการแถลงวา่ ก าลงัจะตรวจสอบการทุจริต รพช. ประมาณ 15 สาย แต่ไม่บอก
รายละเอียด ไม่บอกวา่อยูต่รงไหน หนงัสือพิมพทุ์กฉบบัก็ตอ้งติดตามวา่จะเอาข่าวมาไดอ้ยา่งไร จะ
ตามข่าวไดอ้ยา่งไร เร่ืองน้ีเป็นส าคญัเพราะทุกฉบบัจะตอ้งเอาข่าวมาให้ได ้สมมุติวา่ ไทยรัฐลงข่าว
วนัน้ีมีการแถลง แต่อีกฉบบัลงว่ามีการสอบแลว้ ลงพื้นท่ีไปแลว้ ก็จะกลายเป็นวา่เขาน าเราไปแลว้ 
ซ่ึงมนัก็ข้ึนอยูก่บันกัข่าว ตอ้งศึกษาเร่ืองก่อน” 

“หลงัจากท่ีมีการแถลงข่าวเสร็จส้ินลง ไดเ้ดินทางไปท่ี รพช. เพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม แต่ก็
ไม่มีใครใหร้ายละเอียดเพิ่ม ตอนแรกก็วา่จะกลบัแลว้ แต่บงัเอิญไปเห็นเจา้หนา้ท่ีก าลงัลา้งรถอยู ่จึง
เกิดความสงสัยวา่ท าไมตอ้งรีบลา้งรถกนั จะเขา้ไปสอบถามขอ้มูลวา่รถคนัน้ี จะน าไปใชไ้ปภารกิจ

ช่างสังเกต-ขี้

สงสัย   
ตั้งค าถาม-หา

ค าตอบ 

ตรวจสอบ

ข้อมูลเชิงลกึ 

เกาะติดกดัไม่

ปล่อย DPU
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อะไร เจา้หน้าท่ีบอกว่า จะใช้ลงพื้นท่ีพรุ่งน้ีเช้าเลยตอ้งดูแลรถ เติมน ้ ามนั ลา้งรถให้เรียบร้อย เม่ือ
ถามวา่จะเร่ิมตน้ไปท่ีจงัหวดัไหน ก็ไดรั้บค าตอบวา่ จ.เลย ก็เร่ิมมีความมัน่ใจมากขั้นวา่ตอ้งเก่ียวขอ้ง
กบัการลงพื้นท่ีตรวจสอบการทุจริต รพช. แน่นอน ก็น ามาเขียนเป็นข่าวออกพรุ่งน้ีเชา้ทนัที ขณะท่ี
ในช่วงเชา้เราก็เดินทางไปดกัรอท่ีจงัหวดัเลย ก็พบกบัคณะตรวจสอบท่ีลงพื้นท่ี เราก็ติดตามคณะไป
ท าข่าวดว้ยก็เลย ท าใหเ้ราไดข้่าวเจาะลึกกวา่ฉบบัอ่ืน”  

ตุลย์  ยงัยกตัวอย่างการใช้ไหวพริบปฏิภาณเป็นเคร่ืองมือในการท าข่าวกรณีการ
ประกาศผลสอบเขา้มหาวทิยาลยัวา่  เม่ือก่อนผลการประกาศสอบเขา้มหาวิทยาลยั เป็นส่ิงท่ีหนงัสือ
หลายฉบบัตอ้งการมาก เพราะหากไดข้อ้มูลมาน าเสนอก่อน ก็จะท าให้หนงัสือพิมพข์องตนไดรั้บ
ความสนใจจากผูอ่้านมาก ทุกปีแต่ละฉบบัจะช่วงชิงขอ้มูลกนัเพื่อท่ีจะให้ไดข่้าวก่อน ขณะท่ีการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนน้ีของหน่วยงานจะมีความรัดกุมมาก มีการน าขอ้มูลไปใส่ไวใ้นตูเ้ซฟ เพื่อท่ีจะรอ
เปิดเผยพร้อมกนัในตอนเชา้ แต่ปรากฏวา่มีอยูปี่หน่ึงไทยรัฐสามารถน าขอ้มูลมาลงไดก่้อนฉบบัอ่ืน  

“ตอนนั้นเรานั่งคิดอยู่ว่าจะท าอย่างไรท่ีจะหารายช่ือผูส้อบเขา้มหาวิทยาลยัมาให้ได ้
จนกระทัง่มาสังเกตเห็นวา่ การพิมพป์ระกาศรายช่ือเขา้ใช้วิธีการโรเนียว เม่ือโรเนียวออกมาแลว้ 
กระดาษไขท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ก็จะตอ้งเอาไปโยนทิ้งกองขยะ แลว้ก็มีนกัข่าวไทยรัฐคิดข้ึนมาไดว้า่ตอ้ง
ไปดูท่ีกองขยะ ซ่ึงมนัก็มีจริง แมจ้ะไดร้ายช่ือไม่หมด แต่ไดม้าสัก 2 ใน 3 และน ามาเผยแพร่ใน
หนงัสือพิมพเ์ชา้วนัรุ่งข้ึนเราก็ชนะฉบบัอ่ืนแลว้”  

 “การท าข่าวของนกัข่าวเราตอ้งใช้ความคิดให้มาก ตอ้งคิดแบบวิทยาศาสตร์ มนัอยู่ท่ี
เร่ืองของบุคคลวา่ตั้งอกตั้งใจหรือเปล่า ของแบบน้ีมนัสอนกนัไม่ได ้อยูท่ี่ความมุ่งมัน่ในการท างาน
ท่ีจะหาขอ้เท็จจริงท่ีมนัซ่อนเร้นอยู่ ถา้เราหาออกมาไดม้นัก็จะยิ่งท าให้เราสนุกกบัการท างานมาก
ข้ึน”  (ตุลย ์ ศิริกุลพิพฒัน์ , การส่ือสารระหวา่งบุคคล 26 กุมภาพนัธ์ 2558)            

ช้ีให้เห็นวา่ การเป็นคนช่างสังเกต ถือเป็นคุณสมบติัท่ีดีของนกัข่าว โดยเฉพาะนกัข่าว
เชิงสืบสวน เพราะการสังเกตจะน ามาซ่ึงค าถามส าคญัหลายประการ ท่ีจะน านกัข่าวไปสู่การคน้หา
ค าตอบ หรือคน้จริงท่ีซอ้นเร้นอยูเ่บ้ืองหลงัของเหตุการณ์  ขณะท่ีการมีไหวพริบปฏิภาณ ก็จะยิ่งช่วย
ใหก้ารท าข่าวเชิงสืบสวนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 2.ประเด็นท่ีมาจากแหล่งข่าวใหข้อ้มูลทั้งค  าบอกเล่า หรือเอกสาร  
 จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  

จ  านวน 21 ข่าว ท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มการคน้พบประเด็นจากการให้ขอ้มูลของแหล่งข่าว พบวา่ การให้
ขอ้มูลของแหล่งข่าว  เพื่อเปิดประเด็นข่าวจะมีทั้งท่ีเป็นลกัษณะค าบอกเล่า รวมถึงเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ  ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปี 2516 ในข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส. 7 ศพ” จนถึงข่าว  “เปิด
โปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม ล่าสุดในปี 2556    
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 ขณะท่ีการใชป้ระโยชน์จากแหล่งข่าวในการให้ขอ้มูลเพื่อสร้างกระแสข่าว เร่ิมปรากฏ
ให้เห็นเด่นชดัในข่าว “ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ปี 2531 ซ่ึงเป็น
ข่าวเชิงสังคม ส่วนข่าว “เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนลา้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ปี 2536 เป็น
ข่าวท่ีมีการใชเ้อกสารประกอบยนืขอ้มูล หรือท่ีเรียกวา่ (paper tell)  มากท่ีสุด  

 (2.1) การปกปิดแหล่งข่าว 
 ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หวัหนา้ศูนยข์อ้มูล และบรรณาธิการเวบ็ไซต ์กองบรรณาธิการ 

หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  เคยศึกษาพบว่า เน้ือหาของการน าเสนอข่าวของข่าวท่ีชนะการประกวดของ
มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล มีการใช้แหล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผยช่ือมาตั้งแต่ข่าวท่ีไดร้างวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 
2516 คือ ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.8 ศพ” ซ่ึงวิธีการปกปิดแหล่งข่าวสามารถกระท าไดห้ลายวิธี เช่น การ
ใช้ค  าว่า “แหล่งข่าวระดบัสูงใน…เปิดเผยว่า…” หรือ “รายงานข่าวแจง้ว่า…” หรือ “ผูส่ื้อข่าว
รายงานวา่…” ซ่ึงการใชร้ายงานข่าว หรือใชผู้ส่ื้อข่าวเป็นผูร้ายงานน้ี มีผูนิ้ยมใชก้นัมากในระยะหลงั 
เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยปกป้องแหล่งข่าวอยา่งเต็มท่ีแลว้ ยงัช่วยลดปัญหาความไม่น่าเช่ือถือ
อนัเน่ืองมาจากการใชค้  าวา่ “แหล่งข่าว…” อีกทางหน่ึงดว้ย 

 วฒันธรรมการใช้แหล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผยช่ือ ถือวา่เป็นความจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้น
การน าเสนอรายงานข่าวเชิงสืบสวน เพราะการรายงานข่าวแบบสืบสวนมกัจะเป็นการเปิดโปงถึง
พฤติกรรมท่ีไม่ชอบมาพากลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ท าให้คนเหล่านั้นสูญเสียผลประโยชน์ท่ี
เคยไดรั้บ หรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งปกปิดผูใ้ห้ข่าว เพื่อเป็นการ
ปกป้องแหล่งข่าวไม่ให้ไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเผยข่าวหรือขอ้มูลท่ีน ามาเสนอในข่าว ซ่ึงถือ
เป็นจริยธรรมของนกัข่าวท่ีจะตอ้งปกป้องหรือไม่เปิดเผยช่ือแหล่งข่าวออกไป 

 นอกจากน้ี ยงัมีขอ้สังเกตอีกวา่ข่าวการทุจริตของนกัการเมือง หรือขา้ราชการประจ าทุก
ข่าวจะเป็นข่าวท่ีมีการใชแ้หล่งข่าวท่ีไม่เปิดเผยช่ือค่อนขา้งมาก นบัตั้งแต่ข่าว “ทุจริต ร.พ.ช.” ในปี 
2522 ข่าว “ซ้ืออุปกรณ์การศึกษาของ ส.ป.จ.” ในปี 2526 ข่าว “เปิดโปงขบวนการผลาญงบประมาณ 
5 แสนลา้น” ในปี 2536 เป็นตน้ ทั้งน้ี น่าจะเน่ืองมาจากการท่ีข่าวเปิดโปงการทุจริตของขา้ราชการ
และนักการเมืองเป็นข่าวท่ีเก่ียวข้องกับผู ้มีอ  านาจท่ีสามารถให้คุณให้โทษกับผู ้ท่ีให้ข่าวแก่
หนงัสือพิมพไ์ม่ทางใดก็ทางหน่ึง จึงจ าเป็นตอ้งมีการปกป้องแหล่งข่าวไว ้(ชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 30 พฤษภาคม 2558) 

(2.2) การสร้างแหล่งข่าว  
ขณะท่ี อมัพา สันติเมทนีดล อดีตผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด

เยี่ยม ในปี 2526 จากข่าว  “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. 142 ลา้น”  ยืนยนัวา่  คน้พบประเด็น
ข่าวธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษาฯ มาจากค าบอกเล่าของเจา้หน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์รายหน่ึงใน
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กระทรวงศึกษาธิการวา่ มีความไม่ชอบมาพากลเกิดข้ึน ในการประมูลจดัซ้ืออุปกรณ์การศึกษาของ 
สป. จังหวดั เน่ืองจากมีการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของ
กระทรวงพาณิชยม์าเป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือให้ จึงไดน้ าขอ้มูลน้ีไปตรวจสอบเพิ่มเติมจึงกระทัง่พบ
ขอ้เท็จจริงว่า โครงการมีปัญหาความไม่ชอบมาพากลเกิดข้ึนจริง โดยเฉพาะราคาสินคา้ท่ีมีการ
จดัซ้ือแพงเกินความจริง  

“ในการท างานข่าวของดิฉัน มกัจะใชว้ิธีการพูดคุยกบัขา้ราชการคนโน้นคนน่ีไปเร่ือย 
ไม่นัง่อยูก่บัท่ี รอเวลาให้ใครมาบอกเล่าอะไร หมัน่เดินเขา้ออกห้องนั้นห้องน้ีอยูบ่่อยๆ ไม่สนใจวา่
จะตอ้งเป็นขา้ราชการระดบัสูง ตวัเล็ก ตวัใหญ่ นัง่คุยกบัทุกคนเพื่อสอบถามขอ้มูลเร่ืองต่างๆ ท่ีเรา
สนใจ บางคร้ังก็เร่ืองส่วนตวั เพื่อสร้างความสนิทสนมกบัแหล่งข่าว ซ่ึงแหล่งข่าวท่ีบอกขอ้มูลข่าว
ซ้ืออุปกรณ์การศึกษา สปช. มาให้ก็เป็นขา้ราชการตวัเล็กๆ บอกแค่ว่า ลองไปดูเร่ืองน้ีสิ และให้
ขอ้มูลมานิดหน่อย จากนั้นเราก็น าขอ้มูลไปตรวจสอบต่อ กระทัง่พบว่าเป็นเร่ืองจริง มีกล่ินไม่ดี
เกิดข้ึน และก็ขยายผลการท าข่าวเชิงลึกต่อ”   (อมัพา สันติเมทนีดล , การส่ือสารระหวา่งบุคคล  28 
พฤษภาคม 2558)   

เช่นเดียวกบั การท างานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ในข่าว 
“เส่ียสองป่ันหุ้น” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2535 ก็ไดรั้บขอ้มูลข่าวจากแหล่งข่าวในวงการ
ตลาดหุ้นถึงพฤติการณ์ป่ันหุ้นของ “สอง วชัรศรีโรจน์” หรือ “เส่ียสอง”  เช่นกนั  ก่อนท่ีนกัข่าวใน
ทีมจะน าขอ้มูลน้ีไปยืนยนักบัแหล่งข่าวในวงการตลาดหุ้นอีก 1 -2 คน เพื่อยืนยนัขอ้มูลจนมัน่ใจวา่
เป็นขอ้เทจ็จริง และน าเสนอเป็นปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน พร้อมขยายผลการตรวจสอบขอ้มูล
เชิงลึก ทั้งขอ้มูลส่วนตวัของเส่ียสอง ลกัษณะการป่ันหุ้นตลาดหลกัหุ้น จนประสบผลส าเร็จท าให้
ข่าวไดรั้บรางวลัในท่ีสุด  

“วิไล อกัขระสมชีพ” นกัข่าวสายตลาดหุ้นของหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ท่ีท าข่าว  
“เส่ียสองป่ันหุน้” เคยใหส้ัมภาษณ์ไวใ้นหนงัสือวนันกัข่าว 5 มีนาคม 2549 ถึงเบ้ืองหลงัการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลข่าว (Hint) จากแหล่งข่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมการป่ันหุ้นของเสียสองวา่  “แหล่งข่าวเขาคงจะ
สงสาร เห็นหนา้ซ่ือๆ ถามอะไรตรง ไม่มีลูกล่อลูกชนเหมือนนกัข่าวแก่พรรษา” 

“แต่แมอ้ายขุ่าวจะนอ้ย เป็นนกัข่าวเพียง 2 ปี แต่เราก็คุยกบัแหล่งข่าวทุกวนัคุยหลายคน 
จะสนิทสนมกนัไปได้เร่ือย ๆ บางคนคุยกับเราแล้วถูกชะตา ก็จะบอกขอ้มูลเรามามาก กระทัง่
แหล่งข่าวคนหน่ึงใหฮิ้นต ์ข่าวเร่ืองเส่ียสองมา เพราะเขามีความสนิทสนมและไวใ้จเราในระดบัหน่ึง 
เขาก็ปูพื้นใหเ้รารู้วา่ภาวะตลาดหุน้คืออะไร ของจริง ของเทียมเป็นอยา่งไร ดงันั้น ส่ิงท่ีเขาเล่ามา เรา
ก็ต่อยอดจากเขา้ไดไ้ม่ยาก”  
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(2.3) การใชข้อ้มูลจากแหล่งข่าว  
ส่วนการน าเสนอข้อมูลข่าวในช่วงแรก ท่ีใช้ช่ือตวัย่อ ส. แทนช่ือเส่ียสอง นั้น วิไล 

อธิบายวา่ “เวลานั้นเรายงัไม่กลา้ใส่ค าวา่เส่ียสองโดยตรง รู้แต่วา่ในตลาดหุ้นเกิดพฤติกรรมเช่นน้ี รู้
ช่ือคนคนน้ี เป็นท่ีรู้กนัในวงการคนเล่นหุน้ และวงการมาร์เก็ตต้ิง แหล่งข่าวเล่าให้ฟังแต่หลกัฐานไม่
มี เราตอ้งไปดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนยอ้นหลงัประกอบกนั จึงเป็นท่ีมาวา่ท าไมเราไม่ใส่ค าวา่ สอง เรา
ใส่แค่ ส. เพราะเราไม่แน่ใจ” 

นัน่จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้การน าเสนอข่าวช้ินน้ีของประชาชาติธุรกิจในช่วงแรก 
ไม่ไดร้ะบุช่ือ เส่ียสอง โดยตรงเน่ืองจากยงัขาดหลกัฐานท่ีจะยืนยนัลงไปได ้แมว้่าแหล่งข่าววงใน
ของเหตุการณ์ท่ีให้ข่าว หรือดีพโธรต (Deep Throat) จะเช่ือถือไดก้็ตาม และน าไปสู่การเจาะข่าว
เพิ่มเติมวา่ ส.คือใคร กลุ่มก๊วนของเขามีใครบา้ง แลว้พฤติกรรมการเล่นหุ้นของนาย ส.เป็นอยา่งไร 
ก่อนท่ีจะได้รับการยืนยนัเป็นทางการในเวลาต่อมาว่า ส. คนน้ี คือ สอง “วชัรศรีโรจน์” ขณะท่ี
กระบวนการท าข่าวก็มีการประสานงานกบันกัข่าวสายอ่ืน เช่น กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงนกัข่าวสายการเมือง เพื่อให้การท างานข่าวช้ินน้ีออกมาครบถว้นรอบดา้นมาก
ท่ีสุด ทั้งการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสารหลกัฐาน วไิล อกัขระสมชีพ  (อา้งถึงใน วนันกัข่าว 
5 มีนาคม  2549, 2549 น.60) 

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม วิไล อกัขระสมชีพ  ไดรั้บการยืนยนัว่า การไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ข่าว จากแหล่งข่าว แมแ้หล่งข่าวจะมีความน่าเช่ือถือมากขนาดไหน แต่ส่ิงท่ีนกัข่าวควรปฏิบติั คือ 
การตรวจสอบขอ้มูลซ ้ าหลายๆ คร้ัง จากหลายๆ แหล่งข่าว จนกวา่จะเช่ือไดแ้ละมัน่ใจจึงจะน าขอ้มูล
น้ี เสนอเป็นข่าวต่อสาธารณชนได ้ (วิไล อกัขระสมชีพ, การส่ือสารระหว่างบุคคล  6 พฤษภาคม 
2558) 

ขณะท่ีข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2530, 
ข่าวเปิดโปงงบประมาณ 5 แสนล้านบาท ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2536, ข่าว “ทลาย
ขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม
ในปี 2539, ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” 
ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี  2540, ข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1400 ลา้นบาท” ท่ี
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี  2541, ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วย 
แจกโรงเรียน” ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มในปี  2551   ของกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพม์ติชน , 
ข่าว “ผ่าขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติซีทีเอ็กซ์” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2548 
ของกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ  และข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้น
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ตนั”  ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2556 ของกองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ   ก็ลว้นแลว้แต่
คน้พบประเด็นจากการใหข้อ้มูลของแหล่งข่าว ทั้งในรูปแบบค าบอกเล่าหรือเอกสารแทบทั้งส้ิน  

ส่วนข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มของหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด ซ่ึงจดัอยู่
ในประเภทข่าวอาชญากรรม การเปิดหรือติดตามประเด็นข่าวจะเน้นหนกัไปท่ีการไดรั้บเปิดเผย
ขอ้มูลการตรวจสอบคดีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เช่น ข่าว “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7 ศพ” , ข่าว “ฆ่าพระนกัสู้” , 
ข่าว “วิสามญัฆาตกรรม 7 ศพ” , ข่าว “คดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ์” , ข่าว “ผ่า
จรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต” ,ข่าว “ แกะรอยหมอผสัพรหาย… ลากหมอวิสุทธ์ิสู่แดน
ประหาร” เป็นตน้    

ขณะท่ี  นพพร ตุงคะรักษ ์อดีตบรรณาธิการข่าวหนงัสือพิมพแ์นวหนา้  เคยให้สัมภาษณ์
ถึงเบ้ืองหลงัการท าข่าว “ทวงคืน ทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี 2531 
ในหนงัสือวนันกัข่าว 5 มีนาคม 2549  วา่ ท่ีมาของประเด็นข่าวช้ินน้ีมาจากเด็กฝึกงานคนหน่ึง ซ่ึงมา
จากกรมศิลปากร แต่มีใจรักอยากฝึกงานหนงัสือพิมพ ์เล่าให้ฟังว่าในช่วงตน้เดือนเมษายน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จไปเปิดปราสาทเขาพนมรุ้ง จงัหวดับุรีรัมย ์แต่
เวลานั้นทบัหลงันารายณ์บรรทมสินธ์ุ ไปตั้งอยูท่ี่สถาบนัศิลปะชิคาโก สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นสถาบนั
โชวง์านศิลปะของภาคเอกชนนานหลายปีแล้ว และการเรียกร้องให้คืนทบัหลงันารายณ์ฯ ก็เคย
เกิดข้ึนแลว้แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้น จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จไปเปิดปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ซ่ึงคนไทยควรเรียกร้องให้มีการ
ปลุกกระแสทวงคืนทบัหลงักลบัคืนมาก่อนการเปิดปราสาทเขาพนมรุ้ง 

นพพรยงักล่าวดว้ยวา่ หลงัจากไดป้ระเด็นข่าวน้ีก็เกิดไอเดียทนัทีว่า น่าจะน าเสนอเป็น
ข่าวใหญ่ได ้เพราะประเมินแลว้ “ทางเดินของข่าว” น่าจะเดินไปไดอี้ก ทั้งเป็นการท าหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนท่ีตอ้งน าเสนอขอ้เท็จจริงและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนสมบติัของ
ชาติ ซ่ึงคนในกองบรรณาธิการข่าวแนวหน้าขณะนั้น ก็เห็นด้วยว่าเป็นข่าวเชิงสังคมท่ีสมควร
น าเสนอ แมท้างผูบ้ริหารซ่ึงเป็นนายทุนของหนงัสือพิมพค์่อนขา้งไม่เห็นดว้ยในระยะแรก เพราะ
ประเมินแลว้เห็นวา่เป็นข่าวท่ีสังคมอาจไม่ใหค้วามสนใจจึงอาจท าใหย้อดขายหนงัสือพิมพต์กไปได ้
แต่เม่ือทางกองบรรณาธิการยืนยนัวาตอ้งน าเสนอไปข่าวใหญ่ นายทุนก็ยอมรับและให้อิสรภาพใน
การน าเสนอข่าวเตม็ท่ี 

นพพรยงัระบุด้วยว่า “ส่วนกระบวนการท าข่าวนั้น มีการวางแผนก่อนน าเสนอข่าว
หลายทาง เพื่อให้ข่าวมนัเกิดผลให้ไดโ้ดยเฉพาะผลกระทบทางสังคมในวงกวา้งตอ้งไปพร้อมกนั
ทั้งหมด คือทั้งดา้นสังคมและการเมือง พอดีวา่ตนคุน้เคยเป็นการส่วนตวักบัพรเทพ เตชะไพบูลย ์ท่ี
เป็น ส.ส.บุรีรัมยใ์นเวลานั้น จึงไปคุยกบัเขาดูวา่มนัมีประเด็นน้ี เขาก็ยินดีเพราะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใน
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พื้นท่ีเขา ท่ีจะใชก้ระบวนการทางการเมืองเพื่อเรียกร้องใหมี้การคืนทบัหลงัฯกลบัมา” (นพพร ตุงคะ
รักษ ์ อา้งถึงในวนันกัข่าว 5 มีนาคม  2549, 2549, น.72-73)  

ช้ีให้เห็นว่า ในการท าข่าวช้ินหน่ึง นกัข่าวสามารถท่ีจะใช้แหล่งข่าวมาช่วยขบัเคล่ือน
ประเด็นข่าวใหมี้ความคืบหนา้ไปได ้ 

สอดคลอ้งกบัข่าว “โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1,400 ล.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอด
เยี่ยมปี 2541 นอกเหนือจากการขุดคุย้ขอ้มูลของหนังสือพิมพ์มติชนจนพบว่า มีบริษทักลุ่มหน่ึง
สมยอมกนั และร่วมกบันกัการเมือง ขา้ราชการ สั่งซ้ือยาแพงกว่าทอ้งตลาด มติชนยงัได้ร่วมกบั
ชมรมแพทยช์นบท ชมรมเภสัชชนบท เครือข่ายผูบ้ริโภค ภาคประชาชน เคล่ือนในการเสนอข่าว
และเรียกร้องใหมี้การสอบสวนขอ้เทจ็จริงและให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแสดงความรับผิดชอบ (สมาคมนกัข่าว
หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย , 2549 , น.133) 

ขณะท่ีจากการสัมภาษณ์ ภาสกร จ าลองราช อดีตนกัข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน ผูท้  าข่าว 
“ทลายวงจรอุบาทว ์ทุจริตหวัคิวแรงงาน” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี 2545 ระบุวา่ ในการท าข่าว
ช้ินน้ีไดใ้ชช่้องทางกรรมาธิการของสภาผูแ้ทนราษฎร ในการขบัเคล่ือนประเด็นข่าว ทั้งการเชิญตวั
ผูเ้ก่ียวขอ้งมาให้ปากค า และเรียกดูเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ นอกเหนือจากการหาขอ้มูล
จากแหล่งข่าวในกระทรวงแรงงานเพียงอยา่งเดียว (ภาสกร จ าลองราช, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
19 พฤษภาคม 2558) 

ส่วน ภาคภูมิ  ป้องภยั  บรรณาธิการอาวุโส อดีตหวัหนา้ข่าวการเมือง และบรรณาธิการ
ข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน  อธิบายการคน้พบประเด็นข่าว “ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ” ว่า 
ได้มาจากแหล่งข่าวรายหน่ึงท่ีโทรศพัท์เขา้มาท่ีกองบรรณาธิการเพื่อให้ขอ้มูลเบ้ืองหลงัความไม่
ชอบมาพากลในการให้เคร่ืองราชแก่บุคคลท่ีไม่สมควรไดรั้บเหมือนกบัข่าว “เปิดโปงขบวนการ
การเมือง-ข้าราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์”, ข่าว “โค่นขบวนการงาบยา
สาธารณสุข 1,400 ลา้นบาท” และข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจก
โรงเรียน” ส่วนข่าวเปิดโปงงบประมาณ 5 แสนล้านบาท นักข่าวท่ีประจ าอยู่สภาผูแ้ทนราษฎร 
ไดรั้บเอกสารงบประมาณจ านวนหลายลงัจากแหล่งข่าว รวมถึงการสืบเสาะหาเทปบนัทึกเสียงการ
ประชุมคณะกรรมาธิการจ านวน 10 ม้วน ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของ ส.ส.บางคน ในการดึง
งบประมาณลงจงัหวดัของตนเอง   เช่นเดียวกบัข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ขา้ราชการเขมือบ
งบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์”  ท่ีมีแหล่งข่าวน าขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบับริษทัเอกชนบางส่วนมา
มอบให ้ 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพม์ติชนยึดถือเป็นหลกัปฏิบติั คือ เม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลจากแหล่งข่าวมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของค าบอกเล่าหรือเอกสาร ตอ้งมีการตรวจสอบ
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ความถูกตอ้งของขอ้มูลให้เรียบร้อยก่อนวา่เป็นขอ้มูลจริงหรือไม่ เช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด ก่อนท่ี
จะน าขอ้มูลไปใชข้ยายผลการท าข่าวต่อ ซ่ึงถา้หากเป็นเร่ืองใหญ่ก็จะมีการประสานงานกนัระหวา่ง
โต๊ะข่าวต่างๆ เช่น กรณีข่าวเปิดโปงงบประมาณ 5 แสนล้านบาท ซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัหลาย
กระทรวงทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ก็จะมีการมอบหมายให้แต่ละโต๊ะข่าวท่ีรับผิดชอบกระทรวง
นั้น รับไปด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลในส่วนท่ีโตะ๊ข่าวเก่ียวขอ้ง  

“มีหลายคร้ังท่ีขอ้มูลข่าวถูกส่งเขา้มา เม่ือเราตรวจสอบพบวา่ไม่มีมูลความจริงเราก็ไม่
น าเสนอ ส่วนบางข่าวแมว้า่จะรู้กนัดีวา่ เป็นการให้ขอ้มูลเพื่อเล่นงานฝ่ายตรงขา้ม เช่น นกัการเมือง
ไม่ถูกกบัขา้ราชการระดบัสูงก็จะปล่อยเร่ืองไม่ดีเก่ียวกบัขา้ราชการรายน้ีมาให้ หรือการเล่นงานกนั
ในระดบัขา้ราชการ เช่น ปลดัไม่ถูกกบัอธิบดีกรมน้ี อธิบดีกรมน้ีไม่ถูกกบัอธิบดีกรมนั้น ซ่ึงแมว้า่จะ
รู้ตวัวา่ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ แต่เราก็ให้ความส าคญักบัขอ้เท็จจริงเป็นอนัดบัแรก ถา้ดูขอ้มูลหลกัฐาน
แลว้มนัมีมูลเราก็น าเสนอ แต่ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งท าคือ หลงัจากน าเสนอขอ้มูลไปแลว้ ตอ้งเปิดโอกาส
ใหฝ่้ายท่ีไดรั้บความเสียหายไดใ้ชสิ้ทธิช้ีแจงอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหน้ ้าหนกัขอ้มูลเท่ากนัทั้งสองฝ่าย” 

ส่วนเหตุผลท่ีท าให้แหล่งข่าวให้ขอ้มูลข่าวกบัหนงัสือพิมพม์ติชนนั้น เป็นเพราะแนว
ของหนงัสือพิมพม์ติชน น าเสนอข่าวหนกั การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เนน้การตรวจสอบ
ทุจริต ซ่ึงมีผลงานข่าวท่ีไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัข่าวทุจริตจ านวนมาก ท าให้กลุ่มผูอ่้านท่ีส่วนใหญ่เป็น
ขา้ราชการ นกัการเมือง ให้ความเช่ือถือ และคิดว่าถา้ส่งขอ้มูลให้กบัหนงัสือพิมพม์ติชน จะท าให้
ข่าวถูกน าไปขยายผลต่อได ้ขณะท่ีการปกปิดรักษาแหล่งข่าวท่ีใหข้อ้มูลก็มีความส าคญัเช่นกนั  

ส่วนการท างานของหนงัสือพิมพม์ติชน ภายหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนนโยบายใหม่ในช่วง
หลายปีท่ีผา่นมา ยอมรับวา่ การจดัส่งขอ้มูลจากแหล่งข่าวมาให้อาจจะมีนอ้ยลง แต่ก็ยงัมีให้เห็นอยู่
บา้ง เช่น ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการเป็นตน้ (ภาคภูมิ  ป้องภยั, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 14 พฤษภาคม 2558) 

(2.4) ความไวว้างใจจากแหล่งข่าว 
ขณะท่ี ภาวิณีย ์ เจริญยิ่ง อดีตผูช่้วยหวัหนา้ข่าวการศึกษา หนงัสือพิมพม์ติชน ท่ีท าข่าว 

“ทลายแก๊งมารศาสนา” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2532 เคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือวนั
นักข่าว 5 มีนาคม 2549 ว่าหัวหนังสือพิมพ์มีส่วนส าคญัมากๆ ท่ีจะท าให้ได้ข่าวใหญ่ๆ หาก
แหล่งข่าวเช่ือถือในหัวหนงัสือ ให้ขอ้มูลอะไรมาแลว้มีการเกาะติดน าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ืองคร้ัง
ต่อไปแหล่งข่าวมีขอ้มูลอะไรก็เลือกท่ีจะหยบิยืน่ขอ้มูลมาใหอี้ก  

“ช่วงนั้นเป็นนกัข่าวประจ ากระทรวงศึกษาธิการ คลุกคลีอยู่กบัขา้ราชการประจ าไม่ใช่
เฉพาะระดบัอธิบดีเท่านั้น แมแ้ต่ระดบัผูอ้  านวยการ ขา้ราชการระดบักลางๆ ก็เป็นแหล่งข่าวของเรา 
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หลงัเสร็จภารกิจในการท าข่าวแต่ละวนัก็จะเขา้ไปนั่งพูดคุยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัแหล่งข่าว
ประจ าจนเกิดความไวว้างใจกนัระดบัหน่ึง  

วนัหน่ึงแหล่งข่าวในกระทรวงศึกษาธิการมากระซิบบอกว่า ขณะน้ีมีการแต่งตั้งพระ
อุปัชฌายป์ลอมเกิดข้ึนในวงการสงฆ ์ดว้ยประสบการณ์ท่ีเคยท าข่าวทุจริตเคร่ืองราชฯ มาก่อนหนา้น้ี 
พอไดย้ินก็รู้วา่เร่ืองน้ีไม่ธรรมดา หลงัจากคุยกบัแหล่งข่าวเสร็จก็รีบโทรศพัทร์ายงานให้กบัพี่ ๆ ใน
กองบรรณาธิการรับทราบ พี่หัวหน้าข่าวก็บอกวา่ให้รวบรวมเอกสารเขา้มาให้ไดม้ากท่ีสุด แต่ดว้ย
เห็นวา่แหล่งข่าวท่ีเล่าใหฟั้งมีความน่าเช่ือถือ ทั้งต าแหน่งงานก็เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีโดยตรง ประกอบ
กบัเอกสารต่าง ๆ ท่ีแหล่งข่าวหอบมาใหมี้ความชดัเจนอยูใ่นตวั และความส าคญัของข่าวน้ีมีมาก เชา้
วนัรุ่งข้ึน “มติชน” จึงน าเสนอข่าวน้ีทนัที หลงัจากนั้นจึงมาทยอยดูเอกสารต่าง ๆ แลว้น าเสนอข่าว
ต่อเน่ืองบนหนา้ 1 เป็นเวลา 3-4 เดือน ประเด็นหลกั ๆ จะไดจ้ากแหล่งข่าวเป็นส่วนใหญ่  

ส่วนการใชข้อ้มูลจากแหล่งข่าวนั้น ภาวิณีย ์อธิบายวา่ “ช่วงนั้นตอ้งนดัคุยกบัแหล่งข่าว
เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบขอ้มูลและเช็คความคืบหนา้ของเหตุการณ์ กระบวนการท าข่าวดูเหมือน
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก แต่ก็มีความเส่ียงอยูห่ลายๆ เร่ือง เพราะเก่ียวขอ้งกบัพระผูใ้หญ่ การนดัพบ
แหล่งข่าวแต่ละคร้ัง ตอ้งแอบไปเจอกนันอกกระทรวงศึกษาธิการ เพราะตวัแหล่งข่าวเองดว้ยความ
ท่ีเป็นขา้ราชการประจ าและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีโดยตรงก็กลวัจะมีปัญหา กลวัจะไดรั้บผลกระทบ
จากการท่ีน าขอ้มูล มาเปิดเผยกบันกัข่าว เราเองในฐานะนกัข่าวก็ตอ้งรักษาความลบัของแหล่งข่าว
ยิง่ชีวติ จนวนัน้ีก็ยงัไม่มีใครรู้วา่แหล่งข่าวคนน้ีคือใคร  ทั้งท่ีเป็นจ๊ิกซอวส์ าคญัท่ีท าใหข้บวนการเปิด
โปงแก๊งมารศาสนาประสบความส าเร็จ  (ภาวิณีย ์ เจริญยิ่ง  อา้งถึงใน วนันกัข่าว 5 มีนาคม  2549, 
2549 , น.52-53) 

จากการสัมภาษณ์ สุพดั ทีปะลา  ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม 
จากข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน” ในปี 2551 ไดรั้บ
การยนืยนัวา่ แมห้นงัสือพิมพม์ติชน จะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงานใหม่ ในช่วงหลาย
ปีท่ีผา่นมา แต่การท าข่าวสายกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ไดรั้บผลกระทบอะไร อาจเป็นเพราะเป็นสาย
ข่าวท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเมือง การท างานท่ีผา่นมาก็ยงัไดรั้บความไวว้างใจจากแหล่งข่าวท่ีให้
ขอ้มูลเหมือนเดิม 

“ความไวว้างใจจากแหล่งข่าว นอกเหนือจากช่ือขององค์กรท่ีสังกัดอยู่แล้ว ความ
น่าเช่ือถือในตวันกัข่าวก็ส าคญัเหมือนกนั อยา่งข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือ
ต าราห่วย แจกโรงเรียน” ท่ีไดรั้บรางวลั ก็ไดรั้บขอ้มูลมาจากแหล่งข่าวคนหน่ึง ท่ีเขาเช่ือถือในตวัเรา 
จากงานท่ีเราท าไปวา่ เราตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรแอบแฝง เพราะแหล่งข่าวคนน้ีเจอกนัไม่ก่ีคร้ัง ไม่
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เคยไปนั่งกินขา้วหรือไปเท่ียวสังสรรค์อะไรด้วยเลย ” (สุพดั ทีปะลา, การส่ือสารระหว่างบุคคล    
15 เมษายน 2558)  

ขณะท่ีกระบวนการท าข่าว “ผา่จรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขายไต” ท่ีไดรั้บรางวลั
ข่าวยอดเยี่ยมในปี 2542  พรศกัด์ิ เรืองวิเศษ นกัข่าวสายอาชญากรรมหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ผูท้  าข่าว
ช้ินน้ี เคยให้สัมภาษณ์ในหนงัสือวนันกัข่าว 5 มีนาคม 2549 วา่ ตอ้งใชเ้วลาสร้างความสัมพนัธ์กบั
แหล่งข่าวท่ีไม่รู้จกัอยูน่านก่อนท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจและยอมเปิดเผยขอ้มูลให ้ 

โดยเร่ิมตน้กระบวนการเสาะแสวงหารวบรวมขอ้มูลโดยไหวว้านผูก้วา้งขวางระดบั
ผูใ้หญ่คนหน่ึงในจังหวดัสมุทรปราการช่วยเป็นตัวเช่ือมในการเจาะข้อมูลเข้าถึงข้อมูลวงใน
โรงพยาบาล ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 2-3 เดือน กวา่จะไดเ้วชระเบียนขอ้มูลการให้การรักษาผูป่้วยของ
โรงพยาบาลออกมา  

“บังเอิญว่าผูห้ลักผูใ้หญ่ในจังหวดัสมุทรปราการท่ีผมรู้จักเคยเป็นคนท่ีร่วมก่อตั้ ง
โรงพยาบาลน้ี แลว้พยาบาลหลายคนเขาก็ฝากเขา้ท างานท่ีน่ี เขาก็เลยคุยกนัได้ แต่ว่าพยาบาลเขา
ไวใ้จคนโนน้แต่ไม่ไวใ้จเรา ไอค้นท่ีเราสนิทเขาก็ยงัไม่ไวใ้จเราเต็มท่ีหรอก วา่เอ็งจะท าไปเพื่ออะไร
กนัแน่ ตอ้งใชเ้วลา สร้างความเช่ือถือ ถา้เราท าแบบฉาบฉวย เราก็คุยกบัเขาไดที้เดียว แต่ถา้เกิดการ
ไวใ้จข้ึนมาคุยกนัไดต้ลอด” 

ภายหลงัจากเทียวไปเทียวมาจนเรียกว่าได ้ “คนใน” หลายรายยอมเป็นแหล่งข่าว ชั้น
เยี่ยมให้ พรศกัด์ิ เช่ือวา่ส่วนหน่ึงท่ีขอ้มูลไหลออกมาเช่นน้ี นอกจากความสนิทสนมแลว้ เร่ืองของ
จิตส านึก จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของแหล่งข่าวท่ีพบเห็นพฤติกรรมแบบน้ีและยอมรับไม่ไดเ้ป็น
ทุนเดิมก็น่าจะเป็นส่วนส าคญัเช่นกนั พรศกัด์ิ เรืองวิเศษ (อา้งถึงใน วนันักข่าว 5 มีนาคม 2549, 
2549, น.77) 

 ส่วน อรอุมา ศรีสมยั ผูส่ื้อข่าวสายเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ หน่ึงในทีมข่าว 
“เปิดโปงขบวนการทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมล่าสุดปี 2556 ยืนยนัว่า  
ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลข่าวช้ินน้ี มาจากค าบอกเล่าของอดีตผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารคลงัสินคา้
รายหน่ึง ก่อนจะน าขอ้มูลส่วนน้ีไปขยายผลการเชิงลึกต่อ ตามขั้นตอนการท าข่าวเชิงสืบสวน ทั้ง
ดา้นเอกสาร และลงพื้นท่ีประกอบ (อรอุมา ศรีสมยั, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 25 เมษายน 2558) 

(2.5) ประเด็นพฒันาการดา้นแหล่งข่าว  
จากการสัมภาษณ์   ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัอิศรา  มูลนิธิ

พฒันาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย ไดรั้บการยืนยนัวา่ การใชแ้หล่งข่าว ของข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอด
เยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่เปล่ียนแปลงอะไรมากนกั ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จะมีทั้งค  าบอกเล่า หรือให้เป็นเอกสารมา ซ่ึงหวัใจส าคญัท่ีท าให้แหล่งข่าวยอมเปิดเผยขอ้มูล ก็คือ 
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ความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจในต่อนกัข่าว หรือองคก์รส่ือท่ีสังกดัอยู ่และการให้ขอ้มูลจะไม่
ท าใหต้วัแหล่งข่าวเดือดร้อน จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้นกัข่าวตอ้งปกปิดช่ือและขอ้มูลแหล่งข่าวไวเ้ป็น
ความลับสุดยอด เป็นหลักจรรยาบรรณท่ีต้องรักษาเอาไว้ยิ่งชีพ ยกเวน้จะได้รับอนุญาตจาก
แหล่งข่าวให้เปิดเผยขอ้มูลได ้แต่ส่ิงส าคญัท่ีนกัข่าวตอ้งพึงปฏิบติัคือ หลงัจากไดรั้บขอ้มูลค าบอก
เล่าหรือเอกสาร จะแหล่งข่าวมาแลว้ ไม่วา่จะเป็นแหล่งข่าวท่ีมีความน่าเช่ือถือมากขนาดไหน จ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะน าเสนอ  

ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาไปอย่างมาก  การให้ขอ้มูลของแหล่งข่าวก็เร่ิมพฒันา
รูปแบบตามไปด้วย เช่น จากเดิมท่ีจะตอ้งเดินทางไปพบไปพูดคุยกบัแหล่งข่าวด้วยตนเองถึงท่ี
ท างาน แต่พอมีอีเมลเขา้มา แหล่งข่าวก็สามารถส่งขอ้มูลให้นักข่าวไดท้นัที ขณะท่ีการหาขอ้มูล
เอกสารหลักฐานของนักข่าว ก็ท  าได้จากการสืบคน้ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ นกัข่าวสามารถหาขอ้มูลไดเ้องโดยไม่ตอ้งพึ่งแหล่งข่าว ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการให้มี
การอธิบายขอ้มูลประกอบความเขา้ใจเพิ่มเติม  

“ยุคน้ีโซเชียลมีเดียเขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการส่ือสารของคนในสังคม การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างนกัข่าวกบัแหล่งข่าวก็ท าไดง่้าย แหล่งข่าวยงัไม่ออกจากห้องประชุม นกัข่าว
ก็ไลน์หรือส่งข้อความไปถามในเฟซบุ๊กแล้ว เอกสารส าคญัก็สามารถถ่ายรูปส่งมาให้ได้ทนัที 
แหล่งข่าวบางคนก็ส่งข้อมูลเข้ามาท่ีเฟซบุ๊กหรืออีเมลส านักข่าวเพื่อให้ท าข่าวอยู่ตลอด  ขณะท่ี
แหล่งข่าวบางกลุ่มท่ีตอ้งการจะเปิดเผยตวัหรือไม่เปิดเผยตวั ก็น าขอ้มูลมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ทั้งเฟซบุก๊ส่วนตวั แฟนเพจ หรือแมก้ระทัง่ในพนัทิปห้องต่าง ๆ เม่ือนกัข่าวมาเจอและเห็นวา่
เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจก็น าประเด็นไปขยายผลต่อ บางเร่ืองก็มีความส าคญัและกลายเป็นข่าวใหญ่
ในท่ีสุด  เห็นไดจ้ากข่าว จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น  ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ปี 2553 ก็มี
การใชข้อ้มูลจากพนัทิปมาประกอบการท าข่าวดว้ย”  (ประสงค ์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล 13 ธนัวาคม 2557)  

อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญัท่ีนกัข่าวตอ้งท า ไม่วา่การให้ขอ้มูลของแหล่งข่าวจะมารูปแบบ
ใด โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ คือ การตรวจสอบขอ้มูลวา่เป็นของจริงหรือไม่ก่อนน าเสนอ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัการปลอมแปลง หรือดัดแปลงเอกสารของราชการท าได้ง่ายมากข้ึน ตามเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัข้ึนเช่นกนั ไม่เช่นนั้นส่ือจะถูกหลอกและเป็นเคร่ืองมือในการใส่ร้ายบุคคลอ่ืนได ้และตอ้ง
รับโทษตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าความผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดว้ย   
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3. ประเด็นการน าเหตุการณ์ข่าวมาเจาะลึกต่อเน่ือง  
จากการศึกษาเน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมตักุล ตั้งแต่ปี 2515-

2556 จ านวน 36 ข่าว พบวา่มีข่าวท่ีถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีการจบัประเด็นข่าวจากเหตุการณ์ท่ีปรากฏ
ข้ึนมาเจาะลึกต่อ  จ  านวนทั้งส้ิน  14 ข่าว   

เร่ิมปรากฏใหเ้ห็นเป็นทางการคร้ังแรกจาก ข่าว “นาทราย” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม
ปี 2517 หลงัจากเหตุการณ์เผาหมู่บา้นนาทราย อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2517 
ปรีชา  แสงอุทยั นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยท่ีได้รับรางวลัข่าวช้ินน้ี ได้ลงพื้นท่ีไป
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเร่ืองน้ี จนไดรั้บการยืนยนัขอ้เท็จจริงว่า กรณีท่ีเกิดข้ึนเป็นฝีมือของเจา้หนา้ท่ี
รัฐ จนท าใหรั้ฐบาลตอ้งออกมาแสดงความรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนและสร้างหมู่บา้นให้
ใหม่ (สมาคมนกัข่าวหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย อา้งถึงใน วนันกัข่าว 5 มีนาคม 2549, น.131) 

ขณะท่ี  ตุลย์ ศิริกุลพิพฒัน์ อดีตผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท่ีท าข่าว “เผชิญหน้า 
ขจก.”  และไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี 2523  อธิบายจุดเร่ิมตน้การท าข่าวช้ินน้ีว่า  ติดตามข่าว
ปัญหาการแบ่งแยกดินแดงของกลุ่ม ขจก. บริเวณเทือกเขาบูชิโด มาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
เหมือนกบัหนงัสือพิมพฉ์บบัอ่ืน แต่เม่ือไดรั้บการติดต่อจากบุคคลในพื้นท่ีวา่ สามารถพาไปพบกบั
หวัหนา้กลุ่ม ขจก.ได ้จึงควา้โอกาสไวท้นัที โดยลงพื้นท่ีบุกเดียวเขา้ไปสัมภาษณ์ในพื้นท่ี ก่อนจะน า
ขอ้มูลค าสัมภาษณ์มาน าเสนอต่อสาธารณชนเป็นทางการ และเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ข่าวช้ินน้ี
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่ม  

ส าหรับกระบวนการท าข่าวน้ี ตุลย ์เล่าว่า ในช่วงปี 2523 กองทพัและต ารวจตระเวน
ชายแดนยกก าลงัพลไปปราบปรามขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) ท่ีจบัครูไปเรียกค่าไถ่ มีการปิด
ลอ้มเทือกเขาบูชิโด ซ่ึงเป็นท่ีซ่องสุมของกลุ่มผูก่้อการร้าย ตอนนั้นนกัข่าวจากหลายส านกัไดไ้ปเฝ้า
ข่าวกนัอยูก่วา่ 10 วนั ก็ไม่เห็นวา่ ต ารวจท าอะไรผูก่้อการร้ายได ้ซ่ึงผมเองก็เป็นหน่ึงในนกัข่าวท่ีไป
เฝ้าติดตามเหตุการณ์ด้วย  จากนั้นไม่นานก็มีชาวบา้นมาชวนให้เข้าไปคุยกบัโจรบนภูเขาบูชิโด 
เน่ืองจากจ าไดว้่าเป็นนกัข่าวและเคยไปท าข่าวระเบิดศาลากลางปัตตานี และดว้ยความท่ีคิดวา่เป็น
นกัข่าวท าใหไ้ม่ตอ้งกลวัอะไร เพราะไม่ไดเ้ป็นศตัรูกบัใคร และอยูใ่นช่วงไฟแรงอายุประมาณ  25-
26  จึงเดินทางไปพบ หัวหน้าโจรดงักล่าว ก่อนจะลงจากเขาในช่วงกลางดึกและเขียนข่าวส่งให ้  
โรงพิมพท์นัที 

“หลงัจากท่ีน าเสนอข่าวไป ต ารวจรีบออกมาปัดทนัทีว่า เป็นข่าวเท็จและขู่ว่าจะปิด
หนงัสือพิมพ ์แต่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดห้้ามไว ้และมีการเชิญผม
ไปพูดคุย ซ่ึงผมก็ได้เล่าให้ฟัง แต่ไม่ได้บอกท่ีตั้ ง รวมถึงชาวบ้านท่ีพาไป เพราะเป็นหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีห้ามเปิดเผยขอ้มูลของแหล่งข่าว   และหลงัจากนั้น พล.อ.เปรมก็สั่งให้ทหาร
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และต ารวจถอนก าลงัและประกาศใช้นโยบายการเมืองน าการทหาร” (ตุลย ์ ศิริกุลพิพฒัน์, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล 26 กุมภาพนัธ์ 2558)       

ส่วนข่าว “คดีอุม้-ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ์” ของหนงัสือพิมพข์่าวสด ท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี 2537 มีการระบุขอ้มูลว่า ทนัทีท่ีรับข่าวว่ามีการพบศพลูกเมียของนายสันติ 
ศรีธนะขณัฑ์ “ข่าวสด” เขา้ไปตรวจสอบเบ้ืองหลงัข่าวทนัที และทราบวา่ลูก-เมีย ของนายสันตินั้น
โดนอุม้หายไป 2 เดือนกวา่แลว้ แต่นายสันติไม่เคยแพร่งพรายให้ใครรู้ เม่ือตรวจสอบกบัแหล่งข่าว
จนมัน่ใจวา่เบ้ืองหลงัการฆาตกรรมเป็นฝีมือของต ารวจ ก็พาดหวัข่าวอยา่งไม่ลงัเลในการน าเสนอ
ข่าวฉบบัแรกว่า “สีกากีอุม้-ฆ่า” และยิ่งเดินหน้าขุดคุย้ก็ยิ่งพบขอ้มูลท่ีส าคญัเห็นภาพรวมทั้งหมด
และสุดทา้ยก็สามารถเปิดโปงเบ้ืองหลงัความตายของ 2 แม่ลูกได้ว่า เก่ียวโยงกบันายต ารวจชั้น
ผูใ้หญ่  

ขณะท่ีข่าวช้ินน้ี จะมีลกัษณะพิเศษอยา่งหน่ึง คือ การน าเสนอข่าวจะน าการสืบสวน เชา้ 
“ข่าวสด” เปิดประเด็น บ่ายต ารวจตามจบั โดยไม่มีใครกลา้เบรก และข่าวช้ินน้ี ไม่เพียงแต่สร้าง
ช่ือเสียงให้กบัหนังสือพิมพ์หัวสีน้องใหม่อย่าง “ข่าวสด” เท่านั้น แต่ยงัท าให้ยอดจ าหน่ายพุ่งสูง
กลายเป็นหนงัสือพิมพ์ 1 ใน 4 ฉบบัของประเทศไทยท่ีมียอดจ าหน่ายอยู่ในระดบับน (สมาคม
นกัข่าวหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย อา้งถึงในวนันกัข่าว 5 มีนาคม 2549, น.85) 

จากการสัมภาษณ์  ประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  อดีตบรรณาธิการหนงัสือพิมพป์ระชาชาติ 
ท่ีท าข่าว “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้น พิสดารแจง้เทจ็ ป.ป.ช.” ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ปี 2543  ไดรั้บ
ทราบถึงท่ีมาการคน้พบประเด็นข่าวช้ินน้ีวา่ ในช่วงตน้เดือนกนัยายน 2543 ภายหลงัจากท่ี พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวตัร และคุณหญิงพจมาน ชินวตัร ภรรยา ได้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์(ก.ล.ต.) ว่าไดข้ายหุ้นบริษทั ชินคอร์ปอเรชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) หรือ 
ชินคอร์ป และหุ้นบริษทัอ่ืนมูลค่าประมาณ 2 หม่ืนลา้นบาท ให้แก่ พานทองแท ้ชินวตัร บุตรชาย ,
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร น้องสาว และ บรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่เขย ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท โดย 
พ.ต.ท.ทักษิณ ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทย อ้างว่าต้องการท างาน
การเมืองอย่างเต็มตวั ไม่ยุง่เก่ียวกบัธุรกิจต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญท่ี
ไม่ใหน้ายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีถือหุ้นในบริษทัจ ากดัเกินร้อยละ 5  

 ขอ้มูลข่าวช้ินน้ีส่ือทุกฉบบัไดรั้บทราบขอ้มูลเหมือนกนัหมด ไดข่้าวมาเท่า ๆ กนั  แต่
กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจเห็นว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญั และควรจะมีการขยายผลเชิงลึกต่อ 
จึงไดม้อบหมายให้นกัข่าวไปตรวจสอบขอ้มูลการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัอ่ืนๆ ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 
วา่มีการโอนหุ้นต่อไปยงับุคคลอ่ืนเช่นเดียวกบับริษทัชินคอร์ปหรือไม่ ซ่ึงจากการตรวจสอบส าเนา
บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้หลายสิบบริษทัของ พ.ต.ท.ทกัษิณ พบวา่มีการโอนหุน้มูลค่าหลายร้อยลา้นบาท
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จากนายพานทองแท ้ให้แก่บุตรสอง 2 คน รวมถึงการโอนหุ้นบริษทั 3 แห่ง ท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ และ
คุณหญิงพจมานถือครองอยู่ไปให้บริษทั วินมาร์ค ลิมิเต็ด บนเกาะบริติช เวอร์จิน ด้วย แต่ขอ้มูล
ส าคญัท่ีตรวจสอบพบคือ พ.ต.ท.ทกัษิณ ได้โอนหุ้นบริษทัของตนเองใน บริษทัอินโฟลิงค์ จ  ากดั 
จ านวน 503 หุน้ หรือกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนใหแ้ก่ บุญชู เหรียญประดบั  

ขณะท่ีการขยายผลการตรวจสอบขอ้มูลยงัพบวา่ มีการโอนหุ้นอีก 2 บริษทั มูลค่าเกือบ 
100 ลา้นบาท ไปให้แก่ ดวงตา วงศ์ภกัดี, ชยัรัตน์ เชียงพฤกษ์ และ วิชยั ช่างเหล็ก  ซ่ึงต่อมามีการ
ตรวจสอบขอ้มูลพบว่า บุคคลเหล่าน้ี คือ คนรับใช้ คนขบัรถ และยาม ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ  และ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็น าขอ้มูลน้ี ไปใชใ้น
การตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ต.ท.ทกัษิณ และมีค าวินิจฉยัตามมาในภายหลงัวา่ จงใจยื่นบญัชี
แสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินเป็นเทจ็หรือปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีควรแจง้ใหท้ราบ  

จากผลงานข่าว “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.”  ช้ีให้เห็นวา่การไดม้า
ซ่ึงประเด็นข่าว ไม่จ  าเป็นต้องมาจากแหล่งข่าวเสมอไป ข่าวประจ าวนัท่ีมีการเปิดเผยข้อมูล
โดยทัว่ไปอยูแ่ลว้ ก็สามารถหยิบข้ึนมาเล่นเป็นประเด็นข่าวใหม่ได ้แต่นกัข่าวท่ีท าเขา้ลกัษณะน้ีได้
จะตอ้งมีความรู้ มีประสบการณ์เพียงพอ โดยเฉพาะการมองเห็นประเด็นส าคญัท่ีซ่อนอยู่ในข่าว 
จากนั้นก็ใชก้ระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนเขา้ไปท างาน ก็จะท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน  

หรือแมก้ระทัง่ตวัอยา่งจากข่าวคดีเงินกูเ้ท็จ 45 ลา้น จากบริษทั เอเอเอส ออโตเ้ซอร์วิส 
ทั้ งท่ีไม่มีการกู้ยืมจริงของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (เสียชีวิตแลว้)  ซ่ึงขอ้มูลน้ีเป็นหน่ึงในหลายขอ้มูลท่ีฝ่ายคา้นน ามาใช้ในการ
อภิปรายไม่ไวว้างใจ พล.ต.สนัน่ ในสภาผูแ้ทนราษฎร นกัข่าวทุกคนท่ีฟังขอ้มูลน้ี ก็รู้กนัหมด แต่ไม่
มีใครน ามาขยายผลต่อ แต่กองบรรณาธิการหนงัสือพิมพป์ระชาชนเห็นวา่ เป็นเร่ืองส าคญั และน า
ขอ้มูลไปขยายผลต่อจนกระทัง่พบขอ้มูลเอกสารหลกัฐานยืนยนัการกระท าความผิดท่ีชัดเจน จน
เร่ืองเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉยัเป็นเอกฉันท์วา่ พล.ต.
สนัน่ มีความผดิ ฐานจงใจแสดง บญัชีทรัพยสิ์นอนัเป็นเท็จ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 มาตรา 295 ถูกตดัสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี   

ประสงคย์งัย  ้าดว้ยวา่ การมองเห็นประเด็นข่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เวลามีเหตุการณ์ใด
เกิดข้ึน ถา้เราตอ้งรับผิดชอบติดตามข่าวนั้น ไม่ควรยึดติดกบัประเด็นเดิมท่ีไดรั้บมาในช่วงแรกมาก
เกินไป ประเด็นข่าวสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์หรือขอ้มูลเอกสารหลกัฐานท่ีไดรั้บมา 
เช่น กรณีข่าวบีบีซี ประเด็นข่าวท่ีเปิดข้ึนมาในช่วงแรกเป็นเร่ืองชูส้าวของรัฐมนตรีรายหน่ึง แต่เม่ือ
ท าข่าวไปสักระยะแลว้ไปเจอขอ้มูลเก่ียวกบัการถือหุ้นบริษทัของกลุ่มเครือข่ายนกัการเมืองก็ท าให้
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ประเด็นข่าวเปล่ียนแปลงจากเร่ืองชู้สาวเป็นเร่ืองทุจริตคอร์รัปชนัได ้ (ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 13 ธนัวาคม 2557) 

ขณะท่ี เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการส านักข่าวอิศรา อดีตผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์
ประชาชาติ ท่ีท าข่าว  ‘ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบั
ซอ้น เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2550 อธิบายท่ีมา
การคน้พบประเด็นข่าวช้ินน้ีวา่  ปัญหาการด าเนินงานในโครงการบา้นเอ้ืออาทร ในช่วงแรกมีการ
น าเสนอขอ้มูลอยูใ่นหนงัสือพิมพร์ายวนัอยูแ่ลว้ แต่เป็นการน าเสนอข่าวท่ีไม่เจาะลึก เป็นลกัษณะ
กระจาย ฉบบัน้ีเล่นประเด็นน้ี ฉบบัโนน้เล่นประเด็นนั้น ตนจึงน าขอ้มูลทางหมดมาเรียงล าดบัใหม่ 
เพื่อใหเ้ห็นภาพขอ้มูลข่าวแบบชดัเจนมากยิง่ชดัเจน ก่อนจะเร่ิมเจาะประเด็นโดยใชว้ิธีการท าข่าวเชิง
สืบสวน และขยายผลขอ้มูลไปตามล าดบั ซ่ึงประเด็นท่ีให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ ท่ีมาและ
โครงสร้างการด าเนินงานโครงการ เพื่อดูว่ามีใครเก่ียวข้องบา้ง และหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยง 
โดยเฉพาะกลุ่มบริษทัเอกชน กบันกัการเมือง  จนกระทัง่ท าข่าวช้ินน้ีประสบความส าเร็จ  (เสนาะ 
สุขเจริญ , การส่ือสารระหวา่งบุคคล  2 มิถุนายน 2558) 

อยา่งไรก็ดี นกัข่าวตอ้งตระหนกัวา่ ปัจจุบนัช่องทางการส่ือสารในโลกออนไลน์ หรือท่ี
เรียกกนัวา่ โซเชียลมีเดีย (Social Media) เขา้มามีบทบาทต่อการส่ือสารของคนในสังคมไทยอยา่ง
มาก  โดยเฉพาะการใชเ้ป็นช่องทางในการเสนอขอ้มูลข่าวสารของประชาชน  ทั้งการร้องเรียน หรือ
การเปิดเผยขอ้มูลความไม่ชอบมาพากลของบุคคลหรือองค์กร ซ่ึงข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์ต่อสาธารณะ สามารถน ามาต่อยอดเป็นข่าวเชิงสืบสวนได ้การสืบคน้ประเด็นข่าวจาก
ช่องทางการส่ือสารในโลกออนไลน์ จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในคน้หาประเด็นข่าวของนกัข่าวยุคน้ี 
และเช่ือว่าในอนาคตการท าเจาะข่าวจากโลกออนไลน์จะมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน เห็นได้จาก
แหล่งข่าวหนัมาใชช่้องทางโซเชียลมีเดีย ในการเปิดเผยขอ้มูลหลกัฐานเอกสารส าคญัมากข้ึน แต่ส่ิง
ส าคญัท่ีช่วยท าให้นักข่าวสามารถท าข่าวประเภทน้ีได้ดี คือ ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึง
เคร่ืองมือในการเจาะลึกขอ้มูล  
        4.2.10 สรุปกลยทุธ์หรือเทคนิคการท าข่าวเชิงสืบสวน 
 จากการวิเคราะห์เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2556 จ านวน 36 ข่าว  พบว่าตรงตามนิยามของข่าวเชิงสืบสวน ท่ีนกัวิชาการ นกัข่าวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้ไว ้ คือ  “เป็นข่าวท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์ 
โดยนกัข่าวตอ้งเขา้ไปตรวจสอบ ติดตาม ในลกัษณะเกาะติด เจาะลึก ขุดคุย้ขอ้มูลท่ีซ่อนเร้นอยู ่จาก
ผูมี้อ  านาจหนา้ท่ี โดยมีหลกัฐานยืนยนัชดัเจน มาเปิดเผยให้ประชาชนไดรั้บทราบ เพื่อน าไปสู่ความ
เปล่ียนแปลงทางใดทางหน่ึง”   
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 รวมถึง องค์ประกอบข่าว ก็มีความครบถ้วน ตามท่ีนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน
น าเสนอไว ้ โดยเฉพาะในเร่ืองความลึก เน่ืองจากนกัข่าวท่ีรับผิดชอบข่าวลงไปสัมผสัถึงขอ้เท็จจริง
ในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่ไดข้่าวมาจากการบอกเล่า   มีความซับซ้อนในแง่มุมของข่าว
หลายประเด็น  มีความแรง หรือมีพลังมากกว่าข่าวปกติ เอาจริงเอาจัง  หนักแน่น น่าเช่ือถือ
ผลกระทบของข่าวเป็นวงกวา้ง  มีความต่อเน่ือง ในการติดตามและน าเสนอ  มีลกัษณะเปิดโปง ขุด
คุย้ขอ้เท็จจริง มีหลกัฐาน เอกสารขอ้มูลมายืนยนัจนพิสูจน์ไดช้ัดเจน สะทอ้นการต่อสู้เพื่อความ
ถูกตอ้ง เป็นธรรม ไม่จ  านนต่อการบิดเบือน ปิดกั้นอ าพรางขอ้เท็จจริง และท่ีส าคญั หาขอ้ยุติได ้
หลงัจากขอ้เท็จจริงถูกคน้พบน าออกมาตีแผ ่ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง (พิศิษฐ์ ชวาลาธวชั และ
คณะ, 2539, น.78)  

 ส่วนเทคนิค หรือ กลยุทธ์การท าข่าวเชิงสืบสวน ท่ีมีการน าใช้ในข่าวไดรั้บรางวลัข่าว
ยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556  ทั้ง 36 ข่าว  นอกเหนือจากการใชแ้หล่งข่าวท่ี
ระบุไวข้้างต้นในเร่ืองท่ีมาของข่าวจากแหล่งข่าวให้ข้อมูลทั้งค  าบอลเล่าหรือเอกสาร  จากการ
วิเคราะห์เน้ือหาข่าวทั้ง 36 ข่าว พบว่ายงัมีเทคนิค หรือ กลยุทธ์การท าข่าวเชิงสืบสวน  3 ประเภท  
คือ 1. การลงพื้นท่ี 2. การใชข้อ้มูลเอกสารหลกัฐาน และ 3.การใชร้ะเบียบกฎหมายตรวจสอบ  โดย
ปรากฏรายละเอียดในตารางดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่4.14  แสดงเทคนิค และกลยทุธ์การท าข่าว ของข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา 

อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวน 36 ข่าว   
 

            
 
            เทคนิค 
 
 
 ข่าว 

 
 
 
ลง
พืน้ที ่ 
 

 
การใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

 
 

การใช้
ระเบียบ
กฎหมาย
ตรวจสอบ 

ภาพถ่าย/
เทปเสียง/
เอกสาร 

ผลการ
ตรวจสอบ

ของ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลจด
ทะเบียน
บริษัท 

บัญชี
ทรัพย์สิน 

ข้อมูล
ตปท. / 
ส่ือ 

2515 “ขังลมื”        

2516 
ฆ่าเพือ่น อ.ส.  
7  ศพ 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

            
 
            เทคนิค 
 
 
 ข่าว 

 
 
 
ลง
พืน้ที ่ 
 

 
การใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

 
 

การใช้
ระเบียบ
กฎหมาย
ตรวจสอบ 

ภาพถ่าย/
เทปเสียง/
เอกสาร 

ผลการ
ตรวจสอบ

ของ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลจด
ทะเบียน
บริษัท 

บัญชี
ทรัพย์สิน 

ข้อมูล
ตปท. / 
ส่ือ 

2517 “นาทราย”  
 

  
 

    

2518 
“การโค่นท าลาย
ป่าเขาสอยดาว” 

       

2520 
การท าเหมอืงแร่
ในทะเล 

       

2521 
ฆ่าพระนักสู้ 

       

2522 
ทุจริต รพช. 

       

2523 
เผชิญหน้า ขจก. 

       

2525 
วสิามญัมาตกรรม 
7 ศพ 

       

2526 
ซื้ออุปกรณ์
การศึกษาของ สป
จงัหวดั 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

            
 
            เทคนิค 
 
 
 ข่าว 

 
 
 
ลง
พืน้ที ่ 
 

 
การใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

 
 

การใช้
ระเบียบ
กฎหมาย
ตรวจสอบ 

ภาพถ่าย/
เทปเสียง/
เอกสาร 

ผลการ
ตรวจสอบ

ของ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลจด
ทะเบียน
บริษัท 

บัญชี
ทรัพย์สิน 

ข้อมูล
ตปท. / 
ส่ือ 

  

2530 
ทลายแก๊งมาเฟีย 
ทุจริตเคร่ืองราชฯ 

       

2531 
ทบัหลงันารายณ์
บรรทมสินธ์ุ 

       

2532 
ทลาย 
แก๊งมารศาสนา 

       

2533 
สวนป่ากติต ิ 

       

2534 
ป่าดงใหญ่ ..ใคร
ท าลาย 

       

2535 
เส่ียสองป่ันหุ้น 

  

     

     

       

2536 
เปิดโปงงบ 5 
แสนล้าน 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

            
            เทคนิค 
 
 
 ข่าว 

 
 
 
ลง
พืน้ที ่ 
 

 
การใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

 

 
 

การใช้
ระเบียบ
กฎหมาย
ตรวจสอบ 

ภาพถ่าย/
เทปเสียง/
เอกสาร 

ผลการ
ตรวจสอบ

ของ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลจด
ทะเบียน
บริษัท 

บัญชี
ทรัพย์สิน 

ข้อมูล
ตปท. / 
ส่ือ 

2537  
คดอีุ้ม-ฆ่าสองแม่
ลูกตระกูลศรีธ
นะขณัฑ์ 

       

2538 
ทลายขบวนการ
ยาม้า 

       

2541 
โค่นขบวนการ
งาบยา
สาธารณสุข 
1,400 ล. 

      
 

 

2542 
ผ่าจรรยาบรรณ
หมอขบวนการ
ซ้ือขายไต 

  
 

     

  

2543 
คนใช้-ซุกหุ้น
หมืน่ล้านพสิดาร 
แจ้งเทจ็ ป.ป.ช. 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ)   

            
            เทคนิค 
 
 
 ข่าว 

 
 
 
ลง
พืน้ที ่ 
 

 
การใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

 

 
 

การใช้
ระเบียบ
กฎหมาย
ตรวจสอบ 

ภาพถ่าย / 
เทปเสียง/
เอกสาร 

ผลการ
ตรวจสอบ

ของ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลจด
ทะเบียน
บริษัท 

บัญชี
ทรัพย์สิน 

ข้อมูล
ตปท. / 
ส่ือ 

2544 
คดปีระวตัศิาตร์ : 
อุบัตภิัยจาก 
สารเคม ี

       

2545 
ทลายวงจร
อุบาทว์ ทุจริตหัว
ควิแรงงาน 

       

2546 
แกะรอยหมอผสั
พรหาย...ลาก
หมอวสุิทธ์ิ สู่แดน
ประหาร 

       

2547 
เจาะขบวนการ
ซุก "ไข้หวดันก" 

       

2548 
ซีทเีอก็ซ์ 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ)   
 

            
            เทคนิค 
 
 
 ข่าว 

 
 
 
ลง
พืน้ที ่ 
 

 
การใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

 

 
 

การใช้
ระเบียบ
กฎหมาย
ตรวจสอบ 

ภาพถ่าย/
เทปเสียง/
เอกสาร 

ผลการ
ตรวจส
อบของ
เจ้าหน้า

ที ่

ข้อมูลจด
ทะเบียน
บริษัท 

บัญชี
ทรัพย์สิน 

การใช้
ส่ือต่างๆ 

2549 
“ผ่าขบวนการเอือ้
ประโยชน์ชินวตัร 
ขายหุ้น ชินคอร์ป 
73,000 ล้าน” 

      
 

 

2550 
‘ทลายทุจริตบ้าน
เอือ้อาทรแสน
ล้าน ชักหัวควิ 

       

2551 
เปิดโปง อบจ.ทัว่
ประเทศฮ้ัว
เอกชนทุจริตซื้อ
ต าราห่วย แจก
โรงเรียน 

       

 

2553 
ข่าว จที ี200 ไม้
ล้างป่าช้า... 
พนัล้าน 
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ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

            
 
            เทคนิค 
 
 
 ข่าว 

 
 
 
ลง
พืน้ที ่ 
 

 
การใช้ข้อมูลหลกัฐาน 

 
 

การใช้
ระเบียบ
กฎหมาย
ตรวจสอบ 

ภาพถ่าย/
เทปเสียง/
เอกสาร 

ผลการ
ตรวจสอบ

ของ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลจด
ทะเบียน
บริษัท 

บัญชี
ทรัพย์สิน 

ข้อมูล
ตปท. / 
ส่ือ 

  

2555 
ผ่าขบวนการ   
คอร์รัปชัน จ าน า
ข้าวรัฐบาลยิง่
ลกัษณ์ 

       

2556 
“เปิดโปง
ขบวนการทุจริต
ข้าวถุง 2.5 ล้าน
ตนั” 

       

 
 1. การลงพื้นท่ี  

 โดยในส่วนของ การลงพื้นท่ี  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ข่าว “นาทราย” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี 2517 โดย ปรีชา แสงอุทยั ผูส่ื้อข่าว

การเมืองหนงัสือพิมพป์ระชาธิปไตย เป็นข่าวช้ินแรกในจ านวน 36 ข่าว ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม 
ท่ีมีการระบุถึงข้อมูลการส่งนักข่าวจากส่วนกลางลงพื้นท่ีไปตรวจสอบข้อมูลจริง เก่ียวกับผล
ปฏิบติัการกวาดลา้งผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตใ์นหมู่บา้นบา้นนาทราย อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย และ
สามารถขดุคุย้เร่ืองท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลเข่นฆ่าราษฎรอยา่งโหดเห้ียม สะทอ้นให้สังคมไดรั้บทราบถึง
ความไม่เป็นธรรมในสังคม  

 ขณะท่ีรูปแบบการท าข่าวของหนงัสือพิมพป์ระชาธิปไตยในขณะนั้น จะมีการแบ่งเป็น
ทีมข่าวเจาะโดยเฉพาะ หรือเรียกกนัว่าทีมข่าวหัวเห็ด ซ่ึงมีอยู่ทั้งส้ินประมาณ 10 คน ทุกคนจะมี
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ความพร้อมในการออกไปลุยเจาะข่าวไดต้ลอดเวลา ในหลกัการท างานจะแบ่งออกเป็นทีมยอ่ย 2-3 
คน ลงไปในพื้นท่ีหมู่บา้นนาทราย เขา้ไปฝังตวัเพื่อเก็บขอ้มูลแลว้น าขอ้มูลมาเขียนเป็นรายงานสกู๊ป
ต่างๆ (สมาคมนกัข่าวหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย, 2549, น.132) 

 ข่าว “การโค่นท าลายป่าเขาสอยดาว” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปีต่อมา คือ 2518 ก็
ปรากฏขอ้มูลการส่งนกัข่าวส่วนกลางลงพื้นท่ีไปตรวจสอบขอ้มูลจริงเช่นกนั โดยร่วมกบันกัศึกษา
และกลุ่มชาวบา้น เดินทางเขา้ไปในพื้นท่ีป่าเขาสอยดาวและพบว่านายทุนร่วมกบัขา้ราชการโค่น
ท าลายป่านบัแสนไร่  

ข่าว “ทุจริต รพช.” ท่ีไดรั้บรางวนัในปี 2522 , ข่าว “เผชิญหนา้ ขจก.” ไดรั้บรางวลัในปี 
2523 ของนายตุลย ์ศิริกุลพิพฒัน์ อดีตผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ก็ใชเ้ทคนิคการลงพื้นท่ี เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้เทจ็จริงของข่าวเช่นกนั  

ข่าว “ซ้ืออุปกรณ์การศึกษาของ ส.ปจ. จงัหวดั” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2526 
แมจ้ะไม่ไดมี้การส่งนกัข่าวจากส่วนกลางลงพื้นท่ี แต่ก็มีการใชน้กัข่าวภูมิภาค ในการลงพื้นท่ีเพื่อ
ตรวจสอบราคาอุปกรณ์การศึกษาท่ีขายในทอ้งตลาดกบัราคาท่ี ส.ปจ.จงัหวดัจดัซ้ือ ท าให้พบวา่ราคา
อุปกรณ์ในทอ้งตลาดถูกกว่าหลายเท่าตวั ซ่ึงถือเป็นหลกัฐานประกอบส าคญัในการตรวจสอบข่าว
ทุจริตช้ินน้ี 

ปี 2534 ก่อนท่ีข่าว “ป่าดงใหญ่… ใครท าลาย” จะไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม หลงัจากท่ี
กองบรรณาธิการหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ไดส่้งผูส่ื้อข่าวจากส่วนกลางลงไปตรวจสอบขอ้มูลจนพบวา่
เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลใช้อ านาจไม่ถูกต้องต่อพระประจกัษ์ท่ีได้ช่ือว่าเป็นพระนักอนุรักษ์ ซ่ึงข่าวน้ี 
ไทยรัฐให้ความส าคัญมากเพราะเล็งเห็นว่าการใช้อ านาจรัฐอย่างเคร่งครัดโดยไม่มองเหตุผล
แวดลอ้มอาจจะส่งผลร้ายให้กบัส่วนร่วมส่ิงท่ีจะเป็นผลดี ขณะท่ีปัญหาความยากล าบากการหาข่าว
น้ีมีอยู่ตลอด เพราะผูส่ื้อข่าวตอ้งเขา้ไปแฝงตวัอยู่ในพื้นท่ีเกิดเหตุ เพื่อพิสูจน์ว่าใครเป็นผูก้ล่าวเท็จ
ระหว่างกลุ่มของพระประจกัษ์กบักลุ่มขา้ราชการ (สมาคมนกัข่าวหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย , 
2549, น.86) 

นอกเหนือจากน้ี ยงัมีข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมท่ีใช้เทคนิคการลงพื้นท่ีเพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง อาทิ ข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนล้าน พิสดารแจ้งเท็จ ป.ป.ช.”, ข่าว “ คดี
ประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความล้มเหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี”, ข่าว “ทลายวงจร
อุบาทว ์ ทุจริตหวัคิวแรงงาน”, ข่าว “เจาะขบวนการซุกไขห้วดันก”, ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทร
แสนลา้น ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก”, 
ข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วยแจกโรงเรียน, ข่าว “เปิดโปงขบวนการ
ทุจริตขา้วถุง 2.5 ลา้นตนั”  
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รวมถึงข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในกลุ่มประเภทข่าวอาชญากรรม ท่ีนกัข่าวลง
พื้นท่ีตรวจสอบขอ้มูลในสถานท่ีเกิดเหตุ และติดตามการท าคดีของเจา้หน้าท่ีต ารวจอย่างใกลชิ้ด 
เช่น ข่าว “คดีอุม้ฆ่าสองแม่ลูกตระกูลศรีธนะขณัฑ์”, ข่าว “ผ่าจรรยาบรรณหมอขบวนการซ้ือขาย
ไต”, ข่าว “ แกะรอยหมอผสัพรหาย… ลากหมอวสุิทธ์ิสู่แดนประหาร” เป็นตน้   

จากการสัมภาษณ์ ประสงค์ เลิศรัตนวิทสุทธ์ิ อดีตบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์
ประชาชาติ ท่ีท าข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิศสารแจง้เท็จ ป.ป.ช.  ช้ีวา่  การลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ขอ้มูลของนกัข่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการท าข่าวเชิงสืบสวน เพราะการลงพื้นท่ีจะท าให้นกัข่าวได้
เห็นภาพเหตุการณ์หรือข้อมูลจริงท่ีชัดเจนด้วยตาของตนเอง มากกว่าการรอฟังค าแถลงของ
เจา้หน้าท่ี หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะไดรั้บทราบแค่ขอ้มูลจากค าพูดหรือเอกสารประกอบ
เท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการลงพื้นท่ี นกัข่าวตอ้งท าการบา้นให้ดี ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ภูมิหลงัข่าว รวมถึงการตั้งค  าถามเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าดว้ย ตวัอยา่งเช่น กรณีข่าวการซ้ือ
ขายท่ีดินของบิดา พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นท่ีของนกัข่าว มิใช่แค่ไป
ดูสภาพท่ีดินท่ีมีการซ้ือขายกนัเท่านั้น แต่ควรจะตอ้งมีการไปสอบถามขอ้มูลราคาซ้ือขายท่ีดินของ
บา้น หรือหมู่บา้นจดัสรร ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง เพื่อจะไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัราคาท่ีดินของบิดา
นายกฯ ท่ีขายไปวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ (ประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ , การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
13 ธนัวาคม 2557) 

สอดคลอ้งกบั นายภาสกร จ าลองราช  อดีตนกัข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน ท่ีไดรั้บรางวลั
ข่าวยอดเยี่ยม ในปี 2545 จากข่าว “ทลายวงจรอุบาทว ์ ทุจริตหวัคิวแรงงาน” ท่ีใชข้อ้มูลจากการลง
พื้นท่ีไปดูสภาพชีวิตความทุกขย์ากของแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ซ่ึงยืนยนัวา่การลงพื้นท่ีมี
ความส าคญักบัการท าข่าวเชิงสืบสวนเป็นอยา่งมาก  

“นกัข่าวเชิงสืบสวน มีวิธีการท างานอยู ่2 อยา่ง คือใชห้วั กบัใช้เทา้ ซ่ึงในส่วนของผม
จะใชเ้ทา้ในการท างานเป็นหลกั ลงไปดูพื้นท่ีจริง ไปพดูคุยกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงจะท าให้เราเห็นขอ้มูลอีกส่วนหน่ึงนอกเหนือจากการท าข่าวโดยใช้หัว ในการดูขอ้มูล
เอกสารหลกัฐานอยา่งเดียว”  

อยา่งไรก็ตาม ในการท าข่าวปัจจุบนั โดยเฉพาะข่าวส่ิงแวดลอ้ม การท าข่าวโดยใช้การ
ลงพื้นท่ี ไปดูป่าเขา ต้นไม้ท าลายเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องมีการค้นข้อมูลตรวจสอบ
บริษัทเอกชน ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้าเพื่อดูเครือข่าย เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของ
บริษทัเอกชนเจา้ของโครงการกบันกัเมือง หรือเอกสารหลกัฐานกฎระเบียบวิธีปฏิบติัในการเขา้ท า
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ประโยชน์ในพื้นท่ีดว้ย ซ่ึงจะท าให้ข่าวดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความลึกและรอบดา้นมากยิ่งข้ึน (ภาสกร 
จ าลองราช , การส่ือสารระหวา่งบุคคล 19 พฤษภาคม 2558) 

ขณะท่ี เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการส านักข่าวอิศรา อดีตผูส่ื้อข่าวหนังสือพิมพ์
ประชาชาติ ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม จากข่าว ‘ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหวัคิว ป้ัน
ราคาท่ีดิน ประโยชน์ทับซ้อน เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กับพวก’ ซ่ึงมีการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบขอ้มูลโครงการจ านวนมากทั้งในส่วนของพื้นท่ีกทม. และต่างจงัหวดั เพื่อคน้หาหลกัฐาน
ความไม่ชอบมาพากลในการด าเนินงานโครงการน้ี ทั้งการป่ันราคาท่ีดิน หรือความล่าช้าในงาน
ก่อสร้าง ทั้งท่ีมีเอกชนผูไ้ดรั้บวา่จา้งไดมี้การเบิกเงินงวดงานในสัญญาจริงไปหมดแลว้  กล่าวยืนยนั
วา่ การลงพื้นท่ีตรวจสอบขอ้มูล มีความส าคญักบัการท างานข่าวเชิงสืบสวนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในการ
ลงพื้นท่ีของนกัข่าวมีทั้งการเปิดเผยตวัและไม่เปิดเผยตวั แต่ถา้เป็นการเปิดเผยตวั ผูส่ื้อข่าวจะตอ้ง
แนะน าตนเองเป็นทางการว่ามาจากส่ือใด พร้อมบอกวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนวา่มาท าข่าวอะไร และ
จะน าขอ้มูลไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ส่วนการไม่เปิดเผยตวัสามารถท าใด ในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ีจะลงมี
อนัตรายและเส่ียงภยั แต่การท างานของนกัข่าวจะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธ์ิของเจา้ของสถานท่ี 
เช่น ไม่เขา้ไปอาคารสถานท่ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เพื่อป้องกนัปัญหาถูกฟ้องร้อง (เสนาะ สุขเจริญ , 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 2 มิถุนายน 2558) 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมาก ผูส่ื้อข่าวสามารถใช ้
Google Earth เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการดูขอ้มูลสถานท่ีในเบ้ืองตน้ก่อนก็ได ้โดยการ
กรอกขอ้มูลสถานท่ีท่ีจะไป แต่ขอ้มูลอาจจะไม่เป็นปัจจุบนัมากนัก  ส่วนในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งลง
พื้นท่ี ผูส่ื้อข่าวสามารถใช้บริการ 1133 เขา้มาช่วยในการสอบถามขอ้มูลท่ีอยู่เพิ่มเติม หรือใน
ระหว่างการลงพื้น กรณีท่ีไม่สามารถหาท่ีอยู่ท่ีจะไปได้ ก็สามารถท่ีจะไปสอบถามข้อมูลจาก
ส านกังานไปรษณียใ์นเขตพื้นท่ีท่ีอยูท่ี่นกัข่าวจะเดินทางไป ซ่ึงไปรษณียบ์างแห่งอาจจะมีการเรียก
เก็บค่าบริการในราคา 100 บาท แลกกบัขอ้มูลในลกัษณะการวาดภาพแผนท่ีท่ีอยูท่ี่จะเดินทางไป
ตรวจสอบขอ้มูล แต่ส่ิงท่ีปรากฏในปัจจุบนั คือ นกัข่าวส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการลงพื้นท่ี
ตรวจสอบขอ้มูลนอ้ยลง  

2. การใชข้อ้มูลเอกสารหลกัฐาน 
ในจ านวนข่าว 36 ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515 -

2557 ข่าว  “ฆ่าเพื่อน อ.ส.7 ศพ”  โดย  นิตย ์ จอนเจิดสิน ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมปี 2516 เป็นข่าวช้ินแรกท่ีมีการน าภาพถ่ายท่ียืนยนัถึงการมีส่วนรู้เห็นของ
ขา้ราชการระดบัสูงในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนรู้เห็นในการสังหารนายชาญ ทองไพบูลย ์อาสาสมคัร
เจา้หวดัร้อยเอ็ด ท่ีชอบร้องเรียนเร่ืองขา้ราชการตดัไมท้  าลายป่าท่ีมีพลเมืองส่งเขา้มาให้เพื่อใชเ้ป็น
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หลกัฐานประกอบส าคญัในการท าข่าว ท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจน าภาพดงักล่าวไปติดตามขยายผล
จบักุมผูก้ระท าความผดิไดใ้นท่ีสุด  

ขณะท่ีข่าว “การโค่นป่าเขาสอยดาว”  ท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมในปี 2518  เป็นข่าวท่ีเร่ิม
มีการใชเ้อกสารเขา้มาช่วยในการท าข่าว ไดแ้ก่ 1. หนงัสือร้องเรียนของชาวสวนท่ียื่นต่อกรมป่าไม ้
2. หนงัสือค าสั่งยา้ยขา้ราชการของอธิบดีกรมป่าไม ้

แต่ผลงานข่าวท่ีเร่ิมเน้นการใช้แหล่งข่าวท่ีเป็นเอกสารมากข้ึนอย่างเห็นไดช้ัด ได้แก่ 
ข่าว “ทุจริต ร.พ.ช.” ข่าวยอดเยี่ยมประจ าปี 2522 ของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ โดยเอกสารส่วนใหญ่ท่ี
น ามาเสนอในข่าวเป็น “บนัทึกขอ้ความ” หรือเอกสารส าหรับการส่ือสารกนัภายในหน่วยงาน 
เก่ียวกบัการจดัประกวดราคาจา้งเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ของส านกังานเร่งรัดพฒันาชนบท 
หรือ ร.พ.ช. รวม 29 ช้ิน แสดงให้เห็นว่าหลกัฐานหรือแหล่งข่าวท่ีเป็นเอกสารเร่ิมเขา้มามีบทบาท
มากข้ึนในการใชป้ระกอบการน าเสนอข่าวใหมี้ความสมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

ต่อมาการใชแ้หล่งข่าวท่ีเป็นเอกสารก็ไดรั้บความนิยมเร่ือยมา และมีการพฒันาไปมาก
ข้ึนกวา่เดิมท่ีมีการใชเ้พียงเอกสารท่ีเป็นหนงัสือร้องเรียน หรือค าสั่งโยกยา้ยขา้ราชการ หรือบนัทึก
ขอ้ความเพื่อส่ือสารกนัภายในหน่วยงาน แต่ในข่าว “ทลายแก๊งตุ๋นเคร่ืองราชฯ” ข่าวยอดเยี่ยม
ประจ าปี 2530 เร่ิมมีหลกัฐานเอกสารอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากเอกสาร 3 ประเภทขา้งตน้ อาทิ ใน
อนุโมทนาบตัร ส าเนาราชกิจจานุเบกษาปลอม บญัชีเงินฝาก ฯลฯ ทั้งน้ี การน าเสนอหลกัฐานหรือ
แหล่งข่าวท่ีเป็นเอกสารสามารถท าได ้2 แบบคือ น าขอ้ความจากเอกสารนั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน
มาตีพิมพใ์นเน้ือข่าว หรือถ่ายภาพตวัเอกสารลงตีพิมพเ์ลย เพื่อแสดงให้เห็นวา่การไดม้าซ่ึงเอกสาร
นั้นดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม มีขอ้สังเกตว่าก่อนเวลาท่ีพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 มีผลบงัคบัใช้ในเดือนธันวาคม 2540 การใช้แหล่งข่าวเอกสารท่ีเป็นเอกสารของทาง
ราชการ ซ่ึงตามกฎหมายถือวา่เป็นเอกสารลบันั้นก็ทยอยถูกเปิดเผยให้กบัสาธารณชนทราบผา่นการ
รายงานข่าวแบบสืบสวนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเอกสารเหล่านั้น ส่วนใหญ่ได้มาด้วยความสนิทสนม
ส่วนตวัระหวา่งแหล่งข่าวบุคคลทั้งท่ีเปิดเผยและไม่เปิดเผยช่ือนัน่เอง (ชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล 30 พฤษภาคม 2558) 

 ขณะท่ีข่าว “การท าเหมืองแร่ในทะเล” ของนายวิชัย  หมีขยนั ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพ์
สยามรัฐ ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2520 มีการน าบทความของนายอูยีน คาร์ลสัน ในหวัขอ้
เร่ือง “การท าแร่ดีบุกนอกฝ่ังทะเลของไทย-การผลิตท่ีน่ากลวัเยีย่งการกระท าของโจรสลดั เน้ือหามุ่ง
วจิารณ์และโจมตีเร่ืองการท าเหมืองแร่ทางทะเลของไทยท่ีจงัหวดัพงังาเพื่อแยง่ชิงแร่ดีบุก ท่ีเผยแพร่
ในหนังสือพิมพ์วอลสตรีท เจอร์นัล ประเทศอังกฤษ มาแปลเป็นภาษาไทย และน าเสนอต่อ
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สาธารณชน ซ่ึงข่าวดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งมากท าใหรั้ฐบาลและผูเ้ก่ียวขอ้งให้ความสนใจหนัมา
แกไ้ขปัญหาและจดัระเบียบการท าเหมืองแร่อย่างจริงจงั เป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ข่าวช้ินน้ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยีย่ม  

ในปี 2536 ก่อนท่ีการใช้เอกสารประกอบการท าข่าวเชิงสืบสวนจะถูกใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ ในข่าว “เปิดโปงงบประมาณ 5 แสนลา้น” หลงัจากท่ีนกัข่าวรายหน่ึงในกองบรรณาธิการ
หนงัสือพิมพม์ติชน จะหอบเอกสารงบประมาณจ านวนหลายกล่องท่ีไดรั้บจากแหล่งข่าว เขา้มาใน
ส านกังาน ซ่ึงสร้างความต่ืนตะลึงให้กบัคนในกองบรรณาธิการอยา่งมาก เพราะถือเป็นคร้ังแรกท่ี
นกัข่าวไดมี้โอกาสตรวจสอบเอกสารทางราชการจ านวนมาก เอกสารบางส่วนก็เป็นเอกสารลบัท่ี
ไม่ไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะ หลงัจากนั้นกองบรรณาธิการก็มีการมอบหมายงานแต่ละโต๊ะข่าวท่ี
รับผิดชอบดูแลงานทั้งสายการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ขยายผลการตรวจสอบเอกสารใน
ส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ เพื่อดูว่าการจดัสรรงบประมาณในแต่ละกระทรวงมีนักการเมืองรายใด
ไดรั้บประโยชน์ ไดง้บประมาณลงพื้นท่ีของตนเองจ านวนมาก ตามท่ีไดรั้บแจง้เบาะแสมาก่อนหนา้
น้ี จนกระทั้งไดข้อ้มูลชดัเจน และน าเสนอต่อสาธารณชนเป็นล าดบัขั้นตอน จนท าให้ข่าวน้ีมีความ
สมบูรณ์ได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมไปในท่ีสุด (ภาคภูมิ  ป้องภยั, การส่ือสารระหว่างบุคคล 14 
พฤษภาคม 2558) 

จากนั้นในปี 2539 นกัข่าวหลายคนในค่ายมติชน เร่ิมถูกฝึกให้รู้จกัเทคนิคการคน้ขอ้มูล
การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และเทคนิคน้ีก็ถูกน ามาใชอ้ย่างสมบูรณ์แบบ
ท่ีสุด ในข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ลา้นบาท” โดยกอง
บรรณาธิการมติชน ในการเจาะขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของนกัธุรกิจหญิงชาวพม่า กบั
บุคคลใกล้ชิดนักการเมืองกลุ่ม16 และขยายผลการตรวจสอบไปอีกหลายบริษทั จนกระทัง่พบ
ขอ้เท็จจริงวา่มีขบวนการในการน าเงินของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ (บีบีซี) เพื่อใชซ้ื้อกิจการ
ของบริษทัจ านวนหลาย 10 แห่งและน าไปขายต่อท าก าไรจนท าให้ธนาคารไดรั้บความเสียหายจาก
หน้ีสินอยา่งมาก และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอยา่งรุนแรง   

3. การใชร้ะเบียบกฎหมายตรวจสอบ 
ข่าว “ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนลา้น ชกัหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน 

เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2550 เป็นข่าวท่ีมีความ
โดดเด่นในเร่ืองการใชป้ระโยชน์จากพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในการ
เจาะฐานขอ้มูลการประกวดราคาวา่จา้งบริษทัเอกชนเขา้มารับเหมาก่อสร้างโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ในพื้นท่ีต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ-ต่างจงัหวดั และใช้วิธีการตรวจสอบขอ้มูลการจดทะเบียนจดัตั้ ง
บริษทัเอกชนท่ีกระทรวงพาณิชย ์เพื่อดูความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดง้าน
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ในโครงการน้ี กบันกัการเมือง จนพบวา่บริษทั กลอรี แมนเนจเมน้ท ์ท่ีไดรั้บโควตาก่อสร้างบา้นเอ้ือ
อาทรนบัหม่ืนหลงัมีคนนามสกุลเดียวกบัรัฐมนตรีรายหน่ึงในรัฐบาลพรรคไทยรักไทยร่วมถือหุ้น
อยู ่ รวมถึงสถานะของบริษทัเอกชนรายอ่ืนก็ไม่น่าจะมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเขา้มารับงานได ้ และ
ขอ้มูลเร่ืองการป่ันราคาท่ีดินใหสู้งเกินความเป็นจริง   

นอกจากน้ียงัมีกฎหมายส าคญัอีกหลายฉบบั ท่ีมีน ามาใชป้ระกอบในการท าข่าวท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล เช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบัการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือ “พ.ร.บ.ฮั้ว”  ท่ีน ามาใช้ตรวจสอบการฮั้วประมูลจดัซ้ือ
หนังสือของบริษทัเอกชน ในข่าว “เปิดโปง อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริตซ้ือต าราห่วยแจก
โรงเรียน  รวมถึงพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 , 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ท่ีน ามา
ตรวจสอบพฤติกรรมการซุกหุ้นบริษทัเอกชน ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ใน
ข่าว  “คนใช-้ซุกหุน้หม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เทจ็ ป.ป.ช.”  เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม ในจ านวนข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2557 จ านวน 36 ช้ิน  พบว่า  ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.” ท่ีไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2543 ถือเป็นข่าวท่ีใช้กระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวน ในการแสวงหา
ขอ้มูลและหลกัฐานมากท่ีสุด  ตั้งแต่การขยายประเด็นข่าวจากขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้น
ท่ีรับทราบกนัทัว่ไป มาเป็นการเจาะลึกเร่ืองการซุกหุ้นในกลุ่มคนรับใช ้คนขบัรถ และยาม โดยใช้
ขอ้มูลเอกสารทั้งส าเนาใบถือหุน้ในบริษทัต่างๆ การลงพื้นท่ีตรวจสอบขอ้มูลเพื่อยืนยนัสถานะของ
คนรับใช้ คนขบัรถ และยาม รวมถึงการน าข้อกฎหมายเขา้มาประกอบในการท าข่าว ท่ีท าได้
สมบูรณ์แบบ สามารถอธิบายให้ประชาชนรับทราบเหตุผลท่ีแท้จริงว่าสาเหตุส าคัญท่ีท าให้
นกัการเมืองตอ้งหาสรรหาสารพดัวธีิการมาใชก้็เพื่อหลบเล่ียงกฎหมายใหต้นเองไดรั้บประโยชน์  
         4.2.11 กลยทุธ์หรือเทคนิคการท าข่าวเชิงสืบสวน จากกรณีศึกษา ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น 
พิสดารแจง้เทจ็ ป.ป.ช.”  

 จากการวิเคราะห์เน้ือหา ข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช.”  พบว่า 
เทคนิคและกลยทุธ์ ดงัต่อไปน้ี  

(1)  การคน้พบประเด็นข่าว  
 หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ เร่ิมตน้เปิดข่าว  “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ 

ป.ป.ช.”  เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2543 ใชพ้าดหัววา่ “ทกัษิณโยกหุ้น 2 หม่ืนล.แต่งตวัรอนัง่นายกฯ” 
โดยสาระส าคญัในข่าวช้ินน้ี อยู่ท่ีการอธิบายเบ้ืองหลงัการท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร หัวหน้าพรรค
ไทยรักไทย และคุณหญิงพจมาน ชินวตัร ภริยา ไดแ้จง้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) วา่ไดข้ายหุ้นบริษทั ชินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) หรือชินคอร์ป 
และหุน้บริษทัอ่ืนมูลค่าประมาณ 20,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่นายพานทองแท ้ชินวตัร บุตรชาย, นางสาว
ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นอ้งสาว พ.ต.ท.ทกัษิณ และนายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์พี่ภริยาของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท ช่วงตน้เดือนกนัยายน 2543 ท่ีปรากฏเป็นข่าวไปแลว้วา่ เป็นการเตรียม
ตวัเขา้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่  เน่ืองจากเช่ือมัน่วา่พรรคไทยรักไทยจะชนะการเลือกตั้ง
อยา่งแน่นอน และท่ีส าคญั เป็นการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.การจดัการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.
2543 ท่ีบญัญติัไวช้ดัเจนวา่ ผูท่ี้จะเขา้ไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะตอ้งไม่ถือหุ้นในบริษทัใดๆ 
ดังนั้ น พ.ต.ท.ทักษิณ จึงมีแผนท่ีจะผ่องถ่ายหุ้นอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเม่ือเข้าไปท างาน
การเมือง  

 โดยในการน าเสนอขอ้มูลข่าวช้ินน้ี หนังสือพิมพป์ระชาชาติ มีการใช้แหล่งข่าวทั้งท่ี
เปิดเผยตวัตน และไม่เปิดเผยตวัตน ทั้งในส่วนของพรรคไทยรักไทย และบริษทัชินคอร์ป มายืนยนั
ขอ้มูล  เพื่อใหข้่าวมีน ้าหนกัและน่าเช่ือถือ และมีการน าเสนอขอ้มูลกฎหมาย มาใชใ้นการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงเร่ืองน้ีอยา่งละเอียด  

 พร้อมท าสกู๊ปข่าวเพื่อขยายความเก่ียวกบันายพานทองแท ้ท่ีเกิดเป็นเด็กหนุ่มท่ีรวยท่ีสุด
ในเอเชีย หลงัจากไดรั้บหุน้มาจาก พ.ต.ท.ทกัษิณ เพื่อใหส้ังคมไดรั้บทราบขอ้มูลมากยิง่ข้ึน  

(2)  การแกะรอยขยายผล  
 จากนั้นหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ไดท้  าการขยายประเด็นข่าว โดยใชว้ิธีการสืบคน้

ขอ้มูลการจดทะเบียนบริษทัแห่งอ่ืนของ พ.ต.ท.ทกัษิณ จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้  และพบวา่มีการ
โอนหุ้นในส่วนของบริษทัอ่ืนเช่นกนั  พร้อมขอ้มูลส าคญัวา่ หน่ึงในบริษทัเอกชน ท่ีไดรั้บโอนหุ้น
จาก พ.ต.ท.ทกัษิณ และคุณหญิงพจมานไป คือ บริษทั วิน มาร์ค ลิมิเต็ด ตั้งอยูเ่ลขท่ี พี.โอ.3151 โรค
ทาวน์ ทอร์โทลา บนเกาะบริติชเวอร์จิน ไอส์แลนด์ ซ่ึงเป็นเกาะท่ีถูกระบุวา่เป็นแหล่งฟอกเงินและ
หลีกเล่ียงการตรวจสอบภาษี ซ่ึงในการน าเสนอขอ้มูลข่าวช้ินน้ี มีการใช้แหล่งข่าวจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ และนักวิชาการมายืนยนัขอ้มูล รวมถึงการสอบถามไปยงั       สุรนันทน์ เวชชาชีวะ 
โฆษกพรรคไทยรักไทย เพื่อเปิดพื้นท่ีใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงดว้ย  

 ทั้งน้ี ผลจากการท่ีหนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้ขยายประเด็นข่าวช้ินน้ี ด้วยการ
ตรวจสอบข้อมูลการโอนหุ้นบริษัทแห่งอ่ืนเพิ่มเติม ท าให้มีการตรวจสอบพบข้อมูลส าคัญว่า  
พ.ต.ท.ทกัษิณ ยงัไดมี้การโอนหุน้จ านวนหน่ึงไปให้กลุ่มคนรับใช ้คนขบัรถ และยาม ถือครองแทน 
ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัท่ีสุดของข่าวช้ินน้ี เพราะการโอนหุ้นดงักล่าวเกิดข้ึนในช่วงท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ 
เขา้รับต าแหน่งทางการเมืองส าคญัหลายคร้ัง แต่ไม่ไดแ้จง้ขอ้มูลไวใ้นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์น
และหน้ีสินท่ีแจง้ไวต่้อส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
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เขา้ข่ายฝ่าฝืนกฎหมายและอาจส่งผลท าให้ถูกช้ีมูลความผิด ห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ได ้  

(3)  การลงพื้นท่ียนืยนัขอ้มูล  
 อย่างไรก็ตาม ในการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจไดมี้การส่งนกัข่าวลงพื้นท่ีไปยนืยนัขอ้มูลสถานะของกลุ่มคนรับใช ้คนขบัรถ และ
ยาม อีกคร้ัง ก่อนน าเสนอขอ้มูลท่ีได้รับมาพร้อมกัน รวมถึงการเปิดพื้นท่ีให้คนใกล้ชิด พ.ต.ท.
ทกัษิณ ไดช้ี้แจงขอ้มูลดว้ย  

  โดยรายละเอียดการลงพื้นท่ีท่ีปรากฏในเน้ือข่าว  มีดงัน้ี  
  “...จากรายช่ือผูถื้อหุ้นบริษทัทั้ง 3 บริษทัดงักล่าวไดป้รากฏบุคคลท่ีน่าสนใจจ านวน 5 

คน คือ 1.น.ส.บุญชู เหรียญประดบั 2. นายชยัรัตน์ เชียงพฤกษ์ 3. นายวิชยั ช่างเหล็ก 4. นายมานสั 
ใจยา และ 5.น.ส.ดวงตา วงศ์ภกัดี ซ่ึงอยู่บา้นหลงัเดียวกบันายบรรณพจน์พี่คุณหญิงพจมาน ภริยา 
พ.ต.ท.ทกัษิณ ซ่ึงจากการตรวจสอบเบ้ืองตน้จากคนแวดลอ้ม พ.ต.ท.ทกัษิณ พบวา่ บุคคลทั้ง 5 เป็น
แม่บา้น พนกังานรักษาความปลอดภยัและคนขบัรถเก่าแก่ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ และภริยา 

 ดงันั้น เพื่อให้เกิดความแน่ใจ เม่ือเวลา 17.30 น. วนัท่ี 11 กนัยายนท่ีผ่านมา ผูส่ื้อข่าว 
“ประชาชาติธุรกิจ” จึงเดินทางไปยงับา้นเลขท่ี 221 ซอยจรัญสนิทวงศ ์69 แขวงบางพลดั เขตบาง
พลดั กรุงเทพฯ ซ่ึงถูกระบุในส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ของทั้ง 3 บริษทั วา่เป็นท่ีอยูข่องบุคคลทั้ง 5 
คน  

 ปรากฏว่าบา้นหลงัดงักล่าวเป็นตึก 2 ชั้นโอ่อ่าเน้ือท่ีพอประมาณ มีร้ัวคอนกรีตสูงพน้
ศีรษะ ประตูท าดว้ยเหล็ก หนา้บา้นมีตวัอกัษรเขียนบา้นเลขท่ี 221 และเลขท่ี 1875/31 ภายในบา้นมี
รถยนตจ์อดไวห้น่ึงคนั 

 เม่ือผูส่ื้อข่าวกดกร่ิง สักครู่เด็กรับใชอ้อกมาจากตวับา้นถามวา่ มาหาใคร ผูส่ื้อข่าวถามวา่
บา้นหลงัดงักล่าวเป็นของใคร เด็กรักใช้คนหน่ึงในจ านวน 3-4 คนท่ีออกมามุงดูตอบว่า  เป็นของ
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 

 เม่ือถามหาวา่ น.ส.บุญชู เหรียญประดบั อยูบ่า้นหลงัน้ีดว้ยหรือไม่ เด็กรับใชบ้อกวา่ ไม่
อยู ่แต่อยูบ่า้นใหญ่ถดัออกไปในซอยเดียวกนั ผูส่ื้อข่าวถามวา่ “บา้นใหญ่” หมายถึงบา้นของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ใช่หรือไม่ เด็กรับใชค้นเดียวกนัตอบวา่ใช่  

 ผูส่ื้อข่าวถามต่อว่า น.ส.บุญชู เป็นใคร เด็กรับใช้ตอบว่า เป็นแม่บ้านอยู่บ้านใหญ่ 
ผูส่ื้อข่าวถามว่า นายชัยรัตน์ เชียงพฤกษ์ อยู่ท่ีน่ีหรือไม่ ได้รับค าตอบว่า เป็นพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัท างานอยูท่ี่ตึกชินวตัร  
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 ผูส่ื้อข่าวถามถึงนายวิชัย ช่างเหล็ก ว่าเป็นใครอยู่ท่ีน่ีหรือไม่ คนรับใช้บอกว่าเป็น
คนขบัรถ ไม่ไดอ้ยู่ท่ีน่ี ผูส่ื้อข่าวถามอีกว่า นายมานสั ใจยาเป็นใคร ไดรั้บค าตอบว่า เป็นคนขบัรถ
ไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ี เม่ือถามถึง น.ส.ดวงตา วงศภ์กัดี เป็นใคร ไดรั้บค าตอบวา่ เป็นแม่บา้นเช่นเดียวกนั แต่
ไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ี  

 เม่ือผูส่ื้อข่าวถามว่า แล้วรู้หรือไม่ ว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ ไดโ้อนหุ้นของบริษทัต่าง ๆ ให้
บุคคลเหล่าน้ี คนรับใชต้อบว่า ไม่ทราบและยอ้นถามผูส่ื้อข่าว “คุณเป็นใคร” เม่ือผูส่ื้อข่าวตอบว่า
เป็นผูส่ื้อข่าว ตอ้งการมาสอบถามขอ้เท็จจริง ปรากฏวา่เด็กรับใชท้  าหนา้ตกใจแลว้รีบบอกวา่ “ท่ีพูด
มาทั้งหมดน้ีหนูไม่รู้เลย”  

 เม่ือผูส่ื้อข่าวถามวา่ นายบรรณพจน์ อยูห่รือไม่ เด็กรับใชบ้อกวา่ ไม่อยู ่อยูแ่ต่นายผูห้ญิง 
ผูส่ื้อข่าวถามวา่ บา้นน้ีมีคนรับใชก่ี้คน ไดรั้บค าตอบวา่มี 5 คน  

 หลงัจากนั้น ผูส่ื้อข่าวไดเ้ดินทางไปบา้นเลขท่ี 472 ภายในซอยเดียวกนั ซ่ึงเป็นบา้นของ 
พ.ต.ท.ทกัษิณ และกดกร่ิง สักครู่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเปิดประตูออกมา ผูส่ื้อข่าวถามว่า 
น.ส.บุญชู เหรียญประดบั อยูท่ี่น่ีหรือไม่ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับอกวา่อยู ่

 เม่ือผูส่ื้อข่าวแสดงความประสงคจ์ะขอพบ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไดเ้ดินเขา้ไป
ตาม สักครู่จึงกลบัออกมาบอกว่า น.ส.บุญชูก าลงัยุ่งอยู่ เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคนเดียวกนั
ถามวา่ มาจากไหน ผูส่ื้อข่าวตอบวา่ เป็นผูส่ื้อข่าว ตอ้งการถามเร่ืองการโอนหุ้นของ พ.ต.ท.ทกัษิณ 
ให ้น.ส.บุญชู เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับอกวา่ เขาคงไม่วา่ง  

 ต่อมาผูส่ื้อข่าวไดโ้ทรศพัท์ไปยงัหมายเลข 433-3993 ซ่ึงตามทะเบียนระบุวา่ เป็นของ
นายบรรณพจน์ เม่ือสอบถามถึง น.ส.บุญชู ได้รับค าตอบว่า ไม่อยู่ไปจ่ายตลาด เม่ือสอบถามถึง
หนา้ท่ีของ น.ส.บุญชู ไดรั้บแจง้วา่เป็นแม่บา้น มีหนา้ท่ีท ากบัขา้วดว้ย....”  (ประชาชาติธุรกิจ, ฉบบั
วนัท่ี 14 ก.ย.43 , น.1-13) 

 ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีขอ้มูลน้ี ถูกน าเสนอออกไปสู่สาธารณชน ส่งผลท าให้หน่วยงาน
ตรวจสอบ โดยเฉพาะส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ไดน้ าขอ้มูลไปใชต่้อในการตรวจสอบคดี ซ่ึงในระหวา่งนั้น หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ ก็ยงัให้
ความส าคญัในการติดตามตรวจสอบขอ้มูลข่าวน้ีอยา่งต่อเน่ือง  และไดน้ าขอ้มูลจากแหล่งข่าวซ่ึงไม่
เปิดเผยตวัตนท่ีส่งเขา้มาใหน้ าไปใชข้ยายผลการตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกต่อไป  

 อาทิ ขอ้มูลจากนิตยสาร “WHo’s WHO in business & finance”  ปี 1 ฉบบัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2537 ท่ีมีการจดัอนัดบัเศรษฐีตลาดหุ้นไทย ซ่ึงปรากฏช่ือคนรับใช ้พ.ต.ท.ทกัษิณ และ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับริษทัชินคอร์ป เป็นเศรษฐีหุ้นรวมมูลค่าหุ้นกวา่ 11,295.37 ลา้นบาท 
ท่ีไดรั้บมาจากผูอ่้านส่งจดหมายเขา้มาแจง้ขอ้มูลในนามของ “Secret Nominee)  
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 นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ทปโทรทศัน์ค าใหส้ัมภาษณ์ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีให้สัมภาษณ์กบั
นายเจิมศกัด์ิ ป่ินทอง สมาชิกวุฒิสภา เม่ือเดือนเมษายน 2542 ถึงการซ้ือสนามกอล์ฟ  อลัไพน์จาก
นายเสนาะ เทียนทอง ประธานท่ีปรึกษาพรรคไทยรักไทย มูลค่า 500 ล้านบาท เพื่อเป็นหลกัฐาน
ส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ รู้เร่ืองการซ้ือบริษทั อลัไพน์กอล์ฟ และมีการโอนหุ้นจ านวน 
74,700,000 หุน้ มูลค่า 747 ลา้นบาท ไปใหค้นรับใช ้พนกังานรักษาความปลอดภยัและคนขบัรถ ซ่ึง
พฤติกรรมดงักล่าวอาจท าให้พ.ต.ท.ทกัษิณ มีความผิดตามมาตรา 295 แห่งรัฐธรรมนูญในเร่ืองการ
แจง้บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินเป็นเทจ็ต่อป.ป.ช. เป็นตน้  

 หลงัจากนั้น  พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย จะถูกป.ป.ช.ลงมติช้ีมูล
ความผดิจงใจยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน เอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ
หรือปกปิด จากการเขา้ด ารงต าแหน่งการเมืองหลายคร้ัง   ก่อนท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะมติช้ีขาดใน
ภายหลงัว่า พ.ต.ท.ทกัษิณ ไม่ไดจ้งใจปกปิดบญัชีทรัพยสิ์นดว้ยคะแนนเสียง 8 ต่อ 7 และข้ึนด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไดใ้นท่ีสุด   

 หากพิจารณารายละเอียดดา้นเทคนิค และกลยุทธ์ ท่ีน ามาใช้ในการรายงานข่าวน้ี จะ
พบว่า มีจุดส าคญัอยู่ท่ีการตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตั้ งบริษทัของกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ และการวิเคราะห์ขอ้มูลในบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน ท่ีแจง้ไวต้่อ 
ป.ป.ช.  รวมถึงการลงพื้นท่ีตรวจสอบขอ้มูลสถานะของผูเ้ก่ียวขอ้ง  จนน าไปสู่การคน้พบหลกัฐาน
ยืนยนัชดัเจนวา่ พ.ต.ท.ทกัษิณ น าหุ้นในซุกไวก้บักลุ่มคนรับใช้ คนขบัรถ ยาม และมีการใช้พื้นท่ี
รายงานสกู๊ปข่าว บทความ เพื่ออธิบายขอ้มูลนอกเหนือจากท่ีปรากฏอยูใ่นข่าวให้ประชาชนเขา้ใจ
ขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

(4)  การใชร้ะเบียบกฎหมายตรวจสอบ 
ส่ิงส าคญัท่ีท าให้ข่าวน้ีมีน ้ าหนกัและความน่าเช่ือ คือ การน าความรู้ดา้นกฎหมายมาใช้

ในการตรวจสอบยืนยนัข้อมูล ซ่ึงจากการศึกษาเน้ือหาในข่าว พบว่า มีการใช้กฎหมายข่าวมา
ประกอบการท าข่าวหลายฉบบั ดงัน้ี  

 พระราชบญัญติัการจดัการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 เพื่ออธิบายข้อ
ก าหนดให้รัฐมนตรีตอ้งไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในบริษทัไม่เกิน 5% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ี
จ าหน่ายได้ในบริษัทนั้น ถ้าต้องการจะถืออยู่ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และโอนการจดัการหุ้นให้กบันิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ดัการแทน ทั้งนิติบุคคล
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก ป.ป.ช.  
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 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 ส่วนท่ีวา่ดว้ยการแสดงบญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง มาตรา 32 
บญัญติัวา่ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองมีหนา้ท่ีตอ้งยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
ตนเอง และคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามท่ีมีอยู่จริงในวนัท่ียื่นบญัชีดงักล่าว ต่อ
ป.ป.ช.ทุกคร้ังท่ีเขา้รับต าแหน่งและพน้ต าแหน่ง และบทลงโทษในมาตรา 291,292 ถา้จงใจไม่ยื่น
หรือปกปิดขอ้เท็จจริง รัฐธรรมนูญ มาตรา 295 บญัญติัโทษไวว้่าห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง
เป็นเวลา 5 ปี  

 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  มาตรา 59 ท่ีก าหนดให้
กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งบริหารตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด จดัท าและเปิดเผยรายงาน
การถือหลกัทรัพยข์องตนเองและของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

 การใช้ พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอขอ้มูลการเสียภาษี
ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์พี่ชายคุณหญิงพจมาน จากการซ้ือขายหุน้     

 ขณะท่ีการรายงานข่าวช้ินน้ี ยงัคงให้ความส าคญักบัการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง และเปิด
พื้นท่ีใหผู้เ้สียหาย โดยเฉพาะ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัรและคนใกลชิ้ด ไดใ้ชสิ้ทธิช้ีแจงขอ้เท็จจริงอยา่ง
เต็มท่ี แมว้่าทุกคร้ังในการให้สัมภาษณ์ พ.ต.ท.ทกัษิณ จะพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะตอบค าถามแบบ
ตรงไปตรงมาและอา้งวา่ ถูกโจมตีจากฝ่ายการเมืองก็ตาม  โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นข่าว ดงัน้ี  

 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2543 พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย กล่าว
ปราศรัยบนเวทีหาเสียงท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางกระแสข่าวการโอนหุ้นปริศนาหม่ืน
ลา้นให้คนใช้-คนรถ ก่อนจะถูกคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตั้งเร่ืองสอบการโอนหุน้ในวนัท่ี 26 ก.ย.2543  มีประโยคค าพดูส าคญัดงัน้ี  

 “...ถา้เราจะท าการเมืองแบบน้ี แล้วสู้การเมืองแบบเก่าไม่ไดใ้ห้มนัรู้ไป ใครจะใช้วิธี
ท  าลายผมอยา่งไรเชิญ ยนิดีตอ้นรับ เพราะไม่ไดท้  าอะไรผดิ” 

 “..กฎหมาย ป.ป.ช. แปลวา่ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เพราะฉะนั้นเขาเอาไวไ้ล่กุ๊ยท่ีเขา้มาในการเมืองแลว้โกงออกไป เขาไม่ไดมี้เอาไวป้้องกนัคนท่ีท ามา
หากินทั้งชีวิตไม่ให้เขา้การเมือง หลกัมนัง่ายนิดเดียว ท าไมตอ้งเอากฎกติกาไล่กุ๊ยมาใชเ้พื่อไล่คนท่ี
ท ามาหากินโดยสุจริตไม่ให้เขา้มาในการเมือง ไม่มีหรอกครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปตกใจ 
ปล่อยให้กุ๊ยมนัด่าไปไม่มีปัญหา ผมไม่สนใจหรอกเพราะฉะนั้นพี่นอ้งท่ีเคารพท่านมีความหวงักบั
ผมกบัพรรคไทยรักไทย...” 

 “..การโจมตีผมเร่ืองโอนหุน้เป็นการพูดความจริงคร่ึงเดียวให้คนไขวเ้ขว ผมโอนหุ้นให้
ลูกผมก็แค่นั้น เร่ืองบริวารไม่เก่ียวเลย ไม่ไดโ้อนก็พดูกนัแต่โอนๆ กนั มนัเป็นของเก่าก็เอามาพูดให้
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ไขวเ้ขว นกัการเมืองเลว คือนกัการเมืองท่ีชอบพูดความจริงคร่ึงเดียวเพื่อให้ประชาชนไขวเ้ขว เห็น
คนไทยโง่ไปได.้.”  (ประชาชาติธุรกิจ , ฉบบัลงวนัท่ี 28 ก.ย.2543 , น.2)  

 จากการสัมภาษณ์ ประสงค ์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  อดีตบรรณาธิการหนงัสือพิมพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ ผูท้  าข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้น พิสดารแจง้เท็จ  ป.ป.ช.”  ไดรั้บการยืนยนัวา่ หวัใจส าคญั
ของข่าวน้ี  อยูท่ี่เอกสารหลกัฐานท่ีน ามาใชใ้นการประกอบการท าข่าว  ซ่ึงในช่วงนั้นรัฐธรรมนูญปี 
2540 เปิดโอกาสให้ประชาชน และนักข่าว มีส่วนรวมในการตรวจสอบข้อมูลภาครัฐและ
นกัการเมืองมากข้ึน มีการก าหนดให้นกัการเมืองตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์น  
และเม่ือมีการเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองของทรัพยสิ์น จึงท าใหก้ารตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองน้ีง่ายข้ึน กลไกการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนและส่ือมวลชน จึงมีความเข้มแข็งมากข้ึน จากเดิมท่ี อ านาจการ
ตรวจสอบอยูใ่นหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงกลไกในการท างานนั้นมีปัญหาท่ีทุกคนทราบดี 

 การท างานของส่ือมวลชน ก็ตอ้งมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความรู้ด้าน
กฎหมาย เพราะถา้ส่ือมวลชนไม่มีความรู้เร่ืองน้ีเลย แมจ้ะมีขอ้มูลมากมาย แต่ก็อาจมองประเด็นไม่
ออกว่าเร่ืองน้ีมีความส าคญัอย่างไร  รวมไปถึงการมีสัญชาตญาณนักข่าว หรือท่ีหลักวิชาการ
ทางดา้นวารสารศาสตร์ เรียกวา่ จมูกแห่งข่าว หรือ Nose for news เม่ือพบเจอขอ้มูลข่าวแลว้ จะ
สามารถรู้ไดว้่าเร่ืองน้ีส าคญัหรือไม่อย่างไร และน ามาสู่การตั้งค  าถามว่าท าไมจึงตอ้งเป็นเช่นนั้น 
เหล่าน้ีเปรียบไดก้บั Why  ท่ีเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการตั้งค  าถามเพื่อการท าข่าว คือ  5 W 1 H   
หรือ  Who, What, Where, When, Why และ How  ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามวา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน 
เม่ือใด ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน และเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนอยา่งไร สามารถไปสืบคน้ขอ้มูลจาก
แหล่งใดไดบ้า้ง  และทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีส่ือมวลชนตอ้งพฒันาตนเองดว้ย 

 ตวัอยา่งเช่น กรณีข่าวการซุกหุน้ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ตอนท่ีพบรายช่ือของกลุ่มคนรับใช้
ท่ีเขา้มาถือหุ้นแทน หากไม่มีการตั้งค  าถามวา่ คนกลุ่มน้ีเป็นใคร ท าไมช่ือแปลก ๆ และท าไมจึงถือ
หุน้จ านวนมาก ข่าวน้ีก็คงจะไม่เกิดข้ึน  

 ขณะท่ีการลงพื้นท่ีในข่าวน้ีก็ส าคญัมาก โดยเฉพาะการยืนยนัขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะ 
ตวัตนท่ีแทจ้ริงของบุคคลท่ีปรากฏรายช่ือเป็นผูไ้ดรั้บโอนหุ้นจ านวนมาก จาก พ.ต.ท.ทกัษิณ ซ่ึง
แทจ้ริงแลว้เป็นเพียงคนรับใช ้คนขบัรถในบา้นทั้งส้ิน  ดงันั้นเพื่อให้เกิดความชดัเจนมากข้ึนในข่าว
น้ี เราจึงส่งนกัข่าวลงพื้นท่ีไปคุยกบัครอบครัวของคนรับใชใ้นต่างจงัหวดั เพื่อยืนยนัขอ้มูลดงักล่าว
กบัสภาพความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริง และความหนกัแน่นท่ีแสดงให้เห็นว่า บุคคลเหล่าน้ีแทจ้ริงแลว้มี
ฐานะเป็นเพียงแค่ ตวัแทนหรือ นอมินี ของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ท่ีถูกใช้ประโยชน์ในการถือครองหุ้น
แทนเท่านั้น 

DPU



167 
 

 

 ส่วนขอ้สังเกตท่ีว่าตนเป็นนกัข่าวท่ีจอ้งจะเล่นงาน พ.ต.ท.ทกัษิณ  โดยเฉพาะนั้น นาย
ประสงค ์ระบุวา่ ความเด่น ถือเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของข่าวอยูแ่ลว้  เม่ือ พ.ต.ท.ทกัษิณ ถูกระบุ
วา่เป็นนกัการเมืองท่ีจะเขา้มาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ถือวา่เขา้องคป์ระกอบเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ และท่ีส าคญั
บทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน คือการตรวจสอบรัฐบาลและผูมี้อ านาจ ท่ีเขา้มาบริหารประเทศ เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน การท าข่าวตรวจสอบ พ.ต.ท.ทกัษิณ จึงเป็นเร่ืองปกติท่ีตอ้ง
เกิดข้ึน     

 ประสงคช้ี์ว่า  ในกระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวน ส่ิงส าคญัท่ีนกัข่าวตอ้งมี คือ เอกสาร
หลกัฐาน เพื่อเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือในข่าวสารท่ีน าเสนอต่อสาธารณชน  
การไดม้าซ่ึงหลกัฐานเหล่านั้นอาจไดจ้ากแหล่งข่าว หรือไดจ้ากการคน้ควา้ คน้หาของนกัข่าวเอง ทั้ง
ในส่วนของขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แลว้ รวมไปถึงการใช้ พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอจากหน่วยงานรัฐ ซ่ึงไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่าเร่ืองใดบา้งขอไดห้รือ
เร่ืองใดขอไม่ได ้ และระบุกระบวนการในการขอเอกสารขอ้มูลเหล่านั้นไวด้้วยเช่นกนั  หากถูก
หน่วยงานรัฐนั้นๆ ปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูลก็มีกระบวนการอุทธรณ์เร่ืองตามขั้นตอนทางกฎหมาย 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยกีา้วหนา้ไปมาก หลายคร้ังท่ีมีคนน าขอ้มูลเอกสารทางราชการส าคญั
มาเผยแพร่ในช่องทางการส่ือสารในโลกออนไลน์  แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดของการใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานเหล่านั้น คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  เพราะในทางปฏิบติัหาก
นกัข่าวไม่ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดม้า อาจท าให้เกิดการฟ้องร้องไดใ้นภายหลงั  และ
ขอ้มูลท่ีจะน ามาขยายผลต่อก็ควรเป็นขอ้มูลท่ีเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิด
ตามมาในเร่ืองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 การสืบคน้ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตเ์พื่อน ามาใชใ้นการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสามารถท าได้
หลายช่องทาง ได้แก่ บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นของนักการเมืองจากเว็บไซต์ส านักงานป.ป.ช. 
ขอ้มูลผูบ้ริจาคเงินให้พรรคการเมืองจากเวบ็ไซต์ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ค  า
พิพากษาคดีเก่ียวกบันกัการเมืองจากเวบ็ไซตข์องศาลฎีกาหรือศาลท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบหรือกฎหมาย
ต่าง ๆ จากเวบ็ไซต์ราชกิจจานุเบกษา ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานราชการ 
อาทิ กรมบญัชีกลาง  ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ www.gprocurement.go.th , มติ ครม.หรือ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ส า คัญ ใ น โ ค ร ง ก า ร  จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร คณ ะ รั ฐ ม น ต รี 
.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp  , ผลการตีความขอ้กฎหมายจากเวบ็ไซต ์ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, การสืบคน้เอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั รายช่ือผูถื้อหุ้น งบการเงิน สามารถดูไดใ้น
เวบ็ไซต์ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ แต่จะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ถา้จะดูรายละเอียดทั้งหมด  จะตอ้ง

DPU

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp


168 
 

 

ติดต่อขอคัดส าเนาจากหน่วยงานของทางราชการ คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซ่ึงมีการเสีย
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ  

 ส่วนการตรวจสอบข้อมูล “บุคคล” สามารถท าได้จากการสืบค้นข้อมูล ในเว็บไซต ์
Google,โซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook ,  Instagram เป็นตน้ หรือการใช ้“แหล่งข่าว” ในกรณีท่ีตอ้งการ
สืบคน้ทะเบียนราษฎร เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของบุคคลอ่ืน หรือเอกสารทางการเงินซ่ึงมิใช่
เอกสารสาธารณะ เช่น การแจง้ขอ้มูลการยา้ยท่ีอยู ่จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหยา่ การเปล่ียนช่ือ
นามสกุล รวมไปถึงขอ้มูลการถือครองทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เช่น ท่ีดิน บญัชีเงินฝาก ซ่ึงการคน้ขอ้มูลส่วน
น้ีตอ้งใชแ้หล่งข่าวส่วนบุคคลของนกัข่าว แต่หากเป็นนกัข่าวใหม่อาจจะยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
เหล่าน้ีได ้เพราะยงัไม่มีแหล่งข่าวระดบัลึก  

 ถึงแมว้่าจะสืบคน้ขอ้มูล เอกสาร หลกัฐานต่างๆ ไดแ้ลว้ แต่นกัข่าวยงัมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งลงพื้นท่ีเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและความชดัเจนของขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู่ก่อนน าเสนอข่าว
ทุกคร้ัง และการน าเสนอขอ้มูลเหล่านั้นตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งในข่าวนั้นๆ  ไดใ้ชสิ้ทธิช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงอยา่งเตม็ท่ี    

  แต่ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพึงระวงั คือ หากเห็นวา่ข่าวนั้นๆ น าเสนอต่อไม่ไดก้็ตอ้งเลิก ถา้
เขียนข่าวมัว่ ไม่ตรงขอ้เท็จจริง หาหลกัฐานประกอบไม่ได ้ควรหยุดรอสถานการณ์ หรือขอ้เท็จจริง 
เม่ือรอแลว้ไม่มีขอ้เท็จจริงก็ควรเลิก ไม่ควรดนัทุรัง  (ประสงค ์เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล 13 ธนัวาคม 2557) 

 
4.3  การก าหนดบทบาทและเป้าหมายเพือ่การพฒันาการรายงานข่าวเชิงสืบสวนในอนาคต   
        4.3.1 ขอ้คิดเห็นต่อ บทบาทและแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
 จากการสัมภาษณ์นกัข่าวท่ีท าข่าวไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในกลุ่ม
ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั 5 คน  นกัการเมือง 5 คน   ผูบ้ริหารหน่วยงานตรวจสอบ 5 
คน  ผูบ้ริหารองคก์รส่ือ 5 คน นกัวชิาการนกัข่าวอาวโุสองคก์รเอกชน 5 คน องคก์รวิชาชีพส่ือ 5 คน  
เก่ียวกบับทบาทและแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั  สรุปไดด้งัน้ี  

(1) กลุ่มนกัข่าว  
 นกัข่าวท่ีท าข่าวไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ในกลุ่มข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ ข่าวทุจริตท่ีน าเสนอต่อ
สาธารณชน มีส่วนส าคญัในการช่วยระงบัยบัย ั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
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หรือโครงการท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นได ้ เพราะขอ้มูลข่าวท่ีน าเสนอไป ถือเป็นชนวนเหตุส าคญัท่ี
น าไปสู่จุดเร่ิมตน้กระบวนการสอบสวนของหน่วยงานรัฐ  

 อย่างไรก็ตาม  การท าข่าวทุจริตของนักข่าว ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริต   
คอร์รัปชนัให้หมดไปจากสังคมไทยได ้ เน่ืองจากนกัข่าวมีหน้าท่ีน าเสนอขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและ
เป็นไป แต่ไม่ไดมี้หนา้ท่ีตดัสินลงโทษผูก้ระท าความผดิ  ซ่ึงหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน
หรือองคก์รตรวจสอบ  แต่ท่ีผา่นมากระบวนการท างานขององคก์รตรวจสอบมกัจะเกิดความล่าชา้   

 นอกจากน้ียงัพบวา่มีนกัการเมืองจ านวนนอ้ยมากท่ีถูกกล่าวหาวา่มีพฤติกรรมทุจริตและ
ถูกตัดสินลงโทษถึงขั้นจ าคุก  ขณะท่ีสังคมไทยก็มีลักษณะเป็นสังคมแบบฉาบฉวย เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดข้ึนในสังคม ผูค้นก็จะให้ความสนใจเหตุการณ์นั้นๆ เป็นกระแสชัว่ครู่ชัว่ยาม  แต่พอ
เกิดเหตุการณ์อ่ืนข้ึนมาซอ้นผูค้นก็จะใหค้วามสนใจต่อประเด็นใหม่ ทิ้งความสนใจท่ีมีต่อเหตุการณ์
เดิม โดยท่ีเร่ืองหรือประเด็นนั้นยงัไม่ไดข้อ้สรุป  ซ่ึงหากคดีทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสังคม มีกระบวนการ
ตรวจสอบท่ีเป็นระบบ รวดเร็ว นกัการเมืองหรือขา้ราชการท่ีกระท าความผิดไดรั้บบทลงโทษให้
สังคมไดป้ระจกัษ ์ อาจลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

 อุปสรรคในกระบวนการท าข่าว เกิดจากทั้งนโยบายการบริหารงานขององคก์รส่ือ และ
เกิดจากการถูกแทรกแซงอ านาจจากกลุ่มทุนและการเมือง ส่งผลให้ส่ือท างานได้ไม่เต็มศกัยภาพ  
รวมถึงกระบวนการหาขอ้มูลเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงานข่าว ก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือ
เต็มท่ีจากภาครัฐ  หากหน่วยงานรัฐมีการเปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่งตรงไปตรงมา ไม่มีการยื้อเวลา ถือ
เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหก้ารท างานของนกัข่าวมีประสิทธิภาพมากข้ึน    

 ท่ีผา่นมาขั้นตอนในการท าข่าวทุจริต พบวา่ มกัจะถูกข่มขู่จากกลุ่มผูมี้อิทธิพล โดยการ
ใช้อ านาจเขา้มาแทรกแซงผ่านงบประมาณในการโฆษณา  หรือการฟ้องร้องด าเนินคดี  เพื่อให้
นกัข่าวและองค์กรตน้สังกดัเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้ท่ีจะน าเสนอข่าวต่อเน่ือง  นัน่จึงเป็นเหตุผล
ส าคญัท่ีท าให้องค์กรส่ือบางแห่งมีนโยบายให้นกัข่าวติดตามคดีทุจริต ท่ีมาจากการสอบสวนของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ เพื่อป้องกนัการถูกฟ้องร้อง  

อยา่งไรก็ตาม นกัข่าวทุกคนเห็นตรงกนัวา่ นโยบายขององคก์รส่ือมีความส าคญัต่อการ
ท าข่าวเชิงสืบสวนของนักข่าว  ปัจจุบนันกัข่าวใหม่หลายคน ยงัมีประสบการณ์ในการท าข่าวเชิง
สืบสวนเพื่อตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนันอ้ย ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีสมควรอยา่งยิ่งท่ีองคก์รส่ือ
ตน้สังกดั และสมาคมวชิาชีพ จะตอ้งจดัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะใหม้ากข้ึน ขณะท่ี
กระบวนการท าข่าวของนกัข่าว โดยเฉพาะการคน้หาเอกสารหลกัฐาน ถา้หน่วยงานรัฐมีการเปิดเผย
ขอ้มูลทุกอยา่งแบบตรงไปตรงมา ไม่มีการดึงเวลา ก็จะท าให้การท างานของนกัข่าวมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน    
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ส่วนทิศทางการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัในอนาคตนั้น  ทุกคน
เห็นตรงกันว่า นักข่าวท่ีรับผิดชอบการท าข่าวนั้นๆ จะต้องให้ความส าคญัในการค้นหาข้อมูล
เอกสารหลักฐานมายืนยนัข้อเท็จจริงในการท าข่าวมากข้ึน นอกเหนือจากการกล่าวอ้างค าให้
สัมภาษณ์ของแหล่งข่าวหรือผูเ้ก่ียวข้องเพียงอย่างเดียว ถือเป็นการตรวจสอบข้ามแหล่งข้อมูล 
(Cross Check) ซ่ึงจะช่วยท าให้ข่าวมีน ้ าหนกัและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญัข่าวเชิงสืบสวน 
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นข่าวทุจริตเพียงอยา่งเดียว 

 เห็นไดจ้ากค าให้สัมภาษณ์ ของ  ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  อดีตนกัข่าวท่ีท าข่าวไดรั้บ
รางวลัข่าวยอดเยี่ยม “อิศรา อมตักุล” ท่ีมีลกัษณะเป็นข่าวทุจริตคอร์รัปชนั  ไดแ้ก่  ข่าว “ทลายแก๊ง
มาเฟีย ทุจริตเคร่ืองราชฯ”, ข่าว “ทลายขบวนการนกัธุรกิจการเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 
ล้านบาท”, ข่าว “คนใช้-ซุกหุ้นหม่ืนล้าน พิสดารแจง้เท็จ ป.ป.ช. และ ข่าว“ผ่าขบวนการเอ้ือ
ประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” ท่ีระบุวา่  ข่าวเชิงสืบสวนท่ีดีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
ข่าวทุจริตเพียงอย่างเดียว เพราะข่าวเชิงสืบสวน คือ กระบวนการในการแสวงหาขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อตอบโจทยท่ี์มีความซบัซอ้น  

ตวัอยา่งเช่น กรณีชาวโรฮีนจา ถา้หากสามารถคน้หาเอกสารเพื่อยืนยนัท่ีมาของโรฮีนจา
ไดว้า่มีความเป็นมาอยา่งไร ก็จะสามารถบอกไดช้ดัเจนวา่โรฮีนจาคือใคร มากกวา่การเสนอข่าวใน
มุมท่ีแค่อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้เท่านั้น  

“ข่าวทุกประเภทสามารถพฒันาท าเป็นข่าวเชิงสืบสวนได้หมด รวมถึงการท าข่าว
ประจ าวนั ส าคญัอยูว่า่เรามองเห็นประเด็นใหญ่ท่ีมนัซ้อนอยูใ่นข่าวนั้นหรือไม่  และใชก้ระบวนท า
ข่าวแบบไหนเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงท่ีสมบูรณ์” (ประสงค ์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 
13 ธนัวาคม 2557)                                                                                                                          

(2) กลุ่มนกัการเมือง 
นักการเมืองส่วนใหญ่  คิดเห็นตรงกนัว่า การท าข่าวทุจริตของส่ือมวลชนมีบทบาท

ส าคญัอย่างมากในการแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทย ซ่ึงนักการเมืองตอ้งพร้อมท่ีจะให้ส่ือ
ตรวจสอบ แต่กระบวนการท างานของส่ือ ควรตอ้งให้ความเป็นธรรมกบันกัการเมืองท่ีถูกกล่าวหา
ด้วย โดยเฉพาะการเปิดโอกาส   เปิดพื้นท่ีให้นักการเมืองได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงอย่างเต็มท่ี 
ขณะเดียวกันการน าเสนอข้อมูลของส่ือก็ควรจะต้องมีหลักฐานเชิงประจกัษ์ยืนยนัการกระท า
ความผดิใหช้ดัเจน ไม่ใช่อา้งค าพดูหรือความเห็นลอยๆ ท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลยนืยนัได ้ใชเ้พียง
ค าว่า แหล่งข่าวเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบขอ้มูลนกัการเมือง ก็ควรตอ้งตรวจสอบให้ทุกถว้นทุก
ฝ่าย ไม่ใช่เลือกตรวจสอบแค่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านั้น กระบวนการท างานในลกัษณะน้ีจะช่วยให้ส่ือ
ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือในการโจมตีทางการเมืองของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
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เห็นไดจ้ากค าให้สัมภาษณ์  พิชยั นริพทะพนัธ์ุ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 
ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีระบุว่า สนบัสนุนการท าข่าวตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันของ
ส่ือมวลชน เพราะนกัเมืองท่ีเขา้มาบริหารประเทศมีทั้งดีและไม่ดี  ดงันั้นนกัการเมืองท่ีเขา้มาบริหาร
ประเทศ จึงควรจะยอมรับการถูกตรวจสอบจากส่ือดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ในขั้นตอนการน าเสนอข่าว
ของส่ือ ควรจะให้ความเป็นธรรมแก่นกัการเมืองท่ีถูกกล่าวหา ให้ไดรั้บการช้ีแจงขอ้มูลอย่างเต็มท่ี 
โดยเฉพาะเร่ืองท่ียงัไม่มีข้อพิสูจน์หรือหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีการกระท าความผิดเกิดข้ึน  
ไม่เช่นนั้นส่ือจะตกเป็นเคร่ืองมือใส่ร้ายป้ายสีโจมตีทางการเมือง (พิชยั นริพทะพนัธ์ุ, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 26 มิถุนายน 2558) 

นกัการเมืองส่วนใหญ่ คิดเห็นตรงกนัวา่ ปัจจุบนับทบาทการท าข่าวของส่ือมวลชน เพื่อ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นเด่นชดัในส่ือกระแสหลกั ทั้งหนงัสือพิมพแ์ละ
ทีวีดิจิทลั  ขณะท่ีส่ือเว็บไซต์เล็กๆ กลบัท าหน้าท่ีได้ดีกว่า ในการคุย้ขุดเจาะลึกขอ้มูล ถ้าหากส่ือ
กระแสหลกัหันมาให้ความสนใจกบัการท าข่าวตรวจสอบทุจริต ช่วยกนัหยิบข้ึนมาเป็นวาระทาง
สังคม ก็จะช่วยให้ประชาชนหนัมาให้ความสนใจการป้องกนัปัญหาการทุจริตมากข้ึน เพราะในยุค
ปัจจุบนัประชาชนมีช่องทางการในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารหลายช่องทาง สามารถส่ง หรือแชร์
ขอ้มูลเพื่อสร้างกระแสในสังคมได้ และจะท าให้นักการเมืองหรือขา้ราชการ ไม่สามารถท าการ
ทุจริตไดง่้าย  

สอดคล้องกับ  วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ท่ีเป็นผูเ้ปิดโปง
ขบวนการทุจริตโครงการรับจ าน าขา้วในยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ี
ระบุว่า  ในช่วงก่อนรัฐประหาร วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ส่ือให้ความส าคัญกับการท าข่าว
ตรวจสอบปัญหาการทุจริตนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าข่าวในอดีต เห็นไดจ้ากขอ้มูลส าคญั
หลายอยา่งในโครงการรับจ าน าขา้วท่ีตนน าไปอภิปรายในสภาผูแ้ทนราษฎร  ซ่ึงโดยปกติส่ือจะตอ้ง
น าไปขยายผลต่อ แต่การขยายผลของส่ือมีน้อยมาก ทั้งท่ีหลกัฐานท่ีตนน าเสนอเป็นหลกัฐานเชิง
ประจกัษมี์เอกสารยนืยนัขอ้มูลไดช้ดัเจน  

“ส่ิงท่ีผมและฝ่ายคา้นตอ้งท าในขณะนั้น คือ การหาทางออกมาพูด เพื่อท าให้เป็นข่าว
เยอะๆ วนัละหลายๆ รอบ หลายๆ ส่ือ เพื่อหวงัให้ขอ้มูลการทุจริตเร่ืองจ าน าขา้ว ไดรั้บความสนใจ
จากส่ือมวลชน และจุดเป็นกระแสสังคม เพื่อให้ร่วมกนัตรวจสอบการท างานของรัฐบาล แต่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึน คือส่ือน าเสนอข่าวนอ้ยมาก บางแห่งก็ให้พื้นท่ีแต่ไม่มาก ซ่ึงผมเขา้ใจวา่ปัญหามนัเกิดจาก
อะไร การท างานของส่ือในช่วงนั้น ไม่มีอิสระเพียงพอ ถูกแทรกแซงจากอ านาจทุนและอ านาจรัฐ
กนัหมด”  
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การท าข่าวเชิงสืบสวนของส่ือมวลชน เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งมากต่อสังคมไทยทุกยุคทุก
สมยั ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็ตาม เพราะในปัจจุบนัแมน้กัการเมือง
หลายคนจะมีช่องทางการส่ือสารของตนเอง ผ่านแฟนเพจในเฟซบุ๊กส่วนตวั มีกลุ่มคนติดตาม
จ านวนมาก  แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะส่ือออกไปจากระบบการส่ือสารได ้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ 
ยงัใหค้วามเช่ือถือขอ้มูลการน าเสนอของส่ือมากกวา่   

“ในฐานะท่ีเคยท างานเป็นฝ่ายคา้น ตรวจสอบรัฐบาล ผมยืนยนัว่าการท างานข่าวเชิง
สืบสวนของส่ือมวลชน เป็นส่ิงส าคญัท่ีส่ือตอ้งรักษาไว ้เพราะนอกเหนือจากจะเป็นก าลงัส าคญัของ
ฝ่ายคา้นในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลแลว้ ส่ือก็ยงัจะช่วยตรวจสอบการท างานของฝ่าย
คา้นดว้ย ใครท่ีชอบออกมาพูดลอย ไม่มีขอ้มูลไม่น่าเช่ือถือ ก็จะถูกกระแสสังคมวิจารณ์การท างาน
ดว้ย” (วรงค ์เดชกิจวกิรม, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  26 เมษายน 2558) 

ขณะท่ี ไพบูลย ์คุม้ฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ยนืยนัวา่ การท าข่าวตรวจสอบปัญหาทุจริตของส่ือมวลชน ถือเป็นหน่ึง
ในกลไกส าคญัท่ีจะช่วยรัฐบาลชุดน้ี ในการปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกาะกิน
สังคมไทยมานาน การท างานของหน่วยงานรัฐจ าเป็นท่ีจะตอ้งประสานความร่วมมือกบัส่ือมวลชน 
ในการตรวจสอบและหาขอ้มูลหลกัฐานการกระท าความผดิของกลุ่มขา้ราชการและนกัการเมือง  

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นขณะน้ีคือ ทศันคติของส่ือมวลชน ท่ีมกัจะน าเร่ือง
ต่างๆ ไปผกูโยงกบัเร่ืองการเมืองมากเกินไป ไม่เวน้แมแ้ต่เร่ืองการตรวจสอบการทุจริต ตวัอยา่งเช่น 
รัฐบาลออกค าสั่งโยกยา้ยบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีมีพฤติกรรมไม่สุจริต แต่ส่ือมวลชนมกัจะตั้งประเด็นว่า 
เบ้ืองตน้การออกค าสั่งโยกยา้ยดงักล่าว เป็นเพราะเคยท างานรับใช้ขั้วอ านาจการเมืองเก่า แต่ไม่
พิจารณาถึงพฤติการณ์การกระท าความผดิท่ีเกิดข้ึน เม่ือน าเสนอข่าวออกไปจึงท าให้สังคมเกิดความ
สับสน (ไพบูลย ์คุม้ฉายา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  23 เมษายน 2558) 

(3) กลุ่มหน่วยงานตรวจสอบ 
 ผูบ้ริหารหน่วยงานด้านการตรวจสอบในประเทศ มีความเห็นตรงกันว่า ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทย มีการพฒันาข้ึนตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รูปแบบและช่องทางใน
การทุจริต ก็มีหลากหลายและซับซ้อนมากข้ึน การท างานของส่ือมวลชนในการตรวจสอบปัญหา
การทุจริต จึงมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการตรวจสอบคดีทุจริตของภาครัฐ และมีหลายคดีความท่ี
หน่วยงานตรวจสอบน าขอ้มูลเอกสารหลกัฐาน ท่ีส่ือมวลชนตรวจสอบพบไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตรวจสอบคดีทุจริตท่ีรับผดิชอบอยู ่ 

เห็นไดจ้ากค าใหส้ัมภาษณ์ของ  ประยงค ์ปรียาจิตต ์เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ท่ีว่า  ส่ือมวลชนถือเป็นก าลงัส าคญัในการ
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ตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ  เพราะส่ือมวลชนไม่ใช่แค่อาชีพหน่ึง แต่เป็น
กลไกส าคญัอีกส่วนหน่ึงในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในเชิงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล เพื่อให้
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ต่ืนตวัในการเขา้ไปตรวจสอบปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึน หรือป้อง
ปรามใหผู้ท่ี้คิดจะกระท าความผดิเกิดความหวาดกลวัไม่กลา้ท่ีจะลงมือกระท า นอกจากน้ีหน่วยงาน
ตรวจสอบก็ยงัสามารถน าขอ้มูลหลกัฐานในคดีทุจริตต่าง ๆ ท่ีส่ือตรวจสอบพบมาใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการตรวจสอบคดีต่างๆ ได ้(ประยงค ์ปรียาจิตต์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  27 พฤษภาคม 
2558) 

สอดคล้องกับ วรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุวา่ ในส่วนการตรวจสอบคดีทุจริต ของ ป.ป.ช. ไดใ้ช้
ประโยชน์จากข่าวตรวจสอบทุจริตของส่ือมวลชน เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการไต่สวนคดี
มาตลอด โดยเฉพาะข่าวของส านกัข่าวอิศรา ท่ีมีเน้ือหาเจาะลึกขอ้มูลและมีหลกัฐานประกอบชดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีส่ือตอ้งระมดัระวงัในการรายงานข่าวทุจริต คือ ปัญหาการถูกฟ้องร้อง จากการใช้
ภาษา โดยเฉพาะการพาดหวัข่าว  (วรวทิย ์สุขบุญ , การส่ือสารระหวา่งบุคคล 29 มิถุนายน 2558)  

 ปัจจุบนัองคก์รตรวจสอบหลายแห่งมีนโยบายในการสนบัสนุนใหส่ื้อมวลชนท าข่าวเชิง
สืบสวน  อาทิ ป.ป.ช. ท่ีเปิดใหส่ื้อน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมติังบประมาณวงเงินกวา่ 9 แสนบาท 
เพื่อน าไปใชใ้นการผลิตข่าว บทความ คลิปวิดีโอ และจดังานสัมมนาท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชนั โดยส่ือมวลชนท่ีไดรั้บการคดัเลือก ส านกังาน ป.ป.ช.จะน าขอ้มูลข่าวท่ีผลิตข้ึน ไป
ขยายผลการสอบสวนเชิงลึกทางคดีต่อไปดว้ย ส่วน สตง.ก็ท  างานร่วมกบัช่อง 7 ในการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารตรวจสอบติดตามปัญหาการทุจริตใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ  (พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 11 พฤษภาคม 2558)  

อยา่งไรก็ดี การน าเสนอขอ้มูลของส่ือมวลชน ควรเนน้หนกัไปท่ีขอ้มูลเอกสารเป็นหลกั 
ไม่ควรใส่ความคิดเห็น อคติ ช้ีน าสังคมให้รู้สึกเกลียดชงั ผูท่ี้ถูกกล่าวหา โดยเฉพาะการพาดหวัข่าว  
ดงัเช่นค าใหส้ัมภาษณ์ของ สันทนี ดิษยบุตร รองโฆษกส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีวา่ กระบวนการยุติ 
ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมกบัผูถู้กกล่าวหา  ตราบใดท่ีค าตดัสินของศาลยงัไม่ถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิด
จริง ก็ยงัถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยู ่ส่ือก็ควรให้ความเป็นธรรมดว้ย  และเม่ือผลการตดัสินคดีออกมาวา่
ผูถู้กกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด ก็ควรจะมีการเสนอข่าวให้สาธารณชนรับทราบ ไม่ใช่เงียบ
หายไปเลยเหมือนไม่เคยปรากฏข่าวเร่ืองน้ีมาก่อน (สันทนี ดิษยบุตร , การส่ือสารระหวา่งบุคคล 29 
มิถุนายน 2558)  
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(4) กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รส่ือ  
ผูบ้ริหารองค์กรส่ือ ส่วนใหญ่เห็นว่า การท าข่าวตรวจสอบทุจริตเป็นหน้าท่ีของ

ส่ือมวลชนท่ีตอ้งท าต่อไป ซ่ึงการท าข่าวในช่วงท่ีผา่นมาถือวา่ท าไดดี้ สามารถป้องกนัหรือยบัย ั้งการ
ทุจริตท่ีส าคญัหลายเร่ืองไวไ้ด ้แต่ในยคุปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุเปล่ียนผา่นของส่ือ การแข่งขนัในเร่ืองข่าว
มีสูง ท าให้ส่ือตอ้งให้ความสนใจกบัการท าข่าวตามกระแส เพื่อป้อนให้คนอ่าน ขณะท่ีการท าข่าว
ทุจริตใชเ้วลาท าค่อนขา้งนาน และตอ้งใชก้ าลงัคนและก าลงัทุนสูง นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการถูก
ฟ้องร้อง และกระทบกับรายได้ ท าให้เจ้าของส่ือบางแห่งมีนโยบายท่ีจะหลีกเล่ียงการท าข่าว
ประเภทน้ี  หรือกองบรรณาธิการก็เลือกท่ีจะไม่ท าข่าวประเภทน้ีเอง ส่วนนักข่าวรุ่นใหม่ก็มี
ประสบการณ์และทกัษะในการท าข่าวประเภทน้ีนอ้ย และการเกิดข้ึนของทีวีดิจิทลัก็ท  าให้องค์กร
ส่ือหลายแห่งมีปัญหาเร่ืองสมองไหล นักข่าวฝีมือดีหลายคนถูกซ้ือตวัไปท าข่าวทีวีกนัหมด  ใน
อนาคตหนังสือพิมพ์อาจจะตอ้งมีการปรับตวัมาท าข่าวเจาะลึกขอ้มูลมากข้ึนเน้นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ  เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือออนไลน์ไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านจ านวนมาก เน่ืองจากมีความรวดเร็ว
ในการน าเสนอขอ้มูลมากกวา่ทั้งขอ้ความและภาพ  

ขณะท่ี ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กอง
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยืนยนัว่า  นโยบายของฝ่ายบริหารของไทยรัฐในการท าข่าว
ตรวจสอบทุจริตนั้นก็ให้การสนบัสนุน ไม่ไดค้ดัคา้นหรือปิดกั้น แต่ส่ิงท่ีผูบ้ริหารเนน้ย  ้าเร่ืองเดียว
คือ ก็คือ  ถา้ท าแลว้ตอ้งมีหลกัฐานยนืยนัได ้ เม่ือถูกฟ้องแลว้สามารถสู้ไดแ้ค่นั้นเอง  น่ีเป็นนโยบาย
ท่ีพดูทุกปี (ชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 30 พฤษภาคม 2558)   

ส่วน เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการส านกัข่าวอิศรา ช้ีว่า ผลจากการท่ีส่ือกระแสหลกัมี
ปัญหาถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุนและผูมี้อ  านาจทางการเมือง โดยเฉพาะหนงัสือพิมพใ์นเครือมติชน 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ไม่เนน้การท าข่าวทุจริตตรวจสอบรัฐบาล  ส่งผลท าให้ส่ือกระแส
รอง ท่ีเน้นการน าเสนอข่าวตรวจสอบทุจริต ก าลงัจะกา้วเขา้มามีบทบาทต่อสังคม ในการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ และมี
แนวโน้มสูงท่ีส านกัข่าวเหล่าน้ี จะยิ่งเติบโตและไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านมากข้ึนไปเร่ือยๆ ตาม
เทคโนโลยีส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การน าเสนอข้อมูลข่าวทุจริตของส่ือ
ออนไลน์ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศยัความระมดัระวงัรอบคอบ ต้องเน้นการน าเสนอข่าวท่ีมี
เอกสารหลกัฐานยืนยนัประกอบ ไม่ใช่แค่อา้งค าพูดลอย ๆ ของแหล่งข่าวเท่านั้น (เสนาะ สุขเจริญ, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล 2 มิถุนายน 2558) 
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(5) กลุ่มองคก์รวชิาชีพส่ือ และผูมี้บทบาทส าคญัการปฏิรูปส่ือ   
ผูบ้ริหารองคก์รวิชาชีพส่ือ และผูมี้บทบาทส าคญัการปฏิรูปส่ือ  ยืนยนัตรงกนัว่า ข่าว

ตรวจสอบทุจริตของส่ือมวลชนไทยในช่วงท่ีผ่านมา มีบทบาทส าคญัในการช่วยแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย แต่ปัจจุบนัจ านวนข่าวประเภทน้ีเร่ิมลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
เพราะถูกแทรกแซงจากทุนและอ านาจของนกัการเมือง รวมถึงการแข่งขนัในธุรกิจส่ือ ท่ีมีจ  านวน
ส่ือและหลากหลายประเภทมากข้ึน ทั้งน้ี ในส่วนของปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานของส่ือ ใน
ปัจจุบนัก าลงัมีการแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท าข่าวประเภทน้ี โดยเฉพาะการปฏิรูปส่ือท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึน    

เห็นได้จากความเห็นของ ประมนต์ สุธีวงศ์  ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  ท่ีระบุวา่  การท าข่าวเชิงสืบสวนของส่ือมวลชนในช่วงหลงัรัฐประหาร 
22 พฤษภาคม 2558 ก็มีการรายงานข่าวติดตามเร่ืองทุจริตพอสมควร  ดูจากการตดัข่าวเก็บเอาไว ้แต่
เป็นการรายงานแบบทัว่ๆ ไป ไม่มีใครท าในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ขณะท่ีขอ้มูลการตรวจสอบปัญหา
ทุจริตของหน่วยงานต่างๆ ก็ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นระยะๆ แตกต่างจากในช่วงยุครัฐบาลท่ีผ่านมา  
ซ่ึงไม่ค่อยมีข่าวมากนกั ไม่มีการตรวจจบัคดีอะไรท่ีเป็นช้ินเป็นอนั จึงไม่มีข่าวออกมาใหเ้ห็น  

 “ถา้ในอนาคตการบริหารประเทศกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ส่ือก็ควรจะท าหนา้ท่ีของส่ือโดย
สมบูรณ์ สมบูรณ์ในท่ีน้ีคือ อะไรถูก อะไรผิด ส่ือก็มีหนา้ท่ีรายงาน ถา้จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์ก็วา่
กันตามความเป็นจริง เราอยากเห็นแบบน้ี แต่ท่ีมีการพูดกันว่า บางช่วงท่ีรัฐบาลเข้ามาแล้วมี
พฤติกรรมท่ีไม่โปร่งใส ก็อาจจะมีการแทรกแซงส่ือในลกัษณะท่ีวา่ ไปอุดหนุนส่ือบางส่ือเพื่อไม่ให้
ลงข่าว ในอดีตก็คงมีบา้ง แต่ในอนาคตจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรัฐบาลท่ี
เขา้มา  ขณะท่ีในภาพรวมถา้ส่ือไม่สามารถท างานตามจรรยาบรรณของส่ือก็คงมีผลเสีย เพราะใครท่ี
เสพ รับฟังขอ้มูล เอาขอ้มูลท่ีส่ือรายงานไปใช ้ถา้ไม่เป็นความจริง หรือถูกบิดเบือนมนัก็เสียหาย”  

ส าหรับการท าข่าวเชิงสืบสวน มนัมีเหตุมีผลท่ีการสืบสวนในส่ือต้องมี เพราะเร่ือง
ผลประโยชน์จะหมดไปก็ต่อเม่ือมีคนเอาขอ้เท็จจริงมาตีแผ่ได ้  ซ่ึงขอ้เท็จจริงน้ีตอ้งมีการวิเคราะห์
ไม่ใช่แค่หยิบยกมาพูด ซ่ึงปัญหาของส่ือในปัจจุบนัคือ ไปท าให้เขาเสียผลประโยชน์ เขาก็จะหา
วิธีการแกล้ง การป้องกันตรงน้ีได้คือท าให้ประชาชนเข้าใจและออกมาสนับสนุน เหมือนการ
แกปั้ญหาของประเทศหลายเร่ือง ตราบใดท่ีประชาชนยงัไม่เห็นความส าคญั ส่ิงท่ีท าอยูก่็จะไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนพอสมควร ส่ือท่ีท าหนา้ท่ีสืบสวนประเด็นพวกน้ี ตอ้งหาวิธีสร้างให้คนส่วนใหญ่เห็น
ประโยชน์ เม่ือเห็นประโยชน์ก็ตอ้งสนบัสนุนให้มีส่ือประเภทน้ีต่อไป ส่ือตอ้งพยายามสร้างกระแส
ใหป้ระชาชนทัว่ไปใหค้วามส าคญั และสนบัสนุนเร่ืองน้ี   
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ส่วนปัญหาการแทรกแซงส่ือนั้ น ก าลังมีการแก้ไขกฎหมาย ควบคุมเร่ืองการใช้
งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีตอ้งโปร่งใสมากข้ึน  เพราะในอดีตมีการใชเ้งิน
ประเภทน้ีไปอุดหนุนส่ือบางส่ือ พูดง่ายๆคือไปซ้ือเสียงจากส่ือเพื่อไม่ให้ลงในบางเร่ือง ในอนาคต
เร่ืองน้ีคงท ายากข้ึน แต่คงไม่เพียงพอ ส่ือตอ้งคอยควบคุมดูแลกนัเองตอ้งมีจรรยาบรรณ ไม่ว่าจะ
เป็นสมาคมหรืออะไรท่ีอยู่ในวงการส่ือดว้ยกนัเอง จะตอ้งมีการตรวจสอบ กดดนักนัเองให้ส่ือท า
หนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์  

 “เขา้ใจวา่ ส่ือก็เป็นธุรกิจ เจา้ของธุรกิจก็ตอ้งท าให้อยูร่อด การท่ีจะไดรั้บสนบัสนุนไม่
ว่าจะเป็นโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ข้ึนอยู่กับว่าเขาจะมองอย่างไรให้เป็นผล อนัน้ีผมมองว่าไม่
สามารถให้ค  าแนะน าส่ือได้ทั้ งหมด แต่ในวงการส่ือด้วยกันก็คงรู้อยู่ว่าจะท าอย่างไรกันได้  ซ่ึง
กฎหมายลดการอุดหนุนส่ือ มุ่งไปท่ีการใช้เงินของภาครัฐก่อน  เพราะในอดีตรัฐจะมีงบจดัสรร
ประชาสัมพนัธ์ ส่ิงท่ีเราไม่อยากเห็นคือการไปประชาสัมพนัธ์ตวับุคคล ถา้จะประชาสัมพนัธ์ตอ้ง
ประชาสัมพนัธ์ผลงานของรัฐ และสิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตคือ เงินจ านวนน้ีถูกใช้ไปกบับางส่ือท่ีสนอง
นโยบายรัฐบาล ใช้เงินของรัฐเพื่อหาเสียง และคุมผลประโยชน์ของตวัเอง ก็เลยพยายามทาทาง
ป้องกนั เช่ือว่าคงออกมาในลกัษณะท่ีควบคุมพอสมควรไม่ให้เกิดการบิดเบือนเหมือนในอดีต” 
(ประมนต ์สุธีวงศ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 10 มิถุนายน 2558) 

   ขณะท่ี มานิจ สุขสมจิตร  ส่ือมวลชนอาวโุส อดีตนายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  หน่ึงในคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ ช้ีว่า การท าข่าวเชิงสืบสวนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมาก โดยเฉพาะการ
ปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกาะกินสังคมไทยมานาน แต่ปัจจุบนัการท า
ข่าวเชิงสืบสวนมีนอ้ย ต่างจากเม่ือก่อนท่ีท ากนัหลายฉบบั ซ่ึงเป็นผลมาจากการแข่งขนัน าเสนอข่าว
ของส่ือท่ีมีจ านวนมาก  

ขณะท่ีการท างานของนกัข่าวก็มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ แต่ท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ
ความห่างเหินระหว่างนกัข่าวกบัหัวหน้าข่าว เน่ืองจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าให้ไม่มีโอกาสได้
พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ท าข่าวระหว่างกนั ทุกวนัน้ีไม่เจอหน้ากนัเลย ส่งข่าวเขา้ทางอีเมล  
หวัหนา้ก็ไม่มีความรู้มาก ไม่ช่วยดูอะไร ก็ยิง่ท  าใหข้่าวมีปัญหาไม่มีคุณภาพ   

 “...นกัข่าวปัจจุบนัน ้ าอดน ้ าทนนอ้ย ความรู้รอบตวัมีไม่มาก เร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีองค์กรส่ือ
จะตอ้งช่วยอบรมให้ความรู้ ขณะท่ีการท างานข่าวเชิงสืบสวน ก็ตอ้งท ากนัเป็นทีม ตั้งทีมเฉพาะกิจ
ข้ึนมาดูแลรับผดิชอบ ขอ้มูลไปถึงสายงานไหน ก็ให้นกัข่าวในสายงานนั้นมาช่วย เพราะนกัข่าวคน
เดียวคงท าไม่ไดท้ั้งหมด ตอ้งช่วยกนัท าเพื่อให้งานมีคุณภาพ ส่ือควรจะท างานมีนายจา้งคนเดียว   
ถา้อยากรวยก็ไปท าอาชีพอ่ืนท่ีคิดวา่รวยแทนจะดีกวา่...”   
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ส่วนแนวทางการปฏิรูปส่ือในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ หลงัการรัฐประหาร เม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 นั้น จะมีการแกไ้ข ปรับปรุง พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ส่ือ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเพราะเดิมนั้นขอขอ้มูลยากมาก และสุดทา้ยก็ถูกปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูล ก็จะตอ้งมี
การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งแก้ไขสังกดัของคณะกรรมการวินิจฉัยขอ้มูล
ข่าวสารดว้ย  เน่ืองจาก เดิมทีสังกดัส านกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นเพียงกองหน่ึงในส านกัปลดัฯ เท่า
นั้นเอง ตอนน้ี คณะกรรมการปฏิรูป ก าลงัออกแบบวา่จะให้คณะกรรมการวินิจฉยัขอ้มูลข่าวสารไป
อยูท่ี่ไหน เพื่อไม่ใหอ้ยูใ่นการควบคุมของรัฐบาลแบบเดิม  

 ส่วนการแก้ไขปัญหาเร่ืองการถูกฟ้องร้องของส่ือ ได้มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบไปดู
รายละเอียดเก่ียวกบัการออกกฎหมายท่ีมีสาระส าคญัอยูท่ี่การก าหนดให้ ผูฟ้้องร้องส่ือ จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการแสวงหาขอ้มูลหลกัฐาน มายืนยนัความบริสุทธ์ิของตนเอง ถา้ยืนยนัไม่ไดค้นท่ี
ฟ้องร้องก็จะมีความผดิ   

“...ท่ีผา่นมา เวลาท่ีเสนอส่ือข่าวไปมกัจะมีผูเ้ก่ียวขอ้งฟ้องร้องเพื่อให้ส่ือหยุดเสนอข่าว  
ต่อไปน้ีจะตอ้งมีกฎหมายวา่  การฟ้องถา้ไม่มีมูลผูท่ี้ฟ้องจะตอ้งถูกลงโทษ และให้ภาระการพิสูจน์
ความผิดอยูท่ี่ผูฟ้้อง ซ่ึงในต่างประเทศเรียกวา่ “SLAPP” ซ่ึงย่อมาจาก “Strategic Lawsuit Against 
Public Participation” แปลว่า การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน” หรือแปลใหง่้ายเขา้ก็คือ “การฟ้องใหหุ้บปาก...”  

ส่วนปัญหาการท่ีส่ือถูกแทรกแซงอ านาจจากนกัการเมือง ตอ้งออกกฎหมายว่าดว้ยการ
โฆษณาภาครัฐ ซ่ึงเดิมนั้น รัฐบาลก็ใชเ้งินภาษีอากรมาโฆษณา ท่ีบางหนา้ของหนงัสือพิมพ ์แมจ้ะ
เขียนวา่เป็นการโฆษณากิจการของรัฐ แต่กลายเป็นการโฆษณาส่วนตวัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั เพื่อ
ประโยชน์ของนกัการเมืองบางคน และใช้เงินเพื่อท่ีจะท าให้ส่ืออยู่ภายใตค้  าสั่งค  าบงการของฝ่าย
การเมือง เพราะฉะนั้น ก็จะมีกฎหมายว่าดว้ย การโฆษณากฎหมายภาครัฐออกมา และตอ้งมีการ
ก าหนดชดัเจนวา่หา้มเอาภาพ หรือนโยบายพรรคการเมือง โดยใชเ้งินโฆษณาของรัฐ  

ส่วนเสรีภาพในการน าเสนอขอ้มูลของส่ือก็จะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองดูแล จะมีการ
ออกกฎหมายลูกข้ึนมาควบคุมก ากบัดูแล กรณีน าเสนอข่าวเสนอตามขอ้เท็จจริง  เจา้ขององค์กร 
หรือเจา้ของหนงัสือพิมพ ์ไม่สามารถท่ีจะมาสั่งใหห้ยดุน าเสนอข่าว  หรือไล่ออกจากงานได ้   

ส่วนการอบรมทุกวนัน้ีย ังไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะการตระหนักในค าว่า วิชาชีพ
ส่ือมวลชน เพราะส่ือเป็นวิชาชีพท่ีเปิดกวา้งเรียนอะไรมาก็มาเป็นได ้แต่เม่ือมาเป็นส่ือแลว้คุณตอ้ง
ยึดมัน่ในกรอบจริยธรรม ซ่ึงเร่ืองน้ีสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ จะตอ้งเขา้มาดูแลกนั  (มานิจ สุขสมจิตร, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล  4 มิถุนายน 2558)  
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ขณะท่ี  ภทัระ ค าพิทกัษ์  ประธานสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ กล่าวว่า การท าข่าว
ตรวจสอบทุจริตของส่ือมวลชน มีความส าคัญต่อประเทศชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีส่ือต้อง
ตระหนกัคือ การท างานจะตอ้งยดึหลกัความเป็นธรรมให้มาก  โดยเฉพาะการให้ความเป็นธรรมกบั
ผูถู้กกล่าวหาใหม้ากท่ีสุด  

 “ตอนน้ีภาพรวมการท าข่าวในยุคปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก วิธีการท างาน
ข่าว หรือวิธีการส่ือสารก็ไม่เหมือนเดิม กลุ่มคนอ่านก็เปล่ียนแปลงไป การท าข่าวเชิงสืบสวนไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเน้นไปท่ีการขุดคุย้เร่ืองทุจริต เร่ืองอ่ืนก็สามารถท าได ้เช่น การขยายประเด็นข่าว
ประจ าวนั ให้มีความสมบูรณ์ ครบถว้น รอบดา้น ท าให้สังคมเห็นส่วนส าคญัท่ีมนัซ่อนเร้นอยู่ของ
เหตุการณ์ ซ่ึงตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญั และควรเกิดข้ึน” (ภทัระ ค าพิทกัษ์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  
27 พฤษภาคม 2558)  

(6) กลุ่มนกัวชิาการ  และคนในแวดวงส่ือมวลชน  
 กลุ่มนักวิชาการ  และคนในแวดวงส่ือมวลชน  มองเห็นตรงกนัว่า บทบาทของ
ส่ือมวลชนในการท าเสนอข่าวตรวจสอบทุจริตในปัจจุบนั โดยเฉพาะในส่วนของส่ือกระแสหลกั
อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ ก าลังจางหายลงไปทุกที เน่ืองจากนโยบายการบริหารส่ือของเจ้าของ
เปล่ียนแปลงไป ทกัษะนกัข่าวในปัจจุบนัมีน้อย  เห็นไดจ้ากค าให้สัมภาษณ์  มานะ ตรีรยาภิวฒัน์  
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีช้ีวา่ บทบาทการท าข่าวทุจริตของส่ือในยุค
อดีตดูมีบทบาทจริงจงัมากกวา่ยคุหลงั เม่ือก่อนข่าวต่อตา้นการทุจริตเป็นธงน าของส่ือแต่ละแห่ง พอ
ท าแลว้มีขอ้มูลน่าเช่ือถือ ฝ่ายคา้นก็จะเอาขอ้มูลไปเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจ แต่ในช่วงหลงัการให้
ความส าคญัลดลงอย่างเห็นไดช้ดั ซ่ึงน่าจะมาจากปัจจยัหลายประการ ทั้งเร่ืองการฟ้องร้องคดี และ
ทุน เน่ืองจากการท าข่าวแบบน้ีตอ้งลงทุน ตอ้งจดัตั้งทีมพิเศษ  

ขณะท่ีการน าเสนอข่าวประเภทน้ีก็เส่ียงต่อการถูกตดัสายสัมพนัธ์กับผูส้นับสนุน
โฆษณาดว้ย ซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นผลต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่ยุควิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 
ช่วงฟองสบู่แตก  มีคนตกงานจ านวนมาก และปัญหาทางการเศรษฐกิจก็มีผลสืบเน่ืองเร่ือยมา ส่ือ
ตอ้งเอาตวัรอด ตอ้งใช้สปอนเซอร์ การตลาด น ากองบรรณาธิการ ความส าคญัดา้นข่าวสืบสวนก็
ลดลง เพราะสืบสวนไปก็กระทบคนในเครือข่ายธุรกิจการเมือง เม่ือเป็นอยา่งนั้น นกัข่าวก็ไม่มีเวที
ฝึกการท าข่าว มีผลต่อทกัษะการท าข่าว ยิง่ไปจมกบัข่าวประจ าวนั ก็ยิง่ท  าใหไ้ม่มีเวลาและโอกาสมา
ท าข่าวเชิงลึก มนัส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ท่ีมีผลกระทบเชิงโครงสร้างการท างานข่าวของส่ือ (มานะ  
ตรีรยาภิวฒัน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 3 มิถุนายน 2558) 

ขณะท่ี  เดือนเด่น นิคมบริรักษ ์นกัวจิยัสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย  (ทีดีอาร์
ไอ) เห็นพอ้งกนัวา่  ปัจจยัท่ีท าให้ข่าวเชิงสืบสวนในปัจจุบนัมีนอ้ย เป็นเพราะวา่ตอ้งใชทุ้นทั้งก าลง
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คนและเงินค่อนขา้งมาก เจา้ของส่ือจึงไม่กลา้ท่ีจะลงทุนมากนกั เพราะถา้ท าไปแลว้มีปัญหาคนไม่
อ่านก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจดว้ย อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีเป็นปัญหาใหญ่อย่างหน่ึงในปัจจุบนัน้ี คือ 
ตวันกัข่าว เพราะในส่ือไทย นกัข่าวท่ีออกวิ่งหาข่าว จะเป็นนกัข่าวรุ่นใหม่ ประสบการณ์นอ้ย ส่วน
นกัข่าวท่ีมีประสบการณ์จะเขา้ไปอยู่ในส านกังาน ซ่ึงกลบักนักบัต่างประเทศท่ีนกัข่าวท่ีมีอายุงาน
มาก และมีประสบการณ์จะอยูข่า้งนอกคอยหาข่าว  

“นกัข่าวท่ีจะเขียนข่าวไดดี้ จะตอ้งเป็นนกัข่าวท่ีมีอายุงานมาก ชัว่โมงบินสูง แต่ในไทย 
งานหาข่าวจะถูกปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของนักข่าวใหม่ อายุงานน้อย เพราะคิดว่ามนัง่าย แค่เอา
ไมโครโฟนจ่อปากก็ไดแ้ลว้ ซ่ึงมนัไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองการลอกข่าวกนัดว้ย จึงท า
ให้คุณภาพของข่าวไม่ดีเท่าท่ีควร เห็นไดจ้ากมาสัมภาษณ์ข่าวจากดิฉนั แต่ไปออกข่าวเหมือนกนั 5 
ฉบบัก็มี ขณะท่ีระบบในการฝึกนกัข่าวรุ่นใหม่ก็ไม่มีระบบท่ีดีเพียงพอ”  

ขณะท่ีการท าข่าวของนักข่าวในปัจจุบนั เป็นไปในลกัษณะไปถามคนโน้นที และมา
ถามคนน้ีที แต่ไม่ไดมี้การสังเคราะห์ขอ้มูลวา่ส่ิงท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์พูดออกมาเป็นอยา่งไร เป็นขอ้มูล
จริง หรือเท็จ ท างานแบบเขาว่าอย่างไรมาก็ว่าไปตามนั้น ซ่ึงการท่ีส่ือท างานแบบน้ี ก็เป็นเหตุผล
หน่ึงท่ีท าให้สังคมเกิดความแตกแยก และเป็นเร่ืองท่ีตอบไดย้ากว่า เพราะคนอ่านท าให้ส่ือแย ่หรือ
ส่ือเป็นฝ่ายท่ีท าใหค้นอ่านแยล่ง ไม่รู้วา่ปัญหาน้ีอะไรเกิดข้ึนก่อนกนั  

ปัจจุบนัส านกัข่าวออนไลน์หลายแห่ง อาทิ ส านกัข่าวอิศรา ส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบั
ลิกา้ ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบน าเสนอขอ้มูลเชิงลึกไดดี้ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะตน้ทุนในการท าส่ือ
ออนไลน์มีนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนในการท าหนงัสือพิมพข์องส่ือกระแสหลกั   

“แต่นั่นก็ข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของเจา้ของส่ือเองว่าจะท าอย่างไร ถ้าจะให้ข่าวของ
หนงัสือพิมพ์ตนเองมีคุณภาพก็ตอ้งลงทุน ทุ่มเงินจา้งนกัข่าวมืออาชีพมาท างาน รักษาคนท่ีมีฝีมือ
เอาไว ้แต่ค าถามท่ีส าคญัคือใครจะกล้าลงทุนบา้ง แต่การท าข่าวเชิงสืบสวนในสังคมไทย ควร
จะตอ้งมีมากข้ึนในอนาคต เพื่อช่วยในการพฒันาประเทศ ” (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล 15 มิถุนายน 2558) 

   สอดคลอ้งกบั บรรยง สุวรรณผอ่ง  กรรมการท่ีตดัสินรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
หลายสมยั ท่ีช้ีว่า ในปัจจุบนัการท างานของส่ือให้ความส าคญักบักระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวน
ค่อนข้างน้อย เทคนิคการตรวจสอบขอ้มูลบริษทัเอกชน ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เพื่อหาความ
เช่ือมโยงของเจ้าของบริษัทกับนักการเมืองแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นในส่ือกระแสหลัก ข้อมูล 
น าเสนอข่าวไปตามกระแส ตามผลการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ขณะท่ีนักข่าวส่วนใหญ่ก็มี
ประสบการณ์ในการท างานนอ้ย เนน้การท าข่าวตามกระแสรายวนัเป็นหลกั ไม่มีการเจาะลึกขอ้มูล
ในอดีต   
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กระบวนการท าข่าวในปัจจุบนัก าลงัยอ้นไปสู่รูปแบบการท าข่าวแบบในอดีต วิ่งตาม
เจา้หนา้ท่ีรัฐ ชิงรายงานผลการตรวจสอบมาน าเสนอก่อนแลว้ ก็แสดงตวัว่าเป็นเจา้ของข่าว หลงัมี
การแถลงผลการตรวจสอบในภายหลงั ซ่ึงการน าผลการสอบสวนมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เคยมี
บทเรียนมาแล้วหลายคร้ังในอดีต คือ ผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นออกมาว่าผิด แต่พอเร่ืองเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาทางศาล กลายเป็นว่าผลการตดัสินใจท้ายท่ีสุดระบุว่าไม่มีความผิดอะไร
เกิดข้ึน ท าให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ และนั่นเป็นเพราะไม่ใช้วิธีการท างานข่าวเชิงสืบสวน 
(บรรยง สุวรรณผอ่ง, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 28 พฤษภาคม 2558) 

ส่วน บัญญัติ   ทัศนียะเวช  นักข่าวอาวุโส ช้ีว่า   ปัจจุบันมีส่ือใหม่เกิดข้ึนเยอะ 
โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ รวมถึงทีวีดิจิทลั หนทางแห่งความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ในขณะน้ี
จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานใหม่ จะไปมุ่งเน้นเสนอข่าวตามกระแสไม่ได ้เพราะท า
อยา่งไร ก็สู้ส่ือสมยัใหม่ท่ีมีความเร็วทั้งการน าเสนอขอ้มูลและการเผยแพร่ขอ้มูลในวงกวา้งไม่ได ้

“ข่าวเชิงสืบสวน ท่ีเจาะลึกและให้รายละเอียดครบถว้นรอบดา้น เป็นหนทางเดียวท่ีจะ
ท าใหห้นงัสือพิมพอ์ยูร่อดไดใ้นยคุน้ี ตอ้งชูจุดขายเร่ืองน้ีมาเป็นจุดแข็งของหนงัสือพิมพ ์ไม่เนน้การ
น าเสนอข่าวตามกระแส แต่มุ่งเน้นข่าวเชิงสืบสวนเป็นหลัก ถ้าไม่ท าแบบน้ี บทบาทของ
หนังสือพิมพก์็จะค่อยๆ ลดทอนความส าคญัลงไปเร่ือยๆ จนในทา้ยท่ีสุดจะไม่เหลือความส าคญั
อะไรอีก ” (บญัญติั   ทศันียะเวช, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 6 มิถุนายน 2558) 

ขณะท่ี  สุลกัษณ์ ศิวรักษ์ หรือ "ส.ศิวรักษ"์ ปัญญาชนสยาม กล่าวแสดงความเห็นต่อ
บทบาทการท าข่าวตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชนัของส่ือมวลชนว่า  ปัจจุบนัส่ือกระแสหลกัไม่ไดท้  า
หนา้ท่ีตรงน้ีเลย ไปสยบกบัเผด็จการหมด ไม่ท าอะไรจริงๆ จงัๆ ไม่มีข่าวเชิงสืบสวน ไม่มีความกลา้
หาญทางจริยธรรม เซ็นเซอร์การน าเสนอข่าวของตนเองเพื่อความอยู่รอด  ท างานอยู่ภายใตร้ะบบ
ทุนนิยมไปวนัๆ เป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้ามาก  หนงัสือพิมพแ์ทบทุกฉบบั โทรทศัน์ทุกช่อง รวมถึงไทยพีบี
เอส ดว้ย  กลวักนัหมดไม่กลา้ท าหนา้ท่ีตรงน้ี 

โดยในยคุท่ีส่ือถูกแทรกแซงมาก คือ ยุคการบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
อดีตนายกรัฐมนตรี  มีการรังแกส่ือมาก  ถ้าพูดด้วยความเป็นธรรม ในยุคของรัฐบาลทหาร ของ
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ยงั
ไม่รังแกเท่ากบั พ.ต.ท.ทกัษิณ ท า  แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็เป็นแบบทหาร ใช้วิธีขู่  ซ่ึงแค่น้ีก็ท  าให้ส่ือ
กลวักนัหมดแลว้  

ปัจจุบนัส่ือก็เหมือนกบัองคก์รหรือสถาบนัท่ีบริโภคทุนนิยมเป็นหลกั ขอให้ไดเ้งิน ได้
ก าไร คนท างานส่วนใหญ่ไม่มีจุดยนื ไม่มีจริยธรรม ยกตวัอยา่ง ส่ือบางช่องเจา้ของมีคดีความหนีไป
อยู่ต่างประเทศ  คนท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระกาศข่าวของช่องมีช่ือเสียงมาก แต่ก็มีปัญหาเร่ืองโกงกิน  
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ส่วนการน าเสนอข่าวก็มีเชิญคนท่ีท าผดิมาออกอากาศ  แต่ประชาชนไม่สนใจไม่ต่ืนตวั เพราะส่ือไม่
ปลูกคนใหต่ื้น มนัก็เหมือนกนัขนมผสมน ้ายา ไม่มีใครคอยเตือนใคร ก็อยูก่นัไปวนัๆ แบบน้ี   

“ผลจากการท่ีส่ือไม่เขม้แขง็  ส่ือไม่ท าหนา้ท่ีเป็นกระจกสะทอ้นสังคม การทุจริตฉ้อฉล
ก็สบายกนัไป นกัการเมืองก็เหิมเกริมกนั  เม่ือไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการติดตาม ไม่ตามขุดเจาะ
สืบสวน คดีความต่าง ๆ คนก็ลืมง่าย  ส่วนท่ีบอกวา่ส่ือท างานมีปัญหาอุปสรรคหลายอยา่ง ผมวา่เรา
อยา่ไปโทษใครเลย ตอ้งโทษตวัเราเองก่อน มองดูตวัเราเองวา่ท างานเป็นอย่างไร ผมจะยกตวัอยา่ง
ให้ฟังมีคร้ังหน่ึง รายการทีวีช่องคนเส้ือสีหน่ึง  เคยมาชวนผมไปออกรายการ แล้วบอกว่า ควร
จะตอ้งมีคนอยา่งอาจารยอ์อกทีวีอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง  ซ่ึงหลงัจากท่ีผมไปออกสองคร้ัง  เขาก็
เลิกชวนผมอีก เพราะผมไปเตือนเขาดว้ยความหวงัดีว่า การท างานของส่ือมนัตอ้งเป็นกลาง  จะไป
วา่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมากไม่ได ้ ทุกฝ่ายมนัมีขอ้ดีขอ้เสียหมด ตอ้งวา่กนัไปตามขอ้เท็จจริง จากนั้นเขาก็
ไม่ชวนผมไปออกอากาศอีก”     

“การจะท าใหข้่าวทุจริตมีความส าคญัข้ึนมา เป็นเร่ืองสมควรอยา่งยิ่งท่ีนกัข่าวท่ีสนใจท า
ข่าวเร่ืองน้ีจากส่ือแห่งต่าง ๆ จะตอ้งมารวมตวักนัท างาน ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง มาตกลงกนัว่า
จะท างานกนัอย่างไร ท่ีจะได้น าเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถพูดความจริงให้สังคม
รับทราบไดโ้ดยไม่ตอ้งเกรงกลวัอะไร ส่ือตอ้งกลบัมาเป็นเสียงแห่งมโนธรรม ปลุกจิตส านึกคนใน
สังคม เพื่อให้เล็งเห็นความส าคญัในการต่อสู้กบัปัญหาทุจริตคอร์รัปชนั ตอ้งท างานดว้ยความกลา้
หาญ กดัไม่ปล่อย เหมือนอยา่งค าท่ีอาจารย ์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เคย
บอกไว ้ วา่ส่ือควรท าตวัเป็นส่ือมวลชน ไม่ใช่ส่ือมวลสัตว ์ท าอะไรคิดแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ 
เพราะส่ือไม่ใช่สัตวเ์ศรษฐกิจ  ตอ้งกลา้หาญ กลา้พูดความจริง เสียสละ และตอ้งซ่ือสัตยก์บัตวัเอง 
และวชิาชีพ” (สุลกัษณ์ ศิวรักษ,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 1 กรกฎาคม 2558) 
         4.3.2  ขอ้เสนอแนะต่อบทบาทการรายงานข่าวเชิงสืบสวนของสังคมไทยในอนาคต  

 จากการสัมภาษณ์ความเห็นนกัข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  
ผูบ้ริหารองค์การส่ือ  บุคคลในวิชาชีพส่ือ  นักการเมือง  นักวิชาการ  สามารถสรุปข้อเสนอต่อ
บทบาทการรายงานข่าวเชิงสืบสวนของสังคมไทยในอนาคต ออกเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี    

(1) การเปิดโปงระงบัยบัย ั้งปัญหาทุจริตคอร์รัปชนั  
กลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์ทุกคน มีความเห็นตรงกนัว่า  ไม่วา่สังคมไทยในอนาคต

จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัก็ยงัจะมีอยูต่่อไปเหมือนเดิม ขณะท่ีรูปแบบ
และวิธีการก็จะยิ่งซบัซ้อนมากข้ึน  เห็นไดจ้ากค าให้สัมภาษณ์ของ  ศุภชยั ใจสมุทร รองเลขาธิการ
พรรคภูมิใจไทย ท่ีระบุว่า แมว้่าปัจจุบนัการบริหารประเทศจะอยู่ภายใตก้ารปกครองของรัฐบาล
ทหาร และมีการใชอ้  านาจตามกฎหมายสั่งโยกยา้ยขา้ราชการ และผูด้  ารงต าแหน่งการเมืองทอ้งถ่ิน
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นบัร้อยราย แต่นกัธุรกิจหลายคนยงัระบุว่า ปัญหาการทุจริตในปัจจุบนัยงัไม่ไดล้ดน้อยลงแต่อยา่ง
ใด (ศุภชยั ใจสมุทร, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 26 มิถุนายน 2558)  

ขณะท่ีระบบและกระบวนการตรวจสอบปัญหาการทุจริตของประเทศไทยในอนาคต  ก็
ยงัไม่ชัดเจนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร  โดยเฉพาะในช่วงภายหลังจากท่ีประเทศกลับเข้าสู่การ
บริหารงานของนกัการเมืองตามปกติ  ไม่ใช่รัฐบาลทหารแบบปัจจุบนัท่ีมีการจดัตั้งศูนยอ์  านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ข้ึนมาตรวจสอบปัญหาการทุจริต โดยมีการบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานดา้นตรวจสอบการทุจริตเขา้มาไวด้ว้ยกนั ทั้ง ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง., ปปง. ท่ี
ส่งผลท าให้การปราบปรามคดีทุจริตของประเทศหลายเร่ืองกา้วหนา้ไปมาก มีขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี
รัฐท่ีถูกระบุว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการทุจริตถูกโยกยา้ยจากต าแหน่งจ านวนมาก (ประยงค ์
ปรียาจิตต,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล  27 พฤษภาคม 2558) 

การรายงานข่าวเชิงสืบสวนของส่ือมวลชน โดยเฉพาะในส่วนของส่ือกระแสหลกั อยา่ง
หนงัสือพิมพ ์และทีวีดิจิทลั จึงเป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยเปิดโปงระงบัยบัย ั้งปัญหาทุจริตคอร์รัปชนั
ในสังคมไทย หากแต่ตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการท าข่าวของส่ือมวลชนใหม่ ให้ตระหนกัและ
เล็งเห็นความส าคญัในการมุ่งเนน้น าเสนอข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นการทุจริตให้มากข้ึนกวา่การ
ท าข่าวเพื่อหวงัผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว ซ่ึงการด าเนินงานส่วนน้ี จ าเป็นท่ี
สมาคมวิชาชีพส่ือจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการเป็นตวักลางเพื่อรณรงคใ์ห้ส่ือท่ีเป็นสมาชิกหันมา
ความส าคญักบัเร่ืองน้ีอย่างจริงจงั ทั้งการจดัประชุมเจรจาท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างเจา้ของส่ือ 
รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนฝึกอบรมพฒันาทกัษะดา้นอาชีพใหก้บันกัข่าว      

ขณะท่ี สมโภชน์  โตรักษา ผูช่้วยหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทศัน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ให้ความเห็นว่า  ปัญหาส าคัญอย่างหน่ึงท่ีท าให้การท างานข่าวทุจริตของ
ส่ือมวลชนเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไม่มีพลงัเท่าท่ีควร คือ ความคิดท่ีว่าหากส่ือไหนท าข่าว
เร่ืองอะไรอยู ่ ส่ือของเราจะไปเขา้ไปยุง่ดว้ย เพราะมองวา่ไม่ใช่ข่าวของเรา ท าไปก็ไม่ไดป้ระโยชน์
อะไร ไวร้อใหค้นสนใจมากกวา่น้ีแลว้จึงเขา้มาท าจะไดดู้วา่ไม่ตกข่าว  

“ข่าวทุจริตมนัควรจะถูกผลกัดนัให้เป็นนโยบายร่วมท่ีส่ือทุกแห่งต่างร่วมมือร่วมใจกนั
ท าข่าว ไม่วา่ส่ือไหนจะเป็นผูเ้ปิดข่าวเป็นคนแรกก็ตาม เพราะปัญหาเร่ืองการทุจริต เป็นเร่ืองส าคญั
ของประเทศชาติ เป็นเร่ืองการปกป้องรักษาผลประโยชน์เงินแผน่ดิน ส่ือทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งช่วยกนั
ท า ช่วยกนัหาขอ้มูลเจาะลึกประเด็นท่ีซ่อนอยู ่แลว้มาน าเสนอตามความเช่ียวชาญของส่ือนั้นๆ  ซ่ึง
ถา้หากเราท าใหส่ื้อคิดเห็นแบบน้ีไดท้ั้งหมด จะท าใหเ้กิดกระแสสังคมท่ีมีพลงัมาก ปัญหาการทุจริต
ในเร่ืองนั้นก็จะจบไดเ้ร็ว (สมโภชน์  โตรักษา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  27 มิถุนายน 2558) 
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(2) ปลุกจิตส านึกประชาชนสร้างสังคมแห่งความรู้  
ส่วนกระบวนการท างานข่าวเชิงสืบสวนในอนาคต นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานใหม้ากข้ึน โดยเฉพาะการท าข่าวท่ีเนน้การน าเสนอขอ้เท็จจริง ประกอบกบั
เอกสารหลกัฐานเชิงประจกัษ์ให้มากข้ึน  ดงัเช่นค าสัมภาษณ์ของ  ประมนต์ สุธีวงศ์  ประธาน
องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย)  ท่ีตั้งความหวงัวา่ ปัจจุบนัมีส่ือหลายประเภท แต่ท่ีอยากจะ
เห็นคือ การท างานของส่ือ ท่ีรายงานตามขอ้เท็จจริง วา่กนัไปตามเน้ือผา้ และมีส่ืออีกหลายอยา่งท่ี
เราอยากเห็น ว่าไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แล้วเจาะลึก เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน แล้วมีการเจาะลึก วิเคราะห์ วิจยั และติดตาม มีแก่นสารพอสมควร ก็อยากให้มีส่ือ
ประเภทน้ีออกมา  

“ผมอยากจะตั้งความหวงั แต่ในวงการส่ือบา้นเราจะตอบรับ หรือส านึกในบทบาท
หน้าท่ีของตวัเองแค่ไหนในอนาคต ผมก็ตอ้งหวงัพึ่งว่าในวงการส่ือด้วยกนัเองจะมีกระบวนการ
สร้างความเขา้ใจ และท าใหทุ้กคนในวงการส านึกในบทบาทหนา้ท่ีตรงน้ี เป็นคนในวงการส่ือท่ีตอ้ง
ช่วยกนัท า ตอ้งส านึกว่าอะไรถูกอะไรผิด หากเห็นว่าส่ือไหนไม่เหมาะสมก็ตอ้งมีกระบวนการจะ
ตรวจสอบกนัเอง ประจานกนัเอง เหมือนการขบัเคล่ือนคอร์รัปชนัท่ีตอ้งปลุกให้ประชาชนลุกข้ึนมา 
ไม่ยอมรับ ส่ือก็ตอ้งปลุกให้ส่ือดว้ยกนัเองไม่ยอมรับส่ือท่ีประพฤติไม่ชอบ ถา้ไม่สามารถท าได ้ไม่
สามารถกดดนัคนท่ีเป็นแกะด าในวงการได ้ก็จะเป็นปัญหา” (ประมนต ์สุธีวงศ,์ การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล 10 มิถุนายน 2558) 

(3) ส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหส่ื้อพลเมือง  
ส่วนนักวิชาการอย่าง  มานะ ตรีรยาภิวฒัน์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย มองวา่ การท างานข่าวเชิงสืบสวนของนกัข่าวในอนาคต จะตอ้งเช่ือมโยงการท างาน
กบั ผูบ้ริโภคส่ือ นกัข่าวพลเมืองมากข้ึน อาจจะไม่ใช่การท างานของนกัข่าวในกองบก.เพียงอย่าง
เดียว เพราะมีหลายเร่ืองท่ีนกัข่าวมืออาชีพอาจจะมีความรู้ไม่เท่าคนในอาชีพนั้นๆ ท่ีผ่านมา ข่าว
สืบสวนนักข่าวอาจใช้คนเหล่านั้นเป็นแหล่งข่าวแต่ด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่ กลุ่มคนเหล่าน้ี 
สามารถเป็นส่วนหน่ึงของการคน้หาข่าว ท าข่าว อยา่งเช่นท่ีปรากฏในข่าว จีที 200 ไมล้า้งป่าช้า... 
พนัลา้น ท่ีส่ือมีการท างานร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์ และใชข้อ้มูลจากพนัทิปมาประกอบการท าข่าว
จนประสบผลส าเร็จ (มานะ  ตรีรยาภิวฒัน์, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  3 มิถุนายน 2558) 

เช่นเดียวกบั  ประสงค ์ เลิศรัตนวสุิทธ์ิ    ผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัอิศรา มูลนิธิพฒันา
ส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย ท่ีเช่ือว่า   ในอนาคตจะมีส่ือออนไลน์ท่ีท าข่าวเชิงสืบสวนเกิดข้ึนอีก
จ านวนมาก ทั้งในลกัษณะส่ือกระแสรอง หรือส่ือพลเมือง  ขณะท่ีรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลจะเป็น
ลกัษณะเฉพาะดา้น น าเสนอขอ้มูลเฉพาะกลุ่มผูอ่้านของตนเองมากข้ึน เช่น ดา้นพลงังาน การเงิน 
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การตลาด เป็นตน้  และน่าจะท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งความรู้ มากกวา่การใชค้วามเห็น
ตดัสินปัญหา   (ประสงค ์ เลิศรัตนวสุิทธ์ิ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล  13 ธนัวาคม 2557)  

ขณะท่ี ผสุดี คีตวรนาฎ อดีตนายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศ กล่าวไว้
อยา่งน่าสนใจในหนงัสือ “คือ...คนหนงัสือพิมพ์” ท่ีเผยแพร่ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี สมาคม
นกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558 ว่า นกัข่าวยุคปัจจุบนัมีสิทธิ
เสรีภาพมาก และมีโอกาสการท าข่าวแบบเจาะลึกมาก ต่างจากนกัข่าวในอดีต ท่ีถูกห้ามเขา้ท าเนียบ
รัฐบาล เวลามีประชุมคณะรัฐมนตรี ตอ้งดกัรอ สัมภาษณ์รัฐมนตรีท่ีใตต้น้มะขามขา้งคลองผดุงกรุง
เกษม  

 “พอเจอรถรัฐมนตรี หรือใครท่ีเขา้ประชุมเขา้มา ก็โบกให้จอด บางคนใจดีจอดให้เรา
ถาม บางคนก็ขับรถไปเลย ท าให้เรานึกเสียดายเวลาช่วงนั้ นอยู่ เหมือนกัน ท่ีไม่ได้แสดง
ความสามารถใด ๆ ออกมา ขณะท่ีเรายงัมีพลงัอยูม่าก” 

ในยุคของการปฏิรูประเทศไทย ถือเป็นโอกาสท่ีคนข่าวจะไดรั้บการปฏิรูปด้วย ส่ิงท่ี
อยากฝากให้กบันกัข่าวรุ่นหลงั คือ อยา่สนใจเร่ืองเฉพาะภายในบา้น ตอ้งใส่ใจเร่ืองไกลตวัดว้ย ทั้ง
สังคมโลก อาเซียน ดว้ยการเร่ิมตน้เรียนรู้ ความเป็นมา สถานการณ์ของทุกประเทศ  ทั้งเศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรม สังคม เพื่อใหรู้้ขอ้มูลวงกวา้งประกอบการน าเสนอข่าวและต่อยอดไปสู่การท า
ข่าวเชิงลึก  

 ส่ิงส าคัญท่ีสุดของส่ือมวลชนยุคน้ีหรือยุคไหนๆ คือ ต้องยึดมั่นจริยธรรม แต่
ประสบการณ์ของตนท่ีอยูใ่นวงการข่าวมายาวนานรู้วา่ไม่ใช่ของง่าย แมส่ื้อมวลชนจะไม่ไปรีดไถ่ ก็
มีคนหยิบยื่นมาให้ ดงันั้น ตอ้งรู้จกัปฏิเสธ หรือเอาตวัรอดจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได ้หากเราท า
ไดแ้ลว้ จะเกิดเป็นผลดีกลบัมาท่ีตวัเรา  

“การไดเ้งินนิด ๆ หน่อย ๆ รถหรือบา้นหลงัหน่ึง ไม่ไดท้  าให้เรามีอะไรดีข้ึนมามากมาย 
เราคิดว่าเกียรติยศของตนเอง ศกัด์ิศรีของส่ือฯ ตอ้งถนอม และรักษาเอาไวก้บัตวั เม่ือแก่ หรือออก
จากวงการแลว้ ช่ือเสียงของเราก็ยงัมี”   (ผุสดี คีตวรนาฎ  อา้งถึงใน “คือ..คนหนงัสือพิมพ"์, 2558, 
น.201-202)              
         4.3.3  การวางนโยบาย และแนวทางขององคก์รส่ือ เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบรัฐบาลและการ
ทุจริตคอร์รัปชนั  

 ในช่วงปี 2553 ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริหารส่ือในเครือบริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน) ได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการน าเสนอข่าวใหม่ โดยเฉพาะในส่วนกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์    มติ
ชนรายวนั และหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ เนน้ข่าวดา้นธุรกิจการตลาดมากข้ึน และมีการโยกยา้ย
นักข่าวท่ีมีความเช่ียวชาญงานข่าวเชิงสืบสวน  ไปอยู่ในต าแหน่งท่ีไม่สามารถท างานข่าวเชิง
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สืบสวนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพโดยเฉพาะเร่ืองการตรวจสอบปัญหาทุจริต นกัข่าวบางราย ตดัสินใจยื่น
ใบลาออก ขณะท่ีนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ิ ท่ีได้รับการยอมรับจากคนในวงการวิชาชีพ
ส่ือมวลชนว่า เป็นนักข่าวเชิงสืบสวนท่ีมีความสามารถระดบัแถวหน้าของประเทศไทย  ถูกยื่น
ขอ้เสนอจ่ายเงินตอบแทนเพื่อเลิกจา้งหลกัลา้นบาท 

ส่งผลท าให้ ประสงค ์ นกัข่าวหนงัสือพิมพม์ติชน และนกัข่าวหนงัสือพิมพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ ท่ีมีความเช่ียวชาญงานข่าวเชิงสืบสวนบางราย ไดเ้ร่ิมตน้เขา้มาท าข่าวส่ือออนไลน์อย่างเต็ม
รูปแบบ   โดยอดีตนกัข่าวประชาชาติธุรกิจ ไปอยูท่ี่ส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลิกา้   น าเสนอเน้ือหา
เชิงเศรษฐกิจ  ส่วนนายประสงค์ และนักข่าวมติชนและประชาชาติธุรกิจบางราย  ไปท างานใน
ส านกัข่าวอิศรา  น าเสนอเน้ือหาเชิงการเมือง  แต่ทั้งสองส านกัข่าวมีนโยบายเหมือนกนั คือ เนน้การ
ท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั   

โดยในช่วงปี 2556-2558 ส านกัข่าวอิศรา และส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลิกา้  เป็นส่ือ
ออนไลน์ท่ีถูกกล่าวถึงจากคนในโลกออนไลน์เป็นอยา่งมากวา่  เป็นส่ือท่ีท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
ข่าวทุจริตของรัฐบาล แทนท่ีส่ือกระแสหลกัท่ีไม่สามารถท าหนา้ท่ีตรงน้ีไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เพราะถูกแทรกแซงจากปัญหาเร่ืองทุน และอ านาจรัฐ  ขณะท่ีผลงานข่าวหลายข่าวถูกหน่วยงาน
ตรวจสอบของรัฐน าไปใชป้ระโยชน์ในการขยายผลการตรวจสอบคดีทุจริตต่างจ านวนมาก ผลงาน
ข่าวบางข่าวก็ได้รับมอบรางวลัตอบแทนจากการท าหน้าท่ีส่ือมวลชน  ทั้ งจากองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสในประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)  

เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการส านกัข่าวอิศรา อธิบายถึงกระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวน
ของส านกัข่าวอิศรา ว่า  ส านักข่าวอิศราให้ความส าคญักบัการท าข่าวเชิงสืบสวน โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบปัญหาทุจริตคอร์รัปชนัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ส่วนกระบวนการ
ท าข่าวเชิงสืบสวนก็เน้นไปท่ีการสืบค้นข้อมูลเอกสารหลักฐาน ทั้งจากท่ีแหล่งข่าวให้มา การ
ร้องเรียนจากผูอ่้าน รวมถึงการสืบคน้เองทั้งจากฐานขอ้มูลหน่วยงานราชการหรือโซเชียลมีเดีย แต่
ก่อนหนา้ท่ีจะน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์จะตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งทุกคร้ัง  

ยกตวัอย่างเช่น การท าข่าว “เปิดโปงทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พนัลา้น” ส านกัข่าว  
อิศรา จุดเร่ิมตน้ข่าวน้ีมาจากแหล่งข่าวในกระทรวงการคลงัส่งเอกสารหลกัฐานมาให้ ซ่ึงหลงัจาก
การตรวจสอบขอ้มูลพบว่าเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ เพราะเป็นเอกสารทางราชการส่วนใหญ่ และ
แหล่งข่าวก็ยงัอธิบายขอ้มูลให้เห็นภาพเป็นขั้นตอนเขา้ได้ง่าย ช้ีให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือในตวั
แหล่งข่าวดว้ย  
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หลังจากตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน และพบว่ามีความน่าเช่ือถือ จึงเ ร่ิม
ท าการศึกษารายละเอียดของเร่ือง และมีการตั้งสมมติฐานเพื่อน าไปสู่การตรวจสอบขอ้มูล  คือ 
บริษทัเอกชนหลายรายท่ีมาท าเร่ืองขอคืนภาษี น่าจะเป็นบริษทัท่ีมีปัญหา ไม่มีความน่าเช่ือถือ 
จากนั้น ก็เร่ิมตน้ท าข่าวโดยใช้กระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวน ไปสืบคน้ข้อมูลบริษทัท่ีปรากฏ
รายช่ือไดรั้บคืนภาษีตามเอกสารหลกัฐานท่ีแจง้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เพื่อดูการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ผูเ้ก่ียวขอ้ง  จากนั้นก็ส่งนักข่าวลงพื้นท่ีไปตรวจสอบขอ้มูลบริษทัตามสถานท่ีตั้งเพื่อ
ยนืยนัสถานะของบริษทัจากขอ้มูลท่ีไดรั้บทราบมาจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

“ช่วงแรกมีการซุ่มตรวจขอ้มูลบริษทัประมาณ 4-5 แห่ง ซ่ึงหลงัจากท่ีมีการส่งนกัข่าวลง
พื้นท่ีไปตรวจสอบข้อมูลพบขอ้เท็จจริงว่า บริษทัไม่มีตวัตน ท่ีอยู่ท่ีแจง้ไวเ้ป็นเพียงห้องเช่าโล่ง 
ไม่ไดมี้ลกัษณะประกอบธุรกิจแต่อยา่งใด” 

 หลงัจากนั้นก็มีการขยายผลการตรวจสอบไปยงับริษทัอ่ืน และเพิ่มระดบัความลึกใน
การเจาะลึกขอ้มูลไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งในบริษทั ทั้งในส่วนของกรรมการ ผูถื้อหุ้น หรือตวัแทนบริษทัท่ี
รับหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับบริษทั เพื่อดูความเช่ือมโยงของกลุ่มคนเหล่าน้ี กับเจ้าหน้าท่ี
ข้าราชการในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองโดยตรงคือกรมสรรพากร จนกระทั่งพบว่ามีความ
เก่ียวขอ้งกนั  

และน าไปสู่การขยายผลตรวจสอบขอ้มูลการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีและขา้ราชการ วา่ 
มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงในขั้นตอนน้ี มีการ
ใชข้อ้มูลเชิงลึกจากแหล่งข่าวท่ีอยูใ่นกรมสรรพากรมาประกอบดว้ย จนไดห้ลกัฐานท่ีชดัเจนวา่ การ
ด าเนินงานของบริษทัเอกชนท่ีมายื่นเร่ืองขอภาษีโดยไม่ถูกตอ้งคร้ังน้ี มีขา้ราชการคอยให้ความ
ร่วมมือในการวางแผนงานให้ และท ากนัเป็นขบวนการใหญ่ ด าเนินการในหลายพื้นท่ี และผลจาก
การตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกโดยใชว้ิธีการท าข่าวเชิงสืบสวน ท าให้ไดรั้บทราบขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั
คดีน้ีจ  านวนมาก โดยเฉพาะความเช่ือมโยงของคนในเครือข่ายเอกชนในขบวนการซ่ึงมีจ านวน
หลายสิบบริษทั และหน่วยงานตรวจสอบก็น าไปใชข้ยายผลการตรวจสอบคดีดว้ย  

เสนาะ ยงักล่าวด้วยว่า ในช่วงท่ีลาออกจากเป็นนักข่าวในเครือมติชน มาท าข่าว
ออนไลน์ ยอมรับว่ามีความกงัวลอยู่เหมือนกนั ข่าวท่ีน าเสนอไปของส านักข่าวออนไลน์ อาจจะ
ได้รับความสนใจจากผูอ่้าน และหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ น้อยกว่าการน าเสนอข่าวของส่ือ
กระแสหลกัอยา่งมติชนท่ีเคยท าอยู ่แต่ในช่วงก่อนท่ีจะออกจากมติชน เคยไปท างานอยูท่ี่ส านกัข่าว
มติชนออนไลน์ ก็พบวา่ข่าวเชิงสืบสวนเป็นข่าวท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านเป็นจ านวนมาก ตลาด
ข่าวประเภทน้ี ในส่ือออนไลน์ ยงัเติบโตได้อีกมาก เห็นได้จากจ านวนยอดคนติดตามของส านัก
ข่าวอิศรา ท่ีเพิ่มมากข้ึนในรอบปี 2555 (ม.ค.-ธ.ค.) ยอดผูอ่้านวดัดว้ย Truehits จ านวน 2,892,487 
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คน ปี 2556 เพิ่มข้ึนเป็น 11,269,605 คน โดยเฉพาะข่าวสืบสวนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ท่ียอด
คนติดตาม ในปี 2556 เพิ่มข้ึนเป็น 122,986 คน จากในรอบปี 2555 ท่ีมีคนติดตามอยูเ่พียงแค่ 12,705 
คน  

ขณะท่ียอดรวมผูท่ี้เข้ามาติดตามอ่านข่าวของส านักข่าวอิศรา ด้วย ระบบให้บริการ
ตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของ Truehits  ตั้งแต่   1 มกราคม-31 ธนัวาคม 2557  มียอดรวม
ทั้งส้ิน 23,732,159 ลา้นคน  

ท่ีส าคญัผลจากการท่ีส านกัข่าวอิศรามีขนาดท่ีค่อนขา้งเล็กกว่าส่ือกระแสหลกั ท าให้
การบริหารงานมีความคล่องตวัมากข้ึน โดยเฉพาะการก าหนดนโยบายการท าข่าว ท่ีมีความเป็น
อิสระและปราศจากการแทรกแซงของกลุ่มทุน จึงท าให้สามารถท างานข่าวเชิงตรวจสอบไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี   

“ผมเป็นคนท่ีมีความรักในการท างานข่าวเชิงสืบสวน เม่ือไดเ้ขา้มาบริหารงานในฐานะ
บรรณาธิการส านกัข่าวอิศรา  นโยบายข่าวของท่ีน่ี จึงเน้นการท าข่าวเจาะ หรือข่าวเชิงสืบสวนเป็น
หลกั ต่างจากโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรส่ือขนาดใหญ่ท่ีบางคร้ังนักข่าวอยากท าข่าว
ประเภทน้ี ก็ผูบ้ริหาร หรือคนในกองบรรณาธิการไม่ใหท้  าก็ท  าไม่ได ้ซ่ึงมีผลส าคญัอยา่งมากในการ
ท าข่าวเชิงสืบสวน” 

  เสนาะ ยงัระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าข่าวของส านกัข่าวอิศราวา่ เร่ืองทุนและ
เคร่ืองมือในการท างานอาจจะมีปัญหาบา้ง แต่ไม่ถึงกบัเป็นปัญหาใหญ่   เท่ากบัเร่ืองการถูกฟ้องร้อง
หม่ินประมาท ซ่ึงในส่วนของเน้ือหาการน าเสนอข่าวไม่กงัวล เพราะมัน่ใจในขอ้มูลอยูแ่ลว้ แต่ห่วง
เร่ืองกระบวนการฟ้องร้องมากกวา่เพราะมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ียุง่ยาก ใชเ้วลานานกวา่จะไดข้อ้
ยุติ ขณะท่ีองค์กรส่ือเล็กก็ไม่มีส านกังานกฎหมายของตนเอง ตอ้งใช้เครือข่ายพนัธมิตรช่วยเหลือ
เช่นสภาทนายความ ตอ้งไปติดต่อด าเนินเร่ืองเองท าให้เสียเวลา เสียสมาธิการท างานในบางเวลา  

ส่วนแผนงานในอนาคต มีการวางแนวทางท่ีจะท าให้ส านกัข่าวอิศรา เป็นองค์กรหลกั
ของส่ือในประเทศ ท่ีเป็นโมเดลในการท าข่าวเชิงสืบสวนให้กบัส่ือต่างๆ ซ่ึงนอกจากการท าข่าว
ตรวจสอบทุจริตประเด็นทางการเมืองท่ีเป็นจุดแข็งในปัจจุบนัแล้ว ก็จะขยายประเภทข่าวให้
ครอบคลุมไปในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

“ส่วนเร่ืองการหาทุนสนับสนุนในอนาคต อาจจะมีการน าวิธีการรับบริจาคเงินจาก
ประชาชนมาใช้ เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ตอ้งพึ่งงบประมาณหน่วยงานภาครัฐ” 
(เสนาะ สุขเจริญ, การส่ือสารระหวา่งบุคคล 2 มิถุนายน 2558) 

ขณะท่ี  กมล ชวาลวทิย ์บรรณาธิการข่าวขอ้มูล ส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลิกา้ ระบุวา่  
แนวทางการท าข่าวของส านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลิกา้ มีลกัษณะเดียวกบัส านกัข่าวอิศรา คือการท า
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ข่าวเชิงสืบสวน โดยใชก้ระบวนการสืบคน้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานมุ่งเห็นน าเสนอขอ้เท็จจริง แต่จะ
เนน้หนกัการน าเสนอข่าวประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลกั  ส่วนรูปแบบการเขียนจะเนน้ไปท่ีการให้
ขอ้มูล มีเอกสารหลกัฐานประกอบ รวมถึงการใช้ Infographics  คลิปวิดีโอประกอบ ซ่ึงปัจจุบนั
ขอ้มูลข่าวท่ีน าเสนอไปไดรั้บการยอมรับจากผูอ่้านในระดบัหน่ึง บางข่าวมีคนเขา้มาอ่านเป็นหลกั
แสนคน ส าหรับแผนงานในอนาคตจะพฒันาสู่การเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้บุคคลท่ีสนใจน าไป
ประโยชน์อยา่งเตม็รูปแบบ  

กมล ยงัระบุดว้ยว่า ปัจจุบนัส่ือออนไลน์กา้วเขา้มามีบทบาทส าคญัในสังคมอย่างมาก 
ซ่ึงผลจากการท่ีส่ือกระแสหลกัมีปัญหาถูกแทรกแซงจากอ านาจทุน ข้อมูลบางเร่ืองไม่สามารถ
น าเสนอไดเ้ป็นอิสระ ส่งผลท าให้ส่ือกระแสรอง อย่างเช่น ส านักข่าวออนไลน์ไทยพบัลิกา้ หรือ 
ส านกัข่าวอิศรา ซ่ึงไม่ค่อยมีปัญหาถูกแทรกแซงการท าข่าวโดยเฉพาะเร่ืองทุน ไม่อยูภ่ายใตอ้งคก์ร
ธุรกิจ หรือฝ่ายการเมือง กลายเป็นตวัเลือกท่ีส าคญัของแหล่งข่าวท่ีจะเอาขอ้มูลมาให้ นอกจากน้ี 
นกัข่าวท่ีท างานให้กบัส านักข่าวเล็ก ๆ เหล่าน้ี  ก็ล้วนแล้วแต่มีความเช่ียวชาญในการท าข่าวเชิง
สืบสวน ก็ยิ่งท าให้ผลงานข่าวท่ีออกมาไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือจากแหล่งข่าวมาก
ข้ึน  

กอปรกบัปัจจุบนัเทคโนโลยส่ืีอมีความกา้วหนา้ไปมาก ประชาชนมีช่องทางการส่ือสาร
ของตนเอง เช่น เฟซบุ๊ก เพจ อินสตาแกรม ยูทูบ หรือแมก้ระทัง่พนัทิป ต่างจากในอดีตท่ีเวลามี
ขอ้มูลอะไรจะตอ้งไปงอ้ส่ือกระแสหลกั ซ่ึงบ่อยคร้ังไม่ค่อยให้ความสนใจกบัขอ้มูลท่ีน าไปให้ จึง
ท าให้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ถูกน ามาเผยแพร่ในโลกออนไลน์มากข้ึน ในรูปแบบความ
เป็น “นกัข่าวพลเมือง”   

ขณะท่ีในส่วนของตวัแหล่งข่าวเอง ปัจจุบนัก็หนัมาใชส่ื้อออนไลน์ เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก หรือแฟน
เพจ  ซ่ึงมีขอ้ดีเพิ่มข้ึนอีกส่วน คือการสร้างฐานเสียงคะแนนนิยมจากประชาชน ผา่นทางยอดกดไลค ์ 
(กมล ชวาลวทิย,์ การส่ือสารระหวา่งบุคคล 8 มิถุนายน 2558) 

อยา่งไรก็ตาม  ประเด็นส าคญัท่ี เสนาะ และ กมล มองเห็นตรงกนั คือ ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง
ส าหรับกระบวนการท างานของส่ือกระแสรอง   คือ ในอนาคตหากไดรั้บความสนใจจากประชาชน
มากข้ึน เทียบเท่ากบัส่ือกระแสหลกั  มีทุนไหลเขา้มาสนบัสนุนมากข้ึน ปัญหาเร่ืองการแทรกแซง
จากอ านาจกลุ่มทุน ก็จะวนกลบัมาเกิดข้ึน เหมือนกบัท่ีเกิดข้ึนกบัส่ือกระแสหลกัในปัจจุบนั  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง  “พฒันาการข่าวยอดเยี่ยมรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  กบัการก าหนด

บทบาท และแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั”  คร้ังน้ีเป็น

งานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดไดจ้ากการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการอนั
ประกอบไปดว้ยการส ารวจและวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview)  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.  ความเป็นมาและพฒันาการข่าวรางวลัยอดเยี่ยมท่ีไดรั้บรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 
ในรอบ 42 ปี เป็นอยา่งไร  

2. แนวโนม้หรือพฒันาการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบข่าวรางวลัยอดเยี่ยมท่ีไดรั้บรางวลั
มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล แต่ละข่าวนบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เป็นอยา่งไร และผลจากการน าเสนอข่าวของ
ส่ือมวลชนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ ในสังคมไทยอย่างไร และจากประสบการณ์การ
ท าข่าวของนกัข่าว น าไปสู่แนวทางเพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือมวลชนไทยในการท ารายงานข่าวเชิง
สืบสวนอยา่งไร  

3. ข่าวเชิงสืบสวน ของส่ือในสังคมไทยในอนาคตในยุคส่ือดิจิทัล  ควรมีรูปแบบ
กระบวนการบทบาทและเป้าหมายเพื่อการพฒันาการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและปฏิรูปสังคมไทย
ในมิติต่างๆ อยา่งไร และข่าวเชิงสืบสวนควรเขา้มามีบทบาทและวิธีการในการต่อตา้น เปิดโปงการ
ทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทยอยา่งไร 

สามารถสรุปผลการวจิยั และอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี  
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
       5.1.1 ความเป็นมาและพฒันาการข่าวรางวลัยอดเยีย่มท่ีไดรั้บรางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ใน
รอบ 42 ปี  

ข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล เป็นผลงานข่าวท่ีหนังสือพิมพ์
รายวนั รายสามวนั และรายสัปดาห์ ส่งเขา้ประกวดชิงรางวลัข่าวมูลนิธิอิศรา อมนัตกุลในแต่ละปี  
โดยเร่ิมจดัการประกวดคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2516  ส าหรับผลงานข่าวในรอบปี 2515  ข่าว
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แรกท่ีไดรั้บรางวลั คือ ข่าว “ขงัลืม” ของ  น้อย ทรัพยพ์อกพูน จากหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ และจดั
ต่อเน่ืองมาจนถึงคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558  ซ่ึงเป็นการประกวดผลงานข่าวในรอบปี 2557   
รวมระยะเวลาในการจดัการประกวดทั้งส้ิน 42 ปี  มีข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มทั้งหมด 36 ข่าว   

จากการวิเคราะห์เน้ือหาข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม พบว่าเป็นข่าวเชิงสืบสวน
ทั้งหมดหนงัสือพิมพม์ติชน ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมากท่ีสุด  11  ข่าว  เพราะข่าวท่ีน าเสนอมี
เทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลเอกสารหลกัฐานดว้ยวิธีการท่ีทนัสมยั  มีการน ากฎหมายมาใช้ตรวจสอบ
ขอ้มูลข่าว หน่วยงานตรวจสอบสามารถน าขอ้มูลข่าวไปใช้ขยายผลการตรวจสอบในทางคดีได ้ 
หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ เป็นหนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวดมากท่ีสุดจ านวน 121 ข่าว  เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน  และมีระบบการผลิตหนงัสือพิมพ์ดีท่ีสุด ส่วนหนงัสือพิมพท่ี์ไม่เคยส่ง
ข่าวเขา้ประกวด เพราะผูบ้ริหารไม่มีนโยบายสนับสนุน ขณะท่ีเน้ือหาข่าวไม่มีลักษณะเป็นการ
รายงานข่าวเชิงสืบสวน   

หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพได้รางวลัข่าวยอดเยี่ยมจ านวน 23 ข่าว มากกว่าข่าวจาก
หนงัสือพิมพ์เชิงปริมาณท่ีมีอยู่ 13 ข่าว  ส่วนรูปแบบการท าข่าวพฒันาข้ึนตามความซับซ้อนของ
ประเด็นข่าว    

มีขอ้สังเกต คือ ในช่วงปี 2555-2557  หนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัข่าวยอด
เยีย่มมูลนิธิอิศรา  มีจ  านวนนอ้ยลง รวมถึงคุณภาพของข่าวท่ีส่งเขา้ประกวด  โดยในปี 2557 จ  านวน
หนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวด มีเพียง 5 ฉบบั จ านวนข่าว 15 ข่าว ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นข่าวของ
ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ท่ีเป็นหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ จ านวน 11 ข่าว ส่วนท่ีเหลือเป็นข่าวของ
หนังสือพิมพ์เชิงคุณภาพ กรุงเทพธุรกิจ 2 ข่าว มติชน และฐานเศรษฐกิจ แห่งละ 1 ข่าว  ผลการ
ตดัสินในปีน้ีไม่มีผลงานข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม  แต่มีผลงานข่าวท่ีได้รับรางวลัดีเด่น 1 
รางวลั ไดแ้ก่ ข่าว เปิดโปงธุรกิจ “อุม้บุญไทย มดลูกโลก" ของ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้มีจ  านวนหนังสือพิมพ์ส่งเขา้
ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ลดลง รวมถึงคุณภาพของข่าวดว้ย  เป็นผลมา
จาก 3  สาเหตุหลกั คือ 

1. หนงัสือพิมพห์ลายฉบบั เร่ิมไม่เห็นความส าคญัในการท าข่าวเพื่อส่งเขา้ประกวด
รางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล โดยเฉพาะในกลุ่มหนงัสือพิมพข์นาดเล็ก เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองก าลงัทุนและก าลงัคน ในการท าข่าวเชิงสืบสวน เม่ือไม่มีข่าวท่ีมีคุณภาพ จึงเลือกไม่
ส่งข่าวเขา้ประกวด   

2. การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากมีส่ือใหม่เกิดข้ึน
จ านวนมาก โดยเฉพาะทีวดิีจิทลั  ท่ีเนน้ความเร็วในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ส่งผลให้
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หนงัสือพิมพห์ลายฉบบั ตอ้งเปล่ียนนโยบายมาขายข่าวตามกระแสมากข้ึน รวมถึงการหลีกเล่ียงการ
ท าข่าวตรวจสอบทุจริตเพื่อไม่ใหก้ระทบกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ  นอกจากน้ีองคก์รส่ือหลายแห่ง
ก็หนัมาใหค้วามสนใจกบัการน าเสนอข่าวในเวบ็ไซตม์ากกวา่หนงัสือพิมพ ์ขณะท่ีภาระงานของ
นกัข่าวในปัจจุบนัก็มากข้ึน จึงไม่มีเวลาท าข่าวตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึก  และนกัข่าวรุ่นใหม่มี
ประสบการณ์และทกัษะในการท าข่าวเชิงสืบสวนค่อนขา้งนอ้ย  

3.  ปัจจุบนัมีสมาคมส่ือหลายแห่งเกิดข้ึน แยกเป็นส่ือเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น สมาคม
ผูส่ื้อข่าวสายกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมผูส่ื้อข่าวสายอาชญากรรม  เป็นตน้  ท าให้หนงัสือพิมพมี์
ช่องทางในการส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัข่าวเพิ่มมากข้ึน ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งส่งข่าวเขา้ประกวด
รางวลัมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล แห่งเดียว   

แนวโน้มหรือพฒันาการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบของข่าวท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยม
มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล แต่ละข่าว นบัตั้งแต่ปี 2515 เป็นตน้มา   

จากการวิจยัพบว่า ข่าวท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา นับตั้งแต่ปี 2515 - 2556  
จ  านวน 36 ข่าว  มีแนวโนม้หรือพฒันาการในเชิงเน้ือหาและรูปแบบของข่าว ในประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1. ประเภทข่าว  แบ่งตามประเภทเน้ือหาข่าว  มี 7 ประเภท คือ ข่าวสังคม ข่าว
อาชญากรรม ข่าวการเมือง ข่าวส่ิงแวดลอ้ม ข่าวการศึกษา ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวสาธารณสุข โดย
ข่าวการเมืองมีสัดส่วนมากท่ีสุดจ านวน 13 ข่าว  แบ่งตามข่าวหนกัข่าวเบา มีข่าวเบา  1 ข่าว  คือ ข่าว
ขงัลืม ท่ีไดรั้บรางวลัในปี 2515  ส่วนข่าวท่ีเหลือทั้งหมดเป็นข่าวหนกั   แบ่งตามเหตุการณ์หรือ
เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั มี 5 ประเภท คือ 1.ข่าวการใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ หรือ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ 2.ข่าวการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
นกัการเมืองหรือขา้ราชการเก่ียวขอ้ง 3. ข่าวการทุจริต หรือฉอ้ราษฎร์บงัหลวงของนกัการเมือง หรือ
ขา้ราชการ 4. ข่าวการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  5. ข่าวอ่ืนๆ ท่ีไม่ชดัเจนวา่เป็นการเปิดโปงการ
ทุจริตคอร์รัปชนั หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง/หรือเป็นการทุจริตฉ้อโกงในภาคเอกชน / หรือการ
กระท าผดิในหมู่สงฆ ์  

แต่ถ้านับรวมจ านวนข่าวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกลุ่ม  จะ
พบวา่มีจ านวนถึง  22 ข่าว  

มีขอ้น่าสังเกตว่า นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้มา ข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิ   
อิศรา อมนัตกุล จ านวน 7 ข่าว  อยู่ในกลุ่มข่าวการทุจริต หรือฉ้อราษฎร์บงัหลวงของนกัการเมือง 
หรือขา้ราชการ ทั้งหมด  ส่วนปัจจยัท่ีท าใหข้่าวกีฬาและข่าวบนัเทิง ไม่เคยไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม 
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง พบวา่ เน้ือหาข่าวทั้งสองประเภทเป็นข่าวเบา  มุ่งเนน้ให้
ความบนัเทิงแก่ผูอ่้านเป็นหลกั การตรวจสอบขอ้มูลเชิงลึกท าได้ยาก โดยเฉพาะขอ้มูลของดารา 
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นกัแสดงซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนตวั ขณะท่ีข่าวส่ิงแวดลอ้ม และอาชญากรรม ยงัมีจุดอ่อนอยูท่ี่การท าข่าวท่ี
พึ่งพาผลการสอบสวนของเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นหลกั  

2. เน้ือหาข่าว   
ข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ตั้งแต่ปี 2526  เป็นข่าวท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน  

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนจ านวนมาก  เช่ือมโยงขอ้มูลหน่วยงานหลายแห่ง  นอกจากน้ีเน้ือหาข่าวท่ีพบมี
มากกวา่สองประเด็นข้ึนไป  ไม่ไดเ้ป็นเน้ือหาประเด็นใดประเด็นหน่ึงเท่านั้น  ขณะท่ีประเด็นเน้ือหา
ข่าวการเมือง ปรากฏร่วมอยู่ในข่าวท่ีไดรั้บรางวลัมากท่ีสุด เน่ืองจากเน้ือหาข่าวตั้งแต่ปี  2529 เป็น
ตน้มา จะมีกลุ่มนักการเมืองเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือโครงการต่างๆ หรือแมก้ระทัง่น า
ขอ้มูลไปอภิปรายไม่ไวว้างใจในสภาผูแ้ทนราษฎร ส่วนข่าว “เจาะขบวนการซุกไข ้หวดันก” เป็น
ข่าวท่ีมีประเด็นมากท่ีสุด 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, สาธารณสุข, 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นข่าวเดียวกนั  

3. ช่วงระยะเวลาน าเสนอข่าว  
จากการวิเคราะห์พบวา่  ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ทั้ง 36 

ข่าว ส่วนใหญ่ใช้เวลาน าเสนออยู่ในเกณฑ์ 1 ปี ตามเง่ือนไขการประกวดข่าว   แต่ในจ านวนน้ีมี
หลายข่าวท่ีใชเ้วลามากกวา่ 1 ปีในการน าเสนอ  ข่าว “ขงัลืม”  ใชเ้วลาน าเสนอนอ้ยท่ีสุด  3 วนั ส่วน
ข่าว “คดีประวติัศาสตร์ : บทสะทอ้นความลม้เหลวในการป้องกนัอุบติัภยัจากสารเคมี”  .ใชเ้วลา
น าเสนอมากท่ีสุด  10 ปี 9 เดือน 25 วนั   

มีข้อน่าสังเกตว่า  ระยะเวลาในการน าเสนอข่าวจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับกับความ
ซบัซอ้นของประเด็นข่าว  และการคน้หาเอกสารหลกัฐานท่ีน ามาใชป้ระกอบการตรวจสอบ รวมถึง
ความรวดเร็วในการการสอบสวนของหน่วยงานตรวจสอบ 

จากการสัมภาษณ์ถามความคิดเห็นผูข้องบริหารหน่วยงานตรวจสอบ ยอมรับว่า การ
ตรวจสอบคดีทุจริตของหน่วยงานรัฐในช่วงท่ีผ่านมา มีปัญหาความล่าช้าเกิดข้ึน เน่ืองจากจ านวน
เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่เพียงพอ นอกจากน้ีบางคดียงัมีปัญหาถูกแทรกแซงจากนกัการเมืองดว้ย 

 4. พื้นท่ีของเหตุการณ์ในข่าว 
พื้นท่ีส่วนกลาง หรือในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ในข่าวท่ีไดรั้บ

รางวลัข่าวยอดเยี่ยมมากท่ีสุดจ านวน 13 ข่าว  รองลงมาคือ ต่างจงัหวดั จ านวน 12 ข่าว  ส่วนพื้นท่ี
ข่าวท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  มีจ  านวน 11 ข่าว  ขณะท่ีในช่วงการ
บริหารงานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร และรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร อดีต
นายกรัฐมนตรี  ข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมหลายข่าว มีความเช่ือมโยงขอ้มูลกบัต่างประเทศ
ดว้ย 
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5. หน่วยงานหรือองคก์รท่ีปรากฏอยูใ่นข่าว  
กระทรวงศึกษาธิการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เป็น

หน่วยงานท่ีปรากฏอยูใ่นข่าวท่ีไดร้างวลัยอดเยีย่มมากท่ีสุด แห่งละ 4 ข่าว  โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นกระทรวงใหญ่ ท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ มีงบประมาณในการบริหารงานจ านวน
มาก  ส่วนกระทรวงพาณิชย ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการด าเนินงานโครงการส าคญัของรัฐบาลหลาย
ชุด โดยเฉพาะโครงการรับจ าน าขา้วท่ีถูกตรวจสอบพบวา่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั  และมีข่าวท่ี
ไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม 2 ข่าว  ขณะท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถูกระบุว่าเป็นแหล่ง
เงินทุนใหญ่ของนกัธุรกิจและนกัการเมืองเพื่อน าไปใชเ้ล่นการเมือง   

6. เน้ือหาข่าวเก่ียวกบัการรายงานข่าวดา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ  
จากการศึกษาพบว่า  มีข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ถูกอยู่ในกลุ่ม ข่าวการทุจริต 

หรือฉ้อราษฎร์บงัหลวงของนกัการเมือง หรือขา้ราชการ จ านวน 22 ข่าว  เร่ิมปรากฏให้เห็นเป็น
ทางการ ในข่าว “ทุจริต รพช.”  ปี 2522   ขณะท่ีข่าวในช่วงก่อนหน้านั้น เป็นข่าวท่ีเก่ียวขอ้งการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของขา้ราชการ  และการใชอ้  านาจของกลุ่มผูมี้
อิทธิพล เช่น  ปี 2515  ข่าว “ขงัลืม” จากนั้นการละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พฒันาข้ึนเป็น
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ โดยร่วมมือกบักลุ่มผูมี้อิทธิพลในพื้นท่ีกระท าผิดกฎหมาย  และน ามาสู่
เร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบ  

แต่หลงัจากท่ีนกัการเมืองเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการบริหารประเทศ รูปแบบการ
ทุจริตก็เร่ิมขยายวงมากข้ึน โดยบุคคลท่ีเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัการทุจริต เปล่ียนจากขา้ราชการ เป็น
นกัการเมือง ขณะท่ีกระบวนการทุจริตก็มีความซับซ้อนมากข้ึน จากท่ีจ ากดัวงอยู่แค่การทุจริตใน
ระดบักระทรวง หน่วยงาน ท่ีคิดโครงการข้ึนมาเพื่อของบประมาณมาใช ้และแสวงหาผลประโยชน์ 
ในกลุ่มของรัฐมนตรี ก็เปล่ียนมาเป็นการคิดคน้นโยบาย เพื่อท าให้ช่องทางการอนุมติัท าโครงการ
ต่างๆ ภายใตน้โยบายท าไดส้ะดวกมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา่ “ทุจริตเชิงนโยบาย”  ส่งผลให้เม็ดเงินท่ีรัฐ
เสียหายไปจากกระบวนการทุจริตสูงข้ึนตามไปดว้ย   

ส าหรับการทุจริตเชิงนโยบาย เร่ิมปรากฏให้เห็นชัดเจนจากข่าว “ผ่าขบวนการเอ้ือ
ประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ล้าน” ท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมในปี 2549 มี
จุดเร่ิมตน้จากการท่ี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกนโยบายแกไ้ขกฎหมายเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ใหต่้างชาติเขา้มาซ้ือหุน้ในบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ได ้
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ผลจากการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ ใน
สังคมไทยอยา่งไร   

ผลการวจิยัพบวา่  ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 2515-
2557 จ านวน 36 ข่าว  ทุกข่าวน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ทั้งในรูปแบบการจบักุมตวัผูก้ระท า
ความผิด  การตั้ งกรรมการสอบสวนข้าราชการท่ีเก่ียวข้อง และการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บริหารงานของหน่วยงานหรือรัฐบาล ต่อกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในข่าว ซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน
องคป์ระกอบส าคญัของการตดัสินใหร้างวลัข่าวยอดเยีย่ม คือ เป็นข่าวท่ีมีผลกระทบสูง และน าไปสู่
การเปล่ียนแปลง  

ขณะท่ีสังคมไทยเกิดการต่ืนตัวหันมาให้ความร่วมมือกับส่ือมวลชนในการต่อสู้
เรียกร้องความเป็นธรรม  หรือใหเ้บาะแส เอกสารหลกัฐาน ในการหาตวัผูก้ระท าความผิดมาลงโทษ 
นกัข่าวจึงสามารถคล่ีคลายคดีไดเ้พราะหลกัฐานส าคญัจากแหล่งข่าวหรือประชาชนท่ีส่งเขา้มาให ้ 
โดยเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์ท่ีมาของประเด็นข่าว ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนั
ตกุล จ านวน 36 ข่าว มีข่าวท่ีแหล่งข่าวใหข้อ้มูลทั้งค  าบอกเล่าและเอกสาร เป็นจ านวนถึง 21 ข่าว   

 อยา่งไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์นกัข่าวท่ีท าข่าวไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา 
อมนัตกุล  พบว่า  ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อตวันกัข่าว หรือองค์กรส่ือ ทั้งระหว่างการน าเสนอข่าวและ
หลงัการน าเสนอข่าว มีหลายประการ เช่น  การถูกข่มขู่ ได้รับการกดดันจากกระแสสังคม การ
ฟ้องร้องคดีความ รวมไปถึงการถอนโฆษณา เป็นตน้  

โดยข่าวยอดเยี่ยม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ และแพค้ดี มี 1 
ข่าว  คือ  ข่าว “ผา่ขบวนการคอร์รัปชนั...สินบนขา้มชาติซีทีเอก็ซ์” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 
2548  ส่วนข่าว “คนใช-้ซุกหุ้นหม่ืนลา้นพิสดาร แจง้เท็จ ป.ป.ช.” ท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยม ในปี 
2543  ท าให้ บริษทัชินคอร์ป ถอนโฆษณาจากส่ือในเครือมติชนทั้งหมด ก่อนท่ีในช่วงเวลาการ
บริหารงานของ รัฐบาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี เม่ือปี 2554  

ส่วนแนวทางการปฏิรูปส่ือในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ หลงัการรัฐประหาร เม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557  มีการก าหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการท างานข่าวของส่ือมวลชนไวห้ลาย
ประเด็น อาทิ ปรับปรุง พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ ไม่ให้อยูภ่ายใตอ้  านาจหน่วยงาน
รัฐ เพื่อให้ส่ือสามารถเข้าถึงข้อมูล  ส่วนการถูกฟ้องร้องของส่ือ จะมีการออกกฎหมายท่ีมี
สาระส าคัญอยู่ท่ีการก าหนดให้ ผูฟ้้องร้องส่ือ จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสวงหาข้อมูล
หลกัฐาน มายืนยนัความบริสุทธ์ิของตนเอง ถ้ายืนยนัไม่ได้คนท่ีฟ้องร้องก็จะมีความผิด  ซ่ึงใน
ต่างประเทศเรียกว่า “SLAPP” ซ่ึงย่อมาจาก Strategic Lawsuit Against Public Participation”  
หมายถึง การด าเนินคดีเชิงยทุธศาสตร์เพื่อระงบัการมีส่วนร่วมของสาธารณชน” หรืออีกนยัหน่ึงคือ  
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“การฟ้องให้หุบปาก”  ส่วนการถูกแทรกแซงอ านาจจากนกัการเมือง จะมีการออกกฎหมายวา่ดว้ย
การโฆษณาภาครัฐ เพื่อป้องกนัไม่ให้นกัการเมืองโดยใช้เงินโฆษณาของรัฐเพื่อท าให้ส่ืออยูภ่ายใต้
ค  าสั่งค  าบงการของฝ่ายการเมือง  

ขณะท่ีเสรีภาพในการน าเสนอขอ้มูลของส่ือ จะได้รับความคุม้ครองดูแล มีการออก
กฎหมายลูกข้ึนมาควบคุมก ากบัดูแล กรณีน าเสนอข่าวเสนอตามขอ้เท็จจริง  เจา้ขององค์กร หรือ
เจา้ของหนงัสือพิมพ ์ไม่สามารถท่ีจะมาสั่งใหห้ยดุน าเสนอข่าว  หรือไล่ออกจากงานได ้   

ประสบการณ์การท าข่าวของนกัข่าว น าไปสู่บทเรียนเพื่อเพิ่มศกัยภาพของส่ือมวลชน
ไทยในการท ารายงานข่าวเชิงสืบสวนอยา่งไร 

จากการวิจยัพบว่า ท่ีมาและการค้นพบประเด็นข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม มี 3  
รูปแบบ คือ 1.ท่ีมาจากตวันกัข่าว จ านวน 1 ข่าว คือ ข่าวขงัลืม  2.แหล่งข่าวให้ขอ้มูลทั้งค  าบอกเล่า
และเอกสาร มีจ านวน  21 ข่าว  3.  จบัประเด็นข่าวจากเหตุการณ์ข่าวท่ีปรากฏข้ึนมาเจาะลึกต่อ มี
จ านวน 14 ข่าว   

ส่วนการใช้แหล่งข่าว มีตั้งแต่การไดรั้บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานจากแหล่งข่าว มา
จนถึงการร่วมมือกบัแหล่งข่าวในการท าข่าว  และการสร้างกระแสข่าว  ล่าสุดในช่วงปี 2553 ข่าว  
“จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น”  มีการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลในโซเชียลมีเดีย มาช่วยในการท าข่าว
ดว้ย  เน่ืองจากแหล่งข่าวหนัมาใชช่้องทางโซเชียลมีเดียในการเปิดเผยขอ้มูลหลกัฐานเอกสารส าคญั
มากข้ึน  

จากการสัมภาษณ์ของนักข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยม คิดเห็นตรงกนัว่า ความรู้
พื้นฐานเป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับการท าข่าวเชิงสืบสวน นักข่าวต้องแสวงหาความรู้ข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้ดา้นกฎหมาย เพราะถา้ส่ือมวลชนไม่มีความรู้เร่ืองน้ีเลย เม่ือพบขอ้มูล
แลว้ก็จะมองประเด็นไม่ออกวา่เร่ืองน้ีมีความส าคญัอยา่งไร  รวมไปถึงการมีสัญชาตญาณข่าว  หรือ
ท่ีหลกัวิชาการทางดา้นวารสารศาสตร์ เรียกวา่ จมูกแห่งข่าว (Nose for news)  เม่ือเห็นขอ้มูลข่าว
แลว้ รู้วา่เร่ืองน้ีส าคญัอยา่งไร มีผดิปกติอยา่งไร  และน ามาสู่การตั้งค  าถามวา่ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัค าถาม Why  ท่ีเป็นหลกัการท าข่าวทัว่ไป ในองคป์ระกอบของการตั้งค  าถามในการท า
ข่าว  5 W 1 H   หรือ  Who , What, Where , When,  Why  และ How   ตั้งค  าถามวา่ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เม่ือใด ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นข้ึน และเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนอยา่งไร   จากนั้นจะไปสืบคน้
ขอ้มูลจากแหล่งใดไดบ้า้ง  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีส่ือมวลชนตอ้งพฒันาตนเองเพิ่มข้ึน  

ส่วนเทคนิค หรือ กลยุทธ์การท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีปรากฏอยูใ่น ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าว
ยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมนัตกุล มีหลากหลาย ตามประเด็นข่าวท่ีปรากฏ สามารถสรุปได้เป็น 3 
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รูปแบบหลกั คือ 1. จากการลงพื้นท่ี 2. จากการใชข้อ้มูลเอกสารหลกัฐาน 3. จากการใชร้ะเบียบ
กฎหมายตรวจสอบ  

ปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความกา้วหนา้ไปมาก หลายคร้ังท่ีมีคนน าขอ้มูลเอกสารส าคญัทาง
ราชการมาเผยแพร่ในช่องทางการส่ือสารในโลกออนไลน์  แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดของการใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลเอกสารหลกัฐาน คือ การตรวจสอบว่าเป็นของจริง หรือถูกท าข้ึน โดยเฉพาะขอ้มูลใน
โลกออนไลน์ เพราะในทางปฏิบติัถ้านักข่าวไม่ตรวจสอบอาจท าให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องใน
ภายหลงัได ้ขณะท่ีขอ้มูลท่ีน ามาขยายผลต่อก็ควรเป็นขอ้มูลท่ีเกิดประโยชน์ต่อสาธารณไม่ใช่เร่ือง
ส่วนตวัของบุคคล ท่ีอาจมีปัญหาในเร่ืองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได ้

มีขอ้สังเกตว่า ท่ีผ่านมา สมาคมนกัข่าวนักหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ไดพ้ยายาม
จดัการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะในการท าข่าวเชิงสืบสวนมาตลอด  แต่มกัไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจาก
องคก์รส่ือในการส่งนกัข่าวเขา้มาร่วมการอบรม ตอ้งใชว้ิธีการล็อบบ้ีหลายคร้ังกวา่จะไดน้กัข่าวมา
เขา้ร่วมการอบรม  

ขณะท่ีสภาพการท างานข่าวของนักข่าวในยุคปัจจุบนัก็ เน้นการท าข่าวตามกระแส
รายวนัเป็นหลกั เพราะกงัวลกบัค าวา่  “ตกข่าว”  น าเสนอข่าวเน้ือหาเหมือนๆกนั ไม่เจาะลึกขุดคุย้
ขอ้มูลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์ แตกต่างจากการท างานของนกัข่าวในอดีต    

ข่าวเชิงสืบสวน ของส่ือในสังคมไทยในอนาคตในยุคส่ือดิจิทัล  ควรมีรูปแบบ
กระบวนการบทบาทและเป้าหมายเพื่อการพฒันาการรายงานข่าวเชิงสืบสวนและปฏิรูปสังคมไทย
ในมิติต่างๆ อยา่งไร และข่าวเชิงสืบสวนควรเขา้มามีบทบาทและวิธีการในการต่อตา้น เปิดโปงการ
ทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทยอยา่งไร  

จากการวิเคราะห์เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2556 จ านวน 36 ข่าว พบวา่ ทุกข่าวมีบทบาทส าคญัต่อสังคมในการต่อสู้เรียกร้องความเป็น
ธรรม  ช่วยเปิดโปงระงบัยบัย ั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม  
โดยเฉพาะในกลุ่มข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั ภายหลงัจากท่ีส่ือมวลชนได้น าเสนอ
ประเด็นข่าวไป ส่งผลท าให้ผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีปรากฏในข่าวเกิดการต่ืนตัว มีการตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และมีการน าขอ้มูลของส่ือไปใชข้ยายผลทางคดี            

ส่วนโครงการต่างๆ ท่ีเกิดปัญหาในข่าวแต่ละข่าว ก็มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
เช่น การถูกสั่งระงบัยบัย ั้งโครงการ ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน หรือ ยกเลิกโครงการ  เช่น 
ข่าว “ธุรกิจซ้ืออุปกรณ์การศึกษา  สปช. 142 ลา้น” ภายหลงัจากท่ีข่าวถูกน าเสนอ ครม.ก็มีน าเร่ือง
เขา้สู่ท่ีประชุมและสั่งยกเลิกการจดัซ้ือได้ทนัที ,  ข่าว “เปิดโปงขบวนการการเมือง-ข้าราชการ
เขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์” ส่งผลท าให้รัฐบาลต้องมีการสั่งปรับลดงบประมาณ
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จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ลงมาใหม่ ,ข่าว “จีที 200 ไมล้า้งป่าชา้... พนัลา้น” ทางกองทพัมีการสั่งยกเลิกการ
ซ้ือสินคา้ , ข่าว ‘ทลายทุจริตบา้นเอ้ืออาทรแสนล้าน ชักหัวคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทบัซ้อน 
เชือดวฒันา เมืองสุข – บ๊ิกเคหะฯ กบัพวก’ มีการปรับลดโครงการให้มีขนาดเล็กลง , ข่าว “เปิดโปง 
อบจ.ทัว่ประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซ้ือต าราห่วย แจกโรงเรียน”  มีการสั่งยกเลิกการจดัซ้ือและคืน
หนงัสือท่ีไม่มีคุณภาพใหเ้ป็นเอกชน เป็นตน้  

ข่าว “ผา่ขบวนการเอ้ือประโยชน์ชินวตัร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ลา้น” และ ข่าว “ผา่
ขบวนการคอร์รัปชัน จ าน าข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ถือเป็น 2 ข่าว ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศไทย  

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งในส่วนของนกัข่าวท่ีท าข่าวไดรั้บรางวลั
ยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล  นักการเมือง ผูบ้ริหารหน่วยงานตรวจสอบ ผูบ้ริหารองค์กรส่ือ 
นกัวชิาการนกัข่าวอาวโุสองคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพส่ือ  เก่ียวกบับทบาทของส่ือมวลชนเก่ียวกบั
การพฒันาการท าข่าวเชิงสืบสวนและปฏิรูปสังคมไทย และการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
สามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  

1. ทุกกลุ่มเห็นตรงกนัวา่ ข่าวทุจริต มีส่วนส าคญัในการช่วยระงบัยบัย ั้งปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์หรือโครงการท่ีมีข้ึนในช่วงเวลานั้นได้  เพราะข้อมูลข่าวท่ี
น าเสนอไป ถือเป็นชนวนเหตุส าคญัท่ีน าไปสู่จุดเร่ิมตน้กระบวนการการสอบสวนของหน่วยงานรัฐ  
และไม่ว่าสังคมไทยในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัก็ยงัจะมีอยู่
ต่อไป  กลไกลการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยส่ือ จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก และควรอยา่ง
ยิง่ท่ีส่ือจะตอ้งหนักลบัมาท าหนา้ท่ีตรงน้ีใหเ้ตม็ประสิทธิภาพเหมือนในอดีต   

2. การท าข่าวประเภทน้ี  ควรไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รส่ือ  โดยเฉพาะเจา้ของส่ือ 
ใหน้กัข่าวท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุนและการเมือง   

3. หน่วยงานรัฐ ควรให้การสนับสนุนให้ส่ือสามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อน ามาใช้
ประกอบการท าข่าว ไม่มีการยื้อเวลา  มีมาตรการป้องกนัปัญหาการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อหยุด
การน าเสนอข่าว  และควรมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีของหน่วยงานตรวจสอบให้มี
ความรวดเร็วมากข้ึน  

4. การท างานของส่ือ ควรตอ้งให้ความเป็นธรรมกบัผูถู้กกล่าวหา เปิดโอกาสให้ช้ีแจง
ขอ้เท็จจริงอยา่งเต็มท่ี  และการน าเสนอขอ้มูลควรจะตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษย์ืนยนัการกระท า
ความผิดให้ชดัเจน ไม่ใช่อา้งค าพูดหรือความเห็นลอยๆ ท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลยืนยนัได ้ และ
ควรตรวจสอบให้ครบถว้นทุกฝ่าย ไม่เลือกตรวจสอบแค่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านั้น เพื่อไม่ให้ตกเป็น
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เคร่ืองมือในการใส่ร้ายป้ายสีโจมตีกนัทางการเมือง และให้ประชาชนได้รับทราบขอ้เท็จจริงท่ี
ชดัเจน เพื่อน าไปใชก้ารสร้างภูมิความรู้ใหก้บัประชาชน กลายเป็นสังคมแห่งความรู้  

5. ควรเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการท างานข่าวเชิงสืบสวน ให้กับนักข่าวใน
ภาคสนาม ทั้งในส่วนของหนงัสือพิมพ ์ส านกัข่าวออนไลน์ และทีวีดิจิทลั  เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
วิชาชีพและมีประสิทธิภาพ  เพราะการท าข่าวเชิงสืบสวนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นข่าวทุจริตเพียงอย่าง
เดียว    และนกัข่าวจะตอ้งใส่ใจเร่ืองไกลตวัดว้ย ทั้งสังคมโลก อาเซียน ดว้ยการเร่ิมตน้เรียนรู้ ความ
เป็นมา สถานการณ์ของทุกประเทศ  ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคม เพื่อให้รู้ขอ้มูลวงกวา้ง
ประกอบการน าเสนอข่าวและต่อยอดไปสู่การท าข่าวเชิงลึก 

6. ข่าวทุจริตควรจะไดรั้บการผลกัดนัให้เป็นนโยบายร่วมท่ีส่ือทุกแห่งต่างร่วมมือร่วม
ใจกนัท าข่าว ไม่วา่ส่ือใดจะเป็นผูเ้ปิดข่าวเป็นคนแรกก็ตาม ซ่ึงกรณีจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีสมาคมวิชาชีพ
ส่ือจะตอ้งเขา้มามีบทบาทในการเป็นตวักลางเพื่อรณรงค์ให้ส่ือท่ีเป็นสมาชิกหันมาให้ความส าคญั
กบัเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั ทั้งการจดัประชุมเจรจาท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งเจา้ของส่ือ รวมถึงให้การ
สนบัสนุนฝึกอบรมพฒันาทกัษะดา้นอาชีพใหก้บันกัข่าว      

7. ส่ือตอ้งหาทางให้ประชาชนหนัมาให้ความส าคญัและสนบัสนุนกระบวนการท าข่าว
เชิงสืบสวนด้วย  เพราะตราบใดท่ีประชาชนยงัไม่เห็นความส าคญั ส่ิงท่ีท าอยู่ก็จะไม่ได้รับการ
สนบัสนุน เหมือนดงัเช่น ความเห็นของ นายประมนต ์สุธีวงศ ์ ประธานองค์กรต่อตา้นคอร์รัปชนั 
(ประเทศไทย) ท่ีระบุว่า   “การท าข่าวเชิงสืบสวน มนัมีเหตุมีผลท่ีการสืบสวนในส่ือตอ้งมี เพราะ
เร่ืองผลประโยชน์จะหมดไปก็ต่อเม่ือมีคนเอาขอ้เท็จจริงมาตีแผ่ได้   ซ่ึงข้อเท็จจริงน้ีตอ้งมีการ
วเิคราะห์ไม่ใช่แค่หยิบยกมาพูด ซ่ึงปัญหาของส่ือในปัจจุบนัคือ ไปท าให้เขาเสียผลประโยชน์ เขาก็
จะหาวธีิการแกลง้ การป้องกนัตรงน้ีได ้คือ ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจและออกมาสนบัสนุน เหมือนการ
แกปั้ญหาของประเทศหลายเร่ือง ตราบใดท่ีประชาชนยงัไม่เห็นความส าคญั ส่ิงท่ีท าอยูก่็จะไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนพอสมควร ส่ือท่ีท าหนา้ท่ีสืบสวนประเด็นพวกน้ี ตอ้งหาวิธีสร้างให้คนส่วนใหญ่เห็น
ประโยชน์ เม่ือเห็นประโยชน์ก็ตอ้งสนบัสนุนให้มีส่ือประเภทน้ีต่อไป ส่ือตอ้งพยายามสร้างกระแส
ใหป้ระชาชนทัว่ไปใหค้วามส าคญั และสนบัสนุนเร่ืองน้ี”   
 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา  
จากการวิจยัคร้ังน้ี มีการคน้พบว่า ข่าวท่ีได้รับรางวลัยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล 

ตั้งแต่ปี 2515-2556 จ านวนทั้งส้ิน 36 ข่าว มีบทบาทส าคญัในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดข้ึน
ในสังคม โดยเฉพาะการช่วยเปิดโปง และระงบัยบัย ั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัในประเทศไทย  
ซ่ึงถือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม บทบาทของส่ือมวลชน ในเร่ืองการสอดส่องดูแล ระแวดระวงัภยั ท่ี
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จะเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงเป็นบทบาทส าคญัของส่ือมวลชนบทบาทหน่ึง จากบทบาทหนา้ท่ีทั้งหมด 5 
ดา้น  (McQuail, D., 1994)  ตามหลกัและทฤษฎีส่ือสารมวลชนวา่ดว้ยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ทางสังคม  ส่ือมวลชนควรตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ทั้ง
ในเร่ืองความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง รวมถึงจรรยาบรรณต่างๆ และค านึงถึงการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในการรับรู้ความเป็นไปในสังคมทั้งในมิติท่ีรอบดา้นและลุ่มลึกทั้งเบ้ืองหนา้
และเบ้ืองหลงั  

ข่าวท่ีได้รับรางว ัลข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ทุกข่าวมักน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ทั้งในรูปแบบการจบักุมตวัผูก้ระท าความผดิ  ตั้งกรรมการสอบสวนขา้ราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง และการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงานของหน่วยงานหรือรัฐบาล ต่อกรณี
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในข่าว ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในองค์ประกอบส าคญัของการตดัสินให้รางวลัข่าวยอด
เยี่ยม คือ มีองค์ประกอบข่าว (News Element)  ท่ีมีคุณค่าข่าว (News Values) สูง และน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงในสังคมท่ีเป็นประโยชน์กบัส่วนรวม   

ส่วนกระบวนการท าข่าวของนกัข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมแต่ละข่าว  นอกเหนือจาก
อุดมการณ์แรงกล้าท่ีจะท าความจริงให้ปรากฏในสังคม โดยไม่เกรงกลัวภัยอันตรายแล้ว ยงั
ตระหนักถึงความรับผิดชอบสูงสุดในการท าหน้าท่ีส่ือมวลชนท่ีมีต่อบา้นเมืองด้วย  เป็นไปตาม
บทบาทการเป็น “สุนขัเฝ้าบา้น” (Watchdog)  ซ่ึงเป็นพื้นฐานหลกัของส่ือมวลชนท่ีจะตอ้งคอยดูแล
ผลประโยชน์ให้ประชาชน โดยการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะ
ปัญหาเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากน้ียงัมีการพฒันารูปแบบและเทคนิคการท าข่าว ให้
สอดคล้องกบัพฒันาการของประเด็นข่าว ท่ีซับซ้อนมากข้ึน ตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
รวมถึงกลวธีิการทุจริตของนกัการเมืองท่ีเขา้มาบริหารประเทศในแต่ละยุคสมยัดว้ย ซ่ึงการรายงาน
ข่าวแบบตรงไปตรงมา  (Straight News)  หรือข่าวประจ าวนั (Routine News)  คงไม่เพียงพอ ตอ้ง
พฒันาสู่การรายงานเชิงลึก (In-depth Reporting) ในลกัษณะข่าวเชิงสืบสวน (Investigative News) 
เพิ่มข้ึน  

ขณะท่ีกระบวนการท าข่าวตรวจสอบทุจริต หากผูบ้ริหารองค์กรส่ือให้การสนบัสนุน
อยา่งเต็มท่ี  ให้อิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากกลุ่มทุนและผูมี้อ  านาจทางการเมือง  ก็จะส่งผลท า
ให้กระบวนการท างานของส่ือมวลชนทั้งระบบ  ตั้งแต่นกัข่าว หวัหนา้ข่าว บรรณาธิการ  ในฐานะ 
"ผูเ้ฝ้าประตู"  ตามหลกัทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper Theory) ท่ีให้ความส าคญัต่อการ
น าเสนอข่าวตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจงั มุ่งมัน่น าเสนอข่าวช้ินนั้นต่อเน่ือง 
หรือท่ีภาษาข่าว เรียกกนัวา่  “กดัไม่ปล่อย”  จนกวา่ข่าวท่ีน าเสนอไปจะมีบทสรุปท่ีชดัเจน ปัญหาท่ี
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เกิดข้ึนไดรั้บการคล่ีคลาย โครงการทุจริตถูกสั่งระงบั หรือยกเลิกไปในท่ีสุด ผูก้ระท าความผิดใน
ข่าว ถูกลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย   

การวิเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยมในงานวิจยัน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์
เน้ือหาข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยีย่มมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ระหวา่งปี 2515 ถึง 2539  ของ ชยัยุทธ 
โชติบาล (2541) ท่ีพบว่า ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยม ระหว่างปี 2515 ถึง 2539  จ  านวน 24 ข่าว 
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางสถานการณ์ นโยบาย บุคคล และการลงโทษตามกฎหมายตามมา  
การวิเคราะห์ข่าวยอดเยี่ยมในงานวิจยัน้ี  พบว่า ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัยอดเยี่ยมนบัตั้งแต่ปี 2515-2556 
จ านวน 36 ข่าว มีพฒันาการส าคญัทั้งในส่วนของเน้ือหาข่าว ท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนตามสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงพฒันาการการท าข่าวของนกัข่าวหรือกองบรรณาธิการ ท่ีท าข่าวแต่
ละข่าว มีการใชเ้ทคนิคและวิธีการในการท าข่าวมากข้ึนตามสภาพเคร่ืองมือ กฎหมาย  แต่ส่ิงส าคญั
ท่ีปรากฏให้เห็นชดัเจนในแต่ละข่าว คือ อุดมการณ์ในการท าข่าวของนกัข่าวหรือกองบรรณาธิการ 
ท่ีมีความมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ในการร้องเรียกร้องความเป็นธรรม เปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของ
กลุ่มคนท่ีมีพฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชนั และน าตวัมาลงโทษตามกฎหมาย   

ขณะท่ีการท าหน้าท่ีของนักข่าว หรือกองบรรณาธิการ ในการตรวจสอบปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ท่ีผา่นมา ก็เป็นการกระตุน้ส าคญัท่ีท าให้สังคมไดต้ระหนกัและรับรู้ถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึงถือเป็นส่ิงเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนในสังคม เป็นการสร้างวาระในสังคม ตามหลกัทฤษฎี
การก าหนดระเบียบวาระของข่าวสาร(Agenda-setting theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยการท างานของ
ส่ือมวลชน ในการก าหนดวาระข่าวสารของคนในสังคม ให้สนใจหรือให้ความส าคญักบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง รวมไปถึงการช้ีน าความคิดของคนในสังคมดว้ย ให้ตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศร่วมกัน เห็นได้จากผลการวิเคราะห์ท่ีมาของ
ประเด็นข่าว  ในงานวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2556 จ านวน 36 ข่าว   มีข่าวท่ีแหล่งข่าวให้ขอ้มูลทั้งค  าบอกเล่าและเอกสาร เป็นจ านวนมาก
ถึง 21 ข่าว  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้กระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนของนกัข่าวสามารถคล่ีคลายคดี
ส าคญัไดร้วดเร็วมากข้ึน  ส่งผลท าให้ข่าวท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนมีน ้ าหนกั หน่วยงานตรวจสอบ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการขยายการตรวจสอบคดีตามขั้นตอนกฎหมายได ้ 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบขอ้มูลส าคญัว่า ผลจากการน าเสนอข่าวทุจริตของ
ส่ือมวลชนในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ท าให้นกัเมืองซ่ึงมกัจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการก่อการทุจริตใน
ประเทศไทย ตอ้งใชว้ิธีการต่างๆ เพื่อเขา้มาแทรกแซงการท างานของส่ือ ทั้งอ านาจรัฐ และอ านาจ
ทุน ท าให้หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงานใหม่ ลดทอนบทบาท
การท าข่าวทุจริตลง เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้มีผลกระทบทางธุรกิจ  รวมถึงการเลือกขา้งสนบัสนุนฝ่าย
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การเมืองเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเร่ือง “บทบาทของหนงัสือพิมพต่์อ
การเสนอข่าวคอร์รัปชนัในหน่วยงานของรัฐ” ของ อมรรัตน์  มหิทธิรุกข ์(2546)  ท่ีพบวา่ ตวัแปร
ส าคญัท่ีเป็นขอ้จ ากดัต่อการท าหน้าท่ีของหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย รายไดจ้ากโฆษณา  

นอกจากน้ีผลจากการแข่งขนัในธุรกิจส่ือยคุเปล่ียนผา่นจากส่ือเก่าไปเป็นส่ือใหม่ ส านกั
ข่าว และทีวีดิจิทัลเกิดข้ึนมากมาย  เป็นผลการน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนมีการแข่งขันสูง
โดยเฉพาะเ ร่ืองความเร็ว  เน้นท าข่าวตามกระแสในอยู่ในความสนใจของประชาชนเพื่อ
ผลประโยชน์จากเม็ดเงินโฆษณา   กอรปกบัศกัยภาพของนกัข่าวรุ่นใหม่ท่ียงัขาดประสบการณ์ใน
การท าข่าวเชิงสืบสวน ทั้งการหาประเด็นข่าว เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในการสืบคน้ขอ้มูลเอกสาร
หลกัฐานประกอบ  จึงท าให้ปริมาณข่าวเชิงสืบสวนเพื่อตรวจสอบการทุจริตเร่ิมน้อยลง รวมถึง
ลดลงในเชิงคุณภาพด้วย อนัเป็นผลมาจากนโยบายของเจ้าของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ท่ีให้
ความส าคญักบัเร่ืองความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ มากกว่าบทบาทหน้าท่ีในการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล  

ทั้งน้ี จะเห็นได้ชัดเจนจากผลการวิจยัท่ีพบว่าในช่วงปี 2555-2557 ท่ีผ่านมา จ านวน
หนงัสือพิมพท่ี์ส่งข่าวเขา้ประกวดรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ท่ีมีจ  านวนลดนอ้ยลง  
รวมถึงจ านวนข่าวและคุณภาพดว้ย และการประกวดรางวลับางปี ก็ไม่มีผลงานข่าวใดท่ีไดรั้บรางวลั
ข่าวยอดเยี่ยม และจากการสัมภาษณ์ความเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งในด้านส่ือ ได้รับการยืนยนัว่า ข่าวเชิง
สืบสวนท่ีปรากฏในส่ือมวลชนทัว่ไปมีจ านวนน้อยมาก แทบจะไม่ปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะใน
ส่วนของหนงัสือพิมพ ์ 

เม่ือส่ือมวลชนละทิ้งการท าหน้าท่ีตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันดว้ยขอ้จ ากดั
ต่างๆ ก็ส่งผลท าให้บทบาทเร่ืองสอดส่องดูแล ระแวดระวงัภัย รวมถึงการเป็น สุนัขเฝ้าบ้าน 
(Watchdog)  ตามหลักทฤษฎี ส่ือสารมวลชนว่า  ด้วยความรับผิดชอบทางสังคม  (Social 
Responsibility Theory)  ท่ีเคยปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในอดีตหายไป  และส่งผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ไปยงักระบวนการท างานข่าวทั้ งระบบ ตามหลักทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper 
Theory)   

เม่ือนกัข่าว เลือกท่ีจะไม่ท าข่าวหรือน าเสนอข่าวเชิงสืบสวนเพื่อตรวจสอบการทุจริต 
เพราะคิดวา่ส่งข่าวเขา้ไปก็ไม่ไดน้ าเสนอ ท าข่าวไปก็เสียเวลา ไม่ท างานเกินหนา้ท่ีเกินเงินเดือน เม่ือ
เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญัท าให้นกัข่าวท างานง่ายข้ึน จึงถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความสุขในชีวติมากกวา่การคน้ควา้หาขอ้มูล  ความรู้รอบตวัก็มีนอ้ยลง ทศันคติและอุดมการณ์ของ
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วิชาชีพในการท าหน้าท่ีรายงานข่าวตอ้งมีการทบทวนและไดรั้บการส่งเสริมจากองค์กรวิชาชีพส่ือ
ใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นแนวโนม้ท่ีจะตอ้งรีบปรับเปล่ียนโดยเร็วเช่นกนั  

 ส่วนหวัหนา้ข่าว บรรณาธิการข่าว  ท่ีไดรั้บนโยบายของเจา้ของส่ือโดยตรง ก็เลือกท่ีจะ
ไม่น าเสนอข่าวประเภทน้ี เพราะไม่ตอ้งการมีปัญหากบัเจา้ของส่ือ เกรงกลวัต่อการถูกปลดหรือ
โยกยา้ยต าแหน่ง แต่หากจ าเป็นตอ้งน าเสนอจริง ๆ เพื่อไม่ให้ตกข่าว ก็เลือกท่ีจะน าข่าวไปฝังเป็น
ข่าวเล็กๆ หรือท าเป็นข่าวเด่นอยูห่นา้ในของหนงัสือพิมพ ์ไม่เลือกน ามาเป็นประเด็นส าคญัข้ึนเป็น
พาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหน่ึง รวมไปถึงการพลิกประเด็นใหม่ข้ึนมาเพื่อให้เป็นผลบวกกบัฝ่าย
การเมืองท่ีองคก์รส่ือของตนเองสนบัสนุน ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง  

 เม่ือกระบวนการท างานของส่ือเปล่ียนแปลงไป การสร้างวาระทางสังคม ในเร่ืองการ
ทุจริตคอร์รัปชันให้กบัประชาชน ตามหลกัทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระของข่าวสาร (Agenda-
setting theory) ก็มีปัญหาตามมาอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้  ประชาชนไม่รู้สึกตระหนักและให้
ความส าคญักบัปัญหาการทุจริตเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา  มองว่าการทุจริตเป็นเร่ืองธรรมดา  และ
เป็นเหตุผลส าคญัใหก้ลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน อ่อนแอลงไปอยา่งเห็นไดช้ดัเจน   

ดงันั้น ในการปฏิรูปส่ือท่ีก าลงัเกิดข้ึนในอนาคตน้ี  ส่ิงส าคญันอกเหนือจากการแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองกระบวนการท างานของส่ือท่ีเคยเป็นปัญหาในอดีต ทั้งการถูกฟ้องร้อง การเขา้ถึงขอ้มูล 
และความเป็นอิสระท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นขณะน้ีแลว้ การก าหนดบทบาทของส่ือมวลชน ในการ
ท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงถือเป็นเร่ืองส าคัญ ท่ีผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งไม่ควรมองขา้มเช่นกนั โดยเฉพาะการก าหนดให้วาระวา่ดว้ยการแกปั้ญหาคอร์รัปชนั เป็น
วาระแห่งชาติของส่ือมวลชนทุกคน  ควรมีการจดัท าให้เห็นเป็นนโยบายท่ีชดัเจน เพื่อให้เห็นผล
ในทางปฏิบัติมากข้ึน  เหมือนดังท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ท่ีมีการก่อตั้ ง 
คณะกรรมาธิการเสรีภาพส่ือมวลชน (The Commission on Freedom of the Press) เม่ือปี ค.ศ.1942 
และมีการก าหนดภารกิจหลกัของส่ือมวลชนในการท าให้ความขดัแยง้ในสังคมเปล่ียนจากการใช้
ความรุนแรงมากเป็นการใช้เหตุผลในการโตแ้ยง้กนั และก าหนดหน้าท่ีของส่ือมวลชนเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่งผลท าให้แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบของส่ือมวลชนต่อสังคมใน
สหรัฐอเมริกาเกิดผลเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบติัมากข้ึน    

 ซ่ึงในขอ้เท็จจริงแลว้  แนวคิดการก าหนดให้วาระวา่ดว้ยการแกปั้ญหาคอร์รัปชนั เป็น
วาระแห่งชาติของส่ือมวลชนดงักล่าว  เคยมีการหยบิยกข้ึนมาพดูคุยในแวดวงส่ือมวลชน  ตั้งแต่ช่วง
ปี 2549  ท่ีผา่นมา รวมถึงแนวคิดการจดัตั้ง “กองทุนวิจยัเพื่อส่ือมวลชน” ของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี  
ราชบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ และราษฎรอาวุโส  เพื่อสนบัสนุนนกัข่าวให้สามารถท าการวิจยัสืบสวนให้
มากยิง่ข้ึน โดยประชาชนมีส่วนรวมบริจาคเงินช่วยส่งเสริม    
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ในส่วนกระบวนการท าข่าวเชิงสืบสวนของส่ือในปัจจุบนั และอนาคต จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีการยกระดบัมาตรฐานทางวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายมากข้ึน โดยเฉพาะการ
น าเสนอขอ้มูลเอกสารหลกัฐานประกอบอยา่งชดัเจน  มีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงเลือกขา้งฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง  ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ในการสืบคน้ประเด็นข่าว  เพื่อให้
ประชาชนรับรู้รับทราบขอ้มูลท่ีชดัเจน  มากกวา่การรับทราบความเห็น   

เหมือนดงัท่ี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราชบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ และราษฎรอาวุโส ระบุไวว้่า  
การหยุดย ั้งคอรัปชันท่ีชะงดัท่ีสุด  คือ คอร์รัปชันไม่กลวัความเห็น แต่กลวัความรู้ และในสังคม
อ านาจอยา่งบา้นเราจะใชค้วามเห็นมากกวา่ความรู้ ท าอะไรไม่ค่อยส าเร็จรวมทั้งการปราบปรามการ
คอร์รัปชนั  คอร์รัปชนัจึงเฟ่ืองฟูเต็มแผน่ดิน ซับซ้อนซ่อนเง่ือน โดยเฉพาะคอร์รัปชนัเชิงนโยบาย 
การดูผวิเผนิไม่สามารถรู้ความจริงได ้ตอ้งอาศยัการวิจยัหรือการสืบสวนสอบสวน เพื่อขุดหรือกลัน่
เอาความจริงออกมาใหไ้ด ้

แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่มีการก าหนดบทบาทการท าข่าวเชิงสืบสวนท่ีชัดเจน 
โดยเฉพาะในส่วนของหนังสือพิมพ์  ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนก็จะเป็นเหมือนดังท่ี บญัญติั   ทศันียะเวช  
นกัข่าวอาวโุส ช้ีไวว้า่ “ข่าวเชิงสืบสวนท่ีเจาะลึก และให้รายละเอียดครบถว้นรอบดา้น เป็นหนทาง
เดียวท่ีจะท าให้หนงัสือพิมพอ์ยูร่อดไดใ้นยุคการเปล่ียนแปลงของส่ือในขณะน้ี ตอ้งชูจุดขายเร่ืองน้ี
มาเป็นจุดแข็งของหนงัสือพิมพ ์ไม่เน้นการน าเสนอข่าวตามกระแส แต่มุ่งเน้นข่าวเชิงสืบสวนเป็น
หลกั ถา้ไม่ท าแบบน้ี บทบาทของหนงัสือพิมพก์็จะค่อยๆ ลดทอนความส าคญัลงไปเร่ือยๆ จนใน
ทา้ยท่ีสุดจะไม่เหลือความส าคญัอะไรอีก ”  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัท่ีคน้พบในคร้ังน้ี  สามารถสรุปรวบรวมเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์
ในการน าไปใชป้ระโยชน์ และเพื่อการท าวจิยัในอนาคตเพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดในส่วนท่ียงัไม่
ชดัเจนใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะดา้นการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน์  
1.  ผลการวิจยัคน้พบวา่ ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 

2515-2556 จ านวน 36 ข่าว มีบทบาทส าคญัในการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม และช่วยเปิด
โปงระงบัยบัย ั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทยได ้ นกัข่าวอาชีพสามารถน าองคค์วามรู้ท่ี
สังเคราะห์ได้จากการท าข่าวแต่ละข่าว ไปใช้เป็นแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นการ
ทุจริตทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตได ้
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2. ผลการวิจยัคน้พบวา่ ข่าวท่ีไดรั้บรางวลัข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมนัตกุล ตั้งแต่ปี 
2515-2556 จ านวน 36 ข่าว มีพฒันาการของข่าวซบัซ้อนมากข้ึนตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ทั้ งรูปแบบข่าว ประเภท และวิธีการทุจริตคอร์รัปชัน นักข่าวทั้ งจากส่ือกระแสหลัก และส่ือ
ทางเลือกใหม่ๆ สามารถขอ้มูลท่ีคน้พบไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาเพื่อวางแผนท าข่าวเชิงสืบสวน
ของข่าวกลุ่มต่างๆทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ขณะท่ีหน่วยงานตรวจสอบก็สามารถน าขอ้มูลข่าว
ไปใชเ้ป็นแนวทางการตรวจสอบคดีในกลุ่มข่าวต่างๆ ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตดว้ยเช่นกนั  

3. ผลการวิจยัคน้พบว่า  ปัจจยัท่ีท าให้ข่าวเชิงสืบสวนเพื่อต่อตา้นการทุจริตมีจ านวน
ลดลงรวมถึงคุณภาพของข่าว เป็นผลมาจากการถูกแทรกแซงการท างานทั้งอ านาจรัฐ และอ านาจทุน 
ส่งผลท าให้หนงัสือพิมพห์ลายฉบบัตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงานใหม่ ลดทอนบทบาท
การท าข่าวทุจริตลง เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้มีผลกระทบทางธุรกิจ  รวมถึงการเลือกขา้งสนบัสนุนฝ่าย
การเมืองเพื่อความอยู่รอดขององค์กร และในขณะท่ีธุรกิจส่ือยุคเปล่ียนผ่านจากส่ือเก่าไปเป็นส่ือ
ใหม่ ส านกัข่าวออนไลน์ และทีวีดิจิทลัเกิดข้ึนมากมาย  ท าให้การน าเสนอข่าวของส่ือมวลชนมีการ
แข่งขันสูงโดยเฉพาะเร่ืองความเร็ว ท าให้มกัเน้นท าข่าวตามกระแสในอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนเพื่อผลประโยชน์จากเมด็เงินโฆษณาเป็นส าคญั  รวมไปถึงศกัยภาพของนกัข่าวรุ่นใหม่ ท่ี
ยงัขาดประสบการณ์ในการท าข่าวเชิงสืบสวน ทั้งการหาประเด็นข่าว เทคนิคและวิธีการท่ีใชใ้นการ
สืบค้นข้อมูลและเอการหลักฐานประกอบ  ดังนั้น องค์กรวิชาชีพส่ือ และหน่วยงานท่ีเก่ียวกับ
การปฎิรูปส่ือ สามารถน าขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี ไปใชใ้นการก าหนดบทบาทการปฏิรูปการรายงานข่าว
เชิงสืบสวนเพื่อคุณภาพข่าวสารและเพื่อต่อตา้นการทุจริตในอนาคตได ้  

ขอ้เสนอแนะการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั มีขอ้จ ากดั ไม่ไดส้ัมภาษณ์ความคิดเห็นของเจา้ของส่ือ 
หรือผูป้ระกอบการธุรกิจ จึงยงัขาดขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในดา้นนโยบายการน าเสนอข่าวของส่ือ รวมถึง
ปัจจยัและอุปสรรคส าคญัในการท าธุรกิจส่ือ  หากจะมีการศึกษาวจิยัหวัขอ้น้ีเพิ่มเติมในอนาคต  ควร
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้ของส่ือ ซ่ึงจะท าให้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีชดัเจนมากข้ึน รวมถึงการท่ีส่ือ
พลเมืองจะน าแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนไปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลผา่นช่องทางส่ือสมยัใหม่
ในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งไรบา้งดว้ย   

2.  หากมีการขยายขอบเขตการศึกษา วิจยัท่ีเก่ียวกบัพฒันาการของข่าวท่ีไดรั้บรางวลั
ยอดเยี่ยมของต่างประเทศ หรือในประเทศอาเซียน  เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการท างานข่าวเชิง
สืบสวนกับข่าวท่ีได้รับรางวลัข่าวยอดเยี่ยมของประเทศไทย  เพื่อจะได้เปรียบเทียบและเป็น
แนวทางในการศึกษาพฒันาและปรับปรุงการท าข่าวเชิงสืบสวนของส่ือมวลชนไทยในอนาคต
ต่อไปใหเ้ป็นสากลมากข้ึน    
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3.  ควรมีการศึกษาเฉพาะกรณีเร่ืองการท าข่าวเชิงสืบสวนในการตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชนั  ในวงการศิลปะ บนัเทิง และกีฬา หรือวงการอ่ืนๆ บา้ง จะช่วยท าให้เห็นประเด็นใหม่ๆ 
และเกิดผลการเปล่ียนแปลงในมิติอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการท าข่าวเชิงสืบสวนใน
มิติใหม่ๆ และช่วยตรวจสอบสังคมและปฏิรูปสังคมท่ีรอบดา้นมากข้ึน    
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