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โครงการวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2558)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) อิทธิพลทางแนวคิดของอิศรา อมันตกุลตอนักขาวยุคปจจุบัน..............
(ภาษาอังกฤษ)Influence of Idol from IsaraAmandhakul to nowaday
Journalist
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเปนโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
สวน ก: ลักษณะโครงการวิจัย


โครงการวิจัยใหม
โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา…….ป ปนี้เปนปที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..

I ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ**
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย ของอชาติ**
- ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
สังคม
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น *
IV ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรประเทศ(ระบุความสอดคลอง
เพียง 1 ยุทธศาสตรที่มีความสอดคลองมากที่สุด
Vระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล (ระบุความ
สอดคลองตามนโยบาย/เปาหมายของรัฐบาลเพียง 1 เรื่องที่มีความสอดคลองมากที่สุด
-

สวน ข: องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย
1. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ กลุมสาขาวิชานิ เทศศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2. ประเภทการวิจัย – การวิจัยประยุกต
3. สาขาวิชาการและกลุมวิชาที่ทาการวิจัย – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
4. คําสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
นักหนังสือพิมพ อิทธิพลทางความคิด อิศรา อมันตกุลนักขาว
5. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทาการวิจัย
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นักหนังสือพิมพเปนผูบันทึกเหตุการณความเปนไปของบานเมือง แตนักหนังสือพิมพไม
บันทึกประวัติชีวิตของตัวเอง หรือถามีก็นอยมาก อาจเปนเพราะไมสะดวกใจที่จะบันทึกประวัติของตัวเอง
หรืออาจเขาใจวาการเขียนบันทึกประวัติชีวิตการหนังสือพิมพของตัวเองเปนการเชิดชูตัวเอง ทําใหวงการ
หนังสือพิมพ ทั้งในวิชาชีพและวิชาการหนังสือพิมพขาดขอมูลสําคัญในศึกษาประวัติการทําหนาที่ของ
นักหนังสือพิมพที่สมบูรณ ในลักษณะนักหนังสือพิมพเปนผูเดินเรื่องหรือเนื้อหา ทั้งๆ ที่การบันทึกประวัติชีวิต
ของนักหนังสือพิมพ ก็เทากับเปนการบันทึกเหตุการณสําคัญของบานเมือง ที่นักหนังสือพิมพเขาไปเกี่ยวของ
ดวยในฐานะ “ฐานันดรสี่” โดยเฉพาะในเหตุการณสําคัญๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนประวัติศาสตรใน
บานเมือง
ในปจจุบัน การศึกษาวิชาดานการหนังสือพิมพจึงมีขอมูลที่เปน “ประวัติของหนังสือพิมพ ”
เปนหลักใหญ ขณะที่ “ประวัติของนักหนังสือพิมพ ” ในฐานะบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนหนังสือพิมพ ซึ่ง
เปนนักหนังสือพิมพที่ผานเหตุการณสําคัญๆ เหลานั้นมาได เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การตอสูเพื่อ
เสรีภาพของหนังสือพิมพ การเรียกรองความเปนธรรมในสังคม การทําหนาที่ตรวจสอบการทําหนาที่ของ
อํานาจรัฐ เปนตน กลับไมมีการบันทึกประวัติชีวิตใหคนรุนหลังไดศึกษามากเทาที่ควร อนึ่ง ในเวลานี้ วงการ
หนังสือพิมพไทยกําลังถึงชวงเวลาของความทาทายและการเปลี่ยนผานที่สําคัญ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งทุนเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ สถานการณทางการเมืองและสังคม ตลอดจน
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ซึ่งลวนแตเกี่ยวของประวัติชีวิตของนักหนังสือพิมพทั้งสิ้น นอกจากนั้น ในขณะ
ที่สังคมไทยปจจุบันไมใหความสําคัญกับ “รากเหงา” ของคัวเองเทาที่ควร เริ่มเกิดวัฒนธรรมใหมที่ไรราก
การศึกษาความเปนมา และพัฒนาวงการหนังสือพิมพจากบันทึกประวัติชีวิตของนักหนังสือพิมพ จึงยิ่งมีความ
จําเปนตองศึกษาประวัติชีวิตจากนักหนังสือพิมพรุนกอนๆ นํามาเปนบทเรียน โดยที่ในปจจุบัน พบวามีการ
ศึกษาวิจัยประวัติของหนังสือรวมสมัยไมมากนัก จึงมีความจําเปนที่ตองมีการศึกษาวิจัยยุคสมัยประวัติศาสตร
สืบตอจากประวัติศาสตรหนังสือพิมพที่มีอยูแลว
สําหรับอิศรา อมันตกุล เปนนายกสมาคมนักขาวแหงประเทศไทยคนแรก และเปนนายก
สมาคมฯ คนเดียวในประวัติศาสตรของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย ที่ไดดํารงตําแหนงติดตอกันถึง ๓
วาระ (พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๐๑) ซึ่งเปนระยะเวลาที่สภาพบานเมืองอยูภายใตการนําของจอมพลสฤษฎ ธนะ
รัชต และเปนรอยตอของประวัติศาสตรหนังสือพิมพยุคใหม นอกจากนั้น อิศรา อมันตกุลเปนทั้ง
นักหนังสือพิมพ นักขาว นักประพันธที่มีชื่อเสียง มีอุดมการณในการตอสูเพื่อเสรีภาพอยางชัดเจน
จึงสมควรศึกษาวิจัย เรื่อง “
อิทธิพลทางแนวคิดของอิศรา อมันตกุลตอนักขาวยุคปจจุบัน”
เพื่อนําไปสูการพัฒนาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของเขาที่มีตอนักขาวในปจจุบันตอไป
6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
6.1 เพื่อศึกษาความมีอยูของอิทธิพลทางความคิดของอิศรา อมัตนกุลที่มีตอนักขาวในยุคปจจุบัน
6.2เพื่อศึกษาลักษณะของอิทธิพลทางความคิดของอิศรา อมัตนกุลที่มีตอนักขาวในยุคปจจุบัน
6.3เพื่อศึกษาวิเคราะหอิทธิพลทางความคิดของอิศรา อมัตนกุลที่มีตอนักขาวในยุคปจจุบัน
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
การศึกษานี้ เลือกศึกษาเฉพาะอิทธิพลทางความคิดดานวิชาชีพขาวของอิศรา อมัตนกุลที่มีตอ
นักขาวยุคปจจุบัน
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
8.1 แนวคิดและทฤษฎี
- ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Four Theories of the Press)
- ทฤษฎีเชิงวิพากษเศรษฐศาสตรการเมืองของสื่อสารมวลชน (The Political Economic
of Mass Communication)
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- ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวกําหนด (Communication Technological
Determinism)
- แนวคิดอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน (Media Industries)
- แนวคิดยุคสมัยการเมืองการปกครองไทย (Thai’s Political and Governance)
- ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Four Theories of the Press) เปนหลักเหตุผลและทฤษฎีทาง
ปรัชญาและการเมือง ซึ่งอยูเบื้องหลังของการหนังสือพิมพ กลาวคือ ความสัมพันธระหวางสื่อสารมวลชนกับ
สังคม ทฤษฎีที่เกาที่สุดคือ ทฤษฎีอํานาจนิยม (Authoritarian Theory) เกิดขึ้นมาในบรรยากาศทางอํานาจ
นิยมของตอนปลายสมัยฟนฟูศิลปวิทยา ที่เชื่อวาสัจจะจะตองรวมอยูใกลกับศูนยแหงอํานาจ ภายใตทฤษฎีนี้
สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยอํานาจอยางเขมงวด ตอมาภายหลังไดดัดแปลงไปเปนทฤษฎีคอมมิวนิสตโซเวียต
ขณะที่อีกทฤษฎีคือ ทฤษฎีสื่อสารมวลชนฝายอิสรภาพนิยม (Libertarian Theory) ที่เชื่อวาหนังสือพิมพไมใช
เครื่องมือของรัฐบาล จึงมีหนาที่เปดโอกาสใหสัจจะผลุดขึ้นมา ในลักษณะ “ตลาดเสรีของความคิด” (Free Market
Ideas) ซึ่งในเวลาตอมาปรับไปเปนทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory) ที่มี
แนวคิดวาอํานาจและสถานะของสื่อสารมวลชน ซึ่งเกือบจะเปนการผูกขาด ทําใหสื่อมวลชนมีพันธะที่จะ
รับผิดชอบตอสังคม (เกษม ศิริสัมพันธ, ๒๕๕๑)
ทฤษฎีสื่อสารมวลชนนี้ อธิบายวา การปฏิบัติหนาที่ไปตามรูปแบบและสีสันของโครงสรางทางสังคม
และการเมือง การจะดูความแตกตางระหวางระบบสื่อมวลชนไดอยางครบถวนจึงตองดูถึงความเชื่อและ
สมมติฐานพื้นฐานของสังคม ไดแก ลักษณะของคน, ลักษณะของสังคม, ลักษณะของรัฐ, ความสัมพันธของคน
กับรัฐ และลักษณะของความรูกับความจริง (ปรมะ สตะเวทิน , ๒๕๔๑, หนา ๑๔๙)
กลาวเฉพาะประเทศไทยนั้น แมวาสื่อมวลชนจะมีอิสรภาพในการทําหนาที่ แตอํานาจรัฐก็ยังคง
ควบคุมสื่อสารมวลชน ไมใหเกินขอบเขตจนกาวลวงสิทธิของฝายอื่นที่ตองมีเหมือนๆ กัน อยางไรก็ตาม
ประวัติศาสตรของหนังสือพิมพในประเทศไทยหลายยุคหลายสมัย อํานาจรัฐไดใชกฎหมายเขาควบคุม
นักหนังสือพิมพเมื่อมีการวิพากษวิจารณอํานาจรัฐอยางหนัก จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูประกอบวิชาชีพสื่อ
หนังสือพิมพไดลงเจตนารมณจัดตั้ง “สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ” ขึ้น มีแนวคิดในการควบคุมกันเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ จึงนาสนใจศึกษาวาสถานการณในยุคสมัยที่ผานมานั้น
จนถึงยุครวมสมัยนี้ นักหนังสือพิมพรวมสมัยผานเหตุการณเหลานั้นมาไดอยางไร
- ทฤษฎีเชิงวิพากษเศรษฐศาสตรการเมืองของสื่อสารมวลชน
ทฤษฎีเชิงวิพากษเศรษฐศาสตรการเมืองของสื่อสารมวลชน (The Political Economic of Mass
Communication) มีรากฐานสัมพันธกับเศรษฐศาสตรการเมืองมารกซิสม และผนวกเอาบางสวนของแนวคิด
จากทฤษฎีวิพากษ (Critical Theory) ของสํานักแฟรงเฟรต (Frankfurt School) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ของการวิเคราะหอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (culture industry) ซึ่งเปนการวิเคราะหความสัมพันธทางสังคม
(social relation) ในทุกๆ ดาน อันไดแก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงสรางอํานาจ ทั้งนี้ ในฐานะที่เปนตัวสรางหรือผลิต (production) กระจายหรือจําหนายจายแจก
(distribution) ตลอดจนการบริโภค (consumption) สินคาและบริการทั้งที่เปนสิ่งของ (material product)
และสวนที่เปนความคิด ความเชื่อ อุดมการณตางๆ (non-material product หรือ mental product) ตาม
ทฤษฎีนี้สื่อสารมวลชนมีลักษณะเปนสินคาเชนเดียวกับสินคาอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ดังจะเห็นไดจาก
ธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกประเภทตางก็หวังผลกําไรสูงสุด ตองมีการลงทุนในการผลิต ผลประโยชนอันมหาศาล
ในธุรกิจ ตลอดจนสภาพการแขงขันกันอยางรุนแรงนั้น ทําใหเจาของธุรกิจสื่อสารมวลชนไมเพียงแตใชอํานาจ
ทางเศรษฐกิจที่ตัวเองมีอยูเทานั้น ในบางครั้งหรือหลายครั้งก็ตองใชอํานาจทางการเมือง (หรืออํานาจรัฐ) ดวย
เพราะอาจมีผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) ระหวางผลประโยชนทางธุรกิจกับความเปนกลาง
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ของสื่อ นอกจากนั้น การกระจุกตัวหรือการผูกขาดการเปนเจาของสื่อสารมวลชน นําไปสูประเด็นความขัดกัน
ของผลประโยชนและอํานาจเหนือตลาด และกอใหเกิดการขาดความหลากหลายทางความคิดในสังคม การ
ลิดรอนสิทธิในการใชสื่อและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ตลอดจนเปนการควบคุมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ความคิดเห็นทางการเมือง ตลอดจนเปนการครอบงําความคิดเชิงวัฒนธรรมอีกดวย (cultural hegemony)
(กนกศักดิ์ แกวเทพ. อางใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ. (บรรณาธิการ). ๒๕๔๘, หนา ๓๓-๓๘)
ในเมื่อสื่อมวลชนมีดานหลักเปนธุรกิจ และเปนธุรกิจที่มีโอกาสแสวงหากําไรไดมาก สื่อมวลชนจึงถูก
ยึดครองโดยอาณาจักรทุน ซึ่งหมายถึง กลุมทุนที่มีธุรกิจหลากหลาย นับเปนสิบๆ รอยๆ ธุรกิจ นอกจากเปน
องคกรแสวงหากําไรแลว ยังเปนเสมือนกองกําลังที่คอยปองกันผลประโยชนของอาณาจักรทุนอีกดวย (ณรงค
เพ็ชรประเสริฐ. (บรรณาธิการ). ๒๕๔๘, หนา ๑๖).
ภายใตทฤษฎีทฤษฎีเชิงวิพากษเศรษฐศาสตรการเมืองของสื่อสารมวลชนนี้ นาสนใจวา
นักหนังสือพิมพรวมสมัยมีการปรับตัว และประกอบวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
ทั้งทุนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม
- ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเปนกําหนด
ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเปนตัวกําหนด (Communication Technological Determinism)
เริ่มตนโดย ฮาโรลด เอ อินนิส (Harold A. Innis) นักวิชาการชาวแคนาดา แหงมหาวิทยาลัยโตรอนโต
(University of Toronto) ปรากฏในหนังสือชื่อ“Empire and Communication” ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ.
๑๙๕๐ (พ.ศ.๒๔๙๓) และ “The BIAS of Communication” ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๕๑ (พ.ศ.
๒๔๙๔)
หนังสือเลมขางตนมีอิทธิพลตอแนวความคิดของ มารแชล แมคลูฮัน
(Marshall Mcluhan) ใน
หนังสือชื่อ “Understanding Media : The Extensions of Man” ตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๙๖๔ (พ.ศ.
๒๕๐๗) คําพูดที่นับวาเปนวรรคทองในหนังสือเลมนี้ แสดงใหเห็นวา สื่อเปนตัวกําหนดรูปแบบการสื่อสารของ
มนุษยชาติ คือ “Medium is Message” ซึ่งในตอนแรกนักวิพากษวิจารณก็มิใครเขาใจความหมายของมัน
มากนัก
จนกระทั่ง ป ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ.๒๕๓๒) หนังสืออีกเลมของ แมคลูฮัน ชื่อ
“The Global Village”
ซึ่งปรากฏคําวา สังคมขาวสาร ( Information Society) เปนครั้งแรก นับเปนครั้งแรกที่จุดประกายแก
นักวิชาการสื่อสารมวลชนทั่วโลกใหหันมาสนใจทําความเขาใจกับการสื่อสารไรพรมแดนนับแตบัดนั้น จะเห็น
ไดวาอินเตอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ และประมาณป พ.ศ.๒๕๓๐ นักวิชาการ
คนไทยไดเริ่มนําอินเตอรเน็ตเขามาในประเทศไทย นับเปนเวลาไลเลี่ยกับการตีพิมพหนังสือเลมนี้ของแมคลูฮัน
จุดเดนของหนังสือเลมนี้ของแมคลูฮันคือ การนําเสนอใหเห็นถึงสภาพของเทคโนโลยีสื่อในศตวรรษที่ ๒๑
แนวคิดของนักวิชาการกลุมนี้ จัดวาเปนหนึ่งในกลุมเศรษฐศาสตรการเมืองที่สนใจวิเคราะหพลังของ
การผลิตในสวนเสี้ยวที่เปนความกาวหนาทางเทคโนโลยี และเมื่อนําเอามาประยุกตใชในแวดวงการ
สื่อสารมวลชน ก็หมายความถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ( Communication Technology)
(กาญจนา แกวเทพ , ๒๕๔๓, หนา ๑๑๓) โดยเฉพาะอยางยิ่งมีแนวคิดหลักวา เทคโนโลยีเปนตัวกําหนดการ
สรางความหมายของสื่อ (Medium is Message)
สื่อจําเปนตองอาศัยเครื่องมือถายทอด และอาศัยการสรางความหมายขึ้นจาก
“สัญญาณทางการ
สื่อสาร” (Communication Code) ซึ่งเรารูจักในฐานะ “ภาษา” นั่นเอง กลาวคือ ภาษามีความสําคัญใน
ฐานะ “ตัวทําการเปลี่ยนแปลง” (Agents of change) ตอรูปแบบการสื่อสารของมนุษยชาติ
ลําดับการเกิดขึ้นของ
“ภาษาพูด ” (Spoken Language) และ “ภาษาเขียน” (Written Language)
มีความเกี่ยวพันกับรูปแบบการสื่อสารของมนุษย ทําใหมนุษยสามารถแสดงออกถึงความคิดตามครรลองของ
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วัฒนธรรมและอารยะธรรม วิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอันมีแรงขับที่สําคัญมาจากมนุษยมีภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวทําการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
บัดนี้มาถึงยุคการเกิดตัวทําการเปลี่ยนแปลงหรือภาษาในรูปแบบใหม นั่นก็คือ
“ภาษาระบบตัวเลข”
(Digital Language) ที่เปนเหมือนกับ “ภาษาผสม” (lingua franca) ของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
การสื่อสารโทรคมนาคม
ในอดีตภาษาเขียนมีลักษณะสัมพันธอยูกับรูปแบบการสื่อสารของมนุษยใน ๓ รูปแบบหลักทั้งการ
สื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารดวยเอกสาร การสื่อสารดวยการกระจายภาพและเสียง มนุษยชาติมีความ
ผูกพันอยูกับภาษาเขียนนานรวม ๖ ลานป แตการเกิดขึ้นของภาษาระบบตัวเลขในชวงเวลาเพียง ๒๐๐ ปที่
ผานมา กลับมีผลกระทบในเวลานอยกวากันมาก (Fidler, ๑๙๙๗)
ในเวลาตอมาเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะ
“การบรรจบกันของเทคโนโลยี ”
(Convergence) ซึ่งเปนการพัฒนาเขามาใกลกันของเทคโนโลยี มีลักษณะเปนการวิวัฒนาการมาพบกันของ
เทคโนโลยี ทั้ง ๓ ประเภท ไดแก เทคโนโลยีการแพรภาพและเสียง (Broadcast and Motion Picture
Technology) เทคโนโลยีการพิมพ (Print and Publishing Technology) และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(Computer Technology) โดยมีเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Technology)
เปนปจจัยสนับสนุน ทําใหเกิดสื่อใหม ( New Media) ขึ้น และนักวิชาการผูสนใจศึกษาทําความเขาใจ
สื่อมวลชนตามแนวคิดเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด แมกระทั่งความพยายามที่จะอธิบายสภาพการเกิดขึ้นของสื่อ
ใหม เชน สื่อออนไลน (Online Media), สื่อเครือขายสังคม (Social Media)
แนวความคิดของกระบวนการของการแปลงสภาพเทคโนโลยีสื่อวา
“การหลอมรวมสื่อ ”
(Convergence) มิไดทําใหสื่อสิ่งพิมพ แปลงโฉมหนาเปนสื่อใหมแบบทันทีทันใด แตเปนแบบคอยๆ เปนๆ ไป
และไมคิดวาสื่อใหมจะเขามาแทนที่สื่อดั้งเดิม แตจะมาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพแบบคอยเปนคอยไป มากกวาที่
จะอุบัติขึ้นแลวมาแทนที่สื่อเกาที่ตายไป เปนไปไมไดเลยที่สื่อเกิดขึ้นใหมไดเอง พรอมๆ กับการลมหายสาบสูญ
ของสื่อเกา (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ, ๒๕๔๕, หนา ๒๙๒)
ประเด็นที่นาศึกษา คือ เทคโนโลยีในการผลิตและการนําเสนอขาวสารเปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลมา
จากเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทําใหเกิด “สื่อใหม ” (New Media) เกิดขึ้น รวมทั้ง “สื่อเครือขายสังคม ”
(Social Media) เปนตน นักหนังสือพิมพรวมสมัยที่มีชีวิตนับแตยุคเผด็จการทหารมานานราว ๕๐ ปนั้น มีการ
ปรับตัวในการประกอบวิชาชีพ หรือมีทัศนะคติตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อยางไร
- แนวคิดอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน (Media Industries) เกิดขึ้นดวยระบบทุนนิยมสื่อ ที่องคกร
สื่อสารมวลชนจําเปนตองอยูในระบบการเติบโตและการขยายและแขงขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น นับเปนสวน
หนึ่งของโครงสรางทางเศรษฐกิจในภาคบริการสารสนเทศ ซึ่งเปนธุรกิจที่มีความเติบโตอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่อง มีนักวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน ผูบริหาร และคนงานจํานวนมากตองพึ่งรายไดจากอุตสาหกรรม
สื่อสารมวลชน (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ, ๒๕๔๕, หนา ๑๔๒)
ถึงแมวาหนังสือพิมพจะเปนสถาบันที่ทําหนาที่เพื่อตรวจสอบรัฐบาล และถือเอาหลักปรัชญาของสิทธิ
เสรีภาพเปนหัวใจสําคัญของวิชาชีพ แตหนังสือพิมพก็จัดวาเปนองคกรทางธุรกิจที่ตองแสวงหาผลกําไร และ
บริหารกิจการใหอยูไดและพัฒนาในแงขององคกรธุรกิจดวย เมื่อเปนเชนนี้ ความจําเปนของการประสาน
ประโยชนระหวางการผลิตเนื้อหาบนหลักการของปรัชญาวิชาชีพ กับการพัฒนาเชิงธุรกิจจึงมีความสําคัญยิ่ง
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในแงของการบริหารจัดการและการผลิตที่เปนกระบวนการ หนังสือพิมพจึงมีคุณลักษณะ
ของอุตสาหกรรมดวยเชนกัน เพียงแตเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ ตรงที่ผลผลิต
คือ เนื้อหาสาระและบทบาทเชิงสังคม ซึ่งมีสวนผลักดันใหเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตางๆ
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นอกจากนั้น แนวโนมที่ชัดเจนอีกประการหนึ่ง ในการปรับเปลี่ยนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพในไทยจากการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรสื่อสารมวลชน เริ่มตนจากมีผูตั้งขอสังเกตวาหนังสือพิมพจะลม
หายตายจากไปจากวงการ แตสื่อดั้งเดิม (Tradition Media) อยางหนังสือพิมพกระดาษ ก็ตัวนําเอาเทคโนโลยี
สื่อใหม เชน สื่ออินเตอรเน็ตเขามาพัฒนากระบวนการผลิต การเผยแพร และการตลาดมากขึ้น ในรูปแบบ
“หนังสือพิมพออนไลน” (Online Newspaper) และการใช ”สื่อเครือขายสังคม” (Social Media Network)
เปนตน
ประเด็นที่นาศึกษาไปแงของเทคโนโลยีตออุตสาหกรรมหนังสือพิมพ เชน โครงสรางของอุตสาหกรรม
รูปแบบและวิธีการทําขาว (วัฒนธรรมวิชาชีพ) ที่ไดรับผลกระทบจากเทคโนโลยี ผลกระทบตอการกําหนด
มาตรฐานเนื้อหา และการเติบโตของหนังสือพิมพออนไลน วาจะทําใหเกิดการแยงสวนแบงของผูอาน หรือจะ
มีผลตอการแขงขันดานคุณภาพเนื้อหา หรือการเพิ่มทางเลือกใหแกผูอานในฐานะที่หนังสือพิมพออนไลน
สามารถตอบสนองหรือเปนสื่อเฉพาะกลุมไดดีกวาหนังสือพิมพอยางไร (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ , บรรณาธิการ,
๒๕๔๕, หนา ๒๙๒)
นอกจากนั้น นักหนังสือพิมพรวมสมัย ไดรับผลกระทบอยางไร รวมทั้ง มีการปรับตัวกับองคกรสื่อหนังสือพิมพ
ที่เปนอุตสาหกรรมสื่อที่เปลี่ยนไปจากอดีตราว ๕ ทศวรรษอยางไร
- แนวคิดยุคสมัยการเมืองการปกครองไทย
สมบัติ ธํารงธัญวงศ. (๒๕๔๘). ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองการปกครองไทย” ไดแบงการเมืองการ
ปกครองไทยเปน ๒ ชวง คือ ชวงแรกตั้งแต พ.ศ. ๑๗๖๒ ถึง ๒๕๐๐ ซึ่งเปนชวงเวลาตั้งแตการตั้งอาณาจักร
สุโขทัย จนกระทั่งสิ้นสุดุยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร และชวงที่สอง ตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๑
ถึงปจจุบัน ซึ่งเรียกชวงที่สองวา “ ยุคเผด็จการ – ยุคปฏิรูป ” ซึ่งครอบคลุมตั้งแตยุคเผด็จการของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่มีการปฏิวัติ เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ และการสืบทอดอํานาจทางการเมืองของจอมพล
ถนอม กิตติขจร โดยมีเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญๆ ตาง เชน การใชอํานาจเผด็จการในยุคจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจร , เหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนครั้ง
ประวัติศาสตรของการเมืองไทย จนมีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีพระราชทาน จนถึงเหตุการณ
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ คัดคานการกลับประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร เปนที่มาของการปราบนักศึกษา
และประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อยมาจนเปนยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท , พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท, พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ , การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) และ
รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร จนถึงเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนมีรัฐบาลนายอานันท ปนยาร
ชุน, นายชวน หลีกภัย , นายบรรหาร ศิลปะอาชา และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุคฟอง
สบูแตก ( Bubble Economy) พ.ศ.๒๕๔๐ และยุคปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.
๒๕๔๐ จนรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (๒) และรัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดเกิดวิกฤติการเมืองครั้ง
สําคัญ จนถึงยุคปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ (คมช.) โดยพลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน และมีนายกรัฐมนตรีรับเชิญพลเอกสุรยุทธ จุลลานนท
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง แตละเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น สื่อโดยเฉพาะ
หนังสือพิมพมีสวนสําคัญในเหตุการณที่เปนประวัติศาสตรนั้นเสมอมา การตอสูเรียกรองเพื่อเสรีภาพสื่อผาน
ยุคสมัยนั้นมาอยางยาวนาน นักหนังสือพิมพคือผูผานในเหตุการณนั้น การบันทึกประวัติชีวิตของ
นักหนังสือพิมพรวมสมัย จึงนับเปนการบันทึกเหตุการณของบานเมือง โดยเฉพาะการเมืองการปกครองไปดวย
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8.2กรอบแนวคิดการวิจัย
เทคโนโลยีการสื่อสาร

แนวคิดของอิศรา อมันตกุล

นักขาวยุคปจจุบัน

คุณลักษณะของอิศรา อมันตกุล
โครงสรางเศรษฐกิจ

– สังคม
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----------------------. (๒๕๒๖). หนังสือพิมพไทยจากปฏิวัติ ๒๔๗๕ สูปฏิวัติ ๒๕๑๖. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช.
----------------------. (๒๕๒๖). “การหนังสือพิมพในประเทศไทย”.ใน วิวัฒนาการสื่อมวลชนไทย.
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุกัญญา สุดบรรทัด. (๒๕๕๔). นักหนังสือพิมพชื่อ คึกฤทธิ์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา
๒๐๐๐.
สุชาติ สวัสดิ์ศรี. (บรรณาธิการ). (๒๕๔๙). การหนังสือพิมพของฉัน : ขอเขียนหนังสือพิมพของ
กุหลาบ สายประดิษฐ. คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน 100 ป ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ).
จัดพิมพในวาระ “100 ป กุหลาบ สายประดิษฐ”.
สุภา ศิริมานนท. (๒๕๐๐). คอรรัปชั่นในวงการหนังสือพิมพ. รวมบทความในนิตยสารอักษร
สาสน. (พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเทวเวศม.
สุภาพรรณ บุญสะอาด. (๒๕๑๗). ประวัติหนังสือพิมพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
บรรณกิจ.
สุรัตน นุมนนท. (๒๕๒๑). โซตรวนหนังสือพิมพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสวนหนังสือ.
สุทธิชัย หยุน. (๒๕๕๑). ผิดจากนี้ไมใช “เรา”.(รวมคอลันน).กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเนชั่นบุคส.
เสลา เรขะรุจิ. (๒๕๔๔) ๑ ศตวรรษหนังสือพิมพไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา ๒๕๔๓.
อาจิณ จันทรัมพร. (๒๕๔๐). นักเขียนไทยใน “วงวรรณกรรม”. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญา.
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. (บรรณาธิการ). (๒๕๔๕). การสื่อสารมวลชนเบื้องตน : สื่อมวลชน
วัฒนธรรม และสังคม. (พิมพครั้งที่ ๓). โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เทียมใจ ทองเมือง. (๒๕๕๐). บทบาทผูนําสื่อมวลชนในการตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน :
ศึกษาเฉพาะกรณีอิศรา อมันตกุล. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ผูนําทางสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ. (หัวหนาคณะทํางาน) (๒๕๔๙). สยามพิมพการ : ประวัติศาสตรการพิมพ
ในประเทศไทย. คณะทํางานประวัติการพิมพในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
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มติชน.
มาลี บุญศิริพันธ. (๒๕๔๘). เสรีภาพหนังสือพิมพไทย. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สมบัติ ธํารงธัญวงศ. (๒๕๔๘). การเมืองการปกครองไทย : ยุคเผด็จการ – ยุคปฏิรูป. กรุงเทพฯ
: สํานักพิมพเสมาธรรม.
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. (๒๕๓๐). รายงานการวิจัยเรื่อง “การอุดมศึกษาดานนิเทศศาสตร
(ระดับอุดมศึกษา) ในประเทศไทย. โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
หนังสือประจําปขององคกรวิชาชีพสื่อหนังสือพิมพจากหองสมุดสมาคมฯ
สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๕๕๕)
สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย (พ.ศ.๒๔๙๘ - ๒๕๔๓)
สมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๔๓)
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๕)
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย ดาน
สังคมและชุมชน รวมถึง การเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน
10.1สาขาวิชานิเทศศาสตรไดขอมูลอิทธิพลทางความคิดของอิศรา อมันตกุล เปนระบบใชใน
การเรียนการสอน
10.2 ผลการศึกษาวิจัย สามารถนําไปวิเคราะห สังเคราะห บันทึก “ประวัติหนังสือพิมพ
รวมสมัย : จากยุคปฏิวัติสูยุคปฏิรูป” ในระยะตอไป
10.3 สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขา
นิเทศศาสตร หรือ วารสารศาสตร หรือมีการเรียนการสอนสาขาการหนังสือพิมพมีความรู
และบทเรียนประวัติชีวิตของนักหนังสือพิมพรวมสมัยในการจัดการเรียนการสอน สราง
นักหนังสือพิมพรุนหลัง
11. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
12. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล
การศึกษาวิจัยนี้กําหนดรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)
โดย 2 วิธี ไดแก
12.1. การวิจัยเอกสาร (
Documentary Research) ที่เกี่ยวของกับประวัติของ
นักหนังสือพิมพรวมสมัย ไดแก (๑) ประวัติชีวิตในการตอสูเพื่ออุดมการณหนังสือพิมพ (๒)
หลักปรัชญาวิชาชีพหนังสือพิมพ (๓) ผลกระทบ การปรับตัว และทัศนคติตอการการ
เปลี่ยนแปลงในดานทุนของหนังสือพิมพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม และ (๔) ทัศนะตอวงการหนังสือพิมพในปจจุบัน
12.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ( Informal Interview) ในลักษณะวิจัยประวัติชีวิต
(Life History) ของนักหนังสือพิมพรวมสมัย จํานวน ๒๐ คน
หลังจากนั้น นําผลการศึกษามาตรวจสอบกับเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนหลักฐานยืนยัน
แลวจึงเรียบเรียงผลการวิจัย และนํารางตนฉบับรายงานวิจัย นําสงผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
และพิจารณา และจัดใหการประชุมปรึกษาหารือกับผูทรงคุณวุฒิสาขาหนังสือพิมพ จาก
ภาควิชาการและภาควิชาชีพดานการหนังสือพิมพ รวม ๔ ทาน เพื่อพิจารณา รับขอคิดเห็น
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และขอแนะนํา แลวก็ปรับปรุงแกไขรายงานวิจัยที่สมบูรณ เพื่อนําเสนอผลการวิจัยตอสภา
การหนังสือพิมพแหงชาติ และเผยแพรยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคกรวิชาชีพสื่อ
,
สถาบันการศึกษา เปนตน
13. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยาง
ละเอียด)
เดือนที่
การดําเนินการวิจัย

๑

๒

๓

๔

๕

๑

ทบทวนวรรณกรรม



๒

สํารวจเอกสารที่เกี่ยวของ



๓

ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
(นักหนังสือพิมพ และนักวิชาการ
หนังสือพิมพ)

๔

การสัมภาษณนักหนังสือพิมพรวม
สมัย

๕

ตรวจสอบเนื้อหาจากการสัมภาษณ
และวิจัยหรือคนควาเอกสารอางอิง
เปนหลักฐานประกอบ



๖

วิเคราะหเนื้อหาและเรียบเรียง
งานวิจัย



๗

นํารางตนฉบับเสนอผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา และประชุมผูทรงคุณวุฒิ

๘

ปรับปรุงรายงานการวิจัย

๙

เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ตอสถาบันวิจัยฯ

๑๐

เผยแพรรายงานวิจัยไปยังองคกร
วิชาชีพหนังสือพิมพฯ และ
สถาบันการศึกษา

๖

๗

๘

๙













14. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ)ระบุเฉพาะปจจัยที่
ตองการเพิ่มเติม
15. งบประมาณของโครงการวิจัย
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16.
17.

18.
19.

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ [ปงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 5)]
- เสนอของบรายได ประจําป 2560 เปนเงิน 20,000 บาท
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอในแตละ
ป [กรณีเปนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป (ผนวก8)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัย
ตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว)
ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
โครงการวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปงบประมาณที่ผานมา
18.2 ระบุวาโครงการวิจัยนี้อยูระหวางเสนอของบประมาณจากแหลงเงินทุนอื่น หรือ
เปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถามี)
18.3 รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)
ลงลายมือชื่อ หัวหนาโครงการวิจัย พรอมวัน เดือน ป

สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Assit.Prof.SurasitVithayarat
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน ----------------------------------3. ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอ สาขา วิชาวารสารสนเทศ กลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท : --------------------------------E-mail : surasit_test@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๒ (นิเทศศาสตร) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและแผนการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สื่อใหม, การรูเทาทันสื่อ
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการวิจัย
7.1หัวหนาโครงการวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว :
(๑) การวิจัยพัฒนาการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ (Rating) (๒๕๕๒)
ของศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
(๒) การใชอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอนของผูสอนสาขาหนังสือพิมพใน
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สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร (๒๕๔๑) วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หมายเหตุ:

1. กรณีที่หนวยงานมิไดทาการวิจัยเองแตใชวิธีจัดจาง โปรดใช แบบเสนอโครงการวิจัย โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุด พรอมทั้งแนบแบบขอกําหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจางทําการวิจัยดวย
2. กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา และนักวิจัยมีความ
ประสงคจะเสนอของบประมาณการวิจัยในปงบประมาณตอไป ตองจัดทาโครงการวิจัยประกอบการเสนอ
ของบประมาณดวย
3. ระบุขอมูลโดยละเอียดในแตละหัวขออยางถูกตองและครบถวนสมบูรณ เพื่อประโยชนในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใชสัตว ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สภาวิจัย
แหงชาติ (ผนวก 10) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองในผนวก 11 จํานวน 2 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทาวิจัยในคนใหปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดทา
เอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติใหดาเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval ที่ออก
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จํานวน 2 ชุด
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดาเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 14) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอรมใบรับรองการอนุมัติใหดาเนินการวิจัยดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการดานความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15)
จํานวน 2 ชุด
7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยในหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสารเคมีใหปฏิบัติตามแนวทาง การ
ดําเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสาหรับหองปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวของกับสารเคมี (ผนวก 16) และ
นักวิจัยตองใชเลขทะเบียนหองปฏิบัติการเพื่ออางอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

__________________________________

2

