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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดอาคารสมาคมฯ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 ซึ่งในโอกาสนี้

ได้พระราชทานพระราชดำารัสมีความตอนหนึ่งว่า

นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมท้ังเป็นปากเสียงแทน 

ผู้อื่น ทุกเรื่องทุกส่ิงท่ีท่านนำาลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็วและ 

กว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  

ด้วยความคิดพิจารณาท่ีรอบคอบ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำานึก 

ในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์

6
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1. Promote and maintain freedom of expression and news reporting. 
2. Provide only accurate news information and arrange to correct those  
 found to be inaccurate. 
3. Be Polite and honest in discharging function, especially in obtaing documents, 
 photographs and other informent materials useful for news reports.
4. Respect the confidentiality of news sources.
5. Perform duties for the greatest benefit of the public and restrain from  
 seeking self-gain and from being an instrument of any group of people. 
6. Refrain from any act that may be damaging to the profession’s integrity  
 and image. 

1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณา 
 เผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่ง ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพ 
 และซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหา 
 ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระทำาการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของ
 เพื่อนร่วมวิชาชีพ

จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Code of Conduct for Members’ Thai Journalists Association
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สารบัญ
19  จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
27  สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
28 บทบรณาธิการ
31 เนื้อหาหลัก
142 รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�าปี 2560
145 หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ ในรอบปีของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล 
 และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560
146 ประกาศเกียรติคุณภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปี 2559
147 ประกาศเกียรติคุณข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปี 2559
148 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
 ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2560
155 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมประจ�าปี 2560
195 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมประจ�าปี 2560
247 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจ�าปี 2560
257 ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJA CYBER REPORTER ประจ�าปี 2559
259 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย 
 และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น 
 ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษา 
 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2560
263 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุลประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2560 
 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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สารบัญ
265 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2560 
 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
266 รายชื่อกรรมการตัดสินรางวัลข่าว ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2560
267 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจ�าปี 2560
 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
268 ผลงานข่าวที่ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2515-ปัจจุบัน แยกประเภท
307 ท�าเนียบนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, 
 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
309 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�าปี 2560
310 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจ�าปี 2560
311 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจ�าปี 2560
315 รายงานกิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
324 แถลงการณ์ ข่าว จดหมายเวียน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
342 รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
345 ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2560
346 ข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
352 รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
374 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่อยู่ ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
376 ท�าเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน (แยกประเภทสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์)
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สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กดดัน แทรกแซงการทำางาน บ่ันทอน
เสรีภาพในการทำาหน ้า ท่ีตรวจสอบ 
การบริหารงานของรัฐบาลและการรับรู ้
ข ่าวสารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชน สวนทางกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญปี 2560 ท่ีได้รับรองสิทธิ
เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู 
การพิมพ์ เอาไว้ และกำาหนดให้บุคคล
ซึ่งประกอบอาชีพสื่อมวลชน ย่อมมีสิทธิ
เสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 แต ่สมาคมนักข ่าวฯ ซึ่งต ่อสู ้
เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
สื่อมวลชนมาตลอด 63 ปี ก็ยังคงได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรวิชาชีพ สมาชิก
และนักข่าว วันน้ีถึงเวลาอีกครั้งท่ีคน 
ในวงการน้ีจะร่วมกันสวมบทบาทส่ือ 
มืออาชีพในภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อเติมเต็ม
พลงัสนับสนุนจากสงัคม รวมพลงัปกป้อง
เสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน

            ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

สื่อมืออาชีพในภูมิทัศน์ ใหม่

 ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงของ
อตุสาหกรรมสือ่ ธรุกิจนีม้กีารแข่งขนักันสงู 
ทุกค ่ายต ่างปรับตัวขนานใหญ่ตาม
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
สือ่หลายค่ายปรับโครงสร้างผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
แตกไลน์ธุรกิจ ทำาโมเดลธุรกิจใหม่ ลด
ต้นทุน ควบรวมกิจการ หาพารต์เนอร์ใหม่ 
เป็นความท้าทายใหม่ของผูป้ระกอบธรุกิจ
สื่อ และผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน  
เพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล 
ซึ่งผู้เสพสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 
 ทางรอดในสมรภูมิรบใหม่ ไม่ว่า
ผู้ประกอบการ หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
นักข่าวของสือ่กระแสหลกั สือ่กระแสรอง 
สือ่ทางเลอืก สือ่ออนไลน์ กำาลงัถูกขดีเส้น
ให้ว่ิงบนถนนแห่งความเป็นมืออาชีพ มี
สำานึกการเสนอข่าวท่ีรบัผดิชอบต่อสงัคม 
รอบด้าน เปลีย่นวิธกีารหาข่าว ทำาเนือ้หา
ในเชงิลกึ มคุีณภาพ ย่อยข้อมลูท่ียากแล้ว
นำาเสนอให้เข้าใจง่าย ผ่านแพลตฟอร์มที่
แตกต่างบนแบรนด์ท่ีน่าเชือ่ถือ แม้ตอนน้ี 
สื่อหลายค่ายพยายามว่ิงขี่กระแสของ
ความดราม่า เพื่อสร้างเรตติ้ง หวังผล
ทางตลาด แต่สุดท้ายสังคมยังโหยหา
การรบัรูข้้อมลูข่าวสารท่ีเป็นจรงิ ท่ีสำาคัญ
หัวใจของการเผชญิกับความเปลีย่นแปลง
ที่คาดไม่ถึง 

 บนความลำ้ายุคของเทคโนโลยี 
การสือ่สาร ผู้นำาองค์กรหรอืผู้ประกอบการ 
จะต ้องมีความกล ้าสร ้างเบ ้าหลอม 
“วัฒนธรรองค์กร”(Organizational  
Culture) ระหว่างผู้ประกอบการ หัวหน้า
กองบรรณาธิการ นักข่าว และส่วนอื่นๆ 
ในองค์กร เพื่อให้หัวใจของบุคลากร 
ทุกระดับองค์กรเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน 
มีทิศทางการดำาเนินงานสู ่ เป ้าหมาย 
ที่ชัดเจน
 และบนความเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมส่ือท่ีไม่ชัดเจน พวกเรา 
นักข่าวยิง่จะต้องพลกิมมุคิด พลิกเหล่ียม
มองต่าง ลงมือทำาเพิ่ม บนความเป็น 
มืออาชีพในภูมิทัศน์ใหม่ ไม่เช่นนั้นจะ
เป็นเงื่อนไขให้พวกสายเหยี่ยวท่ีมีอำานาจ
รัฐ นำาไปอ้างถึงการปฏิรูปสื่อในภาวะ
ภูมิทัศน์ใหม่ โดยออกกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ซึ่งขณะนี้ 
คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสือ่สาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กำาลัง
กำาหนดกติกาบนหลักการกำากับดูแล
กันเองของสื่อมวลชนในประเทศไทย 
ผ่านสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ  
มบีทลงโทษทางจรยิธรรมตามกตกิาใหม่ 
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานการณ์
สือ่ท่ียงัคลกุคลาน ถูกควบคุมและคุกคาม 
เพราะในรอบขวบปีท่ีผ่านมาส่ือมวลชน
ยังต้องทำาหน้าท่ีอยู่ภายใต้คำาส่ังคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ฉบับท่ี97 
และ 103 กำาหนดข้อห้ามวิพากษ์วิจารณ์
การทำางานของ คสช. และถูกอำานาจ
รัฐกำากับดูแลอย่างเข้มงวด โดยอ้าง
เหตุผลความมั่นคงแห่งรัฐเป็นเครื่องมือ 
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บทบรรณาธิการ
 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แวดวงสื่อมีการพูดกันมากถึงเรื่องหากสื่อมวลชน-นักข่าว-องค์กรที่ทำางานด้านข่าว 
ไม่ปรับตัว ไม่เปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีการทำางาน การนำาเสนอข่าวสาร ตลอดจนการทำาธุรกิจ  ให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ตลอดเวลา องค์กรสื่อ-สื่อมวลชน-นักข่าว ก็จะถูก “ทิ้งไว้ข้างหลัง” 
 
 ส่งผลให้ช่วงท่ีผ่านมา สือ่มวลชน-นกัข่าว-องค์กรท่ีทำางานด้านสือ่และการนำาเสนอข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น สือ่
ภาครัฐและเอกชน ทั้งองค์กรสื่อขนาดใหญ่หรือองค์กรสื่อขนาดกลาง-ขนาดเล็ก สื่อมีสังกัดหรือสื่ออิสระ ต่างก็ 
ตื่นตัวในการเรียนรู้และปรับตัวตามภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในวงการสื่อ 
 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์ธุรกิจสื่อมวลชนในปีนี้ 2561   และในอนาคตจะเป็นอย่างไร ภูมิทัศน์
สือ่จะเปลีย่นแปลงไปแบบเป็นพลวัตหรอืค่อยๆ เปลีย่นแปลง สิง่สำาคัญท่ีสดุของคนทำาสือ่-นกัข่าว-สือ่สารมวลชน 
ก็คือ การยึดมั่นในการทำางานแบบคนข่าว-สื่อมืออาชีพ ที่มีหลักปฏิบัติมากมาย เพราะหากนักข่าว-สื่อมวลชน 
ทำางานและมีวิธีคิดแบบมืออาชีพ นอกจากจะเป็นหลักประกันได้ว่า จะมีที่ยืนในสังคมและวงการสื่อแล้ว สังคม
ที่บริโภคสื่อ ก็จะได้ประโยชน์จากการทำางาน การเสนอข่าวของคนสื่อมืออาชีพด้วย 
 
 หนังสอืวันนักข่าว 5 มนีาคม 2561 จงึนำาเสนอเรือ่งราวท้ังหมดของภมูทัิศน์สือ่ในปัจจบัุนและสิง่ท่ีน่าจบัตา
ในอนาคต  เพื่อให้เข้าใจและเห็นสภาพการปรับตัวของแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่น่าสนใจ  บนหลักสำาคัญคือ ไม่ว่าภูมิทัศน์สื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร คนทำาสื่อ-นักข่าวจะต้องยึดมั่นในการ
ทำางานแบบมืออาชีพไว้ตลอดเวลา 
                                 

วรพล กิตติรัตวรางกูร 
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สื่อมืออาชีพ
ในภูมิทัศน์ ใหม่

Chapter 1

ภาพจาก : https://play.google.com/store/apps
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 จากสภาวะการบริโภคและรับรู ้ 
ข่าวสารท่ีเปลีย่นแปลงไปของคนในสงัคม 
จนทำาให้ภูมิทัศน์สื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
แขนงใด ต่างต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ทั้ง
การทำางาน การส่งผ่านข่าวสาร เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 จะเห็นได้ว่า ท้ังส่ือดั้งเดิมหรือ 
สือ่ใหม่ ท่ีเป็นสือ่โซเชยีลมเีดีย อาทิ เฟซบุ๊ก 
ไลน์ อนิสตาแกรม พอดแคสต์ (Podcast) 
หรือการนำาเสนอเน้ือหาโดยการเผยแพร่
เสียงผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อโซเชียล 
มีเดียท่ีมาก่อนหน้าน้ี เช่น เว็บไซต์ข่าว 
ทุกวันนี้ก็มีพัฒนาการในการแข่งขันเพื่อ
นำาเสนอเน้ือหา ข่าวสารของตัวเองอยู่
ตลอดเวลา 
  ด้วยเหตุน้ี ไม่ว่าจะเป็นสื่อใหม่
หรือสื่อด้ังเดิมเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ท้ังทีวีดิจิทัลและทีวีดาวเทียม 
ต่างก็ต้องดิ้นรนปรับเปลี่ยนตัวเองให้ 
สอดรับกับภูมิทัศน์สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เพือ่ท่ีองค์กรธรุกิจสือ่ไม่ว่าจะเป็นสือ่ภาค
รฐัหรอืสือ่เอกชน สือ่อสิระ ตลอดจนคนท่ี 
ประกอบทำาอาชพีสือ่มวลชน ไม่ว่าจะเป็น
สือ่แขนงไหน จะได้ดำารงชพีอยูไ่ด้ ในภาวะ 
ท่ีคนทำาอาชีพสื่อ ถูกมองว ่ามีความ 
ไม่มั่นคงสูง 
 เ ห็ น ไ ด ้ จ า ก ผ ล สำ า ร ว จ ข อ ง
ศูนย ์พยากรณ ์ เศรษฐกิจและธุร กิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่แถลงเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 
 ผลสำารวจดังกล่าว นายธนวรรธน์ 
พลวิชัย ผู ้อำานวยการศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย แถลงไว้ว่า อาชีพที่เสี่ยง

รู้ลึก รู้จริง มุ่งมั่น ในงานข่าว 
มืออาชีพ ย่อมอยู่ ได้ 

ตกงานและมาแรงท่ีสุดประจำาปี 2561 
หลงัจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานท่ีมคีวามรูแ้ละความสามารถด้าน
เทคโนโลยี การวางระบบซอฟต์แวร์ ซึ่ง
ปัจจัยท่ีมีผลต่ออาชีพ จะมาจากภาวะ
เศรษฐกิจไทย พฤติกรรมผู ้บริโภคท่ี
เปลี่ยนไป รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีทำาให้หลายธุรกิจต้อง
ปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
 โดย 10 อาชีพเสี่ยงตกงานใน
ปี 2561 ประกอบด้วย 1. อาชีพตัดไม้ 
ช่างไม้ 2. พ่อค้าคนกลาง 3. อาชพีย้อมผ้า 
4. บรรณารักษ์ และพนักงานไปรษณีย์ 
ส่งจดหมาย 5. พนกังานขายสนิค้าหน้าร้าน 
 6 . อาชีพตัด เ ย็บเ ส้ือผ ้ า โหล  
7. ช่างทำารองเท้า 8. เกษตรกร และ 
ครู-อาจารย์ 9. แม่บ้านทำาความสะอาด  
10. นกัหนงัสอืพมิพ์ นิตยสาร และผู้สือ่ข่าว 
ภาคสนาม

    มีการขยายความถึงการท่ี อาชีพ
นักข่าว เสีย่งตกงานสงูไว้จาก “วชริ คูณทวีเทพ 
อาจารย ์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ท่ีร ่วม 
แถลงข่าวผลสำารวจดังกล่าวด้วย ได้ระบุ 
ว ่าเป็นปีแรกท่ีอาชีพนักหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร และผูส้ือ่ข่าวภาคสนาม ตดิเข้ามา 
เหตุเพราะปัจจุบันคนหันไปบริโภคข่าว
จากโซเชียลมีเดีย ยูทูบ สื่อออนไลน์กัน
มากขึน้ และคนท่ัวไปก็สามารถทำาตวัเป็น
นักข่าวได้ โดยรายงานข่าวผ่านสือ่โซเชยีล 
มีเดียต่างๆ ซ่ึงสวนทางกับเด็กจบใหม่
จากคณะนิเทศศาสตร์ท่ียังคงมีเพิ่มขึ้น 
และเสี่ยงที่จะหางานได้ยาก 
 ในความเป็นจรงิ คนท่ีทำาอาชพีสือ่ 
นักข่าว คนในวงการสือ่ ก็รบัรูส้ภาพการณ์ 
ดังกล่าวเป็นอย่างดีว่า ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ
อยู่ในภาวะวิกฤต และนับวันจะรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ เพียงแต่องค์กรไหนจะได้รับ 
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ผลกระทบมากกว่ากัน ก็ขึน้อยูกั่บว่าแต่ละ 
องค์กรว่ามีเงินทุนในการประกอบการ
และมรีายได้จากการประกอบการแต่ละปี 
มากน้อยแค่ไหน หากองค์กรไหนสายป่าน 
ไม่ยาวพอ ผลประกอบการไม่ดีต่อเน่ือง 
ขาดทุนติดต่อกันหลายปี รายได้จาก 
ค่าโฆษณา หรือรายได้ส่วนอื่นๆ เช่น 
ยอดขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีแต่แย่
ลงเรื่อยๆ แม้จะมีการปรับตัวหันไปให้
ความสำาคัญกับการหารายได้ทางอืน่มาก
ขึ้น เช่น การจัดอีเวนต์ เพื่อหารายได้เข้า
องค์กรมากขึ้น แต่เมื่อผลประกอบการ 
ก็ยังไม่ดีขึ้น นายทุน เจ้าของ ผู้ถือหุ้น  
ในกิจการยงัต้องแบกรบัภาระการขาดทุน
ต่อเนื่อง ตัวนักข่าว คนทำาสื่อในองค์กรที่
มปัีญหาข้างต้น ก็ย่อมมคีวามเสีย่งในการ
ตกงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีคนทำาอาชีพ
สือ่ นักข่าว กองบรรณาธกิารององค์กรสือ่ 
ไม่ว่าจะเป็นสือ่ภาครฐั สือ่เอกชน จะเป็น
สือ่ขนาดใหญ่หรอืสือ่ขนาดเลก็ ต่างก็รบัรู ้
มาหลายปีแล้ว การทำาใจยอมรับสภาพ
ความเสี่ยงในการจ้างงานท่ีจะเกิดขึ้น 
ต่อจากน้ี จงึเป็นเรือ่งท่ีทุกคนเตรยีมพร้อม 
มานานแล้ว 
 เพราะคนทำาสือ่ นักข่าว ก็ยอมรบั 
เข้าใจกับสภาพภมูทัิศน์สือ่ท่ีเปลีย่นแปลงไป 
ทุกคนรูดี้ว่าหากแต่ละคนไม่มกีารปรบัตวั 
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง แม้ต่อให้ทำางานอยู่
ในองค์กรธุรกิจสื่อขนาดใหญ่ แต่เมื่อ
อนาคตในอาชีพนี้มีความไม่แน่นอนสูง 
การอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ก็ใช่ว่าจะไม่
ได้รบัผลกระทบ นักข่าว คนทำาสือ่จงึต้อง 
ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อท่ี

ถัดไปต่อจากน้ี จะมีการประมวลสภาพ
ภูมิทัศน์สื่อแต่ละภาคส่วน ให้เข้าใจและ
เห็นทิศทางของธุรกิจสื่อในปี 2561  และ
อนาคตอันใกล้ ตลอดจนทำาให้ทราบถึง
ทิศทางการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อ
ท้ังภาครัฐและเอกชน ในภูมิทัศน์สื่อยุค
ปัจจุบัน ที่ข้อสรุปจากรายงานแต่ละส่วน 
จะทำาให้เห็นภาพที่ชัดว่า แม้ภูมิทัศน์สื่อ
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่สิ่งที่
องค์กรสื่อ ผู้บริหารองค์กรสื่อ คนทำาสื่อ 
ผู้บรโิภคส่ือ นักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน 
ตลอดจนนักข่าว กองบรรณาธกิารข่าวสือ่
แต่ละแขนง ต่างเห็นพ้องต้องกัน ก็คือ
  “ทุกคนต้องการเห็นการท�าข่าว
ของสื่อมืออาชีพ” 
 และต่างคาดหวังและเชื่อมั่นว่า 
แม้ภูมิทัศน์สื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

..เมื่อทุกคนเป็นสื่อมืออาชีพ ท�างานอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสื่อแขนงไหน 
ท�าหน้าที่อะไร ต่อให้ภูมิทัศน์สื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

ก็ควรเชื่อและมั่นใจได้ว่า สื่อมืออาชีพ จะมีที่ยืนและอยู่ ได้ในเส้นทางสายนี้ 

  ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับแวดวงธรุกิจสือ่ 
ท่ีมีปัญหาเรื่องผลประกอบการขาดทุน
หรือมีรายได้ลดลง เรื่องเหล่าน้ีตัวของ 
นักข่าว กองบรรณาธกิารข่าว คนทำาสือ่ 
แต่ละแห่ง ต่างรบัรูปั้ญหาขององค์กรตวัเอง 
และภาพรวมธุรกิจสื่อท่ีซบเซาต่อเนื่อง
มาหลายปี 
 ดงัน้ัน นักข่าว คนทำาสือ่ แต่ละคน 
จึงรู้ถึงความเสี่ยงท่ีตัวเองอาจจะตกงาน
ในอนาคต หรือแม้ไม่ตกงาน แต่รายได้ 
สวัสดกิารต่างๆ ของตวัเอง เช่น เงนิเดือน 
เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา โบนัสประจำาปี  
ค่ารักษาพยาบาล ก็จะไม่ได้เหมือนเช่น
ในอดีต หรือหากยังได้อยู่ก็มีแนวโน้ม
จะได้ลดน้อยลงไปตามสภาพทางธุรกิจ
แต่ละปี 

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อไม่ให้สุดท้ายตัวเอง 
กลายเป็น “คนสื่อที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” 
 อย่างไรก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีสังคม  
คนบริโภคข่าวสาร ถามกันมากช่วงหลัง 
ก็คือ เมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป  
“นักข่าว-คนท�าสื่อ” จะยังคงมีความเป็น 
“มืออาชีพ” (Professionalism) อยู่หรือไม่ 
แล้ว “คนสื่อมืออาชีพ” จะอยู่ในวงการ 
โดยยังคงเป็นสื่อมืออาชีพไปได้ตลอด
หรือไม่ ในยุคท่ีไม่ใช่แค่ธุรกิจส่ือ กำาลัง
อยู่ในสภาพวิกฤต แต่ยังเป็นยุคท่ีใคร 
ต่อใครก็พดูกันว่า “ใครๆ ก็เป็นสือ่ได้ แค่ม ี
โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว” 
 ทุกคำาถาม ทุกข้อสงสัยข้างต้น  
ในรายงานแต่ละบทของหนังสือประจำาปี 
วันนกัข่าว 5 มนีาคม 2561 ในหลายหน้า

สภาพธรุกิจสือ่จะยำา่แย่ เจอวิกฤต จนสือ่
จำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด
ทางธุรกิจ ทำาให้บางครั้งส่ือไปให้ความ
สำาคัญกับเรื่อง “เรตติ้งผู้ชมทางโทรทัศน์
หรือยอดแชร์-ยอดไลค์-ยอดวิวทางสื่อ
โซเชียลมีเดีย” มากกว่าเนื้อหา คุณภาพ 
ของข่าวสาร (Massage) ท่ีผู้บรโิภคได้รบั 
แต่ทุกฝ่าย คนในสังคม ก็ยังคาดหวัง
และต้องการเห็น คนทำาสื่อยึดมั่น “ความ
เป็นสื่อมืออาชีพ” เพราะเชื่อว่า หากสื่อมี 
ความเป็นมอือาชพีในการคดิ การนำาเสนอ 
การทำาหน้าท่ีโดยตระหนักถึงผลประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง “ข่าวสาร” ท่ีถูกส่ง
ออกมาก็จะเป็นข่าวสารท่ีมคุีณภาพ และ
ทำาให้สังคมโดยรวมได้ประโยชน์ 
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  เนื้อหาในรายงานบทต่างๆ ของ
หนังสือประจำาปี วันนักข่าว 5 มีนาคม 
2561 จึงมีการรายงาน ประมวลและ
วิเคราะห์ถึง “สือ่มอือาชพีในภมูทัิศน์ใหม่” 
ให้เห็นในหลายบริบท ท่ีจะทำาให้เข้าใจ
เรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น 
 อย่างเช่น ทัศนะของผู ้บริหาร
องค์กรสื่อต่อเรื่อง “ความเป็นมืออาชีพ
ของสื่อในภูมิทัศน์ใหม่” อาทิ “เขมทัตต์ 
พลเดช กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)” ที่มองว่า
นักข่าวมอือาชพีต้องเปิดหู เปิดตา เปิดใจ 
เปิดโลกทัศน์ รวมถึงวิธีคิดในเรื่องของ
เทคโนโลยี
 “สือ่มอือาชพีไม่ใช่แค่เขยีน 5W 1H 
แต่คุณต้องมีองค์ความรู ้หรือข้อมูลดิบ 
ในตัว นอกจากน้ียังต ้องมีเรื่องของ
จรยิธรรมหรอืกรอบในการท�างาน แบ่งแยก 
บทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสม 
ประเด็นคือเราจะรักษาความเป็นกลาง
และความเป็นมืออาชีพไว้ได้อย่างไร 
โจทย์หลักส�าคัญของคนท�าสื่อท่ีเป ็น 

สือ่มอือาชพี คือท�าอย่างไรก็ได้ท่ีจะดึงคน
กลับเข้ามาท่ีสื่อหลัก ท่ีเราเรียกเรียกว่า
เป็นสื่อที่มีมาตรฐาน มิเช่นนั้นแล้วเราจะ
ก็มานัง่บ่นกันว่าเทคโนโลยเีป็นตวัท�าลาย 
แต่คุณไม่หาวิธีจัดการ”
 ส ่วนมุมมองของผู ้บริหาร ส่ือ 
รุ่นใหม่ ก็ให้ความสำาคัญกับเรื่อง “สื่อ 
มืออาชีพ” อย่างมากเช่นกัน เช่น ทัศนะ
ของ “จิตสุภา วัชรพล รองประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เทรนด์ วีจี3 
จ�ากัด (ไทยรัฐออนไลน์)” ทายาทตระกูล 
“วัชรพล” ท่ีทำาธุรกิจสื่อท้ังหนังสือพิมพ์-
โทรทัศน์-เว็บไซต์ข่าว ที่ยำ้าว่า
 “ถ้าเราท�าแต่ข่าว แล้วสนใจแต่
เรตติ้ง โดยไม่สนใจคุณภาพ สุดท้ายแล้ว
แบรนด์ ชือ่เสยีงท่ีสัง่สมมาก็อยูไ่ม่ได้ คนดู 
สมยัน้ีไม่ใช่ว่าจะไม่รูเ้รือ่ง เขาก็ดูข่าวจาก
เฟซบุ๊กหรือท่ีอื่นๆ ถ้าเราเสนอข่าวผิด 
เอาแต่ความเรว็หรอืเอาแต่สนกุปาก คนดู 
เขาก็รับรู้ได้ เขาก็ไม่ดู เรตติ้งก็ไม่มา
อยู่ดี”

 และ “ความเป ็นมืออาชีพคือ 
พื้นฐานของการประกอบอาชีพข่าวและ
การอยู่ในวงการสื่อ แต่ความจริงแล้ว
ทุกอาชีพต้องการความเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นมืออาชีพของวงการ คือ เรื่อง
จริยธรรมความถูกต้องของการน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร เป็นอย่างแรกท่ีสื่อต้อง
ท�าให้ได้ และต้องเข้าใจส่ิงน้ีตั้งแต่ท่ีคุณ
เลือกการเป็นนักข่าว ไม่ว่าจะเขียนหรือ
ออกหน้าจอทีวี หรืออยู่บนอินเทอร์เน็ต 
ถ้าเรียกตัวเองว่าส่ือก็ต้องมีความเป็น 
มอือาชพีอยูใ่นตวั เพราะคือการให้เกียรติ
คนอ่าน”
 ขณะท่ีทัศนะของบุคคลนอกวงการ 
แต่ตดิตามและวิพากษ์วิจารณ์การทำางาน
ของสื่อมาตลอด ก็มีหลายความเห็นท่ี 
น่าฉุกคิดเช่น “สฤณี อาชวานันทกุล”  
นักคิด นักเขียน นักวิชาการอิสระ ท่ี
ศกึษาความเปลีย่นแปลงในแวดวงสือ่โลก 
ท่ียำ้าถึงความคาดหวังและสิ่งท่ีต้องการ
เห็นจากการทำางานของสือ่มอือาชพีไว้ว่า 
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  “ยุคนี้เป็นยุคที่ความเป็นมืออาชีพ
จรงิๆ ยิง่ต้องเข้มด้วยซ�า้ เพราะถ้าไม่เข้ม 
แทบไม่เห็นความแตกต่างเลย ระหว่าง
สื่อท่ีมีเงินเดือนประจ�า กับแพลตฟอร์ม 
โซเชียลมีเดียท่ัวๆ ไป ต่างกันอย่างไร  
ดังน้ัน ยิ่งต ้องท�าอะไรท่ีสร ้างบริบท 
อธิบาย เติมความเข้าใจ วิเคราะห์
ประกอบ ยิง่ต้องท�าเรือ่งพวกนีใ้ห้มากขึน้ 
เช่น พดูช่วงน้ีแปลว่าอะไร ท�าไมพดูช่วงน้ี 
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือไม่ 
คือสิ่งท่ีท�าให้นักข่าวแตกต่างจากคนท่ี
ไม่ใช่มืออาชีพ”
 เรื่องราวแต่ละส ่วนของ “สื่อ 
มืออาชีพในภูทิทัศน์ใหม่” ในหนังสือ
ประจำาปี วันนักข่าว 5 มีนาคม 2561 
ทำาให้ได้ข้อสรุปท่ีไม่ต้องอธิบายด้วย
ถ้อยคำาที่ซับซ้อนว่า “สื่อมืออาชีพ” ก็ไม่

แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ คือ การเป็นคน
สื่อ คนข่าว ท่ีมีคุณภาพ มีความรอบรู้
แบบรู ้ลึก รู ้จริงและมีความเชี่ยวชาญ
ชำานาญพิเศษในงานท่ีตัวเอง อีกท้ังต้อง
มีความรับผิดชอบในการทำางาน มุ่งมั่น
และทุ ่มเททำางานอย่างจริงจังเพื่อให้ 
ผลงานออกมาดีท่ีสุด สามารถสร้างงาน
ข่าว งานด้านสื่อ ออกมาได้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ต้องยึดมั่น
ในหลักจรรยาบรรณของการเป็นสื่อ 
 “คนข่าว-คนท�าสื่อ” ท่ีต้องการ
ทำาให้ตัวเองเป็น “ส่ือมืออาชีพ” จึงต้อง
พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เช่น หากเป็น 
“นักข่าว” ก็ต้องพฒันา วิธกีารทำาข่าว การ
หาข่าว การคิดประเด็นข่าว ท่ีแตกต่าง 
จากคนอื่น เพื่อให้ข่าวท่ีคิดและทำา มี
ความแตกต่างและโดดเด่น หรอืเรือ่งการ

สัมภาษณ์แหล่งข่าว นักข่าวก็ต้องเรียนรู้ 
วิธีการตั้งคำาถามกับแหล่งข่าว เพื่อว่า
เม่ือตั้งคำาถามไปแล้ว จะได้คำาตอบท่ี
ประชาชนอยากรู้ และเป็นคำาตอบและ
ความเห็นจากแหล่งข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง 
และเกิดประโยชน์ส่วนรวม หรือหากเป็น 
“ช่างภาพ” ก็ต้องเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเอง 
ในการเป็นช่างภาพ เพื่อให้ภาพข่าว  
ผลงานที่ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด 
 เพราะเมื่อทุกคนเป็นส่ือมืออาชีพ 
ท�างานอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
แขนงไหน ท�าหน้าที่อะไร ต่อให้ภูมิทัศน์
สื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ควรต้อง
เชื่อและมั่นใจได้ว่า สื่อมืออาชีพ จะมี 
ที่ยืนและอยู่ได้ในเส้นทางสายนี้
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 เพื่อให้เห็นภาพรวมของภูมิทัศน์
สื่อในยุคปัจจุบัน มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้อง เห็นสภาพของภูมิทัศน์ส่ือ 
ในกระแสโลกด้วย จะได้เห็นทิศทาง 
ความเป็นไปของธุรกิจสื่อในยุคปัจจุบัน 
ที่เชื่อมต่อถึงกันหมดทั่วโลก 
 ประเด็นท่ีต้องโฟกัสเป็นพิเศษ ก็
คือ ความเป็นไปและการปรับตัวของ
ธุรกิจสื่อในต่างประเทศ จะได้เห็น
แนวทางการปรับตัวของสื่อต่างประเทศ
ว่ามีการปรับตัวอย่างไร ในการเสนอข่าว
และการดำาเนินธุรกิจ 
 โดยเมือ่ดจูาก “ธรุกิจหนังสอืพมิพ์-
สือ่สิง่พมิพ์” ในต่างประเทศ ก็พบว่า ไม่ได้ 
แตกต่างจากประเทศไทย สิง่ท่ีคนพดูกันว่า 
“หนังสือพิมพ ์ก�าลังจะตาย” ไม ่ ใช ่
ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นในเร็ว 
วันน้ี หากแต่สือ่สิง่พมิพ์ท้ังโลกต่างประสบ
ภาวะขาดทุน ต้องปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจกันไปหลายรอบ สุดท้ายหลายหัว 
ตดัสนิใจท้ิงกระดาษไปต่อลมหายใจใหม่
ในออนไลน์-ในยุค “ดอทคอม” 
 ปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ยุค “เครือข่าย” 
เกิดภาวะข่าวขายไม่ได้ และใครๆ ก็เป็น
นักข่าวได้ เพิม่ขึน้มาซำา้เตมิวิกฤตสือ่ เมือ่
มรสมุทางธรุกิจสือ่ส่ิงพมิพ์ในโลกตะวันตก 
พัดพาความผันผวนมาถึงโลกตะวันออก 
โดยไม่มีข ้อยกเว ้นให้กับประเทศใด 
รวมถึงไทย การสำารวจและเรยีนรูก้ลยทุธ์
ในการปรับตัวของ “ส่ือระดับโลก” จึง
น่าจะเป็นทางเลือก-ทางรอดให้แก่ธุรกิจ
สื่อไทย

The New York Times 
(NYT)

 NYT ไม่เพยีงเป็นสือ่ยกัษ์ใหญ่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังยืนแถวหน้า
ของโลก ยืนหยัดมายาวนานถึง 167 ปี 
การันตีผลงานด้วยรางวัลพูลิตเซอร์ถึง 
95 รางวัล ท่ามกลางวิกฤตยอดขายหด 
โฆษณาหาย องค์กรสือ่หลายสำานักหันไป 
“ทำาข่าวบนฐานธุรกิจ” ทว่า จุดยืนของ 
NYT คือ “สร้างธุรกิจจากฐานการทำาข่าว” 
 NYT ไม่โดดลงไปเล่นเกม “เพิ่ม
ยอดคลิก” หรือ “เพิ่มยอดคนดู” เพื่อ 
แลกกับการขายโฆษณาในสมรภูมิดิจิทัล 
แต่เลือก “นำาเสนอข่าวท่ีเข้มแข็งเสียจน
คนหลายล้านคนท่ัวโลกยินดีจ่ายเงินเพื่อ
เสพข่าวของ NYT” นี่คือความแตกต่าง 
และทำาให้การขายข่าวสำาคัญแก่สมาชิก
ก่อน (Subscription-first) กลายเป็น
กลยุทธ์ทางธุรกิจของสื่อสำานักนี้

 โดยปกตเิว็บไซต์ NYT ให้อ่านข่าว 
บทวิเคราะห์ และชมแกลลอรีภาพฟร ี
เดือนละ 10 ชิ้น หากต้องการเข้าถึง
เนื้อหาที่มากกว่า-ลึกกว่า ต้องสมัครเป็น
สมาชิกแบบดิจิทัลจ่ายเงินสัปดาห์ละ 
$1.88-$4.38 (ราว 60-139 บาท - เป็น
อตัราค่าสมาชกิท่ีลดลงร้อยละ 50 เฉพาะ
ปีนี้) 
 มกราคม 2017 NYT นำารายงาน 
“Journalism That Stands Apart”  
เผยแพร่ต่อสาธารณะ หลังให้นักข่าว 
ในสงักัดร่วมระดมสมองชีจ้ดุแขง็ จดุอ่อน 
โอกาส อุปสรรคในสนามข ่าวตาม
โครงการ “กลยทุธ์ 2020” (Project 2020) 
ก่อนถอดออกมาเป็นกลยุทธ์การปรบัตวัท่ี 
NYT ควรทำาเพื่อให้อยู่ได้อย่างสง่างามใน
ยคุดิจทัิล เพราะรูว่้า “ประวัตศิาสตร์ความ
ส�าเร็จในอดีตไม่อาจปกป้องพวกเขา 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้”

กลยุทธ์การปรับตัวของ “สื่อโลก” 
ในภาวะซบเซาของ “สื่อไทย”

เรื่อง : กานต์ หทัย
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 NYT เลือกเปล่ียนรูปแบบการ 
นำาเสนอจาก “หนังสอืพมิพ์ออนไลน์” สูก่าร 
เป็น “ดิจิทัลแต่กำาเนิด” (Digital Native) 
เช่น มีจดหมายข่าวออนไลน์ (Daily  
Briefings) สรปุประเด็นข่าวในรอบวันสัน้ๆ 
ส่งตรงถึงผู้เสพในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมรกิาใต้ทางอเีมล แบ่งเป็นภาคเช้าและ
ภาคคำา่ เหมอืนหนงัสอืพมิพ์กรอบเช้าและ
กรอบบ่ายในอดตี ทว่า การมรีากฐานจาก
หนังสือพิมพ์และวางบทบาทของตนเป็น 
Paper of record ได้กลายเป็นอุปสรรค
ในการสร ้าง “ตัวตนในโลกดิจิ ทัล”  
โดยเฉพาะการดึงดูดผู้เสพหน้าใหม่ จึงมี
ข้อเสนอให้วางเดมิพันดจิิทลักบัไม่กี่เรื่อง 
ท่ี NYT ได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น 
Cooking ซึ่งเปล่ียนจากบริการฟรี
เป็นการคิดค่าสมาชิกเพื่อเข้าถึงสูตร
อาหารท้ังหมดของ NYT ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รวมถึงจ้างผูเ้ชีย่วชาญด้านภาพ 
(Visual-first) มาเป็นผู้บริหารระดับสูง
และทีมข่าว 
 ล ่าสุด รายได ้จากค ่าสมัคร
สมาชิกออนไลน์เพ่ิมสูงกว่ารายได้จาก
ค่าโฆษณาฉบับสิ่งพิมพ์แล้ว มีสมาชิก
ทะลุ 1.5 ล้านคน ถือเป็นเครื่องยืนยันว่า 
“วารสารศาสตร์ท่ีควรค่าแก่การจ่ายเงิน
ซื้อ” นั้นมีอยู่จริง 

Washington Post (WP)
 ปี 2016 WP สื่อใหญ่ระดับโลก 
อีกค่ายพลิกกลับมามีกำาไรเป็นครั้งแรก 
หลังเจฟฟ์ เบซอส มหาเศรษฐีเจ้าของ
ธุรกิจ Amazon.com เข้าซื้อกิจการ WP 
เมือ่ 3 ปีก่อนหน้านัน้ ท่ามกลางการจบัตา 
ดูว่ากองบรรณาธิการ WP จะสูญเสีย
ความเป็นอิสระหรือไม่ สื่อเก่าแก่ที่มีอายุ
ยาวนานถึง 140 ปีจะกลายร่างเป็น “พืน้ท่ี
ขายของออนไลน์” หรอืไม่ ทว่า สิง่ท่ีเกิดขึน้ 
การมีนวัตกรรมใหม่ๆ 
 ปี 2014 มีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น
ใน WP คือสำานักออกแบบและพัฒนา 
(WPNYC) ทำาหน้าท่ีพฒันารปูแบบการนำา
เสนอข่าวสารท่ีปรากฏในหน้าออนไลน์ 
และพัฒนาการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ข่าว 
หนึ่งในกลยุทธ์ของ WP คือการกระจาย
ตัวเองไปอยู่ทุกหนทุกแห่ง-เสิร์ฟข่าวให้
ถึงตัวผู้อ่าน โดยทำาให้ทุกบทความใน 
เฟซบุ๊กเป็น Instant articles ช่วยให้รปูแบบ 
การนำาเสนอโดดเด่นและสอดคล้องกับ
การไลฟ์สไตล์การเสพข้อมลูข่าวสารผ่าน
สมาร์ตโฟน จนสามารถเพิ่มฐานผู้ชมใน
โลกออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 54 (ปี 2016) 
โดยคู่แข่งขันคนสำาคัญในสนาม Instant 
articles ก็คือ NYT นั่นเอง

 นอกจากนีเ้ว็บไซต์ WP ยงัให้สิทธิ
ท่ีเหนือกว่าแก่ผู้สมัครสมาชิกออนไลน์
เช่นกัน โดยสามารถจ่าย $1 (32 บาท) 
เพื่อทดลองอ่านข่าว 1 เดือน หรือสมัคร
เป็นสมาชิกแบบดิจิทัลเดือนละ $6 (ราว 
190 บาท)
  คัมภีร ์พลิกวิกฤตขาดทุนให้
กลายเป็นทำากำาไรอีกครั้งถูกเฉลยโดย
เบซอส ในงานเสวนา “อนาคตของ
หนังสือพิมพ์” ท่ีประเทศอิตาลี เม่ือ
มิถุนายน 2017 ผ่านข้อเสนอแนะ 4 
ประการ ดงันี ้1. คิดถึงผูอ่้านก่อน เพราะ
ถ้าได้คนอ่าน โฆษณาจะตามมาเอง  
2. เติบโตขึ้นมามีกำาไร ไม่ใช่หดตัวลงไป 
ทำากำาไร ดังนั้น การลดพนักงานจึงไม่ใช่
แนวทางการบริหารของเขา 3. สื่อไม่ควร 
มองหาเศรษฐีใจบุญท่ีมีสายป่านยาวพอ
จะทนแบกรบัผลขาดทุนไปแบบไม่สิน้สดุ 
เพราะน่ีไม่ใช่กิจกรรมการกุศล และ  
4. สื่อต้องใช้เทคโนโลยี แต่ต้องไม่ตก
เป็นทาสมัน
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The Guardian
 ขณ ะ ท่ี  T h e  G u a r d i a n 
หนังสือพิมพ์ท่ีอยู่คู่สหราชอาณาจักรมา
ยาวนานถึง 196 ปี เพ่ิงแปลงโฉมใหม่
เมื่อมกราคม 2018 เป็นขนาดแทบลอยด์ 
เพื่อประหยัดงบประมาณนับล้านปอนด์
ในการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ขนาดกลาง 
แม้ประสบวิกฤตขาดทุนต่อเน่ือง แต่ The 
Guardian ยังยืนยันการตีพิมพ์ในโลก
ออฟไลน์ต่อไป ด้วยเพราะมข้ีอมลูจากงาน
วิจัยภายในขององค์กรยืนยันว่าคนอ่าน 
โหยหาสื่อสิ่งพิมพ์ที่ “ให้ความจริง” และ
เนื้อหาที่ “ไม่มีในดิจิทัล” ปัจจุบันมีผู้อ่าน
สื่อสัญชาติอังกฤษฉบับน้ีวันละประมาณ 
1.6 แสนคน 
 อย่างไรก็ตาม The Guardian ได้

แม้ประสบวิกฤตขาดทุนต่อเนื่อง แต่ The Guardian 
ยังยืนยันการตีพิมพ์ ในโลกออฟไลน์ต่อไป ด้วยเพราะมีข้อมูล

จากงานวิจัยภายในขององค์กรยืนยันว่าคนอ่านโหยหา
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ “ให้ความจริง” และเนื้อหาที่ “ไม่มีในดิจิทัล”

รุกพื้นที่ดิจิทัลควบคู่ โดยเริ่มทดลองเก็บ
ค่าสมาชกิออนไลน์เดือนละ $19.99 (ราว 
634 บาท) เพือ่ให้สทิธเิข้าถึงเน้ือหาท่ีมาก 
กว่า ปัจจุบันมีผู้อ่านยอมจ่ายเงินแล้ว 3 
แสนคน หลังหารายได้จากการระดมทุน 
จากประชาชนผู ้สนับสนุน (Crowd  
funding) เช่น วางแบนเนอร์รบับรจิาคเงิน 
ท้ายบทความ ควบคู่กับรปูแบบอืน่ๆ ท้ังน้ี 
ทุกครั้งท่ีมีข่าวใหญ่ ข่าวกระแส ผู้คน 
ก็พร้อมใจจ่ายเงินสนับสนุนสื่อสำานักน้ี 
ให้ช่วยขดุ คุ้ย แคะข้อมลูข่าวสารออกมา 
ตีแผ่ต่อสาธารณะ
 อีกกลยุทธ ์สำา คัญท่ีเ กิดขึ้นใน 
ปี 2016 คือการตั้งทีมพัฒนาเนื้อหาแบบ 
Virtual Reality หรอื VR เพือ่เปลีย่นวิธกีาร 
เล่าเรื่องใหม่ หวังเรียกความสนใจจาก 
ผูเ้สพสือ่กลุม่ใหม่ให้เข้ามาใช้แอปพลเิคชนั 

ของ The Guardian ในยุคที่สมาร์ตโฟน
กลายเป็น “อวัยวะท่ี 33” ของผู้คนท่ัวโลก
 เหล่าน้ีเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน 
ของ “สือ่โลก” ในยคุท่ีต้องปรบัตวัหนีตาย 
ตลอดเวลา จากการพฒันาของเทคโนโลยี
ท่ีบ่อนทำาลายการทำาธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์ 
ในรูปแบบเดิมๆ !!!
...............................................................
หมายเหตุ : ข้อมูลบางส่วนมาจาก  
1. บทความชุด “สื่อในศตวรรษท่ี 21” 
โดย สฤณี อาชวานันทกุล, สำานักข่าว 
ออนไลน์ไทยพับลิก ้า 2. บทความ 
“อวสานของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล 
และอะไรคือ Business Model เพื่อการ
อยู่รอด” โดย ปรีดี บุญซื่อ, สำานักข่าว
ออนไลน์ไทยพับลิก้า
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เทคโนโลยีกับการหลอมรวมแพลตฟอร์ม 
วิถีทาง และอนาคตในวันที่ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป    

เรื่อง : ธนพล บางยี่ขัน

Chapter 2
ภาพจาก : http://rotana.net/assets/uploads
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 ก้าวย่างจาก “แอนะล็อก” สู ่ 
“ดิจิทัล” แปรเปล่ียนวิถีการทำางานของ
คนข่าวในภาคสนามจนแทบไม่เหลือ
เค้าโครงที่คุ้นเคย “โซเชียลมีเดีย” กลาย
เป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญท่ีส่งผลต่อทิศทาง
สื่อสารมวลชนอย่างมีนัยสำาคัญ 
 ภูมิศาสตร์ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ทำาให้นักหนังสือพิมพ์ท่ีเคยส่งข่าวแค่ 
“ตัวอักษร” ต้องเปล่ียนบทบาทมาทำา
หน้าท่ีส่งท้ังคลิปภาพ คลิปเสียง หรือ
ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก ยังไม่รวมกับการ
จับประเด็นทวีตข้อความลงทวิตเตอร์ 
ก่อนจะกลับมาสรุปเป็นข่าวท่ีสมบูรณ ์
ส่งออฟฟิศ
  ความถูกต้องแม่นยำาท่ีเคยเป็น 
จดุแขง็เริม่ถูกละเลย เมือ่สภาพการแข่งขนั 
บีบให้ต้องเอาชนะกันด้วยความรวดเร็ว 
การรีดเฟ้นพัฒนาทักษะ “มัลติแทสก้ิง” 
ทำาให้นักข่าวยอมละเลยหน้าท่ีตรวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้อง มิพักต้องพูดถึงเรื่อง 
การเช็กข่าว ต่อยอดแตกประเด็น หรือ
ทำาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนท่ีเริ่มเลือน
หายไป  

 การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารด้วย
รูปแบบบรรยายพรรณนายาวๆ กลาย
เป็นเรื่องล้าหลังไม่ตอบโจทย์คนอ่าน 
และคนดู ลูกเล่นใหม่ๆ อย่าง อินโฟ 
กราฟิก, Vitual Reality (VR) ไป
จนถึง กระบวนการสร้างสรรค์เทคโนโลย ี
อิมเมอร์ซีฟ (Immersive Graphic) ถูก
นำามาเติมสีสันสร้างความน่าสนใจให้กับ
การรายงานข่าว
 การเขยีนข่าวสไตล์พรีะมดิกลับหัว 
กลายเป็นของล้าสมัยในสื่อออนไลน์ท่ี
แข่งขนัเรยีกยอดคนอ่านด้วยพาดหัวดดุนั 
หวือหวา เรยีกแขก ไปจนถึงเทคนิคหลอก
ให้กดเข้าไปอ่าน หรือ คลิกเบท  
 การเตบิโตของโซเชยีลมเีดียทำาให้
เกิดคำากล่าวที่ว่า “ใครๆ ก็กลายเป็นสื่อ
ได้” จากคนธรรมดาสามญั สามารถสร้าง
ตัวตนจนกลายเป็น “ผู้มีอิทธิพล” ในชั่ว
พริบตา ด้วยยอดผู้ติดตามหลายล้านคน 
  ดารา นักร้อง นักแสดง นักการเมอืง 
ท่ีเคยมสีถานะเป็น “แหล่งข่าว” เริม่เปลีย่น
สถานะเป็น “ผู้ส่งสาร” นำาเสนอ ความคิด 

ความเห็นของตัวเอง ผ่าน เฟซบุ ๊ก 
ทวิตเตอร์ อนิสตาแกรมส่วนตวั โดยไม่ต้อง 
อาศัยคนกลางอย่างนักข่าวอีกต่อไป 
 น ่ า ตก ใจกว ่ า นั้ น  เ มื่ อ เ กิ ด
ปรากฏการณ์กลับหัวกลับหาง นักข่าว
ต้องมาไล่ตามขยายประเด็นจากโซเชียล 
มีเดีย แทนท่ีจะเป็นผู้กำาหนดประเด็น
ชี้นำาสังคม ถึงขั้นที่บางสำานักข่าวเลือกที่
จะนำาเสนอแชร์คลิปยอดนิยมในโซเชียล 
ด้วยช่วงเวลาที่มากกว่าการนำาเสนอข่าว
ที่ผลิตด้วยตัวเองด้วยซำ้า 
 ความรวดเร็วของ “ ส่ือใหม ่ ”  
พลิก โฉมการรายงานข ่ าว ในพื้ น ท่ี 
ประชาชนได้รับรู ้รับทราบสิ่งท่ีเกิดขึ้น
ในท่ีเกิดเหตุแบบเรียลไทม์ไปพร้อมกับ 
นักข่าวในพื้นที่
 แม้ต่อมาจะกลายเป็น “ดาบสอง
คม” เม่ือการแข่งขันท่ีดุเดือดทำาให้สื่อ 
เริม่ละเลยกรอบจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
ประเด็นไลฟ์สดการฆ่าตัวตายถูกนำามา
เปรียบเทียบว่ารุนแรงกว่าการลงภาพ 
อุ บั ติ เ ห ตุ รู ป ค นต า ย ใ นหน ้ า ห น่ึ ง
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หนังสือพิมพ์ในอดีต จนทำาให้สื่อมวลชน
เริ่มหันกลับมาต้ังหลักพิจารณารับมือกับ
สื่อใหม่อย่างจริงจัง
  สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเคยผ่านร้อนผ่าน
หนาวยืนหยัดอยู่คู่กับสังคมมายาวนาน 
หลายหัว หลายฉบับทยอยปิดตัวไป
ราวกับใบไม้ร่วง ในวันที่ “สื่อใหม่” กำาลัง
ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด 
 นับจากปี 2558 นติยสาร “เปรยีว” 
ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 
ได้ประกาศปิดตัว ตามมาในปี 2559 
นิตยสาร “Candy” ต่อมา “Volume” 
และ “Image” และ “Cosmopolitan” 
รวมถึง “บางกอกรายสัปดาห์” และ
นิตยสาร “Seventeen” แม้กระท่ัง  
“สกุลไทย” ที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ 2497 ยัง
ต้องอำาลาจากวงการไปในยุคนี้ ต่อเนื่อง
ด้วย “WHO” “พลอยแกมเพชร” รวมถึง 
“C-Kids, Oops! และ Lemonade เช่น
เดียวกับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองท่ีปิดตัว
เหลือเพียงแค่เว็บไซต์

ไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์มาบางคน แค่
เขามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำา
รายการออกมาได้ดีแล้ว เพราะฉะน้ัน
นิเทศศาสตร์ต้องเปล่ียนหลักสูตร ต้อง
ออกไปลุยงานนอกห้องเรียนมากกว่า
เรียนทฤษฎี”
 การมาถึงของ “ทีวีดจิทัิล” ในวันท่ี 
สังคมยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ ส่งผล 
ให้การประมูลเป็นไปอย่างดุเดือดเพียง
เพราะไม่มีใครอยากตกรถไฟขบวนน้ี 
สุดท้ายหลายสำานักข่าวต้องขอคืนใบ
อนุญาต ปิดฉากอำาลาวงการไปอย่าง
รวดเร็ว
  ส่วนผู้ท่ีอยู่รอดในสนาม ยังต้อง
เหนือ่ยออกแรงขบัเค่ียวใน “สงครามเรตติง้” 
ต่อไป ในวันท่ีเม็ดเงินโฆษณาซ่ึงมีอยู ่
อย่างจำากัดต้องแชร์ไปกับโทรทัศน์ท่ีเพิ่ม
จากไม่ก่ีช่องเป็นหลายสิบช่อง รวมท้ัง
การเติบโตของสื่อออนไลน์ 
 แม้แต่โทรทัศน์ ท่ีถือเป็นผู้ทรงอทิธพิล 
ในตลาดสื่อกระแสหลัก ปัจจุบันเริ่ม 

กลายเป็น “โมเดล” ที่มีผู้ให้ความสนใจ
จะเดินตามรอยนี้เป็นจำานวนมาก 
 วารสารศาสตร์มือถือ (Mobile 
Journalism) หรือโมโจ เริ่มขยายวงกว้าง
ท้ังจากสำานกัข่าวใหญ่ และบุคคลท่ัวไปท่ี
ต้องการนำาเสนอเรือ่งราวมมุมองท่ีตวัเอง
สนใจ ซึ่งสื่อกระแสหลักอาจเข้าไม่ถึง 
 ความเปลี่ ยนแปลงในวงการ
โทรทัศน์ทำาให้เกิดปรากฏการณ์พิธีกร
ฝีปากกล้า วู้ดดี ้ท่ีเคยโด่งดังจากรายการ 
“วู้ดดี้เกิดมาคุย” ตัดสินใจหันหลังให้กับ
แพลตฟอร์มโทรทัศน์ มาบุกเบิกรายการ
ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง ก่อนจะแตกไลน์
ไปทำารายการ “ทำาทันที” เผยแพร่ผ่าน 
ยูทูบ สะท้อนให้เห็นโมเมนตัมในแวดวง
ทีวีบ้านเรา 
  คล้ายการเตบิโตของเพจ “ขอบสนาม” 
ซึ่งนำาเสนอข้อมูลข ่าวสารและความ
บันเทิงไปจนถึงเรื่องกีฬา ภาพยนตร์ จน
โด่งดังด้วยยอดไลค์จากแฟนคลับท่ีสูง
เกอืบ 4 ล้านคน ถงึขั้นดงึดดูให้ “มาดาม
เดียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี บิ๊กสปริงนิวส์
ต้องเบนเข็มมาให้ความสนใจร่วมผลิต
ต่อยอดให้กลายเป็นสื่อแบบครบวงจร 
 การเติบโตแบบก้าวกระโดดของ 
“เฟซบุ๊ก” สั่นคลอนเสถียรภาพ “สื่อเก่า” 
อย่างรุนแรง ถึงขั้นสามารถยกระดับเป็น 
ผู ้ ช้ี ทิศทางส่ือในโลกออนไลน์ ผ ่าน  
“อลักอรทึิม“ ซึง่จะเป็นการให้นำา้หนักและ
ตัดสินชี้ขาดตามนโยบายของผู้บริหาร  
ว่าจะให้ใครเห็นข่าวแบบไหนมากน้อย
เพียงใด ยังไม่รวมกับช่องทางการซื้อ
โฆษณา
 ล่าสุด เฟซบุ๊กล้าง News Feed 
รูปแบบใหม่ ให้เห็นโพสต์ของเพื่อน
เท่าน้ัน บรรดาเพจข่าว ไปจนถึงเพจอืน่ๆ 
จึงตกอยู่ในช่วงสุญญากาศ ท่ีต้องรอดู
ทิศทางความชดัเจนว่าจะเดินหน้าแก้เกม
กันต่อไปอย่างไร 
 ภาพท้ังหมดเป ็นเพียงแค ่เศษ
เส้ียวของ “ภูมิทัศน์สื่อสารมวลชน” ที่
เปลี่ยนแปลงไป

“ต่อไปนักข่าวจะท�างานรูทีนน้อยลงท�างานเชิงลึกมากขึ้น 
เน้นไปที่คอนเทนต์เนื้อหาในเชิงลึกที่คนทั่วไปเข้าถึงไม่ได้”
 ปี 2560 นิตยสาร “แมรี แคลร์” 
และ “Men’s Health” รวมถึง “ครวั” และ 
“เนชั่นสุดสัปดาห์” มาจนถึง “Filmax” 
ได้ประกาศปิดตัว ก่อนท่ี “ขวัญเรือน” 
และ “ดิฉัน” และ “มาดาม ฟิกาโร่” จะ
ปิดตัวตามมา และล่าสุด “คู่สร้าง คู่สม” 
นิตยสารท่ีมอีายยุาวนานกว่า 40 ปี ปิดตวั 
ด้วยเหตุผลท่ีไม่อาจทัดทานคลื่นลมจาก
โซเชียลมีเดีย
 ดำารง พุฒตาล ผู้ก่อตั้งนิตยสาร
คู่สร้างคู่สม กล่าวว่า “เดี๋ยวนี้คนที่จะทำา
หนังสือไม่จำาเป็นต้องเรียนนิเทศศาสตร์ 
และผมก็บอกลูกว ่า ถ ้าลูกสอบเข ้า
มหาวิทยาลัยไม่ได้ ไม่ต้องเสียใจเลย 
เพราะเด๋ียวน้ีทุกอย่างมันเปล่ียนไปแล้ว 
ระบบการศึกษาก็เปลี่ยนไปหมด คนท่ี

สั่นคลอนจากคล่ืนลูกใหม่ อย่าง OTT 
(Over The Top) หรือบริการสื่อสารและ
แพร่ภาพและเสยีงผ่านอนิเทอร์เนต็ ท่ีผู้ชม 
สามารถเลือกรับชมรายการท่ีต้องการได้
ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ต้องรอเวลาออกอากาศ
เหมือนแต่ก่อน 
 สื่อวิทยุที่เคยเป็นเพื่อนคลายเหงา
เวลาเดินทางไปไหนมาไหน หรือช่วย 
ฆ่าเวลาไปกับสภาพการจราจรท่ีติดขัด 
เวลานี้ กำาลังจะถูกแทนที่ด้วย Podcast 
ซึง่ได้รบัความนยิมมากขึน้เรือ่ยๆ ท้ังจาก
คนฟัง และคนจัด 
 การแจ้งเกิดของเพจ “อีจัน” กับ
ผลงานการนำาเสนอข่าว “อีเปรี้ยว” ใน 
รูปแบบใหม่ ท่ีแหกขนบเดิมๆ ของสื่อ
รายวัน ทำาให้ยอดคนตดิตามพุง่พรวดจน
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  “ผศ.พจิติรา สคึาโมโต้ หัวหน้าภาค
วิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กล่าวว่า  
ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนมานานนับ 10 ปีแล้ว 
จากสือ่สิง่พมิพ์ วิทย ุโทรทัศน์ ต่อมาเกิด
การปฏิวัติของดิจิทัล ทุกแพลตฟอร์มจึง
รวมกันหมด จากอนิเทอร์เน็ตเคลือ่นไปสู่
สังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
ทวิตเตอร์ รูปแบบการรับสารเป็นแบบ
ถูกผลักให้เราเลือก มากกว่าให้เราลงไป
เลือกว่าจะรับข่าวอะไรด้วยตัวเอง
 “การเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค
ท�าให้ภูมิทัศน์ส่ือต้องขยับตาม การรับ
ข้อมูล ข่าวสารของผู้บริโภค กระจุกตัว
อยู่ในโซเชียลมีเดีย ขณะท่ีแพลตฟอร์ม
โชเชียลมีเดียเองก็พัฒนาตัวเอง จากเดิม
ส่งข้อความ ภาพน่ิง ตอนหลังก็ส่งคลิป 
ไลฟ์ จากท่ีเมื่อก่อนการสื่อสารเหมือน
แค่โทรศัพท์ แต่ปัจจุบันเป็นแบบอินเตอร์ 
แอคทีฟคุยกันระหว ่างผู ้รับสาร ใน
อตุสาหกรรมสือ่มวลชนจงึกระโดดเข้าหา
แพลตฟอร์มนี ้ท้ังเฟซบุก๊ทีวี ไลน์ทีวี ไอจี 
ทวิตเตอร์ ซ่ึงเห็นถึงเทคโนโลยีท่ีหลอม
รวมกันมากขึ้น”
 ในแง่ “เน้ือหา” การสือ่สารจะเป็น
ภาษาดิจิทัลมากข้ึน สอดรับกับรูปแบบ 
การรับชมท่ีเปลี่ยนไปอยู่ในมือถือ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ เน้ือหาท่ีเห็นเวลาน้ีก็จะ
เป็นพวกคลิปท่ีส้ันลง แต่ดึงดูดคนได้
มากขึ้น เนื้อหาจึงแรงขึ้น ขณะที่การทำา
ข่าวออนไลน์ก็จะพาดหัวให้คนต้องหยุด
อ่าน เป็นไปตามการแข่งขันท่ีเปล่ียนไป
ท่ามกลางเนื้อหาที่ท่วมท้นในออนไลน์
 ผศ.พิจิตรากล่าวว่า เทคโนโลยีมี
ท้ังข้อดีและข้อเสีย อย่างการไปไลฟ์สด
คนฆ่าตัวตาย ถามว่าเป็นปัญหาไหม ก็
เป็นปัญหา หรอืเนือ้หาท่ีหยาบโลน นักข่าว 
ท่ีต้องแข่งกันด้วยความเร็ว ต้องแรง
ต้องดึงดูดคน ช่วงนี้ถือเป็นช่วงฝุ่นตลบ
ของสื่อโดยเฉพาะประเทศไทยท่ีกำาลัง 
“ดิสรัป” เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากทีวี
มาสู่สื่อออนไลน์ที่เร็วและแรง ขณะที่คน

กำาหนดนโยบายก็ไม่มแีผนรองรบัต่างจาก
ในต่างประเทศ
 ป ัจจุ บันเนื้อหาท่ีท ่วมท ้นมี ท้ัง
เนื้อหาหยาบคาย ทีวีก็อาจจะอยากทำา 
แต่ทำาไม่ได้เพราะมมีาตรฐานกฎระเบียบ 
แต่ในอินเทอร์เน็ต ทุกคนผลิตเน้ือหาได้ 
เป็น “ยูสเซอร์ เจเนอเรต คอนเทนต์” 
ซึ่งยากจะควบคุม และต้องจัดลำาดับ
ความสำาคัญไม่เช่นน้ันจะกลายเป็นขี่ช้าง
จับตั๊กแตน อย่างเด็กนั่งดูการ์ตูนในยูทูบ
มีตัวการ์ตูนท่ีสอดแทรกเนื้อหารุนแรง
เพราะต้องการยอดไลค์ พ่อแม่ก็ไม่รู้จะ
ป้องกันอย่างไร
  แต่ถามว่าในแง่การเซ็นเซอร์
ประเด็นท่ีเป็นการเมืองเราก็ไม่เห็นด้วย 
ต้องดู 2 ประเด็น คือ เรื่องอะไร และ
คุมใคร เช่นเน้ือหาอะไรท่ีจะกระทบ
ประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงไม่ใช่เรื่องของ
ความมั่นคงทางทหาร แต่เป็นเรื่องเช่น
การสาธิตการฆ่าตัวตาย การก่อการร้าย
ท่ีต้องคุม ส่วนประเด็นคุมใครก็ต้องมี 
อัลกอริทึม หรือมีกลไกควบคุมผู้บริโภค
เยาวชนท่ีจะไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ 
แต่จะต้องระมดัระวังไม่ให้ไปกระทบหลกั
เสรีภาพ
 ผศ.พิจิตรากล่าวว่า ทุกวันน้ีเด็ก
นักเรียนจากเป็นร้อยคนดูทีวีกัน 20 คน 
สะท ้ อน วิ ธี เ สพสื่ อ ไ ม ่ เ หมื อน เ ดิ ม 
อนิเทอร์เน็ตทำาให้คนเข้าถึงง่ายขึน้ ตรงนี้
ต้องนำาทักษะการเล่าเรือ่งมาประยกุต์กับ
ส่ือออนไลน์ อย่าง “เพจอจีนั” ก็เป็นคนข่าว 
มาก่อน แน่นอนว่าคนธรรมดาไม่มีทาง 

ได้ข้อมูลเชิงลึก หรือการแข่งขันด้วย
ความไวแข่งได้แค่ระยะสัน้ แต่สกัพกัก็ไป
ไม่ไหว เราสูค้นในพืน้ท่ีท่ีมโีทรศพัท์ไม่ได้
 “ต ่อไปนักข ่าวจะท�างานรู ทีน 
น้อยลงท�างานเชิงลึกมากขึ้น เน้นไปท่ี 
คอนเทนต์เนือ้หาในเชงิลกึท่ีคนท่ัวไปเข้า
ถึงไม่ได้”
  อย่างสำานักข่าวอิศราท่ีเก่งเรื่อง
การเจาะเชงิลกึ ท่ีคนปกตทิำาไม่ได้ แต่อกี
ด้านก็ต้องรู้วิธีการเล่าเรื่องแบบออนไลน์
ให้น่าสนใจ 
 ท่ีสำาคัญจากน้ีนักข่าวจะเกิดขึน้ได้
โดยไม่ต้องสงักัดสำานักข่าว อย่างเพจอจีนั 
ท่ีต่อมาก็มีคนมาติดต่อให้ไปรับจ้างผลิต
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์อีกรอบ ตรงนี้ถือ
เป็นโอกาสของนักข่าวตัวเล็กตัวน้อย  
เหมอืนสตาร์ตอพั เพราะทุกวันน้ีมช่ีองทาง 
การสื่อสารฟรี ไม่ต้องพึ่งช่องใหญ่อีก
ต่อไป แต่อีกด้านก็ต้องแฟร์กับช่องทีวีท่ี
โดนผลกระทบจากเฟซบุ๊ก ยูทูบ เพราะ
ทีวีค่าใบอนุญาตแพงมาก กสทช.ต้อง
เข้าไปช่วยดูแล
 “หลายคนบอกว่าเป็นช่วงกรดีร้อง
ของคนท่ีเคยผกูขาดมาก่อน แต่อย่าลมืว่า 
เขากรดีร้องก็จรงิ แต่เขาเป็นผู้ประกอบการ 
ในประเทศ ขณะท่ีผู้บริโภคกำาลังว่ิงไป
ยังแพลตฟอร์มของผู้ประกอบการต่าง
ประเทศ ปัญหาคือกูเกิลไม่ได้รีจิสเตอร์
บริษัทในไทย แต่รีจิสเตอร์ท่ีสิงคโปร์ 
เงินโฆษณาก็ไหลออกนอกประเทศหมด 
สมัยก่อนเฟซบุ๊กก็ดูเสรี แต่เราเริ่มเห็น
กระบวนการผูกขาดที่ไปขมวดอยู่ สื่อใน
ประเทศผลิตคอนเทนต์เกือบตายแต่เงิน
ก็วิ่งไปยังเสือนอนกิน” 
 ผศ.พิจิตรากล่าวท้ิงท้ายว่า “รัฐ
ต้องดูเรื่องนี้ ก�ากับให้เกิดบรรยากาศ
แข่งขันในตลาดเสรีและเท่าเทียม เป็น
ธรรม ไม่เช่นน้ันจะกระทบไปท้ังห่วงโซ่
อุปทานและพานล้มไปท้ังอุตสาหกรรม 
เพราะคอนเทนต์ดีๆ ต้องมีการลงทุน” 
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 สัญญาณความเป ล่ียนแปลง
ชดัเจนขึน้เรือ่ยๆ เมือ่เมด็เงินจากโฆษณา
ที่เคยผูกขาดอยู่กับ “สื่อโทรทัศน์” ก่อน
หน้านี้ กำาลังแปรผันไหลไปสู่ “สื่อดิจิทัล” 
จนล่าสดุ ในปี 2560 รายจ่ายของโฆษณา
ท่ัวโลกผ่านสือ่ดจิทัิลมสีดัส่วนแซงหน้าสือ่
โทรทัศน์เป็นครัง้แรก และยงัมแีนวโน้มท่ี
จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
 ข้อมูลจาก MAGNA หน่วยงาน
วิจยัด้านสือ่ของ IPG Mediabrands ระบุ
ว่า ในปี 2560 มีการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ
โฆษณาบนสือ่ดจิทัิลท่ัวโลก ราว 6.8 ล้าน 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ของรายจ่าย
ผ่านส่ือโฆษณาท้ังหมด ในขณะท่ีมีการ
ใช้จ่ายไปกับสื่อโทรทัศน์ทั่วโลก 5.8 ล้าน
ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% ของรายจ่าย
ผ่านสื่อโฆษณาทั้งหมด
 ไม่เพียงเท่าน้ี MAGNA ยังคาด
การณ์ต่อไปอีกว่าในปี 2561 แนวโน้ม
การเติบโตของโฆษณาบนส่ือดิจิทัลจะโต
ราว 13% สวนทางกับสื่อโทรทัศน์ที่คาด
ว่าจะโตเพียง 2.5% ที่สำาคัญ ในปี 2563 
มีแนวโน้มท่ีโฆษณาบนส่ือดิจิทัลจะครอง
สัดส่วนตลาดได้เกิน 50% 
 สอดรบักับผลสำารวจจาก Innovid 
บรษิทัท่ีทำาแคมเปญให้ผูโ้ฆษณายกัษ์ใหญ่
หลายเจ้าระบุว่า นักการตลาดถึง 80% มี
แผนในการเพิ่มงบโฆษณาวิดีโอมากขึ้น
ในปีหน้า โดยเฟซบุ๊ก และกูเกิลยังเป็น
แพลตฟอร์มสำาคัญของการโฆษณาวิดีโอ
ออนไลน์ โดยเฟซบุ๊กครองส่วนแบ่ง 39% 
และกูเกิลครองส่วนแบ่ง 27% ของวิดีโอ
ออนไลน์

 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นการ
ตอกยำา้ถึงภมิูทัศน์สือ่ ท่ีกำาลงัเปลีย่นแปลง
ไปท่ัวโลก แม้เมด็เงนิโฆษณาจะไม่ได้เป็น
ปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวท่ีสะท้อน “ความ
นิยม” หรือการเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่อย่างน้อยก็
สะท้อนให้เห็นทิศทางการเสพสื่อของ
ประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากยุคสื่อ 
ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มาสู ่ยุคสื่อ
ออนไลน์ หรือสื่อดิจิทัล 
 แถมยงัปฏเิสธไม่ได้ว่าการล้มหาย
ตายจากของท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทีวีน้ัน
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินโฆษณา 
 ย้อนดสูถานการณ์ในประเทศไทย 
แม้ช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาสภาพแวดล้อม
ในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย
จะซบเซาไปตามสภาพเศรษฐกิจ และ
กำาลังซื้อทีช่ะลอตัว แต่สญัญาณทีช่ัดเจน
คือ การเติบโตของโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล
ท่ีเตบิโตจนแซงหน้าโฆษณาในสือ่สิง่พมิพ์ 
กลายเป็นอันดับสองรองจากสื่อโทรทัศน์ 
กรุป๊เอม็ ประเทศไทย ธรุกิจเอเยนซ ีและ
วางแผนลงทุนสือ่ ระบวุ่า ภาพรวมตวัเลข
โฆษณาปี 2559 มมูีลค่า 97,579 ล้านบาท 
ลดลง 11% จากปีก่อนหน้า ส่วนปี 2560 
คาดการณ์ว่าจะมมีลูค่า 91,195 ล้านบาท 
ลดลง 6.5% โดยกลุม่ท่ีอยูใ่นภาวะถดถอย
คือ สื่อดั้งเดิมโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7, 9 
ท่ีเม็ดเงินโฆษณากระจายไปยังทีวีดิจิทัล
ที่เกิดขึ้นใหม่ 
  การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ “สื่อ
ดิจิทัล” ทำาให้สามารถขยับตำาแหน่ง 
กลายเป็นสื่ออันดับสองท่ีครองเม็ดเงิน

โฆษณาสูงสุด แทนท่ีหนังสือพิมพ์ ด้วย
มูลค่า 11,780 ล้านบาท และมีแนวโน้ม
เติบโตต่อเน่ือง ปี 2560 สื่อดิจิทัลจะมี
ส่วนแบ่งตลาดเป็น 12.9% จากมูลค่าสื่อ
โฆษณาท้ังหมด ขยับจากปี 2555 ท่ีมี
สัดส่วนเพียง 2.3% 
 สาเหตุส่วนหน่ึงเป็นไปตามสภาพ
สงัคมท่ีพฒันาเปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มมากขึ้นจน
ครอบคลุม 75% ของประชากรท้ังหมด 
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จากปี 2558 ท่ีจำานวน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่เพียงแค่ 49% 
เท่านั้น 
    ข้อมูลปี 2560 คนไทยกว่า 83% 
มีสมาร์ตโฟนและใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้น 
จาก 2 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2558 เพิ่มเป็น 
2 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ในปี 2560 ในขณะที่ 
การใช้เวลากับสื่อโทรทัศน์และวิทยุมี
อัตราเท่าเดิมหรือลดลง
    กรุ ๊ปเอ็ม คาดการณ์ เม็ดเงิน
โฆษณาสือ่ดจิทัิล ปี 2561 มมีลูค่า 15,475 
ล้านบาท เตบิโต 31% โดย “โซเชยีลมเีดยี” 
จะเป็นกลุ่มท่ีมีเม็ดเงินโฆษณามากท่ีสุด
คือ 44% รองลงมาคือ ดิสเพลย์ 12% 
เสิร์ชเอนจิน 8% 
 ต้องยอมรับว่าทิศทางการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของ “โซเชียลมีเดีย” 
ทำาให้ครองสดัส่วนอนัดบัแรกของเมด็เงนิ
จากโฆษณาในส่วนของสือ่ดิจทัิลมาตัง้แต่
ปี 2558 ที่มีมูลค่า 3,417 ล้านบาท และ
ปี 2559 มูลค่า 4,237 ล้านบาท ปี 2560 
มูลค่า 5,224 ล้านบาท และปี 2561 อยู่ที่ 
7,200 ล้านบาท ท้ิงห่างงบโฆษณาวิทยซ่ึุง

สิ่งพิมพ์กระอัก ทีวีสะเทือน 
ในยุคที่เม็ดเงินโฆษณา ไหลสู่สื่อดิจิทัล

เรื่อง : McDEAW
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อยู่ที่ 3,150 ล้านบาท นิตยสารที่ 1,440 
ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนตร์ท่ี 3,250 
ล้านบาท 
 อย ่ างไร ก็ตาม หากจำ าแนก
พิจารณาในรายละเอียดของเม็ดเงินจาก
โฆษณาท่ีลงไปยังหนังสือพิมพ์น้ัน จะ
พบการลดลงอย่างต่อเน่ืองจนปี 2560 
มีสัดส่วนอยู่ที่ 9.8% ลดลงจากปี 2559 
ซึ่งอยู่ที่ 12.3% ปี 2558 อยู่ที่ 13.7% ปี 
2557 อยู่ที่ 15.1% ปี 2556 อยู่ที่ 16.7% 
ปี 2555 อยู่ท่ี 17.7% ปี 2554 อยู่ท่ี 
18.6% ปี 2553 อยู่ที่ 19.5% และคาดว่า 
ในปี 2561 จะเหลือส่วนแบ่งการตลาด
เพียงแค่ 7.6% 
 แต ่ แน ่นอนว ่ า  ในส ่ วนของ
ประเทศไทย ไม ่ง ่ายท่ีสื่อดิจิ ทัลจะ
ก้าวเข้ามาเป็นอันดับหน่ึงในส่วนแบ่ง
งบโฆษณาโดยรวมท้ังหมด ย่ิงเวลาน้ี 
สั ด ส ่ ว น ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ม็ ด เ งิ น 
ในสื่ ออิ น เทอร ์ เ น็ต เ ริ่ ม เ กิดอาการ
ถดถอยลงไป หลั งจากเพิ่ ม สู งขึ้ น 
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา เช่นเดียวกับ
สื่อโทรทัศน์ท่ีเริ่มดึงดูดเม็ดเงินโฆษณา
ให้ไหลกลับไปเหมือนเดิม แต่เป็นการ
กระจายไปยังทีวีช่องใหม่
 ล่าสุด ข้อมูลจากบริษัท นีลเส็น 
ประเทศไทย จำากัด รายงานการใช้
งบโฆษณาผ่านสื่อปี 2560 (มกราคม-
ธันวาคม 2560) พบว่า มีมูลค่ารวม 
101,445 ล้านบาท ติดลบ 6% จากปี 
2559 ประกอบด้วย ทีวีแอนะลอ็ก 40,966 
ล้านบาท ติดลบ 13.12% เคเบิล-ทีวี
ดาวเทียม 2,913 ล้านบาท ตดิลบ 15.57% 
ทีวีดิจิทัล 21,907 ล้านบาท โต 7.42% 
วิทยุ 4,476 ล้านบาท ติดลบ 14.95% 
หนังสือพิมพ์ 7,706 ล้านบาท ติดลบ 
21.82% แมกกาซีน 1,943 ล้านบาท 
ตดิลบ 33.60% สือ่ในโรงภาพยนตร์ 6,807 
ล้านบาท โต 25.01% ป้ายบิลบอร์ด 6,391 
ล้านบาท โต 12.78% สื่อเคลื่อนที่ 5,878 
ล้านบาท โต 10.14% สื่อ ณ จุดขาย 946 
ล้านบาท โต 10.14% ส่ืออินเทอร์เน็ต 

1,513 ล้านบาท ติดลบ 12.59%
 พิจารณาการใช้งบโฆษณาเฉพาะ
เดือนธันวาคม 2560 พบว่า มีมูลค่า 
8,787 ล้านบาท ติดลบ 8.46% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน สือ่สิง่พมิพ์ยงัอยูใ่นอาการ
น่าเป็นห่วงคือ งบโฆษณาลดลงไปอย่าง
มาก คือ หนังสือพิมพ์ได้งบ 635 ล้าน
บาท ตดิลบ 33.92% แมกกาซนี 151 ล้าน
บาท ติดลบ 29.77% แต่สื่ออินเทอร์เน็ต
ซึ่งได้งบ 120 ล้าน ก็ยังติดลบ 11.76% 
ใกล้เคียงกับทีวีช่องเก่า 3,615 ล้านบาท 
ติดลบ 11.72% เคเบิล-ทีวีดาวเทียม 216 
ล้านบาท ติดลบ 16.60% วิทยุ 407 ล้าน
บาท ติดลบ 16.94%
 น่าสนใจตรง สื่อทีวีดิจิทัล ได้งบ
โฆษณา 1,915 ล้านบาท โตขึ้น 9.99% 
ส่ือในโรงภาพยนตร์ 555 ล้านบาท โต 
4.32% สื่อนอกอาคาร 574 ล้านบาท โต 
7.69% สื่อ ณ จุดขาย 86 ล้านบาท โต 

6.17% 
   นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายก
สมาคมมีเดียเอเยนซี และธุรกิจสื่อแห่ง
ประเทศไทย ฉายภาพเม็ดเงินโฆษณา
ในปีท่ีผ่านมาว่า จากเดิมท่ีเคยคิดว่าจะ
ติดลบเยอะแต่ปลายปีตัวเลขก็ดีขึ้นมา 
น่าจะแตะแสนล้าน แม้จะลดลงก็เป็น
อัตราท่ีลดลงจากปี 2559 โดยสาเหตุท่ี
โฆษณาลดลงเพราะหลายปัจจัย ท้ังคน
ลังเลการใช้เงิน ทำาให้ผู้ค้าไม่ลงโฆษณา 
คนเริ่มระวังการใช้เงิน จากเดิมท่ีอาจ
จะใช้สินค้าแพงก็เปล่ียนมาเป็นยี่ห้อท่ี
ทดแทนกันได้ งบโฆษณาจึงลดลงจาก
สินค้าตัวใหญ่ๆ
  อีกปัจจัยคือเรื่องการย้ายสื่อ 
ซึ่งต้องยอมรับว่างบโฆษณาย้ายจาก
โทรทัศน์ไปยังออนไลน์ท่ีราคาโฆษณา
ถูกกว่า ทำาให้งบโฆษณาโดยรวมลดลง 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าท่ี
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โฆษณาย้ายจากโทรทัศน์ไปออนไลน์ 
เพราะเหตุผลเรื่องราคาโฆษณาถูกกว่า
ประการเดียว แต่อีกส่วนเป็นเพราะ
ออนไลน์เข้าถึงเป้าหมายจริง มีดาต้า
สามารถพิสูจน์ยืนยันได้แบบเรียลไทม์ 
เมื่อประกอบกับราคาไม่แพง ในช่วงท่ี
เศรษฐกิจไม่ดีทำาให้โฆษณาไปสู่ออนไลน์
มากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ปี 2560 สภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น ดังจะเห็นจากการอุปโภค 
บรโิภคท่ีมากขึน้ หุ้นขึน้ คนเริม่ใช้สตางค์ 
สินค ้ามีการแข ่งขันเยอะขึ้น สินค ้า
ฟุ ่มเฟือยเริ่มกลับมาบ้าง ท่ีเห็นได้ชัด 
คือพวกโปรโมชั่นท้ังหลายซึ่งเคยเงียบไป
ในช่วงปี 2559 เริ่มกลับมาคึกคัก มีการ
จัดอีเวนต์ มีการจัดเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 
ทำาให้สินค้าต่างๆ ขายดี งบโฆษณาจึง
เริ่มไหลกลับมายังส่ือทีวีท่ีเป็นแมสมาก
ขึ้น 
 “ถามว่าสือ่เปลีย่นไปหรอืไม่ สือ่ไม่
ได้เปลี่ยนไปจากเดิม อาจใช้งบมากขึ้น 
อย่างทีวีท่ีหลายช่องก็ปรับปรุงตัวเอง  
พีพีทีวีแถลงเรื่องรายการใหม่ ช่องสาม
ปรับผังรายการ ทำาให้คนดูสนใจเรตติ้ง
กลับมา โฆษณาจึงมีแนวโน้มจะกลับ
มายังทีวีมากขึ้น เดิมในส่วนของทีวีท่ี
ลดไป ภาพรวมก็ยังอยู่ท่ี 50% ของงบ
ท้ังหมดประมาณหนึง่แสนล้าน และไม่น่า 
ลดลงไปมากกว่านี ้ปีน้ีจงึน่าจะดีขึน้ ส่วน
จะขึ้นมากน้อยแค่ไหนอยู่ท่ีทีวีจะทำาดี
ออกมาดึงคนดูได้แค่ไหน”
 นายไตรลุจน์ประเมินว่า แนวโน้ม 
โฆษณาในสื่อออนไลน์ ท่ีอยู่ระดับกว่า 
10% ของภาพรวมท้ังหมด ถึงจะสูงขึ้น 
แต ่ ก็คงไม ่ เ กิน 20% ป ัญหาคืองบ
โฆษณาท่ีเยอะน้ันไปกระจุกอยู่ท่ีเว็บไซต์ 
ต่างประเทศ ซึ่งเราเป็นห่วงเพราะเป็น
ตวัเลขท่ีเพิม่ขึน้แต่ไม่ได้เข้าไทย ไหลออก
ไปยงัต่างประเทศ โฆษณาในสือ่ออนไลน์ 
70-80% อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊ก 
 ขณะท่ีส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีต้องต่อสู้กับ
สื่อออนไลน์นั้น เวลาน้ีส่ือส่ิงพิมพ์น่าจะ

ผ่านจดุท่ีได้รบัผลกระทบไปมากท่ีสดุแล้ว 
ดังจะเห็นว่าคนท่ีเป็นตัวจริงก็สามารถ
อยู่รอด หรือต่อไปอาจจะมีหนังสือพิมพ์ 
นิตยสารปิดตัวก็แค่เล่มสองเล่ม แต่ภาพ
รวมก็ยังอยู่ ไม่ได้หายไป ส่ือท่ีเฉพาะ
กลุ่มอย่างหนังสือจักรยาน มอเตอร์ไซค์ 
เครื่องเสียง กล้องถ่ายรูป นาฬิกา ก็ยัง
อยู่ได้เพราะมีกลุ่มเป้าหมายทีช่ัดเจน แต่
พวกที่จะหายไปก็คือพวกแมส ยอดพิมพ์
เยอะแต่คนซื้อน้อย 
  “ในมุมท่ีต้องติดตามต่อจากน้ีคือ
การแข่งขันของโทรทัศน์ ซ่ึงเริ่มเห็นการ
ปรับผังในหลายช่อง ส่ิงสำาคัญท่ีคนจะ
เลือกลงโฆษณา ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลหาก
เจ้าของสื่อรู้ว่าใครเป็นคนใช้สื่อของเขา
สามารถไอเด็นทิฟายได้ชัดเจนว่ากลุ่ม
คนดูเป็นใคร ก็จะได้เปรียบ สามารถ
ไปเสนอให้แมตช์กับสินค้าของลูกค้าได้ 
ลูกค้าก็จะมั่นใจไม่พลาดกลุ่มเป้าหมาย 
สื่อออนไลน์จึงได้เปรียบ เพราะเป็น
ทูเวย์คอมมูนิเคชั่น และน่าจะมีแนวโน้ม 
ท่ีโฆษณาจะสูงขึ้นแต่ไม่มาก เพราะ
ออนไลน์เจาะกลุ่มได้จริงแต่ก็ยังไม่แมส
เท่ากับทีวี” 
 นายกสมาคมมเีดียเอเยนซีฯ กล่าว
ว่า ต่อจากนี้ทีวีน่าจะต้องปรับตัวไปตาม
แพลตฟอร์มท่ีเปลี่ยนไป คือปัจจุบันคน
ดูทีวีไม่ได้ดูจากจอท่ีบ้านเหมือนแต่ก่อน
แล้ว แต่ดูผ่านไอแพด มือถือ ดูรายการ
ทีวีออนไลน์ ดังน้ัน การวัดเรตติ้งท่ี
ปัจจุบันยังวัดจากจอท่ีบ้านอยู่ตรงนี้ยังมี
ช่องว่างท่ีทีวีอาจจะต้องตามไปหาคนดู
ในแพลตฟอร์มเหล่านัน้ ไม่อย่างน้ันคนดู
จะหายหมด โฆษณาก็จะหายตามไปด้วย 
รวมท้ังอาจจะขยายไปถึงการขายโฆษณา
ในแพลตฟอร์เหล่านั้นด้วย 
 ส่วนจะมีสื่อแปลกใหม่เกิดขึ้นมา
ในช่วงต่อจากนีห้รอืไม่ คงยงัไม่มี แต่อาจ
จะแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม หรือมีลูกเล่น 
ในตัวเองท่ีมากขึ้น เช่น ส่ือนอกบ้าน  
จากเดมิท่ีเป็นภาพเฉยๆ ปัจจบัุนก็เปลีย่น
ไปเป็นภาพเคลื่อนไหว ต่อไปอาจเป็น 

Virtual Reality (VR) หรอืภาพเสมอืนจรงิ 
ภาพสามมิติ เพราะเทคโนโลยีรออยู่แล้ว 
ขณะท่ีความนิยมในเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก  
อินสตาแกรมจะลดลงหรือไม่น้ัน ก็อยู่ท่ี 
เว็บโลคอลของคนไทยจะไปสู้ได้หรือไม่ 
หากทำาดีให้คนดูรายการต่างๆ ในเว็บไทย 
ได้ไม่ต้องไปเปิดในกูเกิล ยูทูบ เฟซบุ๊ก
ไลฟ์ ก็จะสู้ได้และทำาให้เงินเข้าประเทศ 
อกีท้ังอยู่ท่ีรฐับาลจะเข้าไปกำากับดูแลด้วย
 “ผศ.พจิติรา สคึาโมโต้ หัวหน้าภาค
วิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” กล่าวว่า ในส่วน 
ของยูทูบท่ีเข้ามาแย่งค่าโฆษณาและ
สุดท้ายรายได้ก็ออกนอกประเทศนั้น 
แต่ละส่ืออาจจะต้องมาทบทวนบทบาท
ตัวเอง จากเดิมท่ีอาจารย์เคยแนะนำา
ให้แต่ละสถานีมียูทูบออฟฟิเชียลของ
ตัวเอง เพื่อดึงคนดู แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว 
เพราะโฆษณาจะว่ิงไปทางน้ันหมด ถ้า
นำารายการของคุณไปลงท้ังรายการก็จะ
ไม่กลับมาดูของคุณ คุณก็จะมอบเงิน 
ค่าโฆษณาให้ยูทูบ
  อย ่ างไร ก็ตาม อยากให ้มี
ยทุธศาสตร์ เหมอืนอาเซียนนิวส์เน็ตเวิร์ก
ท่ีเมือ่คนค้นหารายการในยทููบเขาก็จะได้
คลิปมาหนึ่งนาที หากจะดูเต็มๆ ก็ต้อง
กลับไปดูของเขาที่แพลตฟอร์มเขาเอง 
ดังนั้น สื่อทีวีต้องกลับไปวางยุทธศาสตร์ 
เช่น ใช้สตรีมมิ่ง ดูเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านหน้า
จอมือถือ แต่หากกระจายต่างคนต่างทำา
อาจจะไม่เวิร์ก แยกกันไปตาย สุดท้าย
ทางออกอาจจะต้องมีแพลตฟอร์มกลาง 
ให้ทุกช่องมีรายการในนั้น เพราะคนดู
เขาพร้อมจะจ่าย หากไม่แพงมาก ไม่งั้น 
ตายหมู ่เพราะไม่ใช่แข่งกันเองในประเทศ
แต่เป็นการแข่งกันระหว่างประเทศท่ีเขา
เป็นเสือนอนกิน



37

 Da t a  J o u r n a l i sm  ห รื อ
วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล กำาลังกลาย
เป็น “ทางเลือกใหม่” ในสนามแข่งขันใน
สนามข่าวยุคดิจิทัล ซึ่งมีข้อมูลล้นทะลัก
อยู่ในอากาศ แต่ด้วยจุดเด่นตรงความ 
น่าเชือ่ถือ ด้วยกระบวนการการแปรข้อมลู 
ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในรูปแบบต่างๆ หยิบ 
แง่มุมท่ีน่าสนใจมานำาเสนอ ผสมผสาน
ไปกับลกูเล่นสมยัใหม่ อาทิ อนิโฟกราฟิก  
วิชวลไลเซชั่น ทำาให้เรื่องท่ีดูยุ ่งยาก 
ซับซ้อนเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น 
 ‘ปานามาเปเปอร ์ส ’ ถือเป ็น
ตัวอย่างท่ีชัดเจนของวารสารศาสตร์เชิง
ข้อมูล จากจุดเริ่มต้นเมื่อหนังสือพิมพ์

เยอรมัน ซุดดอยเชอร์ (Süddeutsche 
Zeitung) ได้เอกสารการเงินจากบริษัท
กฎหมายแห่งหนึง่และส่งต่อไปให้สมาคม
ผู ้ ส่ือข ่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ  
(International Consortium of Investi-
gative Journalists - ICIJ) ที่มีเครือข่าย
ผู้สื่อข่าวมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก ส่งผล
ให้เกิดข่าวที่เขย่าโลกชิ้นสำาคัญ 
 จากชดุข้อมูลเอกสาร 11.5 ล้านชิน้ 
ในรปูแบบดจิทัิลด้วยความจ ุ2.6 เทราไบต์ 
ถูกกล่ันออกมาจนพบว่ามีการซุกบัญชี
ทรัพย์สิน ซ่ึงบางกรณีเข้าข่ายหลบเลี่ยง
ภาษี พาดพิงไปถึงเศรษฐี นักการเมือง  
ระดับบิ๊กๆ ในหลายประเทศ เบื้องหลัง

การถอดรหัสข้อมูลมาจากโปรแกรม
เข้าไปจัดระเบียบข้อมูล ก่อนท่ีนักข่าว
จะหยิบข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปออกมาเป็นประเด็นข่าว 
 ผศ.พจิติรา สคึาโมโต้ หัวหน้าภาค
วิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ยัง
ไม่มีคำานิยามของ Data Journalism ที่
ชัดเจนตายตัว มีความพยายามอธิบาย
ว่าเป็นเรื่องของการใช้อินโฟกราฟิก  
นำาเสนอ ข้อมลู ตวัเลข แต่ส่วนตวัอาจารย์
มองว่า เป็นรูปแบบการทำางานข่าว 
ท่ีเชื่อมข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกดิจิทัล  
ท่ีมีข้อมูลมหาศาล ซ่ึงได้มาโดยใช้การ
จัดเก็บแบบแมนวลแต่เป็นการจัดเก็บ
แบบอัตโนมัติ และนำาทักษะนักข่าวมา
วิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลออกมา 
 “บ๊ิกดาต้า ก็ส่วนหน่ึง ทักษะนักข่าว 
ก็ต้องมี เพื่อท่ีจะมองว่าประเด็นไหน 
น่าเล่น นักข่าวคมตรงนี้ ไม่ใช่เอาข้อมูล
ท้ังหมด มาให้ผู้บริโภค ท่ีอ่านไม่รู้เรื่อง 
นักข่าวต้องสกัดเพื่ออ่านให้รู ้เรื่องสนุก 
ยกตัวอย่าง โปรเจ็กต์ของทางคณะเมื่อ 
ปีท่ีแล้วท่ีสอนเด็ก โดยให้เด็กไปเก็บข้อมลู
ด้วยมือ มีการทำาเรื่องนิตยสารปิดตัว 
ทำาเป็นไทม์ไลน์ อินโฟกราฟิก เล่าเรื่อง
ด้วยดาต้า เราจะเห็นเลยว่า นิตยสาร
เปิดตวัเมือ่ไหร่ ปิดเมือ่ไหร่ การกระจกุตวั 
ของการปิดนิตยสารอยู่ปีไหน นำาไปสู่
การวิคราะห์” 
 ผศ.พิจิตรากล่าวว่า นักข่าวไม่ใช่
ได้ข่าวจากแค่การไปสัมภาษณ์อีกแล้ว 
แต่นกัข่าวจะต้องทำางานเชงิวิเคราะห์ นำา
ข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นข่าว ถ้ามีดาต้าก็

Data Journalism ทางรอดของสื่อในยุคดิจิทัล 
เมื่อความน่าเชื่อถือชี้ขาดกันที่ “ข้อมูล” 

เรื่อง : บิ๊กสื่อ
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สามารถนำามาเรยีง เราจะเห็นว่านิตยสาร
ปิดตวัในช่วงน้ันเกิดตอนท่ีเว็บไซต์พนัทิป 
เป ิดตัวพอดี เหล ่า น้ีต ้องใช ้ความ
สร้างสรรค์ เพราะข้อมูลที่ได้สามารถนำา
ไปเล่นได้หลายแง่มมุ แต่ปัญหาส่วนหนึง่
คือ เมอืงไทยมโีอเพ่นดาต้า น้อยมาก แต่
ก็พอมีหน่วยงานอี-กอฟเวิร์นเมนต์ท่ีพอ
จะเข้าถึงได้อยู่บ้าง 
 “แม้แต่กรณีข่าวเรื่องนาฬิกาของ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี ที่เห็นบางส�านักข่าวเริ่มไปไล่ดู 
ว่าเคยใส่นาฬิกาอะไรบ้าง นักข่าวไม่
จ�าเป็นต้องท�าข่าวเชงิปรมิาณ แต่สามารถ
เล่าเรือ่งเชงิคุณภาพ จากประวัตภิาพถ่าย
ท่ีตัวเองเคยถ่ายมาในอดีต แล้วน�ามา
ใช้วิเคราะห์ได้ชัดเจนเพราะเป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ ไม่ต้องไปสัมภาษณ์ว่าซื้อ
นาฬิกามาจากไหน ได้แต่ใดมา เพราะ
การท�างานข่าวเหมือนการท�าวิจัยท่ีการ
สัมภาษณ์จะเป็นออปช่ันสุดท้ายเพราะ
เป็นความเห็นไม่ใช่ความจริง
  “อาจารย์ว ่าตอนน้ีฝุ ่นตลบอยู ่ 
คุณกลับไปดูอาร์ไคฟ์ของคุณ จัดระบบ
ดีๆ แล้วจะเห็นว่าเล่นได้สนุก อย่าง
ข่าวอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ซึ่ง
นิสิตอยากจะทำาก็ได้พ่ีนักข่าวมาช่วย 
ชี้ประเด็นว่าประเด็นไหนขายได้ ไม่ได้ 
เช่น สีรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ไม่ต้อง 
ไปสัมภาษณ์อะไรในรูปแบบดิจิทัลมี
ข้อมูลเต็มไปหมด ของประเทศไทยเวลา
นี้ หลายสำานักข่าวก็เริ่มทำามากขึ้น เช่น 
เว็บเดอะแมทเทอร์ ท่ีทำาเรื่องละครไทย
ตบกันก่ีครั้ง หรือ สำานักข่าวออนไลน์ 
ไทยพับลิกา ที่เอาดาต้ามาพล็อตทำาเป็น
เรื่องว่าภาษีคุณหายไปไหน” 
  ในต่างประเทศ Data Journalism 
เกิดขึ้นมานานแล้ว ของนิวยอร์กไทม์ส 
ก็ทำามาเมือ่ 5-6 ปีท่ีแล้ว เอน็เอชเค 4-5 ปี 
ซึ่งกว่าจะนำาเสนอออกสู่หน้าจอเขาต้อง
วางระบบท่ีน่าจะใช้เวลาเกือบ 10 ปีได้ 
เป็นมมุมองท่ีเห็นว่าเทรนด์ดิจทัิลกำาลงัมา 
น่าจะนำามาสร้างมูลค่าจากกระแสดิจิทัล 

เพราะดิจิทัลหาข้อมูลง่าย หรือการจัด
เก็บข้อมูลของสำานักข่าวเองท่ีเป็นการ
ลงทุนระยะยาว เก็บไปเรือ่ยๆ ในอนาคต
ก็สามารถเล่นได้อกีเยอะ สำานกัข่าวเก่าๆ 
ก็อาจไปดูของตัวเอง และจัดเรียงข้อมูล
ให้อยู่บนไฟล์ดิจิทัลเพื่อดึงไปใช้งานง่าย
ผสมกับการเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องใหม่ๆ 
  ด ้าน “ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ 
นักวิชาการอิสระด ้านนิวมี เ ดียและ
ส่ือมวลชน” กล่าวว่า กระบวนการผลิต
ส่ือเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง จาก
เดิมท่ีสื่อมวลชนมักจะอ้างถึงความเป็น
ฐานันดรพิเศษ แต่ในโลกดิจิทัลทำาให้ทุก
อย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ดังนั้น จึงควร
ท่ีจะมาถึงยุคเรเนซองส์ ท่ีเราต้องฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการด้านสื่อสารมวลชน สาขา
วารสารศาสตร์ ซ่ึงท่ัวโลกกำาลงัทำาอยู ่เพือ่
ทำาให้สื่อกลับมาอยู่ในสถานภาพท่ีได้รับ
การยอมรับในสังคมมากขึ้น 
 “ส่ิงท่ีทำาอยู่ในปัจจุบัน เรากำาลัง
ดาวน์เกรดสือ่ ท้ังการแปะลงิก์ไปเอาข่าว
มาจากพวกอินฟลูเอนเซอร์ อีจัน อีเจี๊ยบ 

จ่าฯ โดยไม่มีอะไรเหนือกว่า แต่ในเชิง
วารสารศาสตร์ หัวใจสำาคัญคือ อนิเวสตเิกทีฟ 
ซึ่งเป็นการเจาะลึก วิเคราะห์มากกว่า
แค่ผิวเผิน แต่ในยุคแอนะล็อกทำาได้ยาก 
ทำาได้น้อย ขณะที่ในอนาคต 5G กับ I 
nte rnet of Th ings ( IoT ) หรือ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งจะประสานเข้ากับ
โลกสื่อมวลชน” ดร.สิขเรศกล่าว 
 Data Journalism หากเทียบเคียง 
ก็คล้ายกับไซด์บาร์ หรือเคียงข่าว แต่
ปัจจุบันไม่ใช่แค่หน้ากระดาษ หน้าจอ 
เพียงอย่างเดียว แต่ลึกไปถึงวิดีโอ ภาพ 
เสียง ประสาน 5G IoT ถ้าถามถึง 
คำานิยามของ Data Journalism จริงๆ 
แล้วก็เป็นการประสานบูรณาการระหว่าง
นิเทศศาสตร ์ วารสารศาสตร ์ กับ
เทคโนโลยีร่วมสมัย ตอนน้ีเราพูดถึงแค่
ดิจิทัล แต่ต่อไปมันไม่ใช่ดิจิทัลแต่เป็น 
IoT และ 5G เป็นการประสานอภิวัตน์ 
ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลย ีโดยหัวใจคือ
วารสารศาสตร์ ไม่ใช่เทคโนโลยี ปรับไป
สูนิ่เวศใหม่ใช้ประโยชน์มานำาเสนอข่าวให้
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เกิดอรรถประโยชน์มากขึ้น ในทุกบริบท 
  ตวัอย่างท่ีประสบความสำาเรจ็คือ 
ปานามาเปเปอร์ส หรือการเปิดเผยการ
คอร์รปัชนัระดับโลก ซ่ึงจรงิๆ แล้วเมอืงไทย 
ก็มส่ีวนเก่ียวข้อง โดยถือเป็นบ๊ิกโปรเจก็ต์
ท่ีได้รับรางวัลใหญ่จากการเปิดเผยวงจร
คอร์รัปชัน การแลกผลประโยชน์ ท้ัง
ผู้นำาประเทศ นักธุรกิจ จากสมัยก่อนท่ี
เป็นการไซฟ่อนเงิน ติดสินบนธรรมดา 
แต่ครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของนักข่าว
หลายประเทศ นำาเสนอข้อมลูจากเอกสาร
เป็นพันๆ หน้า 

Data Journalsim นั้น ในเชิงโครงสร้าง
พื้นฐานท้ังข ้อมูลจากสหภาพรัฐสภา 
(IPU) และสหประชาชาติ (UN) อันดับ
อินฟราสตรัคเจอร์ เราไม่ได้ด้อยกว่า
ใครในเอเซีย หรืออุปกรณ์ท่ีรองรับทุก
วันนี้ประชาชนท่ีเดินห้างตั้งแต่ระดับเล็ก
จนถึงระดับหรูมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟนกัน 
แทบท้ังนั้น ดังน้ัน สองส่วนใหญ่คือ 
ระบบ และ อุปกรณ์ ถือว่ามีความพร้อม 
เหลือแต่องค์กร สถาบันสื่อ และสถาบัน 
วิชาชีพ จะปาวารณาตัวเองให้พร้อม
หรือไม่ 

ไม่พร้อมไม่ได้เกิดจาก โครงสร้างพืน้ฐาน 
หรือผู้รับสาร แต่ต้องถามว่าพวกเรา
กันเอง สถาบันวิชาชีพ วิชาการพร้อม
ขนาดไหน ความไม่พร้อมเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง (Disruption) ท่ีทำาให้เรา
มึนงง ชะงักงัน ในองค์กรสื่อเอง กำาลัง
เกิดการประสานระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ 
ที่มีความเห็นแตกต่าง เช่น คนรุ่นเก่าไม่
เห็นความสำาคัญของเทคโนโลยี มองว่า
เดี๋ยวก็ผ่านไปไม่ต้องไปบ้าเห่อ ส่วนคน
รุ่นใหม่เห็นว่าต้องปรับ
 “การเกิดดิสรัปชั่นทำาให้เป็นจุด

กรณีข่าวเรื่องนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
ที่เห็นบางส�านักข่าวเริ่มไปไล่ดูว่าเคยใส่นาฬิกาอะไรบ้าง 

นักข่าวไม่จ�าเป็นต้องท�าข่าวเชิงปริมาณ แต่สามารถเล่าเรื่องเชิงคุณภาพ 
จากประวัติภาพถ่ายที่ตัวเองเคยถ่ายมาในอดีต แล้วน�ามาใช้วิเคราะห์ ได้ชัดเจน

เพราะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ต้องไปสัมภาษณ์ว่าซื้อนาฬิกามาจากไหน ได้แต่ใดมา

 ส่วนในประเทศไทยหากจะทำาก็
สามารถทำาได้ เช่น คดีที่ศาลตัดสิน คำา
พิพากษายาวๆ คนไม่มีเวลาไปอ่าน แต่
นักข่าวสามารถย่อยข้อมูลเหล่าน้ัน ทำา
เป็นกราฟิก ข้อมลู วิดโีอ ให้คนสนใจและ
สามารถเจาะลกึ มนัหมดยคุฉาบฉวย ยคุ
ก๊อบปี้ เพสต์ ถ้าเราไม่อภิวัตน์ให้เข้าทัน
กับเทคโนโลยท่ีีกำาลงัจะเกิด ในอกี 2-3 ปี 
สื่อของพวกเราก็จะตกตำ่าลงเรื่อยๆ ถาม
ว่าประเด็นเรื่องคนดูกับคนผลิตนั้นก็
เหมือนไก่กับไข่ ไม่ใช่เรื่องไหนเกิดก่อน 
แต่เราในฐานะผู ้ผลิตสารต้องอภิวัตน์ 
ตัวเราก่อน 
  สำาหรับความพร้อมกับการก้าวสู่ 

 “สถาบันวิชาชีพเราปรับตัวไหม 
ผมช่วยเถียงแทนพวกคุณเลยว ่าเรา 
ปรบัตวั ดูได้จากยอดแฟนเพจ ซับสไครเบอร์ 
ท่ีเพิ่มขึ้นติดท็อปในเอเซีย ดังน้ัน เชิง
ปรมิาณเราปรบั แต่อาจปรบัในเชงิแฟชัน่ 
หากไปดใูนโต๊ะกองบรรณาธกิารเวิร์กโฟลว์ 
ท่ีเห็นเราปรับกันแค่ 50% ซึ่งอาจคิดว่า 
เราปรับไปดิจิทัลแล้ว แต่การทำางาน
ยังแอนะล็อกอยู่บางส่วน ส่วนสถาบัน
วิชาการ ต้องฝากเตือนว่าเราต้องสอน
ไปข้างหน้า นักเรียนเรียน 4 ปี ออกไป
ทำางาน ดังนัน้ต้องมองไป 8-10 ปีล่วงหน้า 
เพื่อให้นักเรียนจบไปต้องใช้งานได้“ 
 ดร.สิขเรศขยายความว่า ความ 

สุญญากาศ ท้ังเทคโนโลยี เกิดการ
เปล่ียนแปลงจาก 3G กระโดดมา 
4G เลยทำาให้เรามึนงงเชิงโครงสร้าง  
ผู้บรหิารท่ีมวิีสยัทัศน์เคยลงทุนรองรบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีผ่านมา เช่น เวลาเราจะ
ก้าวสูด่จิทัิล ทุกคนก็ทำาเว็บหมด บางท่ีเพิง่
ส่งมอบงาน ก็ถูกโจมตีโดยโซเชียลมีเดีย 
สถานีโทรทัศน์ใหญ่บางแห่งเครื่องตาย
อยูท่ี่สำานกังานยงัไม่ได้ ผมว่ามนัเป็นช่วง
รอยต่อที่ชะงักงัน“ 
 ท้ังน้ี ไม่ใช่เรือ่งง่ายท่ีจะอธิบายให้
ผู้บริหารเข้าใจถึงความสำาคัญของ Data 
Journalism เอาแค่นิยามยังต้องใช้เวลา
พูดคุย ต้องหาคำามาอธิบายไม่ให้มีคำา 
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วิชาการเว่ินเว้อมาอธิบาย จะไปโทษ
นายทุนก็ไม่ได้เรามองโลกอย่างเข้าใจ
ไม่ใช่มองโลกอย่างยูโธเปีย ส่วนหนึ่งเรา
ไม่มีบิซิเนสโมเดลว่า Data Journalism 
จะก่อให้เกิดรายได้ต่อองค์กรอย่างไร 
ขณะเดียวกันก็ต้องถามคำาถามในฐานะ
ประชาชนผู้เสียภาษีเชิงโครงสร้าง สถานี
โทรทัศน์บรกิารสาธารณะ 3-4 ช่องท่ีมอียู่ 
ไฉนเลยไม่เป็นหัวแรงพัฒนา Data  
Journalism อย่างไทยพีบเีอสก็เริม่ทำาแล้ว
แต่ยังไม่เห็นพัฒนาการมาก 
   ส่วนสำาคัญคือ เราไม่ได้ลงทุน 
ในการศึกษาวิจัยพัฒนา เหมือนท่ีเรา
ไม่ได้ลงทุนเรียนรู้โซเชียลมีเดีย จนต้อง
ก้าวตามนวัตกรรม เหล่าน้ีเราก้าวช้ากว่า
เว็บไซต์ 5 ปี เราก้าวช้ากว่าโซเชยีลมเีดยี 
5 ปี เราก้าวช้ากว่าทีวีดิจิทัลไป 10 ปี 
เพราะเราไม่ลงทุน R&D เลยมีปัญหา
ตรงนี้ ถ้าเราคิดแบบไม่ลงทุน ก็คือเข้าสู่
วังวนเดิม ไม่ใช่ต่างชาติไม่มีปัญหา เขา
ก็มีปัญหาแต่เขามองภาพชัดเจน 
 ต่อไปเรากำาลงัจะเสีย่งท่ีจะเกิดการ 
ดิสรัปชั่นเมื่อก้าวสู่ 5G และอินเทอร์เน็ต 
ออฟธิง เราต้องไปดูว่าความคุ้มทุนอยู่
ตรงไหน ต้องลงทุนล่วงหน้าไปก่อน 
ซึ่งขอเอาใจช่วยนักข่าวท่ีต้องการจะทำา 
Data Journalsim ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก
ใหม่ เดมินกัข่าวยคุก่อนก็ใช้กระบวนการ
ทำาข่าวสบืสวนสอบสวน เพยีงแค่ไม่มกีาร
เก็บข้อมูลแบบระบบคอลเลคดาต้า ไม่มี
ดิจิทัล จนระยะหลังวัฒนธรรมฉาบฉวย
ในยุคโซเชียลมีเดียเข้ามาแทรก 
 ดร.สิขเรศประเมินว่า การทำาข่าว
เชงิ Data Journalsim สามารถทำารายได้
ได้ และยงัเชือ่มโยงกับแพลตฟอร์มต่างๆ 
ของสื่อ เช่น โทรทัศน์ก็ไม่จำาเป็นต้องเอา
ข่าวเชงิ Data Journalism ไปขึน้จอใหญ่
ทั้งหมด อาจจะมาทำาเป็นกราฟิก ให้กด
เข้าไปดูในเว็บไซต์ หรือทางเพจ หรือ
อย่างไซด์บาร์ เคียงข่าว ถ้าทำาขึน้หน้าจอ
ในเวลาจำากัดยากก็ให้ทำาข้ามแพลตฟอร์ม
ให้เชือ่มโยงกัน ให้คนสามารถคลกิเข้าไป

ดูสามารถสร้างรายได้อีกทาง 
 “แทนท่ีจะมองโซเชียลมีเดียเป็น
ศัตรู ทำาให้เป็นมิตรดีกว่า ถ้าจะบอกว่า 
Data Journalism ยงัมหีวังน้ันบอกไม่ได้ 
แต่เราต้องสร้างความหวังมากกว่า หาก
เราไม่สร้าง เราก็ตาย ทุกวันน้ีไม่สามารถ
ไปหยุดยั้งโอทีที (Over The Top หรือ 
บริการมูลค่าเพิ่ม) ได้ เราไม่ต้องไปมี
ความคิดท่ีจะหยุดโซเชียลมีเดีย เพราะ
เทคโนโลยีเป ็นกลางท้ังหมดเราต้อง
สร้างความพร้อมของตัวเราเองก่อนท้ัง
สองส่วน คือ ภาควิชาชีพ และวิชาการ” 
ดร.สิขเรศกล่าว 

ตอกยำ้าจุดยืนของเรา ทำาให้ต้องเน้น
เรื่องดาต้าเป็นหลัก อีกทั้งข่าวเจาะลึกๆ 
ดาต้ายิ่งมีส่วนสำาคัญท่ีจะปกป้องเรา 
ในเชิงพยานหลักฐานอีกด้วย
  แม้ว่าการทำาข่าวเชิงข้อมูลจะ
ต้องใช้เวลา ใช้กำาลังความทุ่มเทกว่าการ
ทำาข่าวปกติ แต่ท้ังหมดก็อยู่ท่ีเป้าหมาย
ว่าอยากทำาเพื่ออะไรท้ังการจุดประกาย 
การเปิดโปง ซึ่งหากเป้าหมายชัด ถึงจะ
ต้องใช้เวลา ใช้เครื่องมือหลายแบบ ทั้ง
แหล่งข่าว เว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
แต่ถ้าได้ข้อมูลครบอย่างท่ีเราตั้งใจก็
ถือว่าคุ้มค่า อย่างเช่นเรื่องข่าว “หวย” 

  ในแง่มุมของคนทำางาน “บุญลาภ 
ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร ส�านักข่าว
ออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org” 
ท่ีเริม่บุกเบิกงานข่าวเชงิ Data Journalism 
อธิบายว่า เป้าหมายในการทำาข่าวของ
ไทยพบัลิก้า คือ เรือ่งของความน่าเชือ่ถือ 
ความแม่นยำา รวมท้ังการทำาข่าวเจาะ
ต้องใช้ข้อมูลมาประกอบ เป็นหลักฐาน
ยืนยันการตรวจสอบ โดยดาต้าไม่จำาเป็น
ต้องเป็นตัวเลข แต่ยังรวมถึงเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ ด้วย เพราะฉะน้ันเพื่อ

ที่เคยขอข้อมูลปากเปล่า เขาก็ไม่ให้ ใช้ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารขอ ก็ไม่ให้จนต้อง
อุทธรณ์ จนสุดท้ายได้มา
 “ข้อมูลท่ีได้มาก็เป็นไฟล์พีดีเอฟ 
ข้อมูลเป็นพันหน้า แค่ใช้เวลาจัดเรียง
ข้อมลูใหม่ก็เสยีเวลาระดบัหน่ึงกว่าจะหา
ข้อมูลที่เราต้องการ และข่าวที่เราเล่นไป 
ก็สร้างผลกระทบในวงกว้างระดับหน่ึง 
ทำาให้ทุกคนหันมาตระหนัก จากท่ีบอก
ว่าทำาเพื่อคนพิการ ก็ไม่ใช่ สุดท้ายก็อยู่
ท่ีกลุ่มนักการเมือง เดิมโควตาสลากกิน

ภาพจาก : www.dtac.co.th/ plikthai/committee
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แบ่งรัฐบาลเรารู ้กันมานานว่าเป็นของ 
5 เสือกองสลาก ท่ีได้โควตาเยอะท่ีสุด 
แต่พอสุดท้ายเปิดข้อมูลออกมาก็ไม่ใช่ 
กลายเป็นมูลนิธิสลากกินแบ่งท่ีได้โควตา
เยอะที่สุด” 
  มลูนิธดัิงกล่าวเป็นของสำานักงาน
สลากกินแบ่งรฐับาล เมือ่เปิดไส้ในออกมา 
จะพบว่ามูลนิธิมีการจ่ายเงินคืนกลับ
มาเป็นเงินเดือนพนักงานสลากกินแบ่ง  
มีโบนัส ท่ีเหลือก็ยังจ่ายให้นักการเมือง
เอาไปใช้ได้ จนสดุท้ายเมือ่เรือ่งนีเ้ผยแพร่
ออกไปก็นำามาสู่การปรับเปล่ียน สลาย
การจัดโควตา เปิดให้จองผ่านตู้เอทีเอ็ม 
ท้ังหมดเราเอาดาต้ามาทำาเป็นวิชวลไลเซชัน่ 
ออกมาแสดงว่าท่ีบอกว่าให้คนพิการน้ัน 
ก็แค่เศษเสีย้ว พอคลกิดูแล้วจะเห็นว่าใคร
รวยจากหวยจริงๆ
 บุญลาภอธบิายถึงเบ้ืองหลงัการทำา
ข่าวหวยน้ีว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย จากข้อมูล
เป็นพันหน้าที่มาเป็นไฟล์พีดีเอฟ ต้องใช้
โปรแกรมเข้าไปช่วยจำาแนกเรียงหมวด
หมู่เพื่อให้เห็นภาพความเชื่อมโยง ด้วย
ความสามารถของนักข่าวเห็นข้อมูลก็
อ่านทะลุ นำามาเสนอเป็นข่าวประกอบ 
อินโฟกราฟิก จากน้ันก็มาหารือกับ
โปรแกรมเมอร์ ดีไซเนอร์ เพือ่แปลงข้อมลู
เหล่าน้ันเป็นวิชวลไลเซชัน่ ท่ีใช้เวลาเกือบ 
2 เดอืนกว่าจะเสรจ็ ซ่ึงตัง้ใจจะทำาให้เห็น
ว่าแพลตฟอร์มในเว็บไซต์นั้นนำาเสนอได้
หลายรูปแบบ
  ความยากอยูต่รงรายละเอยีดท่ีจะ
ต้องเชือ่มโยงกลุม่บคุคลท่ีกระจดักระจาย
ในเอกสารพันกว่าหน้า ต้องมาไล่ดู
นามสกุลเหมอืนกัน บรษิทันีก็้ต้องไปไล่ดู 
บรคิณห์สนธ ิกรรมการผู้ถือหุ้นกลุม่น้ีเป็น
ใคร กระบวนการตรงน้ีต้องทำาการบ้าน
หนัก กว่าจะเห็นออกมาแบบนี้ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย ชือ่สำาคัญๆ ก็จะไปซกุอยูต่รงกลางๆ 
แค่นั่งไล่ดูทีละอันก็ตาลายแล้ว 
 ทว่า ผลตอบรับกับข่าวน้ีก็ถือว่า
คุ้มค่าเพราะมียอดคนอ่านวันเดียวนับ
แสนคน สูงกว่าข่าวปกติที่อยู่ระดับหมื่น 

ส่วนหน่ึงอาจเพราะเป็นเรือ่งใกล้ตวัอยูใ่น
ความสนใจของคน ซ่ึงไม่ใช่ทุกเรือ่งท่ีเป็น 
Data Journalism จะได้รับความสนใจ
เช่นน้ี แต่ระยะหลังพอเราทำาไปเรื่อยๆ 
คนก็เข้ามาดูข้อมูลย้อนหลัง พูดกันปาก
ต่อปาก คนก็เข้ามามากขึ้น เป็นเรื่อง
ของความน่าเชือ่ถอื เดก็กม็าหาข้อมูลไป
ทำางาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ก็มาดูงาน
 “ข้อมูลมันไม่ตายถ้าเป็นดาต้า 
คุณจะเข้ามาค้นเมื่อไหร่ก็ยังใช้ได้อยู่ 
ต่อเน่ือง ไม่ได้เป็นเพยีงแค่กระแสวูบวาบๆ 
แล้วหายไป ยงัเป็นข่าวท่ีเมือ่ไหร่ก็เมือ่น้ัน
ใช้ได้ตลอดเวลา เป็นความจรงิท่ีไม่มวัีนตาย 
ซึง่เราก็ตัง้ใจจะผลติต่อเน่ืองแต่ด้วยกำาลงั
เงิน กำาลังคนที่มีก็ทำาได้ประมาณนี้”
 อีกข ่าวท่ีได ้รับความสนใจถูก 
พูดถึงไม่แพ้กันคือเรื่อง “ภาษีหายไป
ไหน” ท่ีนำาเอางบประมาณทุกกระทรวง
มากาง ซ่ึงข้อมูลหาไม่ยากแต่ยากตรงท่ี
จะนำาเสนออย่างไรให้น่าสนใจ จากข้อมลู
ท้ังหมดต้องนำามาพิมพ์ใส่ในโปรแกรม 
เอก็เซล เพือ่จดักลุม่ ซึง่ขัน้ตอนคีย์ข้อมลู 
ก็ใช้เวลาหลายเดือนเพราะไม่ได้จ้าง
คนมาทำา ให้นักข่าวท่ีมีงานปกติทำาอยู่
แล้วเวลาว่างก็ค่อยพิมพ์แบ่งกันเป็น 
กระทรวงๆ 
 จากนั้นนำามาคิดธีมว ่าจะขาย
ประเด็นไหน ต้องช่วยกันคิดระหว่าง 
นักข่าว ดีไซเนอร์ โปรแกรมเมอร์ จน
ได้ธีมว่า ภาษีเราเขาเอาไปทำาอะไร เช่น 
คลกิท่ีงบกลาโหมเท่าน้ี จะสามารถนำาไป
สร้างโรงพยาบาล โรงเรียนได้กี่โรง ถนน
ได้ยาวเท่าไหร่ เทียบเคียงกับของจริง 
ท่ีต้องทำาข้อมลูละเอยีด เพือ่ความถูกต้อง 
เหมือนจะง่ายแต่ทำายาก ซ่ึงแม้คนอ่าน
จะไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นการทำา
ดาต้าเก็บไว้ จะหยิบมาใช้เม่ือไหร่ก็ได้
ในอนาคต 
 บรรณาธิการบริหาร ไทยพับลิก้า 
ระบุว่า อุปสรรคของการทำาข่าว Data 
Journalism อยู่ตรงข้อมูลของหน่วยงาน

ต่างๆ ไม่ได้จดัเก็บอยูใ่นรปูแบบท่ีสะดวก
ต่อการนำาไปใช้ ซ่ึงถ้าให้ความสำาคัญ 
ประชาชนควรจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
ถ้าเสนอได้ก็อยากให้ทำาเป็นฟอร์แมต
เดียวกันเพื่อความสะดวก ส่วนจะให้
ข้อมูลกับประชาชนก็ระดับหน่ึง หรือจะ
ให้ข้อมูลกับนักวิชาการ สื่อมวลชนก็อีก
ระดับหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละกลุ่ม 
 ในยุคดิจิทัลท่ีข่าวสารเน้นความ
รวดเร็ว ข่าวกระแสท่ีเป็นแมส Data 
Journalism ก็ยังอยู่ได้ เพราะข้อเท็จจริง
ก็คือข้อเท็จจริงไม่มีวันตาย คนอ่านมีแต่
จะเพิ่มขึ้น ถ้าทำาดีๆ ก็สามารถขายได้ 
จึงอยากผลักดันให้ช่วยกันทำา เพราะมี
เรือ่งเยอะมากท่ีน่าจะมาช่วยกันทำาให้เป็น
ระบบ เพื่อใช้ข้อมูลเหล่าน้ีไปขับเคลื่อน
สังคม ส่วนท่ีได้ทำาไปแล้วเป็นเพียงแค่
เศษเส้ียว ยังมีอีกหลายเรื่องท่ีอยากทำา
แต่ไม่มีพลังทำา 
 “การทำาเช่นน้ีอย่างน้อยจะทำาให้
คนคุยกันด้วยข้อมูล ไม่ใช่ความเห็น
ท่ีเถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่จบ และยังจะ
กระตุ้นให้ราชการจัดการฐานข้อมูลเพื่อ
ให้ใช้ได้อย่างจรงิๆ ประชาชนจะดึงไปใช้ 
เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลา ในยุคท่ีทุกคน 
ตื่นตัวใครไม ่ทำาก็ล ้าหลังอยู ่ ไม ่ได ้ ” 
บรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าทิ้งท้าย 
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 อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม “สื่อใหม่” ที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองคือ พอดแคสต์ 
(Podcast) เป็นนำาเสนอเน้ือหาโดยการ
เผยแพร่เสียงผ่านอินเทอร์เน็ต 
 เน้ือหาของพอดแคสต์เป็นเรื่อง
อะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัด ความ
สนใจ หรือคอนเซ็ปต์การนำาเสนอของ 
ผู้ทำาพอดแคสต์นั้นๆ มีตั้งแต่เล่าชีวิต 
ส่วนตัว ข่าว การเมือง เทคโนโลยี กีฬา 
ดนตร ีหนัง ศาสนา ความสวยความงาม 
ฯลฯ 
 เนื่องจากเป็นการนำาเสนอเน้ือหา
ด้วยเสียง พอดแคสต์จึงมีความคล้ายกับ
รายการทอล์กในวิทยุ แต่ไม่ต้องฟังจาก
สถานีวิทย ุไม่ต้องฟังตอนออกอากาศสด 
สามารถฟังย้อนหลงั หรอืดาวน์โหลดเก็บ
ไว้ในเวลาที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 พอดแคสต์เกิดขึ้นมาเมื่อปี 2546 

หรือ 15 ปีที่แล้ว ในปี 2556 หรือ 10 ปี
หลงักำาเนดิพอดแคสต์ บรษิทั แอปเปิลได้
เปิดเผยว่าทัว่โลกมีผู้ตดิตามพอดแคสต์ 1 
พันล้านบัญชี หลังจากนั้นยังไม่มีข้อมูล
อัพเดต แต่มีข้อมูลว่าใน 1 ปีมีการผลิต
เน้ือหาพอดแคสต์มากถึงปีละ 29 ล้าน
นาที หรือวันละ 8 หมื่นนาที 
 พอดแคสต์เติบโตมากท่ีสุดใน
สหรัฐอเมริกา มีข้อมูลว่า ปี 2560 ใน
สหรัฐอเมริกามีผู้ฟังพอดแคสต์ท้ังหมด 
112 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2559 
และมผู้ีฟังพอดแคสต์รายเดอืนจำานวน 67 
ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% ในเวลาหนึ่งปี 
 ด้านรายได้ก็เติบโตมากเช่นกัน 
จำานวนเมด็เงินการซ้ือโฆษณาพอดแคสต์
ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นปีละเกือบเท่าตัว 
โดยปี 2558 มีจำานวน 69 ล้านดอลลาร์
สหรฐั ปี 2559 จำานวน 116 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ และปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 220 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จากการวิจัยของ Edison 
Research พบว่าผู้ฟังพอดแคสต์ฟังจาก
สมาร์ตโฟน แท็บเลต็ อปุกรณ์พกพาอืน่ๆ 
รวม 69% และฟังจากคอมพิวเตอร์ 31%
ส่วนประเภทเนื้อหาพอดแคสต์ท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสดุคือ คอเมด้ี การศกึษา 
ข่าว ตามลำาดับ 
 หลายคนอาจจะตัง้คำาถามเก่ียวกับ 
ความน่าเชื่อถือของพอดแคสต์ จะรู้ได้
อย่างไรว่าพอดแคสต์รายการไหน ผู้ทำา
พอดแคสต์คนไหนที่เชื่อถือได้/ไม่ได้? 
 คำาตอบคือ ผู้ฟังส่วนหนึ่งเลือก 
ติดตามพอดแคสต์ของส่ือ สำานักข่าว 
หรือนักทำาพอดแคสต์ท่ีเป็นคนมีชื่อเสียง 
เป็นท่ีรู้จักและได้รับความเชื่อถือ แต่ถ้า
ฟังพอดแคสต์ท่ีไม่ได้รู้จักคนทำามาก่อน 
ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ได้ฟังมา 

พอดแคสต์ ทะยานต่อเนื่อง
อินฟลูเอนเซอร์-คอนเทนต์ดีมีชัย โตไวไม่แคร์สื่อ (เก่า)

เรื่อง : รุ่งนภา พิมมะศรี 
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 อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ดี การรบัส่ือ 
ไม่ว่าจะรับจากสื่อท่ีมีชื่อเสียง หรือสื่อท่ี
ไม่เป็นที่รู้จัก ก็ควรตรวจสอบข้อมูลจาก
หลายๆ แหล่งข้อมูล เพราะไม่ว่าจะสื่อ
เล็กหรือสื่อใหญ่ สื่อใหม่หรือสื่อเก่า ก็มี
ข้อผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น 
 เมื่อถูกท้าทายด้วยแพลตฟอร์ม
ใหม่ สือ่เก่าจงึต้องหมนุไปตามโลกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากการเกิดขึ้นมา
ของพอดแคสต์ สือ่เก่าในประเทศตะวันตก 
ล้วนเดินหน้าเข้าสู่สนามน้ี เช่นกันกับ
ท่ีเคยเดินหน้าเข้าสู ่การนำาเสนอข่าว
ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 
 ปัจจุบันสำานักข่าวดังระดับโลก
ล้วนมีการทำารายการพอดแคสต์ของ 
ตวัเอง ไม่ว่าจะเป็น CNN, BBC, Reuters, 
ESPN, New York Times ฯลฯ 
 ส่วนสื่อท่ีใช้พอดแคสต์ทำาเงินได้
อย่างเป็นลำ่าเป็นสันคือ NPR หรือวิทยุ 
แห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา ท่ีครองอนัดบั 1 
พอดแคสต์ท่ีมีผู้ฟังและดาวน์โหลดมาก
ทีสุ่ดจำานวน 111,394,000 บัญช ีซึง่เกือบ
เท่าจำานวนผู ้ฟังพอดแคสต์ท้ังหมดใน
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ NPR ไม่ได้เปิดเผย
ตัวเลขรายได้ แต่เปิดเผยสัดส่วนรายได ้
ว่ารายได้จากพอดแคสต์คิดเป็น 35% 
ของรายได้ทั้งหมด 
 สำาหรับในเมืองไทย พอดแคสต์
ยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัหรอืเป็นท่ีนยิมในวงกว้าง 
ผู้ผลิตพอดแคสต์ยังจำากัดอยู่ในแวดวง 
นักเขียน และอินฟลูเอนเซอร์ ส่วนผู้ฟัง
ก็ยังจำากัดอยู่ในกลุ่มคนท่ีติดตามผลงาน
ของคนทำาพอดแคสต์มาก่อน 
 ปี 2558 เป็นปีที่เมืองไทยมีความ
ตื่นตัวเก่ียวกับพอดแคสต์มากท่ีสุด มี
กลุ ่มผู ้ทำาพอดแคสต์รวมตัวกันจัดงาน 
PodTalks ขึ้นที่ TK Park 
 เมื่อปลายปี 2559 โตมร ศุขปรีชา 
นักเขียน คอลัมนิสต์ชื่อดังท่ีเป็นคนทำา
พอดแคสต์กลุ่มแรกๆ ของเมืองไทยเคย
ให้สมัภาษณ์ว่า “ตอนน้ีพอดแคสต์เหมอืน
กำาลังมา เพราะมันเป็นส่ือท่ีง่ายท่ีสุด  

ไม่มีภาพ ไม่ต้องนั่งเขียน พูดได้เลย การ
ตัดต่อใช้เวลาไม่เยอะ มีความนิยมมาก
ขึ้น แต่ว่าความนิยมน้ียังไม่มากพอท่ีจะ
ทำาให้มีรายได้เข้ามา” 
 แต่หลังจากน้ันมาก็ยังไม่เห็นการ
เตบิโตหรอืความนิยมแพร่หลายออกไปใน
วงกว้าง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1 ปีมานี้ 
สื่อที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่าง The Standard 
ได้เพิ่มฟังก์ชันพอดแคสต์ในเว็บไซต์ด้วย 
สำาหรบัปัจจยัและเหตผุลท่ีทำาให้พอดแคสต์ 
ได้รับความนิยม มีดังนี้ 
 1. เป ็นทางเลือกสำาหรับการ
หลีกหนีจากหน ้าจอและพักสายตา 
เพราะส่ือรูปแบบอื่นล้วนต้องใช้สายตา
เพ่งมองท่ีหน้าจอ หรือแม้แต่การอ่าน
หนังสอื (กระดาษ) ก็ต้องเพ่งสายตาไปท่ี 
ตวัหนังสอื พอดแคสต์ซึง่เป็นสือ่ท่ีไม่ต้อง
ใช้สายตาจึงเป็นที่นิยมขึ้นมา 
 2. มี เสรีภาพในการนำาเสนอ 
เนื้อหาไม่โดนเซ็นเซอร์เหมือนสื่ออื่น 
 3. ความสะดวกคล่องตวั เน่ืองจาก
เป็นการฟังด้วยเสียงเท่าน้ัน ไม่ต้องมอง
หน้าจอ ฉะน้ันจึงสามารถฟังท่ีไหนก็ได้ 
ฟังขณะที่ทำากิจกรรมต่างๆ ได้ 
 4. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ย่ิง
ประชากรโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมาก 
เท่าไหร่ สือ่ออนไลน์ต่างๆ ก็ยิง่เตบิโตขึน้ 
และข้อได ้เปรียบของพอดแคสต์คือ 
สามารถดาวน์โหลดไว้ฟังตอนท่ีไม่มี
อินเทอร์เน็ตได้ 

 5. จุดเด ่นอย ่างหน่ึง ท่ีทำาให ้
พอดแคสต์เติบโตและบ่งบอกว่ายังม ี
แนวโน้มจะโตขึน้อกีคือ กลุม่ผู้ฟังส่วนใหญ่ 
ของพอดแคสต์เป็นคนท่ีอายุยังไม่มาก 
(Nielsen Audio Today ของบริษัทวิจัย
ตลาด Nielsen รายงานข้อมูลว่า คนอายุ 
25-34 ปี เป็นช่วงอายท่ีุฟังพอดแคสต์เป็น
อันดับ 1 ครองสัดส่วนอยู่ 28.2% ตาม
ด้วยช่วงอายุ 35-44 ปี 21.2% ช่วงอายุ 
18-24 ปี 18.1% และช่วงอายุ 45-54 ปี 
16.1%) ดังนั้น กลุ่มผู้ฟังในปัจจุบันยังมี 
เวลาอยู่กับพอดแคสต์ไปอีกนาน และ
จะมีกลุ่มคนอายุน้อยกว่าน้ันท่ีโตขึ้นมา
สมทบด้วย 
 จากปัจจัยต่างๆ ท่ีทำาให้พอดแคสต์ 
เติบโตขึ้นมา และภาวะแวดล้อมภูมิทัศน์
ใหม่ ท่ีส่ือกระดาษและโทรทัศน์มีแต่จะ
ลดความนิยมลง สื่อสังคมอย่างเฟซบุ๊ก 
มีข้อจำากัดในการนำาเสนอ เว็บไซต์ข่าว
ยงัไม่ดึงดูดผูบ้รโิภคให้เข้าเว็บโดยตรงได้
มากนัก ส่ือโทรทัศน์ออนไลน์หรือวิดีโอ
ต่างๆ ยังมีข้อจำากัดในการใช้งาน 
 พอดแคสต์ ในฐานะสื่อทางเลือก
ใหม่ท่ีเข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย ยงัมแีนวโน้ม
เตบิโตขึน้ได้อกี เพยีงแต่ว่าจะโตแบบก้าว
กระโดดอย่างท่ีเป็นมาก่อนหน้าน้ี หรอืจะ
ชะลอตัวแล้วโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
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 เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา คือ
เมื่อ 18 ธันวาคม 2560 มีการจัดเสวนา 
หัวข้อ“ถ้าวันนี้สื่อต้องตาย? Journalism, 
the way we work must change” ท่ีจดั
โดยทีมงานรายการ Backpack Journalist 
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี
บุคลากรในวงการวิชาชีพส่ือหลายแขนง 
มาร่วมให้ความเห็นอย่างหลากหลาย 

Backpack Journalist

  ประเด็นหนึ่งท่ีวงเสวนามีการพูด
คุยและกองบรรณาธิการ หนังสือประจำา
ปี วันนักข่าว 5 มีนาคม ต้องการขยาย
ประเด็น-ต่อยอด ก็คือ เรื่องการทำางาน
ของนักข่าวยคุปัจจบัุน โดยเฉพาะนกัข่าว
สถานีโทรทัศน์ ท่ีต้องกำาหนดประเดน็การ
ทำาข่าว-สกู๊ป-รายงานพิเศษขึ้นเอง และ
ต้องมีการลงภาคสนาม-ลงพื้นท่ีไปทำา

ข่าว-สัมภาษณ์-เก็บข้อมูล โดยนักข่าว
ต้องถ่ายภาพ เขียนบท ลงเสียง ตัดต่อ 
ท้ังหมดด้วยตัวเองเพียงคนเดียว หรือท่ี
เรียกกันว่า Backpack Journalist 
 วงเสวนาดังกล่าว นักวิชาการด้าน
สือ่คือ “ผศ.พจิติรา สคึาโมโต้ หัวหน้าภาค
วิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย” พูดถึ ง 
Backpack Journalist ไว้ว่า เทรนด ์
ของ Backpack Journalism ที่แต่ละคน 
จำาเป็นท่ีจะต้องลงพืน้ท่ี และก็ต้องส่งข่าว 
ขึ้นมา ถือเป็นข้อท้าทายของคนทำาสื่อ
ยุคใหม่ 
 “เวลาคุณท�าข่าว เหมือนเป็นการ
ท�าวิจัยอย่างหน่ึง คือคุณต้องหาข้อมูล 
ฝังตัว เหมือนคุณเป็นนักวิจัยคนหน่ึง 
ในการเอาข้อมูลมาให้พวกเรา” 
 เพื่อให ้ เข ้าใจการทำางานของ 
Backpack Journalism มากยิ่งขึ้น กอง
บรรณาธิการฯ ได้สัมภาษณ์คนท่ีทำางาน
ข่าวลักษณะดังกล่าว 
 เริ่มจาก “ธนานุช สงวนศักด์ิ 
อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร (สารคดี
เชิงข่าว) สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี” ที่มี 
ประสบการณ์โชกโชนในการทำาข่าวแนว 
Backpack Journalist หรือนักข่าว 
แบ็กแพ็ก ท่ีต้องกำาหนดประเด็นเอง 
ลงพืน้ท่ีไป สมัภาษณ์ เก็บข้อมลู ถ่ายภาพ 
เขียนบท ลงเสียง ตัดต่อ ได้ด้วยตัวเอง 
เพียงคนเดียว โดยมีผลงานชิ้นเอกคือ 
สารคดี “My Rohingya : โรฮิงญา 
ท่ีฉนัรูจ้กั”  ท่ีเธอเดนิทางไปถ่ายทำาในค่าย 
ผู้อพยพชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ ได้รับ
รางวัลดเีด่นสือ่มวลชนเพือ่ สทิธมินุษยชน 
ประจำาปี 2555 จาก Amnesty International 
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Thailand รวมถึงได้รับเลือกให้เข้าฉาย
ในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ ท้ังใน
และต่างประเทศ กลายเป็นจุดเริ่มต้น
การทำางานแนวแบ็กแพ็ก ต่อเนื่องจนถึง
ทุกวันนี้ 
 แม้ปัจจุบัน “ธนานุช” จะอยู่ใน
บทบาทการเป็นส่ือมวลชนอิสระ แต่
เธอก็ยังคงหลงใหลการทำางานข่าวแนว 
แบ็กแพ็ก เพราะมองว่าเป็นความท้าทาย
 ...นักข่าวแบ็กแพ็กท่ีทำาเองหมด
ทุกอย่าง ตั้งแต่กำาหนดประเด็น ถ่ายทำา 
สัมภาษณ์ ตัดต่อ ลงเสียง มันตอบโจทย์
หลายๆ อย่าง ไม่ใช่เรือ่งใหม่สำาหรบัพี ่เรา
เคยเรียนรู้จากตอนทำาโปรดักชั่น สมัยท่ี 
อยู่กับทีม อ.พิภพ พานิชภักด์ิ (สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส) อยู่แล้ว ทำาให้มี 
พื้นฐานการถ่าย ไวยากรณ์การถ่ายภาพ 
ซึ่งเราเองก็ชอบด้วย แต่ต้องเรียนรู้เพิ่ม
เรื่องเทคนิค และเป็นการช่วยกันทำางาน
ด้วย 
 ตอนท่ีเริ่มทำาแบ็กแพ็ก ตอนหลัง
พนักงานท่ีเนชั่นน้อย เราก็ต้องช่วยกัน 

บางทีช่างภาพตดังานอยู ่เราก็บอกตดัไป
แล้วกัน เด๋ียวพีไ่ปถ่ายให้เอง หลังแหล่งข่าว 
กลับไปแล้ว จะเป็นเวลาของเราในการ
ถ่ายหน้าตัวเอง ทวนคำาถามตัวเอง พูด
ประโยคเดียวกันกับตอนท่ีถามแหล่งข่าว 
และน่ังพยักหน้าไปคนเดียวกับกล้อง 
คือส่ิงเหล่านี้ ช่วงแรกอาจจะเขิน อาย 
เหมือนขำานะ แต่ภาพเหล่านี้ถ้ามีแล้วจะ
ช่วยในการตดัต่อ ช่วยในการเล่าเรือ่งราว 
น้ันๆ และเป็นหลักฐานสำาคัญด้วย ว่า
เราอยู่ตรงนั้น ทำาให้เรื่องเราน่าเชื่อถือ
มากขึ้น
 “ธนานุช” บอกว่า อยากให้นักข่าว 
ทีวีคนอื่นๆ ทำาได้ และทำาได้อย่างมี
คุณภาพ มันคือการไม่ยึดติด การมี
เงือ่นไขกับตวัเองจะเป็นการตดัโอกาสใน
การทำางาน อีกอย่างมันส่งผลต่อการดึง
ข้อมูลท่ีจะออกมาด้วย ความจริงต่างๆ 
ท่ีจะปรากฏออกมาหน้าเลนส์ ถ้าเราทำา
คนเดียวจะทำาให้เราเข้าใกล้เรื่องได้มาก
ขึน้  โดยเฉพาะถ้าเป็นเรือ่งท่ีละเอยีดอ่อน 
เพราะความจรงิไม่ใช่แค่คำาพดูอย่างเดยีว 
มนัมบีรบิทต่างๆ เยอะ ความไว้เน้ือเชือ่ใจ 
จะทำาให้เราเห็นรายละเอยีดของเรือ่งมาก
ขึ้น ทำาให้เรื่องของเราดีขึ้น มันคือเป็น
เสน่ห์ของการทำางานแบบนี้

Mobile Journalist
สู่ Backpack 
Journalist

 ขณะท่ี “นภจรส ใจเกษม ผู้สื่อ
ข่าวการเมือง ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ช่อง 3” ทำางานในวงการข่าว
มานาน 16 ปี เป็นอีกหนึ่งคนที่แม้จะมี
ประสบการณ์ทำางานภาคสนามมาอย่าง
โชกโชน แต่ก็ไม่เคยหยดุนิง่ในการพฒันา
ตัวเอง ด้วยการเพิ่มทักษะให้ตัวเอง
และพยายามฝึกฝนการทำางานข่าวแนว 
แบ็กแพ็ก 

 เขาเล่าถึงประสบการณ์ทำางาน
แบบ Backpack Journalist ของตัวเอง
ให้ฟังว่าเริ่มมาจากการเรียนรู้การทำาข่าว
แบบ “Mobile Journalist” หรือ “Mojo” 
ท่ีใช้โทรศพัท์มอืถือเพยีงเครือ่งเดียว เป็น
เครื่องไม้เครื่องมือในการรายงานข่าว 
 ซ่ึงการเรียนรู ้ท่ีจะพัฒนาทักษะ
ตัวเองเหล่านี้ “นภจรส” มองว่าเป็นสิ่งที่
นักข่าวหรือคนในวิชาชีพส่ือสารมวลชน
ควรท่ีจะทำา เพราะโลกทุกวันนี้มีความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์
ให้เป็น จะทำาให้การทำางานข่าวมีความ
คล่องตัวและง่ายมากขึ้น 
 ครั้งแรกท่ีได้รู้สึกการทำาข่าวแบบ
น้ี คือตอนท่ีอบรม Mojo กับ อ.พิภพ 
พานิชภักดิ์ ท่ีสถานีเชิญมาเป็นวิทยากร
สอน ตอนท่ีจดัการอบรมขึน้ แล้วเราสนุก
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กับมันมาก หลังจากน้ันประมาณครึ่งปี
ได้มีโอกาสไปทำางานท่ีต่างประเทศ ไป
ประเทศอินเดีย แต่ต้องไปคนเดียว คือ
หมายรับเชิญให้แต่ละช่องส่งนักข่าวไป
เพียงแค่คนเดียวเพื่อไปดูงาน ไม่เอาช่าง
ภาพ มช่ีอง 3 ช่อง 9 หนงัสือพมิพ์เนชัน่ แต่
เราก็รู้สึกว่าเคยอบรม Mojo กับ อ.พิภพ
มาแล้ว ก็เลยคิดว่าลองทำาสกู ๊ปข่าว 
จากมือถือเครื่องเดียว ส่งกลับมาให้ช่อง 
ก็ได้ออกอากาศในรายการข่าว 3 มิติ 
เป็นจุดเริ่มแรกท่ีทำาให้ออฟฟิศเห็นว่าเรา
ก็ทำาได้
 กระท่ังล่าสดุ เมือ่ไม่นานมาน้ี มงีาน 
ท่ีต้องติดตามรัฐมนตรีต่างประเทศของ
ไทย เดินทางไปประเทศบรูไนอย่างเป็น
ทางการ โดยงานภารกิจมีเวลา 2 วัน ที่

ต้องเข้าประชุมทวิภาคี กับรัฐมนตรีของ
ประเทศบรูไน ค่อนข้างเป็นพิธีสำาคัญ 
ทางสถานีอยากให้ไปลองดูอีกครั้ง แต่
คราวน้ีใช้เป็นกล้องใหญ่แบบท่ีช่างภาพ
ทีวีใช้คือ Panasonic P2 ส่วนเรื่องการ
ตัดต่อในโน้ตบุ๊ก เป็นส่ิงท่ีเราทำาได้อยู่
แล้ว เพราะเวลาออกไปงานต่างจังหวัด  
จะตัดเองส่งกลับมาอยู่แล้ว โดยครั้งน้ี
ก่อนเดินทางไปบรไูนก็ให้ช่างภาพช่วยฝึก
การใช้กล้องให้ เพราะเป็นกล้องใหญ่ แล้ว
ก็ช่วยแนะนำาเรื่องมุมภาพ การ Setting 
ค่าต่างๆ ก็ฝึกอยู่ครึ่งวัน พอไปทำาจริงก็
ส่งงานกลับมาสถานีเพื่อออกอากาศ
 สำาหรบัผมมองว่า การทำาข่าวแบบ
แบ็กแพ็กเป็นสิ่งท่ีดีและท้าทาย นักข่าว
ยุคใหม่ไม่จำาเป็นต้องยกโขยงกันไปแบบ

เมือ่ก่อน ท่ีต้องมทีีมงานเยอะ รปูแบบการ
ทำางานเปลีย่นไปแล้ว นักข่าวควรปรบัตวั
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำางาน 
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณเอง 
ด้วย การที่ทำาอะไรได้หลายๆ อย่าง แต่
ในขณะเดียวกันการทำาข่าวแบบแบก็แพก็
ก็ไม่สามารถทำาได้ในทุกๆ งาน คือก็ต้อง
มีขอบเขตของมันเหมือนกัน เราต้องไม่
มองข้ามช่างภาพ เพราะการถ่ายภาพเป็น
วิชาชีพของเขา ถามว่าผมทำาได้ไหม ผม
ทำาได้ แต่ไม่ใช่ว่าออกมาดีแบบช่างภาพ 
มืออาชีพ 
 การถ่ายภาพแบบมืออาชีพเราสู้
ช่างภาพไม่ได้อย่างแน่นอน ต้องให้เกียรติ
และเคารพวิชาชพีของช่างภาพด้วย ถ้ามี
งานท่ีมรีายละเอยีดมากกว่านี ้หรอืงานท่ี
ต้องการมุมภาพสวย หรืองานเชิงสารคดี
ขนาดมืออาชีพ  ก็ต้องเป็นงานที่ต้องนำา
ช่างภาพไปด้วย

ตอบโจทย์ความรู้สึก
คนท�าข่าว

 ปิดท้ายที่ “วิรดา แซ่ลิ่ม” คนข่าว 
รุน่ใหม่ ท่ีเริม่ก้าวเข้ามาทำางานแนวแบ็กแพก็ 
หลงัเรยีนจบคณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเป็นนักข่าวแบ็กแพ็ก
ประจำารายการ Backpack Journalist 
ของ Thai PBS ท่ีนำาคอนเซ็ปต์ Backpack 
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Journalist นักข่าวสะพายเป้ ของ บิล 
เจนทีลย์ ซึ่งเป็นผู้ส่ือข่าวอิสระและเป็น 
ผู้ก่อตัง้ ผู้อำานวยการโครงการ Backpack 
Journalist หรือนักข่าวสะพายเป้ของ
มหาวิทยาลัย American University 
ในวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ใช้
ประสบการณ์กว่า 30 ปี ท่ีทำางานใน
วงการสื่อทุกรูปแบบใน 5 ทวีปท่ัวโลก
มาทำา
 “วิรดา” เล ่าถึงประสบการณ์
ทำางานแนวแบ็กแพ็กของตัวเองว่า เริ่ม
เข้ามาทำานักข่าวแบ็กแพ็กตั้งแต่สถานี
เริ่มทำารายการนี้ เกือบ 3 ปีแล้ว หลัง
ฝึกงานที่นี่ เรียนจบ ก็เป็นช่วงที่รายการ
กำาลังฟอร์มทีมพอดี โดยทำาในส่วนของ
รายการ Backpack Journalist และ
นักข่าวพลเมือง ตอนน้ันเข้ามาทำาเป็น
พนักงานประจำา เป็นช่วงท่ีกำาลังมีการ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบรายการจากเดิมท่ีเป็น
แนวทอล์ก มาเป็นรายการเล่าข่าวแนว
ประเด็นสังคม และนโยบายสาธารณะ
 มนัท้าทายตรงท่ีคนหน่ึงคนต้องทำา
ทุกอย่างเอง แต่ตอนน้ันเรายงัเป็นเด็กจบ
ใหม่ ยงัเป็นแค่เชงิการตืน่เต้น ว่าเราจะมี
อำานาจคอนโทรลทุกอย่าง แบ็กแพก็ไม่ใช่
แค่รายงานใคร ทำาอะไร ที่ไหน อย่างไร 
มนัไม่ใช่การเล่าแบบพรีะมดิหัวกลบัแบบ
ข่าว แต่คุณต้องมีการเล่าแบบมีสตอรี่ 
เทลลิ่งด้วย ว่าจะเล่าแบบไหน ให้น่า
สนใจ ต้องคิด ครีเอต ต้องเรียนรู้เยอะ 
แต่ส่ิงท่ีคิดว่ายากท่ีสุดคือประเด็นสังคม 
เพราะเราไม่ได้โตมาในระบบการศึกษา
ที่สอนให้เราตั้งคำาถาม หรือคิดวิเคราะห์ 
แบบเก็ตประเด็นสังคมตั้งแต่เราจบมา 
คืองานต้องคม ลึก ก็ต้องเรียนรู ้และ
หาความรู้ เหมือนเรียนรู้ และหาความรู้
ใหม่อีกครั้ง ว่าสังคมนี้เป็นยังไง เพื่อจะ
ทำางานให้มีคุณภาพท่ีสุด ยากกว่าการ 
ตัดต่ออีกนะที่เราต้องคิดการเล่าเรื่อง
 “วิรดา” ถ่ายทอดประสบการณ์
การทำางานของตัวเองต่อไปว่า สำาหรับ
ความท้าทายการทำางานข่าวคนเดียว มนั

เสรมิความสมัพนัธ์เรากับแหล่งข่าวมากๆ 
บางทีเราถ่ายเอง แต่เราก็อยากสบตา
แหล่งข่าว มันสอนเราว่าการทำางานข่าว 
ไม่ใช่ไปเอาเรื่องราวมาแค่นั้น แต่เราจะ
มคีวามสมัพนัธ์ยงัไงกับแหล่งข่าวในพืน้ท่ี
ด้วย และสุดท้ายแล้ว ความรู้สึกนั้นเรา
ก็จะเอามาเป็น Mood And Tone ของ 
ตัวเรื่องในสกู๊ปของเรา มันเป็นอาชีพท่ี
พาเราไปเจอสิง่ใหม่ๆ ได้เรยีนรู ้ไม่ใช่แค่
สังคม แต่เรียนรู้กลับเข้ามาท่ีตัวเราเอง 
ด้วย
 ถ ้าแบ็กแพ็กจะตอบโจทย ์สื่ อ 
ทุกวันนี้ มันคือการตอบโจทย์ความรู้สึก
ของคนทำาข่าว หรือคนท่ีจะมาเล่าเรื่อง
บางอย่างที่เป็นเชิง Journalism ว่าฉันจะ
ตั้งคำาถามท่ีใช่ได้ยังไง ฉันจะทำางานท่ีมี 
คุณูปการบางอย่างต่อสังคม ต่อคนด ู
ได้ยังไง เพราะทุกวันนี้เหมือนเราตื่นเต้น
กับแพลตฟอร์มท่ีเปล่ียน แต่หัวใจหรือ
ปัญหาเดิมยังไม่เคยถูกแก้เลย ว่าคุณ
จะทำางานท่ีมีคุณภาพ หรือให้ส่ือเป็นตัว 
ขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทาง หรือเปิด
พ้ืนท่ีให้คนต่างกลุ่มในสังคมไทย ได้คุย
แลกเปลี่ยนกันได้ยังไง มันน่าจะเป็น
โจทย์นั้น 
 “คิดว่าแบ็กแพ็กตอบโจทย์นะ ฝึก
ให้เราคิดและอยากท�างานอย่างมีคุณค่า
ขึ้น” วิรดากล่าวทิ้งท้าย 
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คนข่าว-สื่อคุณภาพ ยังมีที่ยืน

ถ้าคุณคือมืออาชีพ

Chapter 3
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 จากภาพรวม ท่ีโฟกัสให้เห็นถึง
การเปลีย่นแปลงของภมูทัิศน์สือ่ ท้ังเรือ่ง
ช่องทางการสื่อสาร การรับรู้ข่าวสารของ
ผู้บริโภคสื่อ โดยเฉพาะ “ข่าวสาร” ที่มี
ความหลากหลายมากขึน้ ตลอดจนวิธกีาร 
ทำางานของสือ่ เพือ่ส่งผ่านข่าวสาร ความ
คิดเห็น ท่ีเปลีย่นแปลงไปตามสภาพการณ์ 
ของสังคมและเทคโนโลยี
 ทัศนะของ “ผู้บริหารองค์กรสื่อ” 
ท้ังภาครฐัวิสาหกิจ บรษิทัองค์กรสือ่ขนาด
ใหญ่ ท่ีจะได้อ่านต่อไปน้ี ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้บรหิารในเครอืกลุม่บรษิทั นวิส์ เน็ตเวิร์ค 
คอร์ปอเรชั่นหรือสื่อในเครือสปริงนิวส์ 
ธุรกิจสื่อค่ายไทยรัฐ บริษัท อสมท จำากัด 
(มหาชน) หรือการรีวิวทัศนะความเห็น
ของอดตีผู้บรหิารเครอืเนชัน่ คือ “สทุธชิยั 
หยุน่ อดีตท่ีปรกึษากองบรรณาธกิารเครอื
เนชั่น ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น” 
รวมถึงการสัมภาษณ์พูดคุยกับ อดิศักดิ์ 
ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารบริ ษัท เนชั่ นบรอดแคสติ้ ง 
คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ที่ปัจจุบัน
กำาลังมุ ่งมั่นอยู่กับการทำาเว็บไซต์ข่าว
ของตัวเอง หลังจากเป็นพนักงานและ 
ผู้บริหารบริษัทคนอื่นมาเกือบตลอดชีวิต 
 แม ้บทสัมภาษณ์ ท้ังหมดจะมี 
เรื่องราวหลากหลาย อาทิ มุมมองต่อ
ธุรกิจส่ือในยุคปัจจุบัน ท่ีองค์กรส่ือ

หลายแห่งต่างประสบปัญหาการดำาเนิน
ธุรกิจ จนทำาให้ต้องมีการด้ินรนเพื่อให้
องค์กรอยูร่อด ด้วยวิธกีารแตกต่างกันไป
ตามกลยุทธ์และแผนนโยบายทางธุรกิจ
ของแต่ละองค์กร หรือข้อมูลเรื่องแนว
นโยบายการดำาเนินธุรกิจองค์กรสื่อ ท้ัง
ในปี 2561 และอนาคตต่อจากนี้ ว่าจะ
มีทิศทางอย่างไร 
 กระน้ัน ประเด็นท่ีต้องโฟกัสเป็น
พิเศษก็คือ “ความเป็นสื่อมืออาชีพใน 
ภมูทัิศน์สือ่ใหม่” ท่ีมมุมองของนักบรหิาร
องค์กรสื่อ ท่ีกองบรรณาธิการ หนังสือ
วันนักข่าวประจำาปี 2561 ได้พูดคุยด้วย  
พบว่าต่างเห็นว่าหากคนข่าว-ส่ือมวลชน 

มคีวามเป็นมอือาชพีในการทำางาน รวมถึง 
มีความเป ็นมื ออาชีพในการรั กษา
จริยธรรมในวิชาชีพของตัวเอง ไม ่
ประพฤติตนนอกลู ่นอกทางในการ 
ดำ ารงตนเป ็นนัก ส่ือสารมวลชนท่ีด ี
มี คุณภาพ แม ้ต ่อให ้ภู มิ ทัศน ์สื่อจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร องค์กรธุรกิจจะ
ประสบปัญหาในการดำาเนนิธรุกิจอย่างไร 
จะมีสื่อแท ้หรือสื่อเทียมเกิดขึ้นมาก
น้อยแค่ไหน หรือต่อให้จะมีคนท่ีไม่ได้ 
เป็นสื่อจริงๆ ไม่ได้ประกอบวิชาชีพเป็น
สื่อมวลชน เพียงแต่ใช้โซเชียลมีเดีย  
ในการทำาให้ตัวเองถ่ายทอดข่าวสารได้ 
จนปัจจุบันมีแต่คนพูดกันว่า “ยุคนี้ใครๆ 
ก็เป็นส่ือ เป็นนักข่าวได้” ท้ังท่ีในความ
เป็นจริงแล้ว ความเป็นนักข่าวมืออาชีพ
กับคนท่ีไม่ได้เป็นสื่อจริงๆ แต่แค่ถ่าย
คลปิแล้วไปเผยแพร่ตามสือ่โซเชยีลมเีดีย 
จะพบว่ามีความแตกต่างกันในการเป็น
สื่อที่ดีมีคุณภาพอย่างมาก ก็ไม่กระทบ 
 ด้วยเหตุน้ี ผู ้บริหารองค์กรสื่อ
หลายแห่งก็ยังเชื่อว ่า ต่อให้อนาคต 
ภูมิทัศน์สื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
แต่หากนักข่าว-คนทำาส่ือต่างยึดมั่นและ
ทำางานแบบ “มืออาชีพ” ทุกคนย่อมม ี
ที่ยืนของตัวเองในวิชาชีพนี้ 
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“ฉาย บุนนาค”
คนท�าสื่อหรือนักลงทุน?

เรื่อง : วรพล กิตติรัตวรางกูร - พิมพ์นารา ประดับวิทย์
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 ผู้บริหารองค์กรส่ือในยุคปัจจุบัน 
ท่ีถูกจับตามาตลอด ต้ังแต่ยังไม่เปิดตัว 
เข้ามาคุมองค์กรส่ือ “กลุ่มบริษัท นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่” ท่ีมสีือ่ในเครอืเช่น 
สถานีโทรทัศน์สปริงส์นิวส์ หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ จนปัจจุบันเข้ามากุม
บังเหียนกลุ่มนิวส์ เน็ตเวิร์คฯ เต็มตัวแล้ว 
ก็ยิ่งถูกจับตาและพูดถึงมากขึ้น นั่นก็คือ 
“ฉาย บุนนาค” ที่มีประวัติภูมิหลังทำาให้
หลายคนสงสัยกันไม่น้อยว่า ก้าวย่าง 
ความประสงค์ของฉาย บุนนาค ท่ีคน 
ส่วนใหญ่ได้ยินชื่อกันก่อนหน้าน้ี จาก
ความเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อมาคุมองค์กรท่ีทำา
ธุรกิจสื่อท่ีมีท้ังทีวีดิจิทัล หนังสือพิมพ์ 
เว็บไซต์ข่าว “ฉาย” จะมนีโยบายเรือ่งข่าว
อย่างไร และต้องการนำาพาองค์กรสื่อใน
เครอืกลุม่นิวส์ เนต็เวิร์คฯ ไปในทิศทางใด
 “ฉาย บุนนาค” ซีอีโอกลุ่มนิวส์ 
เน็ตเวิร์คฯ ในวัย 36 ปี ท่ีตำาแหน่งใน
บริษัทคือประธานบริษัทลูกของนิวส ์ 
เน็ตเวิร์คฯ คือ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
และบริษัท สปริงส์นิวส์ ให้สัมภาษณ ์
กับทีมงานกองบรรณาธิการข่าว หนังสือ
วันนักข่าวประจำาปี 2561 เมื่อวันท่ี 10 
มกราคม 2561 ซึ่งช่วงน้ันกลุ่มบริษัท 
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(NEWS) ที่มีฉาย บุนนาค เป็นแกนหลัก 
กำาลังเริ่มเข้าไปมีบทบาทใน บมจ.เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ปแล้ว หลังมีการส่งอดีต 
ผู ้บริหารในเครือไปน่ังเป็นกรรมการ
บริษัท เนชั่นฯ และหลังการสัมภาษณ์
เสร็จสิ้นลง ในช่วงเย็นวันเดียวกันก็
ปรากฏข่าว “สุทธิชัย หยุ่น ผู้บริหารและ
ผูก่้อตัง้หนงัสอืพมิพ์เดอะเนชัน่ ท่ีต่อมามี
ธรุกิจส่ืออกีจ�านวนมาก” ตดัสนิใจลาออก
จากการเป็นท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ
เครอืเนชัน่ฯ และยตุบิทบาทการทำาหน้าท่ี
สื่อท้ังทางโทรทัศน์และในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ และเดอะเนชั่น 
 “ฉาย” เริ่มต้นการพูดคุยด้วยการ
บอกว่า “ผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์มา 7 ปี

แล้ว” และแนะนำาตัวเองว่า สถานะอย่าง
เป็นทางการของตัวเขาในธุรกิจสื่อกลุ่ม
นวิส ์เนต็เวริ์คฯ กค็อื “ผมประธานบริษัท
ลูกของนิวส์เน็ตเวิร์คฯ คือ บริษัท ฐาน
เศรษฐกิจและบริษัท สปริงส์นิวส์”
 จากนั้นก็เล่าให้ฟังว่า ความสนใจ
ต่อธุรกิจสื่อ เรื่องน้ีเป็นความบังเอิญ
มากกว่าเพราะเริม่ต้นไม่ได้สนใจธรุกิจสือ่
เลย แต่เคยทำารายการช่อง 5 เกือบ 10 ปี
ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ในชื่อบริษัท อควา 
มีเดีย 360 จำากัด เคยร่วมผลิตกับหลาย
รายการ พอดีทีวีช่อง 5 ทุกส้ินปีต้องไป
วิ่งต่อเวลา เพราะเป็นสัญญาแบบปีต่อปี 
เวลาเปล่ียนไปเปล่ียนมาก็ยุ ่งยากพอ
สมควร 
 ต่อมามีผู้ใหญ่มาชวนทางภรรยา
ผม (วทันยา วงษ์โอภาสี หรือ “มาดาม

ท่ีผลิตรายการคอนเทนต์วาไรตี้ บริษัท 
อควา มีเดีย 360 ขณะนั้นมีป้ายโฆษณา
บิวบอร์ด เป็นป้ายน่ิง รายได้ประมาณ
เกือบ 400 ล้าน ซ่ึงปัจจบัุนยงัมอียู ่ตอนน้ี 
ก็ขยายไปทำาจอ LED ซึ่งถือว่าเป็นสื่อท่ี 
ไม่ใช่แบรนด์ ถ้าสือ่ท่ีเป็นแบรนด์ปัจจบัุน 
คือ ฐานเศรษฐกิจ และสปริงส์นิวส์
     ส่วนการพัฒนาก้าวกระโดดในการ 
ก้าวเข้ามาบริหารเป็นเจ้าของส่ือน้ัน 
“ฉาย” กล่าวว่า ความจรงิแล้วสปรงิส์นิวส์ 
ไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่เป็นบริษัทลูก
ภายใต้บรษิทัมหาชน ซึง่ภรรยาผมเข้ามา 
ช่วยดูแลบริหารร่วมด้วยกับทีมบริหาร  
ผมไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยตัง้แต่แรก แต่เป็น
ผู้ติดตามมากกว่า โดยผมเพิ่งเข้ามาเป็น
ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2560

เดียร์” ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย 
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี) ซ่ึงทำางานด้านนี้
ตั้งแต่อยู่ท่ีอควา มีเดีย 360 ก็มีคนมา
ชวนทำาช่องสปริงนิวส์ บนทีวีดาวเทียม 
ส่วนคุณพ่อผมทำาโรงพมิพ์ตะวันออก เป็น
โรงพิมพ์อิสระพิมพ์ให้หลายแห่ง 
 สำาหรับจุดเริ่มท่ีอยากจะเข้ามา 
บรหิารส่ือคอือะไร “ฉาย” บอกว่า ความจรงิ 
แล้วเราเป็นผู ้ผลิตคอนเทนต์มาก่อน  
ตอนท่ีทำารายการช่อง 5 ถือว่าเป็นสื่อ

 เม่ือถามว่า เหตใุดระยะหลงัถึงเปิด
ตัวว่าเข้ามาบริหารสื่อในเครือสปริงนิวส ์
เต็มตัว จากเดิมก่อนหน้าน้ีท่ีไม่เปิดตัว 
“ฉาย” ตอบว่า ผมคิดว่าอยู่ในช่วงหัว
เลี้ยวหัวต่อของทีวีดิจิทัล และมีเวลาว่าง
พอท่ีจะมาช่วยให้นโยบาย ช่วยบริหาร
จัดการเติมให้กับองค์กรได้ สำาหรับสื่อ 
ทุกสื่ออยู่ในช่วงท่ีเปลี่ยนผ่านและอยู่ใน
ช่วงท่ีเหนือ่ยท่ีสดุ ผมไม่ได้บอกว่าทีมเก่า 
ทำาไม่ดี แต่เป็นช่วงท่ีต้องระดมสรรพ
กำาลังมาช่วยกัน
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uตามกฎหมายจะมีปัญหาหรือไม่ ท่ี
กลุ ่มธุรกิจในเครือไป ครอบครองส่ือ 
ท่ีมีลักษณะเดียวกัน ท้ังช่องเนชั่น ช่อง 
Now26 สปริงนิวส์ 
 เราไม่ได้เข้าไปท่ี Now26 และนิวส์ 
เน็ตเวิร์คฯ ถือหุ้นในเนชั่นแค่ 9% ซึ่ง
บรษิทัแม่ได้ขอความเห็นทางกฎหมายกับ 
กสท.แล้ว โดย กสทช.บอกว่าไม่ผิด คน
จะเข้าใจว่านวิส์ เน็ตเวิร์คฯ ซึง่เป็นบรษิทั
แม่ท่ีถือหุ้นสปริงส์นิวส์ถือหุ้นของเนชั่น
เยอะ ความจรงิไม่เยอะถือแค่ 9% เดมิถือ 
12% แล้วเขาได้เพิม่ทุนก็เลยเหลอื 9% ซึง่
ตามกฎหมายบอกว่าต้องขออนุญาต
ถ้าถือเกิน 25% และผู้ถือหุ ้นก็มีสิทธิ
ได้รับการปันผล มีสิทธิลงคะแนนเสียง 
และเนชั่นมีทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือเนชั่น 
กับช่อง Now ถือว่าเป็นกลุ ่มวาไรตี้ 
SD คนละหมวดกัน ดังนัน้ ผู้ประกอบการ 
สามารถถือช่อง SP กับช่องข่าวได้โดย
ไม่ขัดแย้ง

uมีนโยบายในการเข้าไปดูแลธุรกิจสื่อ 
ในเครือเนชั่นจากนี้อย่างไรบ้าง
 ผมไม ่ ได ้ เข ้ า ไปในเนชั่น เลย 
และส่วนตัวก็ไม่คิดจะเข้าไปด้วย แต่
นโยบายของบริษัทแม่ก็เป ็นนโยบาย
ของบริษัทแม่ ท่ีนายอารักษ์ ราษฎร์
บริหาร เป็น CEO และท่ีภรรยาผม
เป็น MD เรื่องก็ผ่านมา 3 ปีแล้ว ผมก็
อยากเห็นทิศทางที่จบลงกันได้ด้วยดี

 ผมคิดว่าเนชั่นเป็นสถาบันท่ีมี
ความน่าเชื่อถือ มีกองบรรณาธิการ 
ในแบรนด์ต่างๆ ท่ีอยู ่ใต้บริษัทเนชั่น  
มลัตมิเีดยี กรุป๊ ซ่ึงน่าชืน่ชมท่ีเป็นองค์กร
ท่ีมคีวามยาวนาน เป็นต้นกำาเนดิของการ
สร้างบุคลากรสื่อที่มีคุณภาพมากมาย
    เมื่อถามยำ้าว่า จะมีทิศทางการบริหาร
สือ่เครอืเนชัน่อย่างไร “ฉาย” กล่าวตอบว่า 
ผมคิดว่าสิง่ท่ีเขาทำามาก็มคุีณภาพอยูแ่ล้ว 
เพราะการถือหุ้นไม่จำาเป็นต้องเข้าไป
บริหาร แต่ถ้าสมมติเขาเชิญตัวแทน
เข้าไปร่วมให้ความเห็นก็เป็นส่ิงท่ีเขาให้
เกียรติ
 ล ่าสุด ผมก็เสียบุคลากรท่ีมี
คุณภาพไป คือ นายสมชาย มเีสน ลาออก 
จากกรรมการผู้จดัการของฐานเศรษฐกิจ 
ไปเป็นกรรมการที่เนชั่น ก็ถือว่าเนชั่นได้
บุคลากรท่ีมคุีณภาพไป เพราะคุณสมชาย 
ทำาให้ฐานเศรษฐกิจ 6 เดือนย้อนหลัง 
ต้ังแต่มิถุนายน 2560 ถึงส้ินปี 2560 
มียอดซื้อของหนังสือพิมพ์โตขึ้น 100% 
สวนทางจากสิ่งพิมพ์ที่ดรอปลง 20% ใน
ปีท่ีแล้ว งบโฆษณาท่ีได้เข้ามาในฐาน
เศรษฐกิจทำาให้องค์กรสามารถจ่ายโบนัส
ให้กับพนักงานได้
 ผ ม ถื อ ว ่ า ใ น ทุ ก วิ ก ฤ ต ข อ ง
อุตสาหกรรมยังมีโอกาสอยู่เสมอ ฐาน
เศรษฐกิจรายได้จากโฆษณาไม่ได้เพิม่ขึน้ 
แต่ฐานเศรษฐกิจเปลี่ยนตัวเองไปทำาด้าน

อีเวนต์และจัดงานสัมมนาต่างๆ ท่ีให้
ความรู้กับประชาชน ซ่ึงเป็นอีกช่องทาง
รายได้ที่เข้ามา

uคนภายนอกและคนในเนชั่นมองว่า 
ฉาย บุนนาค ก�าลังเข้าไปยึดเครือเนชั่น
   ในแง่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ เพราะ
บรษิทัแม่คือ นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัตมิเีดียถือ
หุ้นเพียง 9% และในเรื่องอดีตท่ีผ่านมา
ว่าสององค์กรมีข้อขัดแย้งกัน มีคดีความ
ต่อกัน ผมคิดว่าคนชอบใช้คำาว่า จะมี 
ผู้แพ้ผู้ชนะในสงคราม ท้ังท่ีความจริง
ไม่มีใครแพ้ใครชนะ แต่ทุกคนแพ้หมด 
เพราะท้ังสองข้างทะเลาะกันไปก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร
 เนชั่นก็อยู่ในสถานการณ์ท่ียำ่าแย ่
จากการขาดทุนของทีวีดิจิทัลเป็นหลัก 
ด้านนิวส์ เน็ตเวิร ์คฯ ก็ขาดทุนจาก
ช่องสปริงส์นิวส์ ก็อยู่ในสถานการณ์ท่ี
ยำา่แย่ท้ังคู่ ทะเลาะกันไปก็ไม่มปีระโยชน์
อะไร แต่ควรจะเป็นตัวอย่างท่ีดีในการ
เดินไปข้างหน้าด้วยกันมากกว่า ไม่ได้
หมายความว่าครอบงำา เพราะผมคิดว่า
กองบรรณาธกิารท่ีเนชัน่ทำาดอียูแ่ล้ว ไม่มี
ความจำาเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไร
 อย่างคุณสุทธิชัย หยุ ่น ก็เป็น
ผู้สร้างองค์กรเนชั่นขึ้นมาก็เป็นบุคคล
ท่ีน่านับถือ ไม่มีความจำาเป็นต้องไป
เปลี่ ยนแปลงอะ ไ ร ในสถานะของ 
คุณสุทธิชัย ส่วนตัวผมก็ชื่นชมท่ีมาท่ีไป

คนชอบใช้ค�าว่า จะมีผู้แพ้ผู้ชนะในสงคราม ทั้งที่ความจริงไม่มีใครแพ้ใครชนะ 
แต่ทุกคนแพ้หมด เพราะทั้งสองข้างทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร 

เนชั่นก็อยู่ ในสถานการณ์ที่ย่�าแย่จากการขาดทุนของทีวีดิจิทัล ด้านนิวส์ เน็ตเวิร์คฯ 
ก็ขาดทุนจากช่องสปริงส์นิวส์ ก็อยู่ ในสถานการณ์ที่ย่�าแย่ทั้งคู่ 

ทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการเดินไปข้างหน้า
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ของเนชั่น ว่าเป็นสถาบันท่ีเข้มแข็งและ
ทำาหน้าท่ีสื่อท่ีมีคุณภาพ แต่ในแง่ของ
ธุรกิจ อุตสาหกรรมส่ือทุกท่ีต้องปรับตัว
ให้ได้กับพฤติกรรมของผู้ซ้ือโฆษณาและ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

u ท่ีเนชั่นหลังจากน้ีจะเกิดคล่ืนใต้น�้า 
หรอืความคิดเห็นไม่ตรงกันในการท�างาน 
การบรหิารงาน หรอืในการเสนอข่าวหรอื
นโยบายในการเสนอข่าวต่างๆ ของสือ่ใน
เครือเนชั่นหรือไม่
 ผมไม่ทราบ แต่เวลาผ่านมา 3 ปี
แล้วเรือ่งเก่า อกีอย่างคือ คุณสมชาย มเีสน 
อดีตผู้บริหารของฐานเศรษฐกิจลาออก
ไปเป็นกรรมการของเนชั่น แล้วถูกแต่ง
ตัง้โดยคณะกรรมการของเนชัน่ ก็ชดัเจน 
อยูแ่ล้วว่าเป็นทิศทางท่ีดีท่ีได้ร่วมกัน ไม่ใช่
การไปลงคะแนนเสียงปลดใครมาเพื่อ
แต่งตัง้ใคร นัน่คือในแง่ธรุกิจ ด้านกอง บ.ก. 
ผมไม่ทราบ แต่ในส่วนกอง บ.ก.เนชั่น 
ทำาดีอยู่แล้ว

uแต่คนก็สงสัยกันว่า ในเมื่อกลุ่มสปริง

นิวส์ก็อยูใ่นสภาวะขาดทุน เนชัน่ก็ขาดทุน 
แล้วคุณฉายก็เป็นนักธุรกิจนักลงทุน 
ท�าไมยังเอาเงินไปลงทุนในธุร กิจ ท่ี
ขาดทุน แล้วท�าไมไม่เอาเงินมาปรับปรุง
พัฒนาสื่อในเครือสปริงนิวส์ให้มีคุณภาพ
ให้เกิดก�าไร คนจะได้ติดตามมากขึ้น
  เป็นเรื่องของบริษัทแม่ท่ีเข้าไป
ซื้อหุ้นเนชั่น แต่สปริงส์นิวส์ไม่เคยซ้ือ
หุ้นเนชั่น อยากถามว่าช่องข่าวช่องไหน
มีกำาไร ทุกช่องขาดทุนหมด เป็นเรื่อง
อุตสาหกรรมการประมูลทีวีดิจิทัล เป็น
ความสำาเร็จของ กสทช. แต่ก็เป็นความ
ล้มเหลวของ กสทช.เช่นกัน

uในฐานะท่ีคุณฉายเป็นนักธุรกิจ การ
ลงทุนต ้องมองเรื่องของผลก�าไรใน
อนาคต แต่เนชั่นท่ีผ่านมามีแต่ขาดทุน
ท�าไมถึงมองว่าเครือเนชั่น น่าจะเข้าไป
ลงทุน
 ผมไม่ได้ตัดสินใจลงทุนในเนชั่น 
แต่เป็นคุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กับ
คณะกรรมการบริษัทแม่เป็นคนตัดสินใจ
ลงทุน ผมตอบในมุมของบริษัทลูกที่ดูแล

อยูไ่ด้ แต่ถ้าถามว่าคุ้มค่าหรอืไม่ ผมตอบ
ไม่ได้ และในเมื่อเป็น Investment ที่อยู่
ในบริษัทแม่อยู่แล้ว เมื่อลงทุนไปแล้วก็
ต้องแก้กันไปพัฒนากันไป
 เมือ่ถามว่า หลงัจากนีจ้ะเข้าไปนัง่
ในบอร์ดเครือเนชั่นหรือไม่ “ฉาย” ยำ้าว่า 
ไม่ครับ ผมสบายใจนั่งที่นี่มากกว่า จะไม่
เห็นผมและภรรยาไปน่ังท่ีเนชั่น เพราะ
เขาเชญิคุณสมชายและคุณอภวุิธ ทองคำา 
ไปแล้ว 
     “คนชอบไปบอกว่าผมจะล้างบาง
เนชั่น ผมคิดว่าพูดกันเยอะไป อยาก
บอกว่าไม่มีความจ�าเป็นท่ีเราจะต้องไป
สวมเสื้อคนอื่น ทุกคนก็มีศักดิ์ศรีหมด 
แต่วันนี้ท�าอย่างไรให้ทุกๆ องค์กรอยู่ได้
เท่านั้นเอง ไม่มีเหตุอันใดท่ีจะไม่ชื่นชม
ผู้ก่อตั้งของแต่ละส่ือ เพราะเขาก็คือผู้ท่ี
สร้างสื่อ คุณสุทธิชัยก็คือเนชั่น ผมชื่นชม
สถาบัน และคิดว่า 3 ปีท่ีเนชัน่ขาดทุนมา
ก็ถือเป็นการโซเซพอสมควร ผมคิดว่าทุก
อย่างพลิกฟื้นได้หมด”
 อนาคตเนชัน่อยูใ่นมอืของกรรมการ
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เนชัน่ชดุใหม่และชดุเดมิ อยูท่ี่เขาเองไม่ได้ 
อยูท่ี่ผม ผมไม่ใช่เทวดาผมทำาให้เขาไม่ได้ 
แต่เนชั่นมีบุคลากรและมีเครื่องมือครบ
ทุกอย่างแล้วท่ีจะพลกิฟ้ืนธรุกิจได้ ไม่สาย
เกินไป เขายังมีของเหลือและมีศิษย์เก่า
หลายคนที่มีใจ น่าจะกลับมาช่วยเขาได้ 
คุณสุทธิชัยก็เป็นผู้ก่อต้ัง คงไม่อยากให้
เนชั่นล่มสลายไป

uก่อนหน้าน้ีเครอืเนชัน่ก็มกีารประกาศ 
ขายสินทรัพย์หลายอย่างในเครือ มูลค่า
รวมกว่า 1,400 ล้านบาท ในฐานะนักธรุกิจ 
มองว่าเนชั่นจะสามารถพลิกฟื้นกลับมา
ได้หรือไม่
 มคีรบั คืออยูท่ี่คนบรหิาร ผมก็หวัง
ว่าเนชั่นจะได้ผู้บริหารใหม่ท่ีมีคุณภาพ 
อยู่ที่ผู้บริหารใหม่ไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นเลย 
 ธุรกิจสื่อมีความเสี่ยงสูง อยู ่ ท่ี
แนวคิดนิดเดียวเท่าน้ันในการจะปรับตัว 
อย่างเครือมติชนปรับตัวเร็วและถูกต้อง 
เพราะฉะน้ันมติชนไม่เหนื่อย ตัวเลข
ขาดทุนก็ไม่เยอะ อาจมีการลดคนบ้าง 
แต่ปรับตัวเร็ว คืออุตสาหกรรมสื่อ คน

ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ละคนที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเป็นอนุรักษนิยม ทุกสื่อ
พอถึงเวลาต้องเปลี่ยนจริงๆ เปลี่ยนช้าก็
เสร็จ

uหลังจากน้ีผลประกอบการของกลุ่ม 
นิวส์ เน็ตเวิร์คฯ และเครือเนชั่น จะเป็น
อย่างไร 
 เพราะทุกวันนี้ธุรกิจสื่อมีแต่ขาลง
ภายในปี 2561 ผมตอบแทนเนชั่นไม่ได้ 
แต่เชื่อว่าในเครือของบริษัทลูกคือนิวส์ 
เน็ตเวิร์คฯ ทั้ง 4 บริษัทที่มีอยู่ ไม่จำาเป็น
ต้องขอกระแสเงินสดจากบริษัทแม่อีก
ในการลงทุนเพิ่ม ณ สิ้นปี 2561 เพราะ
คิดว่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ต้องรอดู 
มาตรา 44 ที่อาจจะออกมาเพื่อเยียวยา
ผู้ประมูลทีวีดิจิทัลในเร็วๆ นี้
 ส่วนภาพรวมธุรกิจสื่อ ถ้าดูจาก
แต่ละช่องทางเริ่มจากทีวีดิจิทัล ผมมอง
ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดใน
วงการข่าวของไทย และไปในทิศทางท่ี
เลวร้ายต่อสังคม เพราะวันนี้ช่องข่าวอยู่
ไม่ได้ ช่องวาไรตี้ก็ทำาข่าว สิ่งพิมพ์ที่เป็น

ตัวสื่อสารข่าวก็เหน่ือยจากท่ีคนไปเสพ 
นิวส์มีเดีย การขายโฆษณาก็ต้องพึ่งพา 
เรตติ้ง เรตติ้งทำาให้เป็นตัวชี้นำารายได้ 
รายได้เป็นตัวชี้นำาความอยู่รอดองค์กร 
องค์กรทีท่ำาข่าว และข่าวสารทีม่ีคุณภาพ
มกัจะเรตติง้ไม่ดี ข่าวสารท่ีเรตติง้ดีมกัจะ
ไม่มคุีณภาพ แต่คนสนใจและสร้างรายได้ 
เพราะฉะนั้นสื่อปรับตัวลำาบาก 
 สมมติบอกว่าอยากทำาคอนเทนต์
ให้ดี ข่าวเจาะลึกสงัคมได้ประโยชน์ทำาได้
ยากเพราะคนสนใจแค่กลุ่มเฉพาะ แต่
องค์กรก็ต้องอยู่ได้ด้วยรายได้จึงเป็นปีท่ี
ปรับตัวลำาบาก เพราะนโยบายของบริษัท
แม่จากอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธาน
กรรมการบริษัท) ก็ชัดเจนอยู ่แล้วว่า 
เรายึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
จรรยาบรรณ 
 สมมติว่าจะให้นักข่าวไปทำาข่าว
ไร้สาระเพื่อจะเอาเรตติ้ง เพื่อให้องค์กร
อยูร่อดอย่างนัน้หรอื ก็ผดิแนวคิดของเรา 
ท่ีอยากจะทำาข่าวท่ีมีคุณภาพและเรา 
อยู่รอดทางธุรกิจได้ด้วย จุดสมดุลตรงนี้
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เป็นจุดท่ียาก เพราะจะไปพึ่งพารายได้
จากเรตติ้งอย่างน้ันหรือ แม้เราจะสนใจ
แต่เราไม่ให้ความสำาคัญมากที่สุด 
 ถามว่าจะอยู่รอดยังไง ผมก็รอดู
มาตรา 44 ว่าจะออกมาอย่างไร ในเมื่อ
ทีวีดิจิทัลอุตสาหกรรมอยู่กันอย่างนี้
 คนเสพข่าวจากมือถือมากขึ้น  
ทุกคนสามารถเป ็นผู ้สื่อข ่าวได ้ เอง 
สามารถให้สัมภาษณ์ได้เองผ่านเฟซบุ๊ก
ไลฟ์ เป็นผู้สื่อข่าวเองหมดวันนี้ แต่สิ่งที่ 
ประชาชนสามารถเป็นผู้ส่ือข่าวเองได้
ไม่มี คือ ต้องมีความน่าเชื่อถือของ
แบรนด์หรือสถาบันของคอนเทนต์ท่ีออก
มา แต่ถ้าคอนเทนต์ไลฟ์สดทุกคนทำาได้
หมดแล้ววันน้ี ทำาให้คนดูลดลงบวกกับ
ช่องเพิ่มขึ้นเงินก็กระจาย บวกกับท่ีเรา
ตั้งใจว่าจะทำาคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพก็
จะกลายเป็นไม่แมส น่ีคือส่ิงท่ีช่องข่าว 
ทุกช่องประสบอยู่รวมถึงเนชั่นด้วย
 ส่วนทีวีดจิทัิลจะมทีางรอดหรอืไม่
นั้น “ฉาย” มองว่า ก็คงต้องไปหารายได้
ทางอื่น ซึ่งเราก็พยายามคงจุดยืนไว้ เช่น 
จะจัดงานอีเวนต์ต่างๆ งานสัมมนาให้
มากขึ้น ขายบัตรบ้างขอสปอนเซอร์บ้าง 
ซึ่งงานอีเวนต์น้ันลูกค้าสนใจมากกว่า
เวลาไปออกงาน เขาอยู่ในจุดท่ีสามารถ
ขายของได้เลย มันจับต้องได้ลูกค้าก็จะ
แฮปปี้มากกว่า แล้วผมไม่ต้องไปขาย
ตามเรตติ้งเพราะถ้าทำาอย่างนั้นมันจบ 
เพราะไม่มีทางท่ีช่องข่าวจะไปสู้เกมโชว์

ของเวิร์คพอยท์หรือละครได้

uในอนาคตมีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ี
ช่องเนชั่นกับช่องสปริงส์นิวส์จะรวมเป็น
ช่องข่าวเดียวกัน
  ทุกอย่างเป็นไปได้หมด 

uแล้วมองเรื่องการครอบง�าส่ืออย่างไร 
บ้าง
 คำาว่าครอบงำาสื่อเป็นแค่คำาพูด
ในอดีต ปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้เพราะ
ทุกคนเป็นสื่อหมด ครอบงำาสื่อหมายถึง
สื่อถูกผูกขาดอยู่ท่ีคนคนเดียวหรือกลุ่ม
กลุ่มเดียว สื่อทุกวันนี้ฟรี ความจำาเป็น
ท่ีจะต้องไปจ่ายค่าสื่อไม่มีแล้ว เฟซบุ๊ก
ฟรีแล้ว ทำาไมผมต้องไปจ่ายค่าดิจิทัลทั้ง
สญัญา 15 ปี 1,400 ล้าน คือทุกคนท่ีทำา
ทีวีดิจทัิลหวังพึง่แนวทางการเยยีวยาของ
รัฐหมด
     ดูจากตัวเลขผลประกอบการ สื่อ
ด้านข่าวทุกค่ายเหน่ือยหมด เพราะฉะน้ัน
อุตสาหกรรมท่ียำ่าแย่ทุกคนมีแนวคิด 
อยู่แล้วว่าต้องมีการควบรวม ลดต้นทุน
หรือไม่ หรือจะปิดหรือไม่ หรือจะขาย
หรอืไม่ มีทุกแนวคิดอยูแ่ล้ว การควบรวม
เพื่อการอยู่รอดก็มีให้เห็นอยู่หลายครั้ง 
ในทุกธุรกิจท่ัวโลก อย่างไรก็ตาม เวลาเรา
เลือกพนักงานเราเลือกท่ีคุณภาพ ไม่ได้ 
เลือกท่ีสเีสือ้ มจีดุยนืมแีนวคิดท่ีเหมอืนกับ 
องค์กรหรือเปล่า

uสรุปว่าธุรกิจทีวีดิจิทัลอนาคตยังพอ 

ไปได้ แต่อยู่กันแบบไม่อู้ฟู่
     ถ้าอยู่อย่างปัจจุบันอยู่ไม่ได้ ต้อง
ปรับตัว ถ้าสมมติรัฐไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็
ต้องปรับตัวกัน ซ่ึงมีหลายแนวทาง แต่
ปีนี้จะได้เห็นแน่นอน ถ้าสมมติรัฐไม่ช่วย
เยยีวยาต้องมคีนปิด ไม่ปิดก็ต้องขายช่อง
หรือหาพาร์ตเนอร์ หรือควบรวมช่องหรือ
หารายได้ใหม่ ก็เป็นการปรับตัวทั้งสิ้น
 ทุก วันนี้อุตสาหกรรมส่ือเป ็น
อุตสาหกรรมที่ Conservatives ไม่ชอบ
เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะหรือหวือหวา ถึง
ได้บอกว่าเป็นความท้าทายของวงการ
สื่อทุกคน โดยเฉพาะคนที่บริหารองค์กร
ธรุกิจสือ่ จะทำาอย่างไรให้ได้รายได้เข้ามา
หล่อเลี้ยงองค์กร
 สำาหรับอนาคตของธุรกิจในเครือ
นิวส์ เน็ตเวิร์คฯ จะเป็นอย่างไร เรา
ถามไล่ซักไปว่า ตอนนี้มองพาร์ตเนอร์
ทางธุรกิจ เพื่อขยายธุรกิจไว้บ้างหรือไม่ 
“ฉาย” ตอบว่า ไม่ได้คิดถึงเรือ่งพาร์ตเนอร์ 
เพราะตอนน้ีกำาลงัมองหาสถาบันการเงนิ
มากกว่า (หัวเราะ) และกล่าวต่อว่า ถึง
แม้ว่าในตลาดหลกัทรพัย์เราต้องทำากำาไร
ในฐานะผู้ถือหุ้น แต่การทำากำาไรมากท่ีสดุ
ไม่ใช่เป้าหมายท่ีอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ 
(ประธานบรษิทั) เรยีกร้องมาหรอืนโยบาย
ของบริษัทแม่ คือเราต้องการให้บริษัท
มีกำาไรเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ตอบแทน
พนักงานให้มีความมั่นคง ให้ผู้ถือหุ้นมี
ความพึงพอใจ แต่กำาไรแบบ Maximum 

คนไปบอกว่าผมจะล้างบางเนชั่น ผมคิดว่าพูดกันเยอะไป อยากบอกว่าไม่มีความจ�าเป็น
ที่เราจะต้องไปสวมเสื้อคนอื่น 3 ปีที่เนชั่นขาดทุนมาก็ถือเป็นการโซเซพอสมควร 
ผมคิดว่าทุกอย่างพลิกฟื้นได้หมด อนาคตเนชั่นอยู่ ในมือของกรรมการชุดใหม่

และชุดเดิม อยู่ที่เขาเองไม่ได้อยู่ที่ผม ผมไม่ใช่เทวดาผมท�าให้เขาไม่ได้
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Profit (กำาไรสงูสุดในการลงทุน) ไม่ใช่สิง่
ท่ีบรษิทัแม่เรยีกร้องมา เราต้องการอยูไ่ด้
ด้วยตัวธุรกิจอย่างมั่นคง เพราะธุรกิจสื่อ
ต้องลงทุนในระยาว วันน้ีธุรกิจส่ือท้าทาย
ที่สุดเพราะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน กับ
คนที่ไม่ค่อยชอบปรับเปลี่ยน

uธุรกิจสื่อในเครือก็มีส่ือส่ิงพิมพ์ มอง
อนาคตสื่อสิ่งพิมพ์อย่างไร
 ยังประคองไปได้ คิดว่าอยู ่ได้
เพราะตกมาเยอะแล้ว ผู้เสพส่ือส่ิงพิมพ์
ตายทุกวันเพราะเป็นคนท่ีอาย ุ30 ขึน้ไป
ก็จะตายไปเรื่อยๆ แต่ก็อยู่ได้ ส่วนคนที่
เสพสื่อออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคของ
เด็กยุคใหม่ก็จะเสพส่ือออนไลน์มากข้ึน  
ผู ้บริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะน้อยลง แต่
แบรนด์ของสื่อสิ่งพิมพ์ยังไปอยู่ในโลก
ออนไลน์ได้ เพียงแค่ปรับเปล่ียนฐาน 
รายได้เท่าน้ัน ค่าโฆษณาก็อาจจะได้จาก
ออนไลน์หรือช่องทางอื่นแทน เพราะ
ฉะนั้นจะไม่ได้เรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์แล้วแต่
จะไปเรียกว่าแบรนด์มากกว่า
     สื่อสิ่งพิมพ์จะเอาแบรนด์ตัวเองไป
หารายได้ทางอื่น จะไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์ต่อ
ไป กลายเป็นสือ่ครบวงจรแต่ยงัมสีิง่พมิพ์
เป็นพืน้ฐานอยู ่ซึง่ผมมองว่าสิง่พมิพ์จะยงั
ไม่หายไปใน 5 ปีน้ี ถึงแม้ว่าพฤติกรรม 
ผูบ้รโิภคของคนไทยจะใช้มอืถือเยอะ แต่
สิ่งพิมพ์ก็ยังคงอยู่
 สำาหรับสื่อโซเชียลมีเดียท่ีปัจจุบัน
กลายเป็นสื่อกระแสหลักไปแล้ว “ฉาย” 
มองส่ือแพลตฟอร์มนี้ว่า ปัจจุบันทุกคน

เป็นเจ้าของสื่อได้ถ้าทุกคนทำาคอนเซ็ปต์
ท่ีถูกต้องกับจริตของผู้บริโภค แต่วันน้ี 
สิง่ท่ีสำาคัญท่ีสดุคือ การควบคุมคอนเทนต์
ที่ออกมา
 ในสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียทำาได้
แย่มาก โซเชียลมีเดียคือพื้นที่ ซึ่งคุณด่า
ใครก็ได้โดยท่ีคุณไม่ผิด ไม่มีการเซ็นเซอร์
อะไรท้ังสิ้นเลย ปล่อยฟรีมาก จนเกิด
เรื่องร้องเรียน แจ้งความกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจำานวนมาก 
 เมื่อควบคุมพวกน้ีไม่ได้จึงทำาให้
ส่ือท้ังหมดและสังคมมีแต่ข่าวมั่ว ข่าว
ลวงหรือคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
ลดน้อยลง สังคมเส่ือมเพราะมีพวกส่ือ 
โซเชียลมีเดียกับสื่อออนไลน์ที่มี Impact 
กับคนเยอะ เรื่องน้ีมองว่าควรจะมีการ
ดแูลควบคุมมากกว่าท่ีเป็นอยู ่เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีรฐัท่ีควรจะต้องทำา และคน
ควรจะมีความรับผิดชอบของตัวเองบน
สื่อออนไลน์มากขึ้น

ยันไม่เอาธุรกิจสื่อ 
ท�าให้รวยจากหุ้น 

u อยู ่ในวงการหุ ้น ตอนนี้ เข ้ามาดู
ธุรกิจสื่อด้วยตัวเอง มีการมองว่าจะ
ใช้ส่ือเข้ามาท�าให้ตัวเลขหุ้นท่ีถืออยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นลงหรือไม่
 ยกตัวอย่างฐานเศรษฐกิจเป็น
บริษัทท่ีผมถือหุ้นอยู่ ไม่เคยลงข่าวท่ีผม
ถือหุ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากน้ี

ความตั้งใจของผมคือ การลดการลงทุน
ในตลาดหุ้นลงและเปล่ียนการลงทุน
เป็นการลงทุนในระยะยาว ถามว่าผมยัง
มีหุ้นท่ีถือในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ มี
แน่นอน แต่ผมไม่เคยเข้าไปแทรกแซง
กองบรรณาธิการให้ลงข่าวบริษัทผมเอง 
ไม่เคยไปบอกให้เชยีร์บรษิทัตวัเองเพือ่ให้
หุ้นขึ้น
     เราถามถึงนิยามความเป็นสื่ 
อมืออาชีพในทัศนะของ “ฉาย บุนนาค” 
คืออะไร เขาตอบว่า การเสนอข่าวมี
คุณภาพ มีจิตสำานึกต่อสงัคมประเทศชาติ 
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม มท่ีีมาท่ีไปไม่บดิเบือน 
ไม่มีอคติ เสนอข่าวต้องให้ทุกคนที่อยู่ใน
เน้ือหาข่าวได้มีโอกาสอธิบายชี้แจง ไม่
เอาข่าวไปหาประโยชน์ส่วนตัว น่ันคือ
หลกัคิดของสือ่ท่ีมคุีณธรรมและจรยิธรรม

uปัจจุบันธุรกิจส่ือมีเรื่องผลประโยชน์
เข้ามาเก่ียวข้องจ�านวนมากท้ังการเมือง 
เรือ่งโฆษณา เรือ่งเรตติง้ มองกันว่าความ
เป็นส่ือมืออาชีพก็จะหายไป ในฐานะ 
ผู้บริหารสื่อมองอย่างไร
 ส่ิงหน่ึงท่ีผมตั้งม่ันตลอดแล้วก็
คือ จะไม่เห็นผมหรือภรรยาหรือคนใน
ครอบครัวลงเล่นการเมือง ไม่มีทาง 
อย่างท่ีบอกไปแล้วคือผมไม่ได้อยากทำา
ธุรกิจสื่อ แต่ด้วยเหตุบังเอิญทุกๆ อย่าง
นำาพาให้มาอยู่ตรงนี้ ซ่ึง ณ วันนี้ผมมี
ภาระหน้าท่ีต้องพาให้องค์กรไปรอดกับ
พนักงานท้ังหมดท่ีอยู ่ภายใต้บริษัทลูก

มันมีประโยชน์หรือครับ ผมเป็นเจ้าพ่อสื่อที่ขาดทุน ผมคิดว่ามันเป็นทุกขลาภ 
มันเป็นทุกข์มากกว่าที่จะต้องมาแก้ปัญหา มาผ่าตัดองค์กรที่ขาดทุน 

ถามว่าการเป็นเจ้าพ่อสื่อคืออะไร มีประโยชน์อะไร วันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้หมด 
ถ้าผมท�าสื่อมีคุณภาพ ผมคิดว่าคนก็เป็นเจ้าพ่อสื่อได้ ไม่จ�าเป็นต้องมาซื้อสื่อเยอะๆ
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กว่า 600 คน ก็เป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้อง
ทำาให้สำาเร็จ 
 ผมไม่เคยมีความต้องการท่ีจะไป
ประมูลทีวีดิจิทัลเลย แต่ภรรยาผมเขาไป
คุยกับคณะกรรมการบรษิทั เขาไปประมลู 
ซึ่งผมมีความคิดเห็นแตกต่างมาตลอด 
ผมว่าแพงเกินไป แต่วันนี้มีแล้วก็ต้องอยู่
กับมันต้องทำาให้มันไปได้

เป้าหมายการเป็น
นักธุรกิจสื่อ?

 เมื่อถามถึงเป้าหมายในการทำา
ธุรกิจสื่อและการเป็นเจ้าของส่ือจำานวน
หลายแห่งในเวลาน้ี “ฉาย” ออกตัวว่า 
สำาหรับผมความท้าทายไม่ใช่การหาเงิน
แล้ว ไม่ใช่การเล่นหุ้นแล้ว ผมอายุ 36 ปี
แล้ว ความมุ่งมั่นในการจะเดินไปในทาง
ธุรกิจน้อยลงไปเยอะ ท้ังท่ีความจริงจะ
ต้องเต็มท่ี แต่ผมเบ่ือแล้ว ผมอยากจะ
พาองค์กรนี้ให้ไปรอด ให้มีกำาไรพอ ให้
มีความมั่นคงกับพนักงานและผู้ถือหุ้น
เท่านั้นเอง ไม่ต้องกำาไรเยอะ ขอแค่นี้ 
     วันนี้ถ้าผมทำาให้ธุรกิจสื่อในเครือ
ท้ังหมดไม่ขาดทุนได้ ผมคิดว่าผมได้ทำา
หน้าท่ีครบถ้วนแล้วเพ่ือองค์กร และเพ่ือ
ผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีอยู่ในบริษัทแม่ เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมที่ยากลำาบาก ถ้าผมทำา

องค์กรให้ไปรอดอย่างมัน่คงได้ ผมคิดว่า
น่ันคือจุดมุ่งหมายบนหลักทางจริยธรรม
ของเนื้อหาสื่อที่ออกมา

uไม่ได้มองว่าธุรกิจส่ือคือเรื่องของการ 
ลงทุน
 ผมทำ า สื่ อ สิ่ ง ท่ี ต ้ อ ง ก า ร เ ห็ น
คือ 1. ผู้ถือหุ้นกับพนักงานต้องมีความ
มั่นคง 2. ต้องเป็นสื่อท่ีมีประโยชน์ต่อ
ประเทศ 
 ถ้าทำาสำาเรจ็ก็ถือว่าสำาเรจ็ครบถ้วน
ทุกอย่างแล้ว ผมไม่จำาเป็นต้องกำาไรปีละ
หลายร้อยล้าน ผมถือว่า ณ สถานการณ์
ขณะนี้ไม่ทำาให้บริษัทขาดทุน แล้วมีกำาไร
บ้าง มีเงินปันผลเล็กน้อย พนักงานมีทั้ง
โบนัสและความมั่นคง คอนเทนต์เนื้อหา
ท่ีออกมามีประโยชน์เป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาทางสังคม ผมถือว่าผมทำาครบ
ถ้วนแล้ว น่ันคือเป้าหมาย ราคาหุ้นขึ้น
หรือไม่ผมไม่สนใจด้วยความสัตย์จริง  
ผมถือว่าผมลงทุนในระยะยาวได้
 ผมคิดว่าคุณค่ากับคุณภาพเป็น
เรื่องสำาคัญมากกว่า นั่นคือ Value ที่แท้
จริงขององค์กร ถึงแม้ว่าจะไม่บุ ๊กใน
ตัวเลขทางบัญชี แต่จะบุ๊กในจิตสำานึก
ของคนทั้งสังคม 
 “วันนี้ใครจะพูดอะไรผมไม่สนใจ 
ผมมีความเชื่อมั่นว่าอีก 1-2 ปี ผมพา
องค์กรรอด โดยท่ีผมไม่ต้องไปท�าสื่อ 

ตบทรัพย์ใคร ผมพูดชัดเจนนะครับ 
แล้วไม่ต้องไปพึ่งพาหรือเอื้อประโยชน ์
นักการเมือง ไม่จ�าเป็น”

uมองอย่างไรท่ีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของ
ประเทศเวลานีเ้ข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจสือ่
จ�านวนมาก ท้ังกลุม่ซพี ีกลุม่เจ้าสวัเจรญิ 
สริวัิฒนภกัดี กลุม่ นพ.ปราเสรฐิ ปราสาท
ทองโอสถ ที่ทั้งหมดเป็นเจ้าของสื่อหลาย
แห่งโดยเฉพาะทีวีดิจิทัล
     เป็นเรื่องคนในอยากออก คนนอก
อยากเข้า คงเป็นความหอมหวนมั้ง คน
ชอบคิดว่าสื่อเป็นศักดินาพิเศษ คือ เป็น
ทฤษฎีของมาสโลว์ คือ คนเราต้องการ 
Security ของชีวิต มีกินมีใช้ต้องการเงิน 
แต่สุดท้ายอาจจะต้องการอำานาจ 
 ผมไม่รู ้ว ่าคุณเจริญหรือคนอื่น
คิดอะไร เขาอาจจะมองว่าการลงทุนน้ี
เป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าก็ได้ผมไม่ทราบ 
แต่ผมคิดว่ามันเป็นเกม ถ้าคุณไม่มีทุน 
คุณไม่สามารถทำาทีวีดิจิทัลได้ แต่ถ้าคุณ
อยากเป็นสื่อคุณสามารถทำาเองได้บน 
เฟซบุ๊ก

ระดมท�า-คุมสื่อ 
เพื่อเป็นเจ้าพ่อสื่อ?

uมีคนมองว่า ฉาย บุนนาค ก�าลังจะ
กลายมาเป็นเจ้าพ่อสื่อยุคใหม่
 (หยุดคิดก ่อนย ้อนถามว ่า) มี
ประโยชน์หรือครับ ผมเป็นเจ้าพ่อสื่อท่ี
ขาดทุน ผมคิดว่าเป็นทุกขลาภ เป็นทุกข์
มากกว่าที่จะต้องมาแก้ปัญหา มาผ่าตัด
องค์กรที่ขาดทุน
 เคยมีคนพูดว่าทำาสิ่งพิมพ์เหมือน
เผาเงินทิ้งถ้าขาดทุน แล้วทำาทีวีตอนคุณ
นอนหลับ คุณยังขาดทุนตลอดเวลา 
 เพราะฉะน้ันผมถามว่าการเป็น 
เจ้าพ่อสือ่คืออะไร มปีระโยชน์อะไรในเมือ่ 
ทุกคนเป็นส่ือได้หมด ถ้าผมทำาสื่อมี
คุณภาพ ผมคิดว่าคนก็เป็นเจ้าพ่อสื่อ 
ได้ ไม่จำาเป็นต้องมาซ้ือสื่อเยอะๆ วันนี้ 
คือการบริหารแบรนด์ของสื่อมากกว่า
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uรู ้สึกกดดันหรือไม่ เพราะนักธุรกิจ 
นักลงทุนคนอื่น เช่น กลุ ่มคุณเจริญ  
สริวัิฒนภกัด ีหรอื นพ.ปราเสรฐิ ปราสาท
ทองโอสถ หรือกลุ่มซีพี มาท�าสื่อก็ไม่ตก 
เป็นเป้าจบัตามองมาก แต่พอ ฉาย บุนนาค 
เข้ามาธุรกิจสื่อกลายเป็นต�าบลกระสุน
ตกโดนเพ่งเล็ง
     เพราะเขาไปถือทีวีดิจิทัล ช่อง 
วาไรตี้เลยไม่กระทบคนอื่นมากกว่า ถ้า
คุณเจริญไปซื้อมติชนอาจจะไปกระทบ
ก็ได้ เพราะฉะน้ันเขาไม่ใช่ส่ือแต่เขา
มาลงทุนช่องวาไรต้ีเขาไม่ได้ลงทุนสื่อ  
เลยไม่ถูกเพ่งเล็งมาก 
 ผมคิดว่านักข่าวก็จะสนใจในมุม
ท่ีแวดวงเขาเท่าน้ัน คุณเจริญไปถือหุ้น
บริษัทลูกแกรมมี่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคน
อื่น เพราะเขาลงทุนช่องวาไรตี้

uช่วงท่ีผ่านมามีคอลัมนิสต์บางคนใน
สื่อบางค่ายวิพากษ์วิจารณ์ ฉาย บุนนาค 
กับกรณีเนชั่น จะกลายเป็นศึกระหว่าง
ค่ายสื่อหรือไม่
 คอลัม นิสต ์ เป ็ นคนคนเดี ยว 
โลกธรรมแปด คือ สรรเสริญกับนินทา
อยู่คู่กัน สมมติว่ามีคนบ้าเดินมาด่าคุณ 
ถ้าคุณเก็บไปเป็นความทุกข์ คุณนัน่แหละ
เป็นคนบ้า จะโกรธทำาไม
 ผมถึงบอกว่าเราแก้ไขเรือ่งในอดีต
ไม่ได้ แต่ผลงานในอนาคตเป็นตัวพิสูจน์ 
เพราะฉะนั้นผมไม่สนใจ ถ้าสมมติความ
ตัง้ใจของเราต้องไปองิกับความคิดคนอืน่ 
มนัก็ไม่มปีระโยชน์ ผมให้ความเคารพสือ่
ในทุกๆ ค่าย กอง บ.ก.ทุกๆ กองรวมถึง
เนชั่นหรือสื่อท่ีไหนก็ตาม เราให้เกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกันในวิชาชีพเสมอ 
ดังนั้น มันไม่ใช่สงครามระหว่างค่าย
     “เรื่องที่ว่าเข้ามาล้างบางคนก็พูด
กันไปเรื่อย วันนี้จะปฏิเสธจะพูดอะไรไป 
คนก็พูดไป”
 ผมถึงบอกว่าผลลพัธ์ทุกๆ อย่างจะ
เป็นตัวพิสูจน์เองว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ใช้ 
เวลานานในการท่ีจะเห็น ปีน้ีก็เห็นแล้ว 
ว ่าในเครือนี้ (เนชั่น) ไปได้หรือไม่ 

อกี 6 เดอืนก็เห็นแล้วว่าเนชัน่ไปได้หรอืไม่ 
จะขายทรพัย์สนิได้หรอืไม่ จะแก้ไขปัญหา
ยังไง ผู้บริหารชุดใหม่เป็นใครอีกไม่ก่ี
เดือนก็เห็น ส่วนบริษัทนิวส์ เน็ตเวิร์คฯ 
ก็คงเห็นเหมือนกันว่าจะไปได้หรือไม่
 “ผมพยายามอย่างดท่ีีสดุท่ีจะท�าให้
องค์กรไปได้ ถ้าไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได ้
ผมไม่ใช่คุณเจริญผมไม่มีสายป่านยาว
ขนาดนั้น ผมยังต้องไปคุยกับบริษัทแม่
ตลอดว่าขอเงินมาๆๆๆๆ บางทีมันต้อง
มีวันสิ้นสุด แต่ผมเชื่อว่าไปได้”
 ซึ่งผมไม่ต้องไปรู้เรื่องภายใน ผม
ดูงบการเงินบริษัทก็รู ้แล้วว่าไปได้หรือ 
ไม่ได้ ถ้าไม่ปรับเปล่ียนก็ไปไม่ได้ อันน้ี 
หมายถึงทุกคนท่ีขาดทุน ส่ือต้องปรับ
โมเดลธุริจ ไม่จำาเป็นต้องปรับกอง บ.ก. 
เพราะเป็นเรื่องของกอง บ.ก. ผมเห็นว่า
เนชั่นก็สูญเสียคนดีๆ ไปเยอะท่ีลาออก
มาในช่วง 5 ปีหลัง ดังนั้น ก็เป็นเรื่อง
ภายในของเขาท่ีต้องพฒันากอง บ.ก.และ 
คอนเทนต์ของเขา แต่เขาไปได้อยู่แล้ว  
ถ้าเขาปรับธุรกิจ     
     การเออร์ลีรีไทร์ในเครือเนชั่นเป็น
สิง่ท่ีผดิพลาดท่ีสดุ เพราะหมายถึงคุณปิด
โรงงาน เมือ่คุณปิดโรงงานแล้วคุณจะเอา
อะไรเป็นจดุขาย เพราะหลกัคือกอง บ.ก. 
ท่ีผลิตข ่าว คุณคอนโทรลข ่าวให ้ มี
คุณภาพ คอนโทรลของให้มีคุณภาพ ให้
ของตอบโจทย์ลูกค้า ก็คล้ายๆ กับหลัก
ท่ีเป็นโรงงาน แต่เป็นโรงงานท่ี QC ยาก
เท่าน้ันเอง คุณให้พนักงานท่ีมีคุณภาพ

ของคุณออก 

u มีแนวโน้มจะขยายธุรกิจในเครือ 
หรือไม่
 น่าจะมีการปรบัโครงสร้างมากกว่า 
ในเครอืน้ีไม่มนีโยบายเอาคนออก เพราะ
ไม่มีความจำาเป็น พนักงานท้ังเครือ
ประมาณ 600 คน แต่เราจะ Transform 
ทุกวันนี้ผู ้ผลิตคอนเทนต์ นักข่าวที่มี
คุณภาพเรายินดีรับเพิ่ม เราต้องการ 
คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ

ภูมิทัศน์สื่อ
ในมุมมองผู้บริหาร
กลุ่มนิวส์ เน็ตเวิร์คฯ

 “ฉาย บุนนาค” ให้ความเห็นถึง 
ภูมิทัศน์ส่ือในอนาคต ว่าทุกอย่างอยู่ท่ี
คอนเทนต์ท้ังหมด ถ้าดีก็จะมีผู ้อ่านมี 
ผู้เสพ แต่ถ้ามีแบรนด์ก็จะได้รับความ 
น ่าเชื่อถือ ส่ือกระดาษจะลดความ
สำา คัญลง เพราะทุกอย ่ างจะผ ่ าน
ระบบมือ ถือ อิน เทอร ์ เน็ต ระบบ
ดิ จิ ทั ล ใ น อ น า ค ต ค อ น เ ท น ต  ์
เป ็นสิ่ งสำาคัญ หาคนทำาคอนเทนต ์
ดีๆ ยาก นักข่าวที่ทำาคอนเทนต์ได้เก่งๆ 
หมายความว่า จะบอกว่าข่าวท่ีคุณทำา 
เป็นข่าวท่ีสดใหม่ ไม่จำาเป็นต้องทำาแล้ว 
คุณไม ่สามารถทำาข ่าวให ้สดเพื่ อ สู ้
ออนไลน์ได้แล้ว วันน้ีสิ่งท่ีคุณต้องทำาคือ 
ทำาอย่างไรต้องวิเคราะห์เจาะลกึได้ น่ันคือ 

ผมให้ความเคารพสื่อในทุกๆ ค่าย กอง บ.ก.
ทุกๆ กองรวมถึงเนชั่นหรือสื่อที่ ไหนก็ตาม 

เราให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันในวิชาชีพเสมอ 
ดังนั้น มันไม่ใช่สงครามระหว่างค่าย
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ต้องมีคนที่มีคุณภาพที่สุด ซึ่งก็หายาก 
 ส ่วนสิ่ งพิมพ ์แม ้ว ่าจะไม ่ตาย
แต่ก็ไม่โต เมื่อ 10 ปีท่ีแล้วผมคุยกับ
เจ้าของหนังสือพิมพ์จีน เขาบอกว่า
คนอ่านหนังสือเขาตายทุกวัน ตายไป
เรื่อยๆ เหมือนเป็นมะเร็งหนังสือพิมพ์
ก็ตายๆๆๆๆ ทุกวันน้ีมองไม่เห็นแล้ว
หนังสอืพมิพ์จนี อาจจะมบ้ีางแต่น้อยมาก 
แล้วเปลี่ยนตัวเองไปอยู่บนออนไลน์แทน 
เขาก็ยังอยู่ได้มันจะเป็นการ Transform 
นอกจากน้ีขึ้นอยู่กับวิธีการหารายได้ด้วย 
ต้องมีการผสมผสานกัน ถึงต้องเป็น 
จดุลงตวัท่ียาก แต่ก็ต้องหาโมเดลท่ีลงตวั

ไปละลายในทีวีดิจิทัล วันน้ีสิ่งท่ีต้องการ
คือ ทำาให้ท้ังองค์กรมีความม่ันคง ผลิต
สื่อออกมาให้มีคุณภาพต่อสังคม นั่นคือ
เป้าหมายที่ต้องการให้เป็น

uไม่ได้คิดท่ีจะน�าธุรกิจสื่อไปต่อยอด
หรือ
     ก็บอกแล้วผมไม่ลงการเมืองแน่นอน 
และจะไม่เห็นแน่นอน ถ้าบริษัทอยู่ได้มี
กำาไร ผมอาจจะลาออกเลยก็ได้ เท่ากับ
ผมได้พิสูจน์แล้วว่าทำาครบแล้ว วันน้ี 
คอนเทนต์ เนือ้หา ผลงาน ผลลพัธ์ต่างๆ 
จะเป็นตัวบอก ภายใน 1-2 ปี แม้ว่าอาจ
จะเห็นการล้มหายตายจากของสือ่ไปบ้าง

uมองเส้นแบ่งระหว่างทุนธุรกิจกับสื่อ
อย่างไร
      ควรจะมีเส้นแบ่ง แต่ควรจะมีความ
เข้าใจซ่ึงกันและกัน สมมตบิรษิทัจะมกีาร
จัดสัมมนาแล้วเอื้อกันในด้านการเชิญ
แขกมาร่วมงาน เพราะกอง บ.ก.จะรู้จัก
ผู้ใหญ่จำานวนมาก ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องไปเขียนเชียร์ หรือขีดเส้นเลยว่า
ห้ามมายุ่งกัน ก็จะทำาให้บรรยากาศไม่ดี

uเป็นเจ้าของส่ือแบบน้ี เคยมีนักธุรกิจ 
นักการเมอืงต่อสายหรอืร้องขออะไรหรอืไม่ 
เช่น ให้เสนอข่าวบางข่าวเบาๆ หน่อย
     จะบอกว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ จะให้ผม
ทำายังไงได้ หลายคนก็โกรธผม หลายคน 
ก็ไม่พอใจผม แต่ผมบอกว่าเป็นเรื่องของ 
กอง บ.ก. ผมก็จะถามกอง บ.ก.ว่าถ้า

ผมพยายามอย่างดีที่สุดที่จะท�าให้องค์กรไปได้ 
ถ้าไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ ผมยังต้องไปคุยกับบริษัทแม่

ตลอดว่าขอเงินมา บางทีมันต้องมีวันสิ้นสุด 
แต่ผมเชื่อว่าไปได้

ให้ได้

uมองว่าถ้าเป็นสื่อมืออาชีพจริงๆ ถึง
จะอยู่ได้
     ใช่ครับ คอนเทนต์ต้องมีคุณภาพ  
ผู้บริโภคไม่โง่หรอกครับ เขาอ่านข่าว 
เขาก็รู้ว่าคนทำาข่าวฉลาดหรือไม่ฉลาด

uมองความแตกต่างธุรกิจสื่อ ตอนช่วง
ยังไม่เข้ามากับหลังเข้ามาแล้ว อย่างไร
บ้าง
      ธุรกิจสื่อมีทั้งมิติและผลกกระทบ
มากกว่าธรุกิจอืน่ เพราะกระทบต่อสงัคม
ต่อความคิดของคนในสังคมเยอะ ต้องมี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมสงู เพราะฉะน้ัน
คุณต้องมีกฎกติกาชัดเจนและใช้หัวใจ 
ในการบริหาร 
 บางคนชอบมาบอกว่าคุณเข้ามา

ดูธุรกิจสื่อ คุณก็ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ตัวเองได ้ คนท่ีพูดแบบนั้นแสดงว ่า 
คุณดูถูกกอง บ.ก.มาก เพราะกอง บ.ก. 
คือกลุ่มคนท่ีมคีวามรู ้สร้างสรรค์คอนเทนต์ 
ออกมา โดยต ้องยึดหลักจริยธรรม  
จรรยาบรรณ ดังน้ัน สิง่ท่ียากคือการบรหิาร
คน ให้องคาพยพท้ังหมดไปในทิศทางเพือ่ 
ผลประโยชน์ขององค์กร

uบางคนเขามีเงินแล้วอยากมีส่ือเพ่ือ
ให้มีอ�านาจ ฉาย บุนนาค เป็นแบบนั้น
หรือไม่
     ไม่ครับ ทุกๆ อย่างนำาพามาให้
เป็นถึงทุกวันนี้ เพราะวันนี้เงินไม่ใช่ส่วน
ที่สำาคัญแล้ว ถ้าจะถามว่าสำาคัญกับชีวิต
ครอบครวัความเป็นอยูห่รอืไม่ ผมก็อยาก
มีเงินก้อนเหลือไว้ให้ลูกมากกว่านำาเงิน
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สมมติไปกระทบเขา แล้วให้พื้นที่เขาพูด
ได้หรือไม่ เราคอนโทรลในเรื่องของการ
ให้พื้นที่ทุกคน ถ้าไปกระทบเขามากกว่า
ผมถูกใส่ร้าย ใกล้ชิดฝ่ายทักษิณ ชินวัตร 
    ต่อข้อถามถึงเสยีงวิจารณ์ท่ีมกีารมอง
กันว่า ฉาย บุนนาค มีคอนเนคชั่นท่ีดี 
กับนักการเมอืงบางกลุม่ เช่น คนในพรรค
ภูมิใจไทย หรือพรรคเพ่ือไทยบางคน 
“ฉาย” ฟังคำาถามแล้วตอบกลับทันที  
ส่วนตัวไม่เคยคุยกับนายเนวิน ชิดชอบ 
เลย แม้แต่คำาเดียวในชีวิต ไม่เคยสนิท
กับเสี่ยหนู (อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย) แล้วผมจะสนิทกับคน
ของภูมิใจไทยได้อย่างไร 
 “คือเป็นการใส่ร้ายผมตั้งแต่ใน
อดีตมา ผมไม่อยากพูด ถึงกับบอกว่า 
ผมเป็นทุนของคุณทักษิณ ทุนน่ันโน่นน่ี 
หรอืบอกว่าแม่ผมสนิทกับน้องคุณทักษณิ
มันไม่ใช่เรื่องจริงเขาไม่รู้จักกันเลย ผมมี
เพื่อนทุกๆ วงการ หลายสายงานอาชีพ 
เพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองผมไม่สน ผม
ไม่มีความชื่นชมใครเป็นพิเศษ”

uตอนนี้ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ คิดว่าการ

วันนี้ ใครจะพูดอะไรผมไม่สนใจ ผมมีความเชื่อมั่นว่าอีก 1-2 ปี ผมพาองค์กรรอด 
โดยที่ผมไม่ต้องไปท�าสื่อตบทรัพย์ ใคร และไม่ต้องไปพึ่งพา

หรือเอื้อประโยชน์นักการเมือง ไม่จ�าเป็น... เป็นการใส่ร้ายผมตั้งแต่ในอดีตมา 
ผมไม่อยากพูด ถึงกับบอกว่าผมเป็นทุนของคุณทักษิณ ทุนนั่นโน่นนี่ 

หรือบอกว่าแม่ผมสนิทกับน้องคุณทักษิณ มันไม่ใช่เรื่องจริง

น�าเสนอข่าวของท้ังสปริงส์นิวส์กับเครือ
เนชั่นหลังจากน้ีจะถูกเพ่งเล็งไปด้วย
หรือไม่ เพราะทุกวันนี้ก็มีสปอตไลต์ฉาย
มาตลอด
     ผมไม่รู้ว่าคำาว่าถูกเพ่งเล็งคืออะไร 
อย่างท่ีบอกเป็นโลกธรรมแปด ทุกคนมี
สิทธิคิดมีสิทธิวิจารณ์ อยากจะพูดอะไร
ก็พูด ภาษาในบทความมันบอกถึงความ
กักขฬะของคนอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องของ
ความจริงมากกว่า ความจริงสมาคม 
นักข่าวมีฝ่ายจริยธรรมอยู่ แต่ผมคิดว่า
ร้องเรียนไปก็เท่านั้น เพราะทุกคนมีสิทธิ
และใช้สิทธิ แต่ใครจะวิจารณ์ยังไงถ้า
เป็นการวิจารณ์ท่ีเป็นประโยชน์ผมก็จะ
รับฟัง บางคำาวิจารณ์ถ้าเป็นคำาวิจารณ์ที่
เป็นอคติ ผมก็ใช้สิทธิตามกฎหมายก็แค่
น้ัน ผมไม่จำาเป็นต้องตอบโต้ ถ้าจะให้
ผมมาน่ังตอบโต้ทุกคนก็ไม่ต้องทำางาน
กันพอดี

uตอนนี้นิยามตัวองว่ายังไง นายทุนสื่อ 

คนท�าสื่อ เจ้าของสื่อ ผู้บริหารสื่อ
      ผมไม่ได้เติบโตจากสายบริหาร 
แต่วันน้ีผมเป็นผู้บริหารส่ือ และมีความ
ตั้งใจว่าจะให้ไปรอด ผมคิดว่าผมพา
องค์กรไปได้
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 “ฉาย บุนนาค ประธาน
กรรมการบริษัท Spring News  
Corporation จ�ากัด” บอกว่า ตัวเขา 
ไม่มีนักธุรกิจด้านสื่อมวลชนคนไหน
ท่ีชอบหรือศึกษาแนวทางการทำา
ธุรกิจสื่อเป็นพิเศษ รวมถึงนักธุรกิจ
คนอื่นๆ ด้วย แต่ชอบคนท่ีอยู่ใน
วงการธุรกิจ แล้วสามารถเดินออก
จากวงการธุรกิจได้ด้วยความพอ 
ผมจะชื่นชมคนท่ีเลิกได้ ผมเจอคน
มากมายบอกว่าจะเกษียณ แต่ไม่มี
ใครเกษียณเลย เพราะเขาไม่พอ เขา
ยังสนุกอยู่ 
 ผมคิดว่าทุกคนมีเส้นทาง มี
ความโลดแล่น แต่พอถึงจุดหน่ึง
ความสงบ ความสันติสุขมันเป็น 
จุดหนึ่งที่อยากจะเดินไปมากกว่า
  ผมชืน่ชม คุณศริธิชั โรจนพฤกษ์ 
(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
คอม-ลิงค์ จำากัด) เป็นคนเดียว 
ท่ีผมเห็นว่าขายทุกอย่างเพื่อท่ีจะ
เกษียณ อายุ 60-70 แล้วมาทางสาย
ทำาบุญ คนท่ีเลิก คือคนท่ีเก่งท่ีสุด 
ตลาดทุนเป็นส่ิงท่ีหาเงินง่าย สนุก
ได้แป๊บเดียว เพราะวิ่งตามหาความ
มั่งคั่งหมด ทุกคนวันนี้ถูกกดดันเพื่อ
ให้หุ้นตัวเองขึ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยแฮปปี้ ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ พอหุ้น
ขึ้นก็ขาย ถ้าต้องการให้หุ้นขึ้นตลอด
เวลา คุณต้องมี Story คุณพักไม่ได้
เลย แล้วคุณจะว่ิงตามหาส่ิงเหล่าน้ี 
ไปอีกเท่าไหร่ 30-40 ปีอย่างน้ัน
หรือ เพราะฉะน้ันความมั่นคงคือ 
สิ่งที่สำาคัญ

จากตลาดทุน สู่ธุรกิจสื่อ
ปลายทาง “ฉาย บุนนาค” ? 

     ผมมองว่าตลาดทุนไม่ใช่สิ่งท่ี
ท้าทายแล้ว ตลาดทุนคือสิง่ท่ีสวนทางกับ 
พระราชดำาริของในหลวงรัชกาลท่ี 9  
ทุกอย่าง ความพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง 
ตลาดทุนคือผิดหมด เพราะตลาดทุน 
คือ Max imum Profit อย ่าง เดียว 
คุณไม ่ต ้องทำา เงินอีกเยอะ CSR ก็ 
ไม่ต้อง CSR เป็นผักชีโรยหน้าก็ได้
     ถ้าผมทำาให้องค์กรธุรกิจที่เหนื่อย
ธรุกิจหน่ึงพลกิได้ตอนน้ี ผมถือว่าประสบ
ความสำาเร็จและพอใจแล้ว ว่าผมทำาให้
เกิดความมั่งค่ังกับคนอีก 600 คน และ
ตอบแทนผู้ถือหุ้นครบ ก็หมายถึงผมทำา
สำาเร็จแล้ว

uถ้าท�าได้ จะเดินออกจากธุรกิจส่ือ
หรือไม่
     ก็เป็นไปได้ อย่างน้อยผมออกจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแน่นอน ผม
เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีไม่มีเงิน
เดือน ไม่รบัเบ้ียประชมุไม่รบัเงินเดอืน ผม 
ไม่ต้องการใส่ต้นทุนเพิ่ม

uท่ีบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเออร์
ลีพนักงาน แต่ที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจ
สื่อหลายแห่งก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วย
การเปิดโครงการดังกล่าว
     เออร์ลีได้แต่ต้องทำาให้ถูกจุด 
ตัดบางส่วนได้ต้องเออร์ลีบ้างถ้าจะ
ปรบัองค์กรธรุกิจ แต่คุณเออร์ลหัีวใจ
คุณไม่ได้ คุณเออร์ลีกล้ามเน้ือแล้ว
เหลอืคอเลสเตอรอลไว้ ไม่จำาเป็นต้อง 
เออร์ลีกอง บ.ก. บางบริษัทใหญ ่
เออร์ลีไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่บริษัทสื่อ 
เออร์ลี 10 คน 20 คน 30 คนเป็น
เรื่องเป็นราวหมด เพราะเป็นคน
แวดวงเดียวกันที่ทำาข่าว

u มีคนสงสัยว ่าท�าไมนายมีชัย 
ฤชุพันธุ ์  ประธานกรรมการร ่าง
รฐัธรรมนญู ถึงเข้ามามตี�าแหน่งใหญ่ 
ในบริษัท เพราะปัจจุบันนายมีชัย 
ก็เป็นที่ปรึกษา คสช. 
 ผมไม่ได้สนิทกับอาจารย์มชียั
มาก่อน ผมกับภรรยาไปพบท่านมชียั 
แล้วผมก็เรียนให้อาจารย์มีชัยทราบ
ถึงเป้าหมายท่ีจะเดินไป ซ่ึงเส้นทาง
มนัไม่ง่าย เพราะจะมอีปุสรรคตลอด
เวลา โดยอาจารย์มีชัยก็ให้เกียรติมา
เป็นประธาน ผมก็คุยกับท่านชัดเจน 
แล้วก็รบัปากท่านทุกเรือ่ง มข้ีอคิดเห็น 
จากอาจารย์มีชัยส่งแจ้งมาตลอด  
ว ่าข ่าวนี้ควรจะเป ็นแบบน้ี ก็มี 
คอมเมนต์มาตลอด
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 และจากบทสัมภาษณ ์พิ เศษ  
“ฉาย บุนนาค ประธานบริษัทลูกของ
นิวส์เน็ตเวิร์คฯ คือบริษัท ฐานเศรษฐกิจ
และบริษัท สปริงส์นิวส์” ท่ีปรากฏใน
หนังสือประจำาปีข้างต้น เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ความเห็นรอบด้านจากผู้เก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารสื่อ
เครือเนชั่นฯ 
 ทางกองบรรณาธิการฯ ได้ทำา
จดหมายอย่างเป็นทางการของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ไปถึงนายสุทธิชัย หยุ่น เมื่อช่วงเดือน
มกราคม 2561 เพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์
พิเศษลงในหนังสือ แต่ไม่มีการตอบรับ
ใดๆ กลับมา 
  ทางกองบรรณาธกิารจึงขอประมวล
คำาพูด-ความรู้สึกของ “สุทธิชัย หยุ่น” 
ซึ่งเมื่อหนังสือเล่มนี้เริ่มเผยแพร่ สุทธิชัย 

หยุ่น ก็ได้ยุติบทบาทการทำาหน้าท่ีสื่อ 
หน้าจอเนชั่นทีวีไปแล้ว เพราะเขาได้
ประกาศว่าจะหายไปจากหน้าจอนับแต่
สิน้เดอืนกุมภาพนัธ์ รวมถึงก็จะไม่ได้อ่าน
ข้อเขียนท่ีคนส่วนใหญ่คุ้นเคย ติดตาม
อ่านกันมาหลายปี ในคอลัมน์ “กาแฟดำา” 
ในหนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ เพราะสุทธชิยั 
เขียนคอลัมน์ดังกล่าวฉบับสุดท้ายไปเมื่อ 
28 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีผ่านมา และจะไป 
ทำาหน ้า ท่ีสื่ อส ่ วนใหญ ่ผ ่ านเฟซบุ ๊ก  
“Suthichai Yoon” โดยเฉพาะการเฟซบุก๊ไลฟ์ 
สัมภาษณ์บุคคลในแวดวงต่างๆ 
 คำาพูดอย ่างเป ็นทางการของ  
“สุทธิชัย หยุ่น”ที่ถูกเผยแพร่ก็คือ ในงาน
เลี้ยงอำาลาสุทธิชัย ของชาวเครือเนชั่นท่ี
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 
ท่ีผ่านมา ณ อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น
สาระสำาคัญท่ีสุทธิชัยสื่อสารกับคนข่าว-

สื่อที่ดี ต้องรับผิดชอบ ซื่อตรง
มันท�าให้เราอยู่อย่างยั่งยืน

พนักงานเครือเนชั่นในวันน้ัน นอกจาก
พูดถึงบทบาทการทำาหน้าท่ีสื่อของเครือ
เนชั่นแล้ว ก็มีการพูดถึงอีกหลายเรื่อง 
เช่น จริยธรรมคนทำาสื่อ
 ต่อมา เมื่อวันที่14 มกราคม 2561 
สำานักข่าวอิศรารายงานคำากล่าวอำาลา
ของสุทธิชัย หยุ่น ในวันดังกล่าว ภายใต้
หัวข้อรายงานพเิศษ “ฟัดอ�านาจ ‘นายทุน-
ทหาร-ทักษณิ’ ฉากสดุท้าย ‘สทุธิชยั หยุน่’ 
nation: the last journalist?”
 ซ่ึงมเีนือ้หาน่าสนใจท่ีทำาให้รูต้วัตน 
วิธีคิดของอดีตบิ๊กเนชั่น ที่ต้องถือว่าเป็น
ผู้บกุเบิกเรือ่งการนำาเสนอข่าวรปูแบบใหม่
ให้กับวงการสื่อมาหลายครั้งหลายหน 
 รายงานดังกล่าวระบุว่า สทุธชิยัได้
พูดไว้ตอนหนึ่งว่า 
 “ผมขอขอบคุณทุกคนท่ีร่วมกันเดิน
ทางสายน้ีมาด้วยกัน ผมบอกกับพวกเรา 
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ทุกคนได้ว่า จงภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
เนชั่น หรือเคยเป็นส่วนหน่ึงของเนชั่น  
น่ีคือสถาบันท่ีเราบอกกับตัวเองได้ว่าเรา
เป็นสื่อมวลชนท่ีมีศักดิ์ศรี เราท�าตั้งแต่
หนังสอืพมิพ์ วิทย ุโทรทัศน์ และออนไลน์ 
เราบอกกับทุกคนได้ว ่าเรามีเสรีภาพ  
ไม่เคยมีใครส่ังเราให้เขียนหรือไม่เขียน 
ให้รายงานหรือไม่รายงาน ตั้งแต่วันแรก
ของเนชั่นจนถึงวันนี้ ทุกคนที่ผ่านที่นี่มา
และทุกคนท่ียังอยู่ จิตวิญญาณท่ีส�าคัญ
ท่ีสุดของเนชั่น คือไม่มีใครส่ังให้เราท�า 
สิ่งท่ีไม่ถูกต้องได้ ไม่มี ไม่มีแม้แต่ 
ครัง้เดียว ผมยนืยนัได้ ถึงแม้ว่าในสภาวะ
ที่วิกฤตที่สุดของสื่อของเรา”
 ในวันนัน้ สทุธชิยัเล่าต่อพนกังาน-
คนข่าวเครือเนชั่นไว้ว่า เมื่อปี 2548 เรา
ทำาเนชั่นแชนแนลเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็น
ช่วงที่นายทักษิณ ชินวัตร ดำารงตำาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ใช้แรงกดดันจนเราไม่
สามารถทำางานได้ แต่ทุกครัง้ท่ีเราสญูเสยี
อสิรภาพ เราฟ้ืนกลบัมาได้ และทุกครัง้ท่ี
เราฟ้ืนจากวิกฤตเราจะแขง็แกร่งกว่าเดมิ 
เราไปทำางานที่ไหนเราทุ่มให้ 100% เรา 
รู้ว่าเมื่อเราทำาหน้าท่ีแล้วเราทำาเต็มท่ีเพื่อ
ประชาชน และสาธารณชนจะได้รูว่้าถ้ามี
แบรนด์เนชัน่ขึน้มา คุณเชือ่ได้ว่าเนชัน่จะ
ทำา 100% เขาจะทุ่มเททุกอย่าง 
 “เราซ่ือสัตย ์ต ่อหน้าท่ีของเรา  
เรารบัปากกับประชาชนว่าเราจะเป็นคนดี 
คนท�าหน้าที่อย่างมืออาชีพ เราท�าจริง”
 “สุทธิชัย” ยำ้าว่า การทำาหน้าท่ี
สื่อของเครือเนชั่นไม่ใช่เหตุผลทางธุรกิจ 
ไม่ใช่การเก็งกำาไร ไม่มีนายทุนคนไหน 
เจ้าของหุ้นคนไหน มาสั่งให้เราทำาใน
สิ่งท่ีไม่ถูกต้อง เพราะเรารักษาความ
เป็นมืออาชีพของเรามาตลอด พลังของ
การเป็นสื่ออิสระมันมีค่าอย่างอธิบาย 
ไม่ได้ เราประกาศว่าผิดจากน้ีไม่ใช่เรา 
ก็มีคนมาหาว่าเราน่าหมั่นไส้ แต่เรา
ออกกติกาจริยธรรมให้กับนักข่าวทุกคน  
เราประกาศว่าหากเราทำาผิดสังคมกรุณา
ลงโทษเราด้วย

 สุทธิชัยเล ่าถึงอุดมการณ์การ
ทำางานของสื่อเครือเนชั่นว่า สื่อในเครือ
เนชั่นตั้งโดยคนข่าว ไม่ใช่นายทุนหรือ 
คนมีเงินที่อยากเป็นเจ้าของสื่อ เรารักษา
มันประดุจชีวิต
 “ตอนคุณทักษิณเป็นนายกฯ เขา
สั่งห้ามบริษัทในเครือ ห้ามหน่วยงาน
ราชการ ห้ามทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับเขา
ลงโฆษณากับเนชั่น ตอนน้ันไม่มีใคร
กล้าคบกับเราเลย ผมจำาได้ว่าเคยพบกับ 
นักธุรกิจคนหนึ่ง เขาก็บอกว่าขอโทษนะ
ท่ีไม่สามารถคุยกับคุณได้ เพราะกลัวว่า 
รัฐบาลจะเล่นงาน ผมก็บอกว่าบายๆ 
แล้วกลับไปก่อน”

รายการทีวีอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ังไม่
น้อยกว่า 30 ปี ตอนนี้ผมทำาเฟซบุ๊กไลฟ์
ทุกวัน คนหาว่าผมบ้า แต่ผมกลัวความ
ไม่ทันสมัย ผมต้องการเข้าไปทดลอง 
เพื่อจะบอกกล่าวกับคนอื่นว่า เฮ้ย...น่ี
ของจริงนะ
 “ ผ ม เ ชื่ อ ว ่ า ก า ร เ ป ็ น สื่ อ ท่ี ดี  
รับผิดชอบ ซ่ือตรง ไม่ว่าจะเจออะไร  
มันยังเป็นสิ่งที่ท�าให้เราอยู่อย่างยั่งยืน”
 เป ็นค�าพูดท้ิงท้ายของคนข่าว  
สุทธิชัย หยุ ่น ท่ีคงท�าให ้นักข ่าว-
สื่อมวลชนได้แรงกระตุ้นในการท�าหน้าที่
สื่อของตัวเองหลังจากนี้ไม่มากก็น้อย 
 ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

การเป็นสื่อที่ดี รับผิดชอบ ซื่อตรง ไม่ว่าจะเจออะไร 
มันยังเป็นสิ่งที่ท�าให้เราอยู่อย่างยั่งยืน

 รายงานดงักล่าวเสนอสิง่ท่ี “สทุธชิยั” 
พดูถึงการทำางานของสือ่ในยคุเปลีย่นผ่าน
ทางเทคโนโลยีไว้ตอนหนึ่ง 
 “ผมบอกไว้แล้วนักข่าว 1 คนต้อง
ท�าได้หลายอย่าง ผมบอกว่าถ้าเราไม่ท�า
จะอยู่ไม่ได้ พวกเราจะตกงาน อาชีพสื่อ
จะไม่อยู่ในรูปแบบเดิม ผม อบรม กดดัน 
ส่ังสอนทุกอย่าง ก็คงได้ผลระดับหนึง่ วันน้ี 
บางอย่างมันก็ช้าไปแล้ว ถึงจะปรับตัวก็
ปรับช้าไป หลังจากนี้ก็ต้องปรับตามสิ่งที่
เชื่อ ถ้าเราเชื่อว่าเราท�าเนื้อหา เราก็ต้อง
ท�าความเข้าใจกับสื่อทุกรูปแบบท่ีจะเกิด
ให้ได้ ใครบอกว่าปรบัตวัไม่ได้ ท�าไม่เป็น 
ก็จะต้องยอมรับว ่าชี วิตเราเลือกเอง 
เพราะไม่มใีครรบัผิดชอบเราได้ นอกจาก
ตัวเราเอง เราต้องเป็นสื่อที่จะต้องทันกับ
สิ่งต่างๆ เพื่อน�าไปสู่ความเปล่ียนแปลง
ที่จะพลิกโฉมแบบไม่น่าเชื่อ”
 และในตอนท้าย สุทธิชัยบอกกับ
พนักงานเนชั่นไว้ว่า 
 ..ผมเขยีนคอลัมน์กาแฟดำามาทุกวัน 
ยกเว้นวันอาทิตย์ ตดิต่อกันมา 50 ปี บาง

ผู้บริหารของสื่อในเครือเนชั่นฯ หลังนาย
สทุธชิยัยตุบิทบาทท้ังหมดในเครอืเนชัน่ฯ 
ต่อมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นาย
สุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั เนชัน่ บอร์ดแคสติง้ คอร์เปอเรชัน่ 
จำากัด (มหาชน) หรือ NBC ได้แจ้ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการและประธาน
กรรมการ จากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีมติ
สำาคัญ ดังนี้
 1. รับทราบจากการลาออกจาก
การเป็นกรรมการและประธานกรรมการ
ของบริษัทของนายเทพชัย แซ่หย่อง 
และรับทราบการลาออกจากการเป็น
กรรมการของนายสิริชาย ชนานำา โดยมี
ผลตัง้แต่วันท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป
 2. แต่งตั้งนายสนธิญาณ ชื่น
ฤทัยในธรรม เป็นกรรมการและประธาน
กรรมการบรษิทั แทนนายเทพชยั แซ่หย่อง 
โดยมวีาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2561 เป็นต้นไป
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เรื่อง : พิมพ์นารา ประดับวิทย์

เมื่อลมเปลี่ยนทิศ 
“ไทยรัฐ” บนความท้าทายสื่อใหม่
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 มาท่ียกัษ์ใหญ่ในวงการส่ือสิง่พมิพ์ 
“ไทยรัฐ” ยังเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมียอด
พิมพ์-ยอดจำาหน่ายมากท่ีสุดหลายสิบป ี
ติดต่อกัน ภายใต้การบริหารงานของ
ตระกูล “วัชรพล” ท่ีสืบทอดจนปัจจุบัน
เข้าสูรุ่น่ท่ี 3 ในฐานะกลุม่คนรุน่ใหม่ท่ีเข้า
มามบีทบาทกำาหนดนโยบายบรหิารธรุกิจ
ขององค์กร รวมถึงทิศทางการเสนอ
ข่าวสารของเครือไทยรัฐ
 “จติสภุา วัชรพล” หรอื “นิค” รอง
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทรนด์ 
วีจี3 จำากัด (ไทยรัฐออนไลน์) ทายาทรุ่น
ท่ี 3 ของตระกูล “วัชรพล” วิเคราะห์ภาพรวม 
ของธรุกิจสือ่ในภาวะปัจจบัุน “จติสภุา” ชี้
ให้เห็นว่า ทุกประเทศท่ัวโลกยังต้องมี  
Industry สื่อและคนท่ีประกอบอาชีพ 
สื่อสารมวลชน ท่ีมีบทบาท แต่วิธีการ
ทำางานอาจปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย 
ตามเทคโนโลยี ตามพฤติกรรมผู้บริโภค 
ท้ังกระดาษ หนงัสือพมิพ์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
แต่ในอนาคตข้างหน้าอกี 5 ปี 10 ปี ไม่รู้
หรอกว่าจะมีแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆ 
เกิดขึ้น อาจมี Another เฟซบุ๊ก หรือ 
Something อะไรเกิดขึ้นมาอีก
 คิดว ่าตัวรูปแบบของส่ือท่ี เรา
จะน�าคอนเทนต์ไปสู ่ผู ้บริโภคสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ แต่ตัวองค์กรส่ือต้อง
มีความไวพอ Flexible มากพอท่ีจะ
ปรับให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรม 
ผู้บรโิภค ตวักระดาษอาจจะค่อยๆ ลดลง 
เป็นเทรนด์ท่ีเห็นกันอยู ่ ท่ัวโลกรวมถึง
ประเทศไทย แต่ถามว่าจะอีกก่ีปีอีกนาน
หรือไม่ ตอบยากเหมือนกัน จากท่ีเคย
ประมาณว่า 10 ปีน่าจะไหว ก็เริ่มไม่
แน่ใจว่าจะต้องลดเรว็ลงมาหรอืไม่ เพราะ
เทคโนโลยเีปลีย่นเรว็ขึน้เรือ่ยๆ ทุกปีหรอื
ปีครึ่งก็มีเทคโนโลยีออกใหม่ หรือแม้แต่
แพลตฟอร์มท่ีอยู่บนโลดิจทัิล ก็ Turn Over
เร็วมากเพราะมาแล้วไปเร็วมาก 
 สำาหรับรูปแบบของการเสพทีวี
ได้ถูกเฟดไปแล้วจากท่ีเคยมาน่ังดูทีวี
แบบ Linear และดูโปรแกรมท่ีสถานี

แต่ละช่องจัดไว้ให้ Fix ตาม Slot เริ่มมี
รปูแบบของ On Demand มากขึน้ ย้อน
หลังมากขึ้น แต่ท้ังหมดท่ีพูดมา สิ่งท่ี 
ยังคงอยู่คือตัวคอนเทนต์ ดังน้ัน แต่ละ
ช่องทางต้องหาวิธกีารนำาเสนอคอนเทนต์
ให้เหมาะสมหรือเข้ากับแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีของแต่ละแพลตฟอร์ม แม้ว่า
ตัวมีเดียและแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนไป  
แต่คอนเทนต์คือหัวใจ ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่าน
มานิคกับพีจ่เูนียร์ (วัชร วัชรพล) พยายาม
ท่ีจะเน ้นเรื่องของคำาว ่า คอนเทนต ์
ให้มากขึน้ เพราะคอนเทนต์มนั Fluid ไป
อยู่ท่ีไหนก็ได้ เพียงแต่ว่าต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพของ
วงการสื่อเหมือนเดิม

เมืองไทย แต่ความจริงแล้วทางไทยรัฐก็
พยายามท่ีจะมองหาวิธีการสร้างรายได้
รปูแบบใหม่ๆ กับทางพาร์ตเนอร์หลายๆ 
ฝ่าย แต่หลายอย่างก็ยังอยู่ในขั้นของ
การทดลอง ลองผิดลองถูก ส่วนใหญ ่
ก็ยังเห็นทุกคนยังไปเน้นให้ความสำาคัญ
จากการโฆษณา กับการหารายได ้
จาก Advertising Model อยู ่ ซึ่งใน
เชิง Business Model ยังไม่เห็นว่ามี 
เจ้าไหนท่ีทำาได้แบบ Break Through 
ออกมาเหมือนกันในวงการสื่อทั่วโลก
 จากสภาวะสื่อสิ่งพิมพ์ซบเซาท้ัง
ระบบตั้งแต่กลุ่มคนอ่าน-ยอดโฆษณา-
ยอดขาย เราเลยถามไปว่า ไทยรัฐได้
รับผลกระทบอย่างไร และท่ีผ่านมา

จากที่เคยประมาณว่า 10 ปีน่าจะไหว ก็เริ่มไม่แน่ใจ
แล้วว่าจะต้องลดเร็วลงมาหรือเปล่า เพราะเทคโนโลยี

เปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆ
 ส่วนโมเดลธุรกิจของส่ือท่ัวโลก
จากน้ี เท่าท่ีเห็นยงั Reline on Advertising 
Model คือรูปแบบการหาโฆษณา จากที่ 
เรามีฐานผู้อ่านเป็นจำานวนเท่านั้นเท่าน้ี 
กับรูปแบบของ Subscription หรือ Play 
Wall ยอมรับตรงๆ ว่าไม่มั่นใจว่าตลาด
เมอืงไทยจะพร้อมท่ีจะจ่าย Subscription 
หรอื Play Wall หรอืเปล่า แต่ส่วนตวัลกึๆ 
ยังเชื่อว่าไม่เพราะคนไทยไม่พร้อมและ
คิดว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะต้อง Educate 
ตลาด เพราะคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ต
ของประเทศไทยเท่ากับฟรี เพราะฉะน้ัน
ใครก็ตามท่ีจะลุกขึ้นไปเก็บเงินจึงเป็น
เรื่องยาก ยิ่งคอนเทนต์ของเราเป็น 
คอนเทนต์ข่าวซึ่งสามารถหาทดแทนได้
จากที่อื่นเต็มไปหมด
 ฉะน้ันการท่ีจะออก Business 
Model ท่ีเป็นเรื่องของ Subscription 
คิดว่าอาจจะยงัไม่ใช่ ณ เวลานีข้องตลาด

ไทยรฐั ปรบัตวัอย่างไรบ้างจากผลกระทบ  
“จิตสุภา” ตอบว ่า สื่อหนังสือพิมพ ์
กระทบทุกคนท่ีอยู่ในวงการ Printing 
และ Magazine รวมทั้งหนังสือพิมพ์
 “ไทยรัฐกระทบแน่นอนแต่ว่ายัง
โชคดีมีบุญเก่าเยอะกว่าเล่มอื่น เพราะ
ฉะน้ันความล�าบากอาจจะยังไม่เท่ากับ
เล่มอื่นท่ีจะต้องปิดตัวลงไป Moving  
Forward ไปข้างหน้าของหนังสือพิมพ์ 
ตอบยากเหมอืนกัน แต่ว่าหลกัๆ ต้องบรหิาร
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดและ
รักษาฐานผู้อ่าน พยายามโยกฐานผู้อ่าน 
จากแพลตฟอร ์มหนังสือพิมพ ์ไปยัง
แพลตฟอร์มอืน่ๆ ท่ีเรามอียูใ่นเครอื คือให้
เขายังคงจงรักภักดีกับตัวแบรนด์ไทยรัฐ 
ซึง่ท่ีผ่านมาก็ค่อนข้าง Achieve ในระดับ
หน่ึง จากการ Transform จาก Print ไปสู ่
Digital Media บนช่องทางออนไลน์
ของไทยรัฐก็แพลตฟอร์มได้ค่อนข้าง
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ดีแล้ว เราก็มีฐานแฟนคลับท่ีเป็นฐาน
ผู้อ ่านหนังสือพิมพ์โยกขึ้นมาอ่านบน
ออนไลน์ รวมท้ังได้แฟนคลับรุ่นใหม่ๆ 
ทางออนไลน์ด้วย”

uผู้ท่ีเสพสื่อทางหนังสือพิมพ์จะค่อยๆ 
หายไปจากตลาด จะส่งผลให้ลดจ�านวน
ยอดพิมพ์ยอดขายลงหรือไม่
 กระทบในเชงิ Circulation อยู่แล้ว 
เป ็นปกติตามรูปแบบธุรกิจ Model 
การหารายได้ เมื่อมีผู้อ่านน้อยลงยอด
พมิพ์ก็ต้องน้อยลงตามไปด้วยโดยปรยิาย 
แต่ถ้าถามว่าไทยรัฐถึงจุดท่ีขาดทุนหรือ
ต้องปิดตัวลงเหมือนเล่มอื่น เราก็คงยัง

ต้องคงอยู ่เหมือนเดิม เพราะรสนิยม
ของคนไทยก็ยังคล้ายๆ เดิม เพียงแต่
ตลาดมีความสนใจเฉพาะกลุ่มเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะน้ันก็จะมีรายการท่ี
ตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะกลุ่มพวกน้ี
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ความยากในเชิงภาพ
รวมคือจะทำาอย่างไรให้ช่องเราได้รับการ
จดจำา รายการแข็งแรง โฆษณาวิ่งเข้ามา 
ในฐานะผู้บริหารสื่อไทยรัฐ ท่ีมีธุรกิจสื่อ
หลายแห่ง เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่ทีวี
บางช่องเรตติ้งสูงแต่ข่าวท่ีช่องนำาเสนอ
กลับไม่มีคุณภาพ ขณะท่ีบางช่องข่าว
มีคุณภาพแต่เรตติ้งกลับไม่ดี ไม่มีคน

ติดตาม “จิตสุภา วัชรพล” มีทัศนะว่า 
ความจริงแล้วต้องบาลานซ์ท้ังสองด้าน 
แต่ความจริงแล้วคุณภาพก็นำาพามาซึ่ง
เรตติ้งในมุมหนึ่ง
 “ถ้าเราท�าแต่ข่าว แล้วสนใจแต่
เรตติ้ง โดยไม่สนใจคุณภาพ สุดท้าย
แล้วแบรนด์ ชือ่เสยีงท่ีสัง่สมมาก็อยูไ่ม่ได้  
คนดูสมัยนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่อง เขาก็ดู
ข่าวจากเฟซบุ๊กหรือท่ีอื่นๆ ถ้าเราเสนอ
ข่าวผิด เอาแต่ความเร็วหรือเอาแต่สนุก
ปาก คนดูเขาก็รับรู้ได้ เขาก็ไม่ดู เรตติ้ง
ก็ไม่มาอยู่ดี”
 ความจริงต้องยอมรับว่าทีวีของ

ถ้าเราท�าแต่ข่าว แล้วสนใจแต่เรตติ้ง โดยไม่สนใจคุณภาพ สุดท้ายแล้วแบรนด์
ชื่อเสียงที่สั่งสมมาก็อยู่ ไม่ได้เพราะคนดูสมัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่อง เพราะเขาก็ดูข่าว

จากเฟซบุ๊กหรือที่อื่นๆ มากมาย

ไม่ยำ่าแย่ถึงขั้นน้ัน คนดูทีวีท่ีเป็นจอแก้ว
น้อยลง แต่เขาก็ไปดูบนแพลตฟอร์ม
อื่นๆ  เพิ่มมากขึ้น แต่ตอนนี้ปัญหาของ
แพลตฟอร์มออนไลน์คือเราไม่ได้เป็น
เจ้าของแพลตฟอร์มเอง แล้วคนท่ีเป็น
เจ้าของก็คือ Global Player ซึง่ไม่ได้ง้อ
หรือแคร์  Local Media เท่าไหร่
 การคุยเรื่องตัวเลขการแบ่งราย
ได้ร่วมกัน ดูเหมือนเราเสียเปรียบอยู ่
ประมาณหนึ่งสำาหรับพวก Local Media 
ท้ังหมด ก็ เลยเหมือนจะเป ็น ก่ึงๆ 
อุปสรรคแต่ก็ไม่เชิงเสียทีเดียว เพราะ 
ผู้บริโภคไปอยู่บนน้ันเยอะมาก ส่วน
ตัวเราก็มีหน้าท่ีต้องไปอยู ่ Available  
Everwhere ทุกท่ีท่ีคนดูคนอ่านเขาไปอยู่ 
ถ ้าในเชิงทีวีภาพรวมอย่างท่ีบอกว่า
คุณภาพเนื้อหารายการยังต้องเน้น เช่น 
ความถูกต้องของเน้ือหาข่าว ความ
รวดเร็วในการนำาเสนอ ความสนุกสนาน
ในการรับชมรายการบันเทิงต่างๆ ก็ยัง
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ประเทศไทยคือความบนัเทิง เพราะฉะน้ัน
ทีวีช่องที่เน้นนำาเสนอแต่ข่าวเพียวๆจะ
แอบอยูย่ากกว่าช่องบันเทิง วาไรตี ้เพราะ
เม็ดเงินโฆษณาฐานคนดู ความเคยชิน
ของผูบ้รโิภคอยูท่ี่ความบันเทิงกับรายการ
วาไรตีม้ากกว่า ท้ังน้ี ยอดสูงสดุของเรตติง้ 
แน่นอนว่ารายการข่าวจะสู ้รายการ
บันเทิงไม่ได้ ยกเว้นจะมีสถานการณ์ท่ี
เป็น Breaking News ระดับชาติ ก็จะ
เป็นกรณีพิเศษ
 “ในยามปกติทุกคนก็หาเช้ากิน
ค�า่ ท�างานมากลบับ้านทุกคนก็อยากผ่อน
คลาย อยากได้อะไรท่ีหลุดโลกเพ้อฝัน 
ดูละครจะได้ไม่ต้องมาคิดมาก จึงเป็น
พฤตกิรรมความเคยชนิและวิธกีารเสพทีวี
ของคนบ้านเรา เป็นแบบนี้มานานแล้ว”

uความเป็นมืออาชีพของสื่อต่างๆ มี
ความส�าคัญแค่ไหน
 ความเป็นมืออาชีพคือพื้นฐาน
ของการประกอบอาชีพข่าวและการอยู่
ในวงการสื่อ แต่ความจริงแล้วทุกอาชีพ
ต้องการความเป็นมืออาชีพ ความเป็น 
มืออาชีพของวงการคือ เรื่องจริยธรรม
ความถูกต้องของการนำาเสนอข้อมูล
ข่าวสารน้ันเป็นอย่างแรกท่ีส่ือต้องทำาให้
ได้ และต้องเข้าใจสิ่งน้ีตั้งแต่ท่ีคุณเลือก

การเป็นนักข่าว ไม่ว่าจะเขียนหรือออก
หน้าจอทีวี หรืออยู่บนอินเทอร์เน็ต ถ้า
เรียกตัวเองว ่าสื่อก็ต ้องมีความเป ็น 
มอือาชพีอยูใ่นตวั เพราะคือการให้เกียรติ
คนอ่าน
 เครอืไทยรฐัมแีนวโน้มท่ีจะขยบัไป
ทำาโมเดลอื่นๆ หรือไม่ “จิตสุภา วัชรพล” 
ให้ข้อมูลว่า มองไว้ แต่อยู่ในช่วงศึกษา
ข้อมูลและทดลองเป็นโปรเจ็กต์เล็กๆ จะ
มีท่ีเราเพื่อต่อยอด Access ท่ีเรามีอยู ่
เพื่อรายได้รูปแบบใหม่ๆ นอกจากน้ีก็มี
ท้ังการขยายฐานผู้อ่านของแพลตฟอร์ม
ออนไลน์

Opportunity และพยายามต่อยอดความ 
แข็งแรงท่ีเรามีอยู ่ออกไปยังธุรกิจใหม่
หรือ Business Model ใหม่ๆ

u ไทยรัฐมีจุดแข็งขององค์กรท่ีต่าง 
จากบริษัทอื่นตรงท่ีการบริหารงานเป็น 
ลักษณะครอบครัวหรือไม่
  มท้ัีงข้อดข้ีอเสยี ส่วนหนึง่ก็เป็น
จุดแข็ง แต่อีกส่วนอาจจะเป็นจุดอ่อน 
เพราะการบริหารงานแบบท่ีทุกคน 
อยู่กันเป็นครอบครัวก็ได้ถึงจุดหนึ่ง แต่
ในจุดหนึ่งก็ต้องมีมืออาชีพเข้ามาช่วย
เสริมความแข็งแรง มุมมองวิธีคิดใน
การทำางานวิธีคิดใหม่ๆ แต่ความท่ีเป็น 
ครอบครัวก็เลยอยู ่ กันและคุยกันได ้
หลายๆ เรื่องท้ังในแบบท่ีอาจจะคุยกัน
ไม่ได้ในองค์กรอื่น
  พนักงานฝั ่งหนังสือพิมพ์ทุกคน
ก็จะอยู่กันแบบ 10-20-30 ปีทุกคนก็จะ
รักที่นี่เหมือนเป็นบ้าน เป็นครอบครัวอยู่
กันจนรากงอก (หัวเราะร่วน) ส่วนข้อ
เสียถ้าอยู่กันแบบครอบครัวมากไป การ
ปกครองก็แอบลำาบาก และ New Nor-
less ที่จะเข้ามาในองค์กรก็อาจจะจำากัด 
เพราะเราอาจจะรูกั้นแค่นี ้แต่ก็เป็นความ
อบอุน่เป็นความผกูพนั ท่ีองค์กรอืน่ๆ ไม่มี 
ซึ่งกึ่งๆ เป็นวัฒนธรรมของไทยรัฐ ส่งต่อ

ความเป็นมืออาชีพของวงการเราคือ เรื่องจริยธรรมความถูกต้องของการน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นอย่างแรกที่สื่อต้องท�าให้ได้ และต้องเข้าใจสิ่งนี้ตั้งแต่ที่คุณเลือก

การเป็นนักข่าว ไม่ว่าจะเขียนหรือออกหน้าจอทีวี หรืออยู่บนอินเทอร์เน็ต 
ถ้าเรียกตัวเองว่าสื่อก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพอยู่ ในตัว 

เพราะคือการให้เกียรติคนอ่าน

uคนมองว่าไทยรัฐมีสายป่านค่อนข้าง 
ยาวกว่าสื่ออื่นๆ 
 เรือ่งสายป่านความจรงิแล้วบรษิทั
อื่นน่าจะยาวกว่า แต่ในเชิงแบรนด์
มากกว่าท่ีคิดว่าแข็งแรงมากๆ ทุกคน
มีภาพจำากับคำาว่าไทยรัฐอย่างชัดเจน
ว่าไทยรัฐจะต้องเป็นอย่างไร คือหน้าท่ี
ของเราตอนน้ีคือการมองหา New  
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แบบรุน่สูรุ่น่โดยไม่รูต้วั อย่างของนคิและ
พีจ่เูนียร์ เป็นเจเนอเรชัน่ท่ี 3 ความตัง้ใจ
อยากจะ Keep บรรยากาศของความ
เป็นครอบครวัอยูเ่หมอืนเดมิ แต่บางอย่าง
ก็อยากท่ีจะปรบัเปลีย่นให้ทันสมยัเข้ากับ
สถานการณ์การแข่งขันข้างนอก
 การจะต ้องปรับตัวให ้ เข ้ากับ
สถานการณ์ข ้างนอก คิดว ่าไทยรัฐ
จะต้องเริ่มจากจุดไหนในองค์กรก่อน 
“ทายาทเครือไทยรัฐ” เล่าว่า ความ
จริงแล้ว ช ่วง 3-4 ปี เราได้ทยอย
ปรับมาตลอด ท้ังตัวคน วัฒนธรรม
องค์กร เน้ือหาท่ีนำาเสนอ Mindset 
โครงสร้างก็ต้องปรับหมดเลย แต่ก็มี
อะไรท่ียังต้องทำาอีกเยอะมากเลย แต่
สิ่งสำาคัญท่ีสุดน่าจะเป็นเรื่องของคน 
ระบบวิธีความคิดของคนท่ีน่ี เพราะ
มีหลายเจเนอเรชั่น หลาย Mindset 
ด้วยความท่ีไทยรัฐอยู่ติดลมบนมานาน 
บางเรื่องอาจจะมองไม่เห็นถึงโอกาส ถ้า
เราสามารถเปล่ียนแปลงให้ทันกับโลก 
ข้างนอกได้ การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง 
จึงเกิดขึ้นได้ยากและล่าช้า แต่ความ
จริงแล้วส่วนตัวคิดว่าควรต้องปรับให้
เร็วกว่านี้

ด้วยความที่ ไทยรัฐก็อยู่ติดลมบนมานาน 
บางเรื่องบางอย่างก็อาจจะมองไม่เห็นถึงโอกาสถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเรา
ให้ทันกับโลกข้างนอกได้ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจึงเกิดขึ้นได้ยาก

และล่าช้า แต่ความจริงแล้วส่วนตัวคิดว่าควรต้องปรับให้เร็วกว่านี้

u แต่ธรรมชาติของคนไม่ชอบการ 
เปลี่ยนแปลง
 คนเป ็นแบบนั้ นและทุกคนก็
กลัวการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงน่ันคือสิ่งท่ี
นิคเจอในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาท่ีนิคทำา
เรื่อง Change องค์กร แต่ก็ยังต้องทำา
ต่อไป ยังต้อง Educate ต้องทำาให้เขา
รูส้กึ Comfort ให้มากท่ีสดุให้ได้ ส่วนใน
อนาคต เครอืไทยรฐัจะมกีารดงึมอือาชพี
แต่ละด้านมาทำางานในองค์กรน้ีหรือไม่ 
ต้องเป็นจุดๆ ความจริงออนไลน์ก็มอง
หาผูบ้รหิารระดบัสงูมาช่วยเสรมิทัพ ทาง
ทีวีส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพท่ีเข้ามาร่วม 
เพราะในรั้วไทยรัฐไม่มีใครเคยทำาทีวีมา
อย่างจริงจัง แต่หนังสือพิมพ์ไม่ได้อยู ่
ในจุดท่ีจะต้องมองหา Professional 
ข้างนอกเข้ามา เพราะคนท่ีมอียูก็่มคีวาม
เชี่ยวชาญและรู้เรื่องเก่ียวกับงานของเขา
อยู่แล้ว
 ทุกองค์กรก็มคีวาม Unique และ
ไม่เหมือนกัน แต่ปณิธานก็ต้องสืบสาน
ให้ไทยรัฐอยู่ต่อไปเรื่อยๆ แต่จะอยู่ด้วย
รูปแบบไหน ยังตอบไม่ได้ แต่ความจริง
แล้วธุรกิจสื่อถือว่าเปลี่ยนเร็วมาก หนึ่งปี
ก็เปลีย่นแล้ว แผนท่ีทำาต้นปี กลางปีก็ต้อง

มาทบทวนมา Revise ว่ายงัสอดคล้องกับ
สภาพตลาดและสภาพการแข่งขนัอยูห่รอื
ไม่ ใน 5 ปีข้างหน้ามองไทยรัฐอย่างไร
คงตอบไม่ได้ เพราะ Dynamic เร็วมาก 
และเน่ืองจากเราพยายามท่ีจะมอง
หา New Business, New Opportunity
 “ในอนาคตอาจจะไปคล�าเจอ
ธุรกิจดาวรุ่งใหม่ขึ้นมา อาจจะอยู่ภายใต้
ชื่อไทยรัฐหรือไม่ ยังไม่รู้ ขึ้นอยู่กับว่าจะ
เป็นธรุกิจอะไร แต่ความตัง้ใจอยากให้ชือ่
ของไทยรัฐอยู่สืบต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลาน”
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นักข่าว-คนท�าสื่อมืออาชีพ
ต้องมี “ต้นไม้ของข้อมูล” 

เรื่อง : สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน
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 ปิดท้ายท่ีบริษัท อสมท จำากัด 
(มหาชน) อกีหนึง่องค์กรสือ่สารมวลชนท่ี
เป็นรฐัวิสาหกิจ ซ่ึงอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมาได้หลายปีแล้ว 
 “เขมทัตต์ พลเดช กรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ�ากัด
(มหาชน)” กับภารกิจในการขับเคล่ือน 
MCOT HD ช่อง 9 อสมท หรือ สถานี
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และสื่อในเครือ 
เช่น วิทยุ อสมท-เว็บไซต์สำานักข่าวไทย 
ท่ีปัจจุบันใช้สโลแกนองค์กรว่า “เปิด
โลกกว้าง สร้างความสุข” (Discover 
Happness) 
 “เขมทัตต์ ซีอีโอ บริษัท อสมท” 
น่ังคุยกับเราในวันท่ีสื่อกระแสหลักท้ัง
รายใหญ่-รายเล็กกำาลังกุมขมับกับภาวะ
ขาดทุนอย่างต่อเน่ือง เม็ดเงินรายได้
ต้องถูกแบ่งสัดส่วนให้กับสื่อโซเชียล ท่ี
เกิดขึ้นรวดเร็วแบบไม่ต้ังตัว การเข้ามา
กุมบังเหียนบริษัท อสมท ท่ีช่วงหลังอยู่
ในภาวะขาดทุนมาหลายปี จึงเป็นเรื่อง
ท้าทายการทำางานของ “เขมทัตต์-ซีอีโอ 
อสมท” ที่เป็นอดีตลูกหม้อ อสมท อย่าง
มาก 
 “เขมทัตต์” มีมุมมองต่อสภาพ
ธุรกิจสื่อมวลชนในขณะน้ีว ่า เรื่อง 
ดังกล่าวต้องมองภาพรวมไล่จากอดีต 
ปัจจุบัน และมองไปอนาคต ถ้าย้อนไป
ในอดีต สื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นตัวหลัก ซึ่ง
ต้นทุนอาจจะไม่สูง ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 
ค่ากระดาษ ค่าแท่นพมิพ์ ขณะท่ีบุคลากร
ในวงการสิ่งพิมพ์ ในยุคก่อนๆ ก็จะเป็น
ผู้ท่ีมีใจรักในวิชาชีพเป็นพิเศษ บุคคล
เหล่าน้ีมีไม่น้อยท่ีไม่สนใจในเรื่องค่าตัว 
หรอืค่าตอบแทน แต่ทำางานหามรุง่หามคำา่ 
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 
 ขณะท่ีโทรทัศน์มคีนทำางานจำานวน
มาก ต้นทุนการดำาเนินงานสูง แตกต่าง
จากหนังสอืพมิพ์ เพราะทีวีวันไหนหยดุทำา 
ก็ต้องจ่ายเงิน เงนิไหลออกทุกวัน แต่ไม่ได้ 
เข้าทุกวัน 
 จนต่อมาก็มีส่ือใหม่เข้ามาซึ่งเกิด

ขึ้นเร็วมาก คือพวกออนไลน์ โซเชียล ซึ่ง
มาในยคุเดียวกัน เวลาเดยีวกัน แต่ไม่มคีน
ไปวางแผนล่วงหน้า เราเห็นได้ชัดตั้งแต่
ปี 2557 จนปัจจุบัน ส่ือทีวียังไม่มีการ
ขับเคลื่อน ช่องท่ีเป็นเจ้าตลาดยังคงอยู ่
แต่คนดูลดลง เพราะมีการแชร์ฐาน 
ออกไป 
 “เขมทัตต์” กล่าวต่อว่า สำาหรบัทีวี
ดิจิทัลช่องใหม่ท่ีเกิดขึ้น แล้วเรตติ้งติด
ท็อปไฟว์อาจดวู่าเขาแขง็แรง แต่ไม่ใช่เลย 
กลุ่มน้ันคือโปรดักชั่นเฮาส์รายใหญ่ ท่ี
เคยผลิตรายการป้อนสถานีรายใหญ่มา
ทั้งหมด เช่น Workpoint ซึ่งต้นทุนเขา
ไม่ได้เพิ่มขึ้น พอเขาถอนกำาลังไปเท่ากับ
ทีวีช่องอื่นกลวงเลย ทีวีทุกช่องก็ต้องใส่
เมด็เงินเข้าไปอกี เพือ่สร้างคอนเทนต์ ซ่ึง
ไม่ใช่ถูกๆ ต้นทุนปีหนึ่งเป็นพันล้านบาท 
ประกอบกับค่าใบอนุญาตอีก 3,000 ล้าน
บาทต่อ 15 ปี แค่นีต้้นทุนภายใน 5 ปีแรก 
ของ 15 ปีก็เพิ่มขึ้น ฉะน้ันทำาอย่างไร 
ในปี 6-10 และปีถัดไป ใบอนุญาตจะ
ยังอยู่ 
 “เราเหมอืนเรอื แล้วคนในเรอืแยก
ส่วนหน่ึงไปอยู ่เรืออีกล�าท่ีเป็นเรือเล็ก 
ซึ่งลอยรอดฝั่งไปแล้ว แต่เรือใหญ่ยังคง
โคลงเคลงอยู่ เพราะไม่มีคนพาย ก็คือ
ผู้ผลิตรายการท่ีหายไปกว่าครึ่ง เพื่อไป
สร้างอาณาจักรของตนเอง ส่วนท่ีเหลือ 

เม่ือเรอืมันใหญ่ จะใช้ฝีพายท่ียงัไง ก็ต้อง 
ไปเติมเงินมา ซ่ึงจะเติมท่ีไหน แต่แล้ว 
ก็ เจอคล่ืนยักษ ์มาอีก คือเรื่ องของ
เทคโนโลยี โลกโซเชียลเข้ามา ขณะท่ี
นายท้ายเรือ หรือต้นหน นั่นก็คือ กสทช. 
บอกว่าอย่าขบัเรว็มากนัก เพราะมกีฎนู่น
กฎนี่ จะพายให้เร็วเต็มสปีดก็ไม่ได้ เมื่อ
ไปไม่ได้ เรือ่ก็เลยเคว้งคว้าง” ซีอโีอบรษัิท 
อสมท จำาลองสภาพธุรกิจทีวีดิจิทัล 
ในช่วงที่ผ่านมา 
 “เขมทัตต์” กล่าวต่อไปถึงธุรกิจ
สื่อวิทยุ อันเป็นสื่อช่องทางกระแสหลัก 
ท่ีบริษัท อสมท มีคล่ืนวิทยุบริหารเอง
หลายสถานีมาเป็นเวลาหลายสบิปีแล้วว่า 
สำาหรับสื่อวิทยุ มีเวลานับจากนี้อีก 4 ปี 
ถ้ามีการประมูลใบอนุญาตเมื่อไหร่ ถาม
ว่าใครจะมาประมูลวิทยุท้ังต่างจังหวัด
และกรุงเทพฯ จะทำาอย่างไร แค่ทีวีท่ี
เกิดขึ้นมายี่สิบกว่าช่องพร้อมกัน เพิ่มขึ้น 
4-6 เท่า นี่ก็แย่แล้ว ซึ่งสื่อวิทยุเม็ดเงินใน
ตลาดอยู่ท่ีไม่ถึงหมื่นล้าน แค่ประมาณ 
ห้าพันล้าน แล้วยังจะมาแย่งกันอีก ผู้ท่ี 
เขียนโครงสร้างของการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เข้าใจบริบทเหล่านี้หรือไม่ นี่คือ 
ประเด็นที่อาจจะทำาให้สื่อวิทยุต้องไป
 “เขมทัตต์” ชี้ถึงการปรับตัวและ
ทางรอดของธรุกิจสือ่ไว้ว่า แนวทางความ
อยู่รอด ถ้าเราดูองคาพยพของธุรกิจสื่อ
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ท้ังหมดจะมีองค์ประกอบคือ 1. กลุ่มท่ี
ทำาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ กลุ่มน้ีถ้าเป็น
หนังสอืพิมพ์ก็คือนกัหนังสือพมิพ์ คอลัมนิสต์ 
นักข่าว ช่างภาพ ถ้าวิทยุก็ดีเจ ผู้ดำาเนิน
รายการ โปรดิวเซอร์ ถ้าทีวีก็คือครีเอทีฟ 
โปรดิวเซอร์ นักข่าว การตลาด
  2. แพลตฟอร์ม ถ้าเป็นแบบเดิม 
ต ้ น ทุน ก็บ านปลาย  ยกตั ว อย ่ า ง
หนังสือพิมพ์ แต่ก่อนต้องแข่งกันว่าต้อง
มีแท่นพิมพ์ท่ีแพงท่ีสุด เร็วท่ีสุด ต้องมี
สายส่งของตัวเอง ต้องมีออฟฟิศ แต่ใน 
ยุคใหม่ มันไม่จำาเป็น มีเพียงคนไม่กี่คน 
แต่ทำาเป็น e-Reporter คืออยู่ที่ไหนก็ส่ง
ข่าวได้ โดยใช้เทคโนโลย ีออฟฟิศอยูท่ี่ไหน
ก็ได้ แต่ขอให้มีจดทะเบียน ภาพส่งมา 
ในกรุ๊ปไลน์ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงของสื่อ
ต้องเป็นแบบนี้ 
 สำาหรับโทรทัศน์ ทำาไมต้องม ี
รถโอบใีหญ่ๆ ในต่างประเทศเขาใช้รถมนิิ 
เพราะว่ามันสามารถเคล่ือนท่ีเข้าซอย
ยิบย่อยได้ ส่งสัญญาณเป็นดาวเทียม มี
ตัว 4 จี หรือ Wifi การส่งข้อมูลก็ง่าย 
อปุกรณ์กล้องก็เลก็ลง หรอืใช้โมบายโฟน 
มีซอฟต์แวร์ แล้วก็ส่งเลย เร็วกว่าคล่อง
ตัวกว่า ต้นทุนก็ลดลง สิ่งเหล่าน้ีถ้าทีวี
ไม่ปรับตัว ต้นทุนก็จะเยอะ 
 “ซีอีโอ อสมท” ฉายภาพภูมิทัศน์
สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับการปรับตัวของ
คนทำาสื่อว่า คนท่ีช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปี

ลงมาจะดูทีวีน้อยลง เพราะมีช่วงเวลา 
อยูกั่บท่ี หรอืจดจ่อกับอะไรน้อยลง ขณะท่ี 
สงัคมโลกอกี 5-10 ปี คนสงูอายจุะเพิม่ขึน้ 
เพราะว่าสุขภาพคนจะดีขึ้น ซ่ึงกลุ่มน้ัน
ต่างหากจะกลับมาดูทีวี กลุ่มท่ีหายไป
ระหว่างน้ี จนถึงอีกหลายปีคือกลุ ่มท่ี
เป็นคนทำางาน กลุ่มนี้ดูทีวีน้อย เขาจะดู
จากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตท่ีไหน
ก็ได้เพราะเขาใช้ชีวิตนอกบ้านเยอะมาก 
จะเห็นว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยน เมื่อ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น แต่พอถึงระยะ
หน่ึง เข้าอายุ 40-50 ปี ชีวิตทุกอย่าง
พร้อมหมดแล้ว ในสถิติคนจะเปลี่ยน
พฤติกรรมมาสโลว์ไลฟ์มากขึ้น สายตา
จะมองไม่ค่อยเห็นแป้นพิมพ์ เมื่อชีวิต
พร้อมแล้ว ไปท่องเที่ยวแล้ว ก็ย้อนกลับ
มาดูทีวีท่ีบ้าน พฤติกรรมอย่างนี้มีท้ังใน
ยุโรป อเมริกา และในญี่ปุ่น 
 “ไม่ต่างจากบ้านเรา เมื่อภูมิทัศน์
ของสื่อเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคก็จะ
เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน คนท�าส่ือเองถ้า
ไม่เปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมสังคม 
คุณก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่ตายไป” 
 “เขมทัตต์” เล่าให้ฟังถึงการปรบัตวั 
ของคนข่าว อสมท ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
สือ่ออนไลน์ว่า ยอมรบัว่าท่ีผ่านมา อสมท 
ไม่มีการตั้งรับ ยังทำาแบบเดิมๆ เช่น 
เรารู้ว่าจะมีการประมูลในปี 2557 ก่อน
หน ้านั้นต ้องมีการทำาแผนล ่วงหน ้า 

สามปีแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร แต่
ไม ่มีการทำา ซ่ึงเป ็นเหมือนกันทุกท่ี  
ซึ่งตอนนั้นยังอิ่มเอิบกับเงินท่ีเข ้ามา  
หลังจากท่ีมีการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจ
ใหม่ๆ พอไม่ทัน เม่ือมองย้อนไปปัจจัย
ต่างๆ ท้ังพฤติกรรมผู ้บริโภค และ
เทคโนโลยท่ีีเปลีย่นเรว็มาก และกฎหมาย
ท่ีเป็นตัวปิดล็อก ก็เลยทำาให้ดิจิทัลทีวีท่ี
เป็นตัวเม็ดเงินใหญ่ มีคนทำางานอยู่หมื่น
กว่าราย เริม่ท่ีจะสัน่คลอนในสามสีปี่แรก   
   “วิธีแก้ของ อสมท ผมต้องไปดูว่า หนึ่ง 
เราต้องมีการวางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในระยะยาว ซึ่งเดิมเราเป็นทีวีของรัฐ 
หน่วยงานเดียวท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ีไม่ได้รับเงินสนับสนุนแบบงบประมาณ
แผ่นดิน ต้องหาเงินด้วยตัวเอง ฉะนั้น
เมือ่ผู้ผลิตรายใหญ่หายไปสกั 40-50% จงึ
ต้องมีการวางแผน แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้
มกีารวางแผน มแีต่การเอาเงินเข้าไปจ่าย 
ดังน้ัน เราต้องแก้ปัญหาด้วยการบริหาร
ต้นทุนและบริหารหน้าจอ ซ่ึงผังรายการ
มันจะมีวงจรของมัน ซ่ึงถ้าผังรายการ
ดีก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้  
จากน้ันก็ต้องดูว่าคนดตูดิตามต่อเนือ่งไหม 
 ส่วนท่ีสองท่ีจะท�าต่อไปคือ หา
แพลตฟอร์มใหม่ เติมเต็มในส่วนท่ีเป็น
เทคโนโลยี ตอนน้ียอมรับว่าเราเดินช้า
กว่าช่องอื่นที่เป็นเอกชน แต่เราก�าลังเร่ง
เครื่อง เพราะฉะนั้นในปี 2561 เราจะวิ่ง

สื่อมืออาชีพไม่ใช่แค่เขียน 5W 1H แต่คุณต้องมีองค์ความรู้หรือข้อมูลดิบในตัว 
นอกจากนี้ยังต้องมีเรื่องของจริยธรรมหรือกรอบในการท�างาน 

แบ่งแยกบทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสม 
ประเด็นคือเราจะรักษาความเป็นกลางและความเป็นมืออาชีพไว้ได้อย่างไร
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เร็วมากส�าหรับการท�าแพลตฟอร์มใหม่ 
ซึง่ในปลายปีท่ีผ่านมาจะเห็นได้ชดัว่าเมือ่
เราปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ คนติดตามใน 
โซเชียลก็เยอะขึ้น ล�าดับต่อไปคือจะ
เปลีย่นมนัเป็นเมด็เงนิ หรอืมลูค่าอย่างไร” 
     ส่วนวิทยุนั้น เรายังครองอันดับหนึง่
อยู ่แต่จะไปปรบัเปลีย่นไส้ในเลก็น้อย เช่น 
ปรับผังรายการบางจุด ทำาเรื่อง Radio 
Cluster เพราะตลาดยังไม่ตกมากนัก 
เพราะว่าแต่ละภาค เหนือ อีสาน ใต้ มี
กลุ่มคนไม่เหมือนกัน เราจะเป็นจัดเป็น 
Cluster เลยได้หรือไม่ เช่น หนึ่งรายการ
ออกท่ัวภาคอีสาน ไม่ใช่ต่างคนต่างจัด 
ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มันจะผนึกกำาลังได้ และ
จะสามารถเพิ่มมูลค่าเพ่ิมได้ ขณะน้ี
กำาลังเริ่มดำาเนินการ นอกจากน้ีจะนำา
เทคโนโลยีและโซเชียลมาใช้ ซ่ึงขณะ
น้ีท้ัง 62 คล่ืนของเรามีท้ังเฟซบุ๊กและ 
เฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะทำาให้กลุ ่มเป้าหมาย
ชัดเจน ขณะท่ีหน้าท่ีควบคุมข้อมูลส่ือ
ดิจิทัลส่วนกลางของเรา จะดึงข้อมูล

มาเก็บไว้เป็น Big Data เน่ืองจาก
วิทยุส่วนใหญ่พูดแล้วก็จะลอยหายไป 
ตอนน้ีเรากำาลังทำาเรื่อง AI (Artificial 
Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ 
คือเมื่อดำาเนินรายการก็จะมีการบันทึก
เสียง และเปลี่ยนเป็นข้อความก็ได้ หรือ
จะมีภาพก็ได้ ซึ่งเราก็จะนำาไปแปลง
เป็นส่ือสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ คนฟังท่ี
พลาดรายการวันนั้นหรือต้องการฟังซำ้า 
ก็จะตามกลับมาได้ในรูปแบบต่างๆ 
    เช่นเดียวกับทีวี ที่จะมีการทำาคลัง
ข้อมูลเข้ามาเสริม เช่น คลิปของสำานัก
ข่าวไทยท่ีมีวิดีโออยู่เยอะมาก เราก็จะ
เปลี่ยนสภาพเป็น Video Portal จะเห็น
ว่าบางอย่างเราเริม่จากจดุเลก็ๆ แต่ทำาไม
มันสร้างกระแส
 เช่น รายการ ”ชัวร์ก่อนแชร์” 
ซึ่งเป็นรายการสกู๊ปข่าวเล็กๆ แต่คน
ติดตามมาก ต่อไปเราจะก็จะพัฒนาว่า
ชัวร์ก่อนแชร์ขึ้นกับสถาบันได้ไหม ข้ึน
เป็นแกนกลางสำาหรับโต้แย้งสื่อโซเชียล 

ท่ีไม่ถูกต้องได้ไหม เพราะทุกวันน้ีคน
เชื่อส่ือโซเชียลเยอะมากแต่ไม่เชื่อสื่อ
หลัก แต่ถามว่าคุณเชื่อชัวร์ก่อนแชร์
ไหม คุณเชื่อ เพราะว่าชัวร์ก่อนแชร์
เป็นท้ังสื่อหลักและอยู ่ในเว็บไซต์ แต่
ปัญหาเราต้องตื่นตัวกับเรื่องเวลาด้วย 
ซึ่ งตรงน้ี เราจะเอาป ัญญาประดิษฐ ์
เข้ามาช่วย เพื่อทำาให้ส่ือหลักกลับมา  

u  เมื่อเทียบกับช ่องอื่น ข ่าวของ
ส�านักข่าวไทยค่อนข้างท่ีจะไม่โดดเด่น 
จะมีการปรับอย่างไรบ้างหรือไม่
 เราอยูใ่นสถานะท่ีต้องเป็นกลางให้
มากท่ีสดุ สือ่อืน่อาจจะเป็นในลกัษณะของ
ข้างใดข้างหน่ึง หรือมีวิธีคิดท่ีอิสระกว่า 
เพราะเป็นเอกชนท้ังหมด แล้วแต่ละคน 
ก็จะมีแฟนคลับไม่เหมือนกัน ถ้าเป็น 
ข้อเขยีนก็จะเป็นคอลมันิสต์ท่ีมแีฟนคลบั 
แต่ถ้าเป็นทีวีก็จะมีผู้ประกาศ ไม่มีใคร
เป็นแฟนคลับผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว
ท่ีมาสายตรงจะไม่มีพื้นฐานการทำาข่าว 
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ไม่เคยลงสนาม แต่ผู้ประกาศสายตรง
บางคนมพีรสวรรค์หรอืทักษะเฉพาะตวั ท่ี
สามารถเป็นโปรดิวเซอร์ต่อยอดประเด็น
ข่าวและมีความสร้างสรรค์ในตัวด้วย  
คนกลุ่มนี้จะไปต่อได้ 
 จะเห็นว่าทำาไมเราต้องอยู ่ตรง
กลาง แต่เราก็มีความน่าเชื่อถือ ซึ่ง
ประเด็นสำาคัญคือ รัฐถือหุ้นเราอยู่ ถ้า
เราไม่ชอบเรื่องบางเรื่องของรัฐบาล เรา
จะบอกได้หรอื เพราะรฐับาลถือหุ้นเราอยู่ 
ถ้าเราไปเอะอะโวยวาย ความน่าเชื่อถือ 
ของหน่วยงานรัฐก็จะหายไป วิธีการคือ
ต้องประนีประนอมกัน บางรายการเรา
สนุกได้ ใช้ภาษาชาวบ้านได้ มีการติติง 
หรือเสนอแนะรัฐบาลได้ แต่ในบาง
รายการท่ีเป็นข่าวภาคหลักอย่างข่าวเช้า 
ข่าวเที่ยง ข่าวคำ่า เราก็จะอยู่นิ่งๆ 
 “ตรงน้ีเราไม่สามารถจะใช้พิธีกร
ที่ฝีปากกล้าเหมือนช่องอื่นได้ แต่ถามว่า 
มีไหม เรามี แต่ท�าแล้วมันไม่เกิดผล 
เพราะสุดท้ายคนมาดูก็ต้องดูส่ือหลักท่ี 
น่าเชือ่ถือ ซึง่ตอนน้ีช่องข่าวมอีนัต้องเป็นไป
หลายช่อง ถามว่าคุณจะเชื่อใคร”
 ถ ้ า เ ชื่ อ ข ่ า ว ในลั กษณะขอ ง 
สำานักข่าวไทย ถึงแม้จะดูแล้วเชย เฉือ่ยชา 
ไม่หวือหวา ซ่ึงต้ังแต่ท่ีต้นเข้ามารับ
ตำาแหน่งกว่าครึง่ปี ก็ได้พยายามปรบัให้ดู
ดีขึ้น สดใส มีเทคนิคและลูกเล่นมากขึ้น 
และหลายๆ คนก็เริ่มแชร์ข่าวจากสำานัก
ข่าวไทย คนรุ ่นใหม่ก็เริ่มกลับเข้ามา  
เฟซบุ๊กของเราเริ่มก่อตั้งมีผู้ตามไม่ก่ีคน 
แต่ขณะน้ีเริ่มแตะท่ีหลักล้านแล้ว อย่าง
รายการ Nine Entertain ท่ีเป็นข่าว
บันเทิง ท้ังท่ีช่องเราไม่มีละครเลยแต่
เราเป็นกลางให้ทุกค่าย ซึ่งตอนนี้มี
ยอดติดตามท่ีล้านคนแล้ว จะเห็นได้ว่า
ลักษณะท่ีเราทำาคือไปอย่างช้าๆ แต่จะ
ทำาให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และค่อยปรับไป
ทีละนิดระหว่างทาง จะให้นำาเม็ดเงินมา
ลงทุนเป็นพันล้าน ทำาไม่ได้ 
 การทำาธุรกิจทีวีจะต้องดูในเรื่อง
ของเงินทุน คอนเทนต์และเทคโนโลยี 

ช่วงหลังๆ เมื่อโลกโซเชียลเกิดขึ้นมา 
กลายเป็นว่าใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้ โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน
นิเทศศาสตร์หรือหลักจริยธรรมของสื่อ อันนี้อันตราย 

และเราจะมีวิธีแก้อย่างไร เพราะเขาอยากโพสต์ 
เขาก็โพสต์ แต่ความรับผิดชอบไม่มี

และสิ่งสำาคัญและต้องดูว่าบุคลากรเรา
พร้อมหรือไม่ ซ่ึงตอนนี้ส่วนหน่ึงก็จะ
พร้อมแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยึดติดของเดิม 
คาดว่าจะใช้เวลาอีกสักปีครึ่ง 
 เราถาม “เขมทัตต์-ซีอีโอ อสมท” 
ถึงนิยามคำาว่าส่ือหรือนักข่าวมืออาชีพ 
ว่าเป็นอย่างไร คำาตอบท่ีได้เขามองว่า  
นักข่าวมืออาชพีต้องเปิดหู เปิดตา เปิดใจ 
เปิดโลกทัศน์ รวมถึงวิธีคิดในเรื่องของ
เทคโนโลยีด้วย 
 “สือ่มอือาชพีไม่ใช่แค่เขยีน 5W 1H 
แต่คุณต้องมีองค์ความรู ้หรือข้อมูลดิบ 
ในตัว นอกจากน้ียังต ้องมีเรื่องของ
จรยิธรรมหรอืกรอบในการท�างาน แบ่งแยก 
บทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสม 
ประเด็นคือเราจะรักษาความเป็นกลาง
และความเป็นมืออาชีพไว้ได้อย่างไร”
 ช่วงหลงัๆ เมือ่โลกโซเชยีลเกิดขึน้
มา กลายเป็นว่าใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้ 
โดยไม่ต้องมีพื้นฐานนิเทศศาสตร์หรือ
หลกัจรยิธรรมของสือ่ อนัน้ีอนัตราย และ
เราจะมีวิธีแก้อย่างไร เพราะเขาอยาก
โพสต์ เขาก็โพสต์ แต่ความรับผิดชอบ 
ไม่มี เมื่อมันเสียหายตีเป็นมูลค่าตั้ง
เท่าไหร่ แต่ถ้าในเชิงสังคมก็จะสร้าง
ความเดอืดร้อนและแตกแยกอกีสกัเท่าไร 

ถึงแม้ตอนนี้เรากำาลังมีการปฏิรูปสื่อ แต่
ก็ต้องมองดูในหลายมิติ
 อีกข้อหน่ึงคือต้องให้ความรู ้คน 
ในสังคมว่าคุณจะรับรู ้ สื่อหรือคุณจะ 
เชื่อถือข ่าว คุณต ้องรับรู ้จากอะไร 
ในวงการของเรายังไม่มีรางวัล เช่น 
สื่อมวลชนยอดเยี่ยมท่ีน่าเชื่อถือท่ีสุด 
นอกจากน้ี มีกรณีศึกษาอยู่ในข่าว ข่าว
หนึง่ข่าวน้ันมหีลายมติมิาก เป็นได้ท้ังทาง
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สิทธิมนุษยชน 
 “เขมทัตต์” ยกตัวอย่างมาอ้างอิง
ว่า ขอยกตัวอย่างกรณีข่าวเสก โลโซ  
คุณเคยทำาในเรื่อง “ต้นไม้ของข้อมูล”  
หรอืไม่ ข่าวของเสก โลโซสามารถแยกออก 
ไปได้หลายส่วน เช่น ลขิสทิธิเ์พลงของเขา 
เคยรู้หรือไม่ว่าลิขสิทธิ์เพลงของเสกอยู่ท่ี
ตัวเขาหรือค่ายเพลง การมาจากพื้นฐาน
ในเชิงจิตวิทยา ออกมาจากต่างจังหวัด
แล้วมาเป็นนักร้องดัง แต่พื้นฐานของ 
รากเหง้ายังอยู่ในตัว นักร้องหลายคน
มีใครเป็นอย่างนี้หรือไม่ หรือเรื่องทาง
ธุรกิจ ใครเป็นคนดูแลให้เขา หรือเรื่อง
ความชอบส่วนตัวท่ีเป็นงานอดิเรก ถ้า
มองอย่างนี้ จะมีมิติเยอะมาก
 เราก็ต้องหาแหล่งข่าว เพือ่เจาะไป
ถึงข้อมูลมากมายเหล่านั้น ดังนั้น กรณี
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ศกึษาของข่าว สามารถสอนเป็นวิชาหน่ึง
ได้เลย มีมุมเยอะมาก แล้วแต่สื่อจะเล่น
ไหม เมื่อเล่นแล้วจะเป็นประโยชน์กับ
สังคมไหม 
 อย่างกรณีของบิตคอยน์ ถ้าให้
เปรียบกับแชร์แม่ชะม้อยเหมือนกันหรือ
ไม่ ท้ังท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นสิ่งท่ีสามารถเตือนสังคมได้ ชี้นำา
สังคม และป้องปรามสังคมได้ ในระดับ
ชั้นของกอง บ.ก.คุณเข้าใจข้อมูลทั้งหมด
หรือเปล่า ไม่ใช่แค่ว่าคุณคิดว่าคุณรู้ลึก
จากแหล่งข่าวท่ีให้คุณมาเท่าน้ันเองหรือ 
  โจทย์หลักสำาคัญของคนทำาส่ือท่ี
เป็นสื่อมืออาชีพ คือทำาอย่างไรก็ได้ท่ีจะ
ดึงคนกลับเข้ามาที่สื่อหลัก ที่เราเรียกว่า
เป็นสื่อที่มีมาตรฐาน มิเช่นนั้นแล้วเราจะ
ก็มาน่ังบ่นกันว่าเทคโนโลยเีป็นตวัทำาลาย 
แต่คุณไม่หาวิธีจัดการกับมัน แต่ท่ีน่ี 
เราทำาว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้ี ปัญหา 
จะเกิดอย่างนี้ เราจะแก้อย่างไร 
 “กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ 
บรษิทั อสมท จ�ากัด” กล่าวถึงการบรหิาร
องค์กรข่าวรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ว่า หลังจาก
เข้ารับตำาแหน่งจนถึงปัจจุบัน มีหลาย
เรื่องท่ีจะต้องปรับปรุงและพัฒนา โดย
ขณะน้ีก็ดำาเนินการมาได้ส่วนหนึ่งแต่ยัง
ไม่ถึง 30% ที่วางไว้ 
 ซึ่ง 100% ของผมก็คือ 1. ไม่
ขาดทุนและมกีำาไร 2. แบรนด์ของ อสมท 
ต้องคงอยู่และเพ่ิมขึ้น 3. เรตติ้งและ
อันดับต้องสูงขึ้น 4. ต้องมีธุรกิจใหม่ท่ี
เข้ามาบาลานซ์ หากเรามองเจ้าของส่ือ 
หรือทีวีดิจิทัลช่องอื่น หลายช่องก็ต้องมี
ธุรกิจใหม่แยกออกไปเพื่อกระจายความ
เส่ียง ไม่สามารทำาทีวีได้อย่างเดียวแล้ว 
เช่น กลุม่มตชินก็มหีนังสอืเก่ียวกับเกษตร 
หรือนิตยสารอย่างศิลปวัฒนธรรม หรือ
ค่ายเพลงอาร์เอสก็มีธุรกิจความงาม 
  เหล่าน้ีคือส่ิงท่ีผมอยากจะทำาแต่
บางอย่างก็ติดขัด ติดขัดในบางเรื่อง 
เช่น เรื่องของกระแสเงินสดท่ีตอนแรก
เข้ามา ทางช่องของ อสมท ก็ขาดทุนอยู่

แล้ว ขณะท่ีบุคลากรช่องเราก็เยอะท่ีสุด  
อีกท้ังขั้นตอนหลายอย่างท่ียังติดขัด  
ค้างคาอยู่ ส่ิงเหล่าน้ีต้องบริหารเมื่อมี
กำาไร ก็จะนำาไปต่อยอดธุรกิจใหม่ 
 “ขอนิยามใหม่ว่า อสมท ไม่ใช่
ส่ือ แต ่เป ็นองค ์กรคุณภาพ น่ันคือ 
องค์กรเราเป็นหุ้นส่วนของสังคมไทย 
และจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจะพา 
เราก้าวไกล ธุรกิจท่ีเราจะมีใหม่อาจจะ 
ไม่ใช่ธุรกิจสื่อ แต่จะต้องมีการต่อยอด
หรือมีความเชื่อมโยงกัน”
 ใ นส ่ ว นผลก ร ะทบจากกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลกโซเชียล สื่อหลัก
หลายแห่ง ท้ังทีวีดจิทัิล และหนังสอืพมิพ์ 
เริ่มถึงทางตันในด้านกำาไร มาตรการรัด
เข็มขัด เพื่อลดรายจ่าย ถูกนำามาใช้ทุก
วิถีทาง ท่ีสาหัสท่ีสุดคือการเออร์ลีรีไทร์ 
หรอืให้พนักงานสมคัรใจลาออก และจ่าย
เงินชดเชยตามเงื่อนไขกฎหมาย อสมท 
ก็เช่นเดียวกัน ที่ต้องเผชิญภาวะนี้ไม่ต่าง
จากช่องอื่น แต่คำายืนยันจาก “เขมทัตต์- 
ซีอีโอ บริษัท อสมท จ�ากัด” อาจสร้าง
ความใจชื้นให้กับบุคลากรหลักพันใน
องค์กรได้ อย่างน้อยก็ยังไม่มีใครต้อง
เก็บกระเป๋าออกจากท่ีทำางานก่อนเวลา
อันควร ในช่วงเวลาอันใกล้นี้   
 “แม้หลายช่องจะมกีารลดค่าใช้จ่าย
ด้วยวิธกีารเออร์ลีรไีทร์ แต่ อสมท จะไม่มี

มาตรการน้ีในช่วงน้ี แม้ผู้ถือหุ้นใหญ่จะ
แนะน�ามา แต่เราก็พยายามจะดึงไว้อยู่ 
จะต้องรักษาและดูแลพนักงาน แต่ถ้า
ไปถึงขั้นท่ีสุดแล้ว ยังไม่ท�า เกณฑ์ชี้วัด 
ก็จะตก เราก็จะเข้าสูข่ัน้ต้องฟ้ืนฟเูหมอืน
รัฐวิสาหกิจบางแห่ง แล้วจะท�าอย่างไร 
เมื่อถึงตอนน้ันพนักงานจะอยู ่อย่างไร 
โบนัสน้อยลง เงินเดือนไม่ขึ้นเลยเป็น 
สิบปี ถ้าจะไปกู้เงินก็จะกลายเป็นภาระ
หนี้สิน ตรงนี้ถ้าคนของเราไม่เข้าใจก็จะ
มีปัญหา แต่ยืนยันเราจะดึงให้ถึงท่ีสุด 
จะเป็นรายสุดท้ายท่ีจะใช้มาตรการ 
เออร์ลีรีไทร์ หรืออาจจะไม่ท�าเลยก็ได้”
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สื่อมืออาชีพ
ต้องอย่าเติมยาพิษให้สังคม

เรื่อง : ดาริน หอวัฒนกุล



76

 “อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อดีต
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอร ์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)” ท่ีปัจจุบันอยู ่ในตำาแหน่ง
ประธานบริหาร บริษัท Adap Creation 
(ไทยแลนด์) ท่ีสร ้างแพลตฟอร ์มท่ี 
แตกต่างและน่าสนใจ และกำาลงัน่าจบัตา
มอง คือ www.77kaoded.com และ 
www.money2know.com 
 ด้วยประสบการณ์การทำางานท่ี
ครำ่าหวอดอยู ่ในแวดวงสื่อสารมวลชน 
มายาวนานหลายสิบปี ตั้งแต่การเป็น 
นักข่าวภาคสนาม แล้วก็ขยับตำาแหน่งขึน้
มาเรื่อยๆ จนขึ้นไปเป็นระดับผู้บริหาร
องค์กรสื่อขนาดใหญ่อย่าง บมจ.เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 มุมมอง “อดิศักด์ิ” ในฐานะคน
สื่อสารมวลชนจึงน่าสนใจไม่น้อย กับ
สภาวะท่ีคนทำาสื่อ-ธุรกิจส่ือกำาลังประสบ
ปัญหาหลายอย่าง จนทำาให้สือ่หลายแห่ง 
ไม่ได้ไปต่อ ต้องปิดตัวและคนทำาสื่อต้อง
ตกงาน ซึ่งอดิศักดิ์มองว่าส่ิงท่ีจะทำาให้ 
คนทำาสื่ออยู่รอดได้ ไม่ใช่แค่การปรับแต่
ต้องเปลี่ยนแนวคิด 
 “อดิศักด์ิ” บอกว่า สื่อท่ีเขาทำา
ปัจจุบัน คือเว็บไซต์ 77kaoded ถือเป็น
เวทีเปลี่ยนวิถีเดิมๆ ก้าวสู่โลกใบใหม ่
อย่างรวดเร็ว นำาเสนอข้อมูลข่าวสาร
จากชุมชน 77 จังหวัด โดยมีเนื้อหาจาก 
คนท้องถ่ินเป็นผู้ผลติคอนเทนต์เอง ทำาให้
เกิดความหลากหลายและแตกต่างจาก
เว็บไซต์ข่าวทั่วไปที่มีอยู่ในขณะนี้
      “ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
การท�าหนังสอืพมิพ์ ทีวี วิทย ุอนิเทอร์เน็ต 
มาสร้างสื่อและพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็น 
Community News คือข่าวชุมชนที่เป็น 
77 จังหวัด หลักคิดคือ สมัยก่อนนักข่าว
ส่งข่าวเข้าส่วนกลาง เหมือนขายขาด  
ส่วนใหญ่ก็จะมสีงักัด คนน้ีท�าไทยรฐั คนนี ้
ท�าเดลนิิวส์ แต่พอมสีือ่วิทย ุสือ่ทีวีมากขึน้ 
ความต้องการข่าวภมูภิาคก็มากขึน้ นักข่าว 
ก็ส่งหลายสังกัด ก็เลยกลายเป็นโรงงาน

ข่าว บางทีก็เป็นอตุสาหกรรมในครอบครวั 
นักข่าวต่างจังหวัด”
 ช่วงปี 2 ปีท่ีผ่านมา Media 
Sketch เปลี่ยนไปเยอะ สื่อกระแสหลัก 
เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ ถูกกระทบจาก
พวกสื่อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทำาให้ผลกระทบ 
เกิดกับนักข่าวภูมิภาคค่อนข้างเยอะ  
ถูกตัดค่าข่าว ถูกมอบหมายให้ไปทำาข่าว 
ท่ีไม่มีสาระ แต่เป็นการสร้างเรตติ้ง 
สร ้างยอดคนดู สิ่ง ท่ีผมทำาพยายาม 
กลับไปสู่ความเป็นเน้ือหาของข่าวและ
คอนเทนต์จริงๆ ก็คือ บอกนักข่าวว่า
ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเอง จากที่เป็นคน
รายงานข่าวเหตกุารณ์อย่างเดียว มาเป็น
คนท่ีเขาเรียกว่า Media Conductors 
รวบรวม เรียบเรียง และประสานงาน
คอนเทนต์ท่ีอยู่ในท้องถ่ินเพื่อเอามาอยู่
บนแพลตฟอร์มเดียวกันซ่ึงผมก็เสนอ
แพลตฟอร์ม 77 ข่าวเดด็ให้ แต่ว่านักข่าว
ในบางพื้นท่ีก็อาจจะมีแพลตฟอร์มของ 
ตวัเองคือทำาเว็บไซต์ ทำาเฟซบุก๊ของตวัเอง
 “อดิศกัดิ”์ กล่าวต่อว่า เว็บไซต์ 77 
ข่าวเด็ดก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่าง 
ท้องถ่ินกับสื่อโลกของสื่อข้างนอก สื่อท่ี
กว้างกว่าเดิมก็อนัน้ีเป็นงานหลกัท่ีทำา และ
ก็คิดว่าอนัน้ีน่าจะเป็นอนาคตของการทำา
วิชาชีพ ซ่ึงวิชาชีพส่ือในความหมาย 

ของผมไม่ได้เป็นนักข่าวอย่างเดยีว แต่เรา
หมายถึงคนท่ีผลิตคอนเทนต์แล้วส่ือสาร
ให้คนทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข่าว 
เป็นท้ังเรือ่งราวในท้องถ่ินในชมุชนต่างๆ 
คิดว่าน่าจะเป็นสิง่ท่ียัง่ยนืกว่าการท่ีอยูใ่น
สื่อแบบดั้งเดิม 
 ผมเคยสัมผัสกับนกัข่าวต่างจงัหวัด
ค่อนข้างเยอะ สมัยท่ีทำาหนังสือพิมพ์
กรงุเทพธรุกิจฉบับท้องถ่ินก็ได้คยุ มองเห็น 
ปัญหาก็ชกัชวนให้เขาเข้ามา แล้วตดิอาวุธ 
ทางปัญญาให้เขา โดยการเพิม่ทักษะในเรือ่ง 
ของโซเชยีลมเีดยีให้ สอนให้พึง่พาตวัเอง 
สร ้างตัวตนเลิกเป ็นไปรษณีย ์ในการ
ส่งข่าวขายส่วนกลาง เขาต้องสร้าง
แพลตฟอร์มที่เป็นท้องถิ่นของตัวเองและ
ก็รวบรวมคอนเทนต์ท่ีมีหลากหลาย คือ
ทุกจังหวัดจะมีวาระของตัวเอง
 ผมพยายามสร้างสื่อรูปแบบใหม่  
ท่ีไม่ได้ใช้เงินลงทุนมากมายมหาศาล 
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายประจำา
มาก เช่น จ้างพนักงานจำานวนมาก นักข่าว 
หรือคนท่ีผลิตคอนเทนต์ท่ีมาร่วมกับ
แพลตฟอร์ม 77 ข่าวเดด็ คือ อยูใ่นฐานะ
ของผู้ร่วมสร้างแพลตฟอร์ม เราไม่ได้จ่าย
ค่าข่าว แต่ทำางานเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม
ให้แขง็แรงในพืน้ท่ีมากกว่า อนันีต้้องการ
ปรบัตวัให้สามารถยนืได้ในระยะยาว โดย
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รายจ่ายมันลด จนผมก็เห็นช่องต่างๆ 
ลดรายจ่ายจนเหมือนกับว่าไม่รู ้จะลด
อะไรแล้ว ลดตอนน้ีกระทบถึงคุณภาพ 
ถ้าลดมากกว่าน้ีบนหน้าจอตอนน้ีดูไม่ได้
แล้ว และจะไม่มีเงินไปลงทุนในการผลิต 
คอนเทนต์ท่ีมคุีณภาพ อนันีก็้เป็นอนัตราย 
ถ้ารฐับาลไม่ลงมาช่วยลดภาระทางการเงิน 
ของช่องทีวีดิจิทัลต่างๆ เราจะเหลือ
คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพบนจอทีวีท่ีไปถึง
ทุกบ้านน้อยลงเรื่อยๆ คือมีช่องมากแต่
คุณภาพน้อย” 
 อดิศักดิ์ กล ่ าวต ่อว ่ า  ดั งนั้ น 
หนังสือพิมพ์และทีวีหลักอนาคตคงยาก
ขึน้ นิตยสารไม่ต้องพดูถึง ปิดตวัเองเยอะ
มาก ถ้าจะสามารถอยูต่่อไปได้ท่ามกลาง
วิกฤตก็ต้องรู้จักการปรับตัว ลดต้นทุน
ของตัวเองลงให้มาก สำาหรับสื่อวิทยุ คง
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก เพราะถึง
จุดตำ่าสุดไปแล้ว และพฤติกรรมของคน 
ท่ีฟ ังวิทยุก็เหลือเฉพาะในกรุงเทพฯ  
ต่างจังหวัดฟังบนออนไลน์ แต่ว่าในแง่
ของงบโฆษณาคงไม่ได้เตบิโตอะไร ธรุกิจ
ในเชิงธุรกิจคงไม่ได้เติบโตอะไรทุกคน
ก็คงพยายามหารายได้ช่องทางใหม่ๆ 
แต่ว่าต้นทุนของวิทยุไม่สูงมากก็ยังพอ
ประคองตวัได้ หากจะปรบัตวัก็ต้องสร้าง 
Community ของตัวเองแล้วหารายได้
จากส่วนอื่นท่ีไม่ใช่จากสื่อโดยตรง เช่น 

จัดกิจกรรมของตัวเองพาไปนอกสถานท่ี 
มีกิจกรรมมีสปอนเซอร์เข้ามา เพราะว่า
เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่น ซึ่งปี 2561 วิกฤต
สื่อจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้น 
 ส่วนผู ้บริโภคสื่อแต่ละแขนงท่ี
เปล่ียนแปลงไปน้ัน “อดิศักด์ิ” มองว่า  
คนไทยก็จะอยูบ่นเฟซบุก๊สกัค่อนประเทศ 
50 ล้านคน คนกรงุเทพฯ ประชากรเฟซบุ๊ก 
มากกว่าประชากรจรงิ คือถ้าคุยกับคนหน่ึง 
มี Acccounts เฟซบุ๊กมากกว่าหนึ่งแล้ว
ก็ตามกระแสกันไป บางเรื่องก็แห่กันไป
โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบ
 “ ไม ่ ใช ่ ว ่ าสื่ อกระแสหลักไม ่ 
ตรวจสอบ แต่ผูบ้รโิภคเองไม่ได้ตรวจสอบ 
ว่าจริงไม่จริงก็แชร์ ด่า ก็เลยท�าให้
สังคมสับสน ผมคิดว่าอยู ่ในภาวะท่ี
อลหม่าน บางคนมี Fake News เกิดขึ้น 
ทุกคนก็แชร์โดยท่ีไม่ได้ฉกุคิด ว่าอนัน้ีมนั 
Fake ไม่ใช่ข่าวจรงิ ขณะท่ีผู้บรโิภคเสพสือ่ 
ไม่มกีารกลัน่กรอง ไม่มีสตริูเ้ท่าทันและก็
เชือ่ง่าย ตอนน้ีเลยกลายเป็นว่าสือ่กระแส
หลักจริงๆ กลับไม่มีอิทธิพล”
    “อดิศักดิ์” ยังกล่าวถึงเฟซบุ๊กและเพจ
ข่าวต่างๆ ว่ามีผลอย่างไรกับธุรกิจสื่อ 
เพราะผู้บริโภคไปเสพข้อมูลในส่วนน้ัน
เพิ่มขึ้นจำานวนมากว่า ทางผู้ลงโฆษณาก็
อาจเห็นว่าสือ่กระแสหลกัไม่มคีนตดิตาม 
ก็เลยทำาให้มีผลกระทบในเชิงธุรกิจ แต่

ใช้บุคลากรในพื้นที่อยู่แล้ว และใช้ทักษะ
ของคนทำางานท่ีสามารถทำาได้ทุกอย่าง 
เช่น กราฟิก ก็ทำาได้ท้ังตดัต่อ ถ่ายทอดสด 
เฟซบุ๊กไลฟ์ เปรียบกับเราเป็นองค์กร
เล็กๆ ท่ีคนรวมกันไม่ถึง 20 คน แต่
ทำางานใหญ่ระดับประเทศ
 “ถ ้าเราสามารถท�าคอนเทนต์
ของแต่ละจังหวัดให้มีจุดเด ่นอยู ่บน
แพลตฟอร์มเดียวกันได้ อันนี้น่าจะเป็น
อนาคตของการสือ่สารในแบบใหม่ท่ีไม่ใช่
เลือกคอนเทนต์จากส่วนกลาง แต่น่ีคือ
เลือกจากท้องถ่ินท่ีเขาก�าหนดประเด็น
ของเขาเอง และเราก็มองจากภายนอก 
ช่วยให้เขาเห็นว่าส่ิงท่ีเขาอยูม่นัส�าคัญ ซึง่
เป้าหมายคือต้องการให้คนผลติคอนเทนต์ 
ท่ีอยู่ในท้องถ่ินมีท่ียืนเป็นตัวของตัวเอง 
เป็นจุดแข็งของสิ่งที่ท�าด้วย” 
 “อดิศักด์ิ-อดีตผู้บริหารส่ือเครือ
เนชั่นฯ” ประเมินการปรับสถานการณ์ใน
ธรุกิจสือ่ภาพรวมปีหน้าว่า ถ้าเป็นสือ่หลกั
คิดว่าไม่มีทางดีขึ้น เริ่มจากหนังสือพิมพ์ 
ปี 2560 เกือบทุกฉบับผลประกอบการ
ขาดทุนเกือบหมด ยกเว้นไทยรัฐท่ียัง
เหลือกำาไร ดังนั้น ปี 2561 หนังสือพิมพ์
ก็จะแย่ลงไปอีก รายได้จากโฆษณาถูก
แบ่งปันไปส่วนอื่น รายได้ลดลง ฉะน้ัน
ผลประกอบการคงแย่มาก
 “ทีวีดจิทัิลว่าเสมอตวัก็เก่งแล้ว แต่

สื่อมืออาชีพต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าเติมยาพิษให้สังคม 
เช่น คอมเมนต์ที่มันเน่าๆ เสียๆ ไม่ประเทืองปัญญา อันนี้คือพวกไม่ใช่มืออาชีพ

แต่ถ้ามืออาชีพคุณเติมคอนเทนต์เข้าไปในสังคมออนไลน์ สังคมอะไรก็ตาม 
เติมคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ คุณภาพของผมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสาระหนักๆ  
อะไรเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็น Entertainment อะไรก็ได้ที่สร้างแรงบันดาลใจ
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ของส่ือจะเป็นแบบไหนน้ัน อดิศักดิ์มอง
ว่า ส่ือกระแสหลักท่ีทำาคอนเทนต์ เช่น 
ช่องทีวีต่างๆ ในท่ีสุดก็จะเรียนรู้เองว่า 
การท่ีเอาคอนเทนต์ขึ้นไปบนยูทูบโดยท่ี
เป็นเวลาเดียวกันกับการออกอากาศสด 
ทุกคนก็แห่กันไป สุดท้ายมันฆ่าตัวเอง
ไม่ได้ช่วยทำาให้เรตติ้งดีขึ้น และรายได้ 
ก็ไม่ได้กลับเข้ามา
     คือ เว็บละครต้องออกพร้อมกัน 
ยูทูบออกทีวีด้วยต่างๆ ตอนน้ีบางช่อง
อาจจะคิดว่าดี เช่น เวิร์คพอยท์อาจจะคิด
ว่ารายการมดีเูป็นร้อยล้านวิว แต่รายได้ท่ี
เข้ามา เขา้มาแค่ไหน มนัไม่ได้เพิม่หรอก
มีแต่จะลดลงคือส่วนแบ่งท่ีแพลตฟอร์ม
ระดับโลกแบ่งให้มีแต่จะลดลง เพราะ
ฉะน้ันในท่ีสุดผมคิดว่าคอนเทนต์ก็จะ
รวมตัวกันทำาแพลตฟอร์มของตัวเอง
แบบเดียวกับในอเมริกาในยุโรปเพื่อสู้กับ
แพลตฟอร์มท่ีเป็นแพลตฟอร์มโลกเฟซบุ๊ก 
ยูทูบ เป็นแพลตฟอร์มท้องถ่ินของตัวเอง
ขึ้นมา คล้ายกับที่ทำาอยู่
 คือทุกวันนีใ้นงานสือ่สารมวลชนท่ี
โลกเปลีย่นไปแล้ว ถามว่าหลกัการทำางาน
ตามอย่างหลักทฤษฎี 5W 1H ผมมอง
ว่าการทำางานแบบเดิมๆ โดยหลักนี้ใน
ปัจจบัุนใช้ไม่ได้หรอก เพราะว่าสือ่แต่ละอนั 

แต่ละแพลตฟอร์มก็มีคุณสมบัติต่างกัน 
การบรโิภคก็ต่างกัน เช่น เฟซบุ๊กและสือ่ท่ี
แชร์ส่วนใหญ่ ใช้คุยใช้อะไรกัน ถ้าเราจะ
นำาเสนอคอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก จะทำายงัไง
ให้คนเห็นเรามากท่ีสดุ ให้คนเราแชร์มาก
ที่สุดใช่ไหม ก็ต้องหาวิธีการ เช่น คลิปที่
ทำาก็ต้องสั้น เพราะคนที่เปิดคลิปไม่เปิด
ยาว คือไม่ตายตัวแล้ว ผมว่า 5W อะไร
พวกน้ีไม่สามารถใช้ได้ ตำาราต้องเขียน
ใหม่หมด ตำารานิเทศศาสตร์ก็ต้องเขียน
ใหม่หมด 80% ใช้ไม่ได้ 

สื่อมืออาชีพต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม 

 สำาหรับมุมมองและความหมาย
ของคำาว่าส่ือมืออาชีพควรเป็นอย่างไร 
“อดิศักด์ิ ท่ีเติบโตมาจากนักข่าวสาย
เศรษฐกิจจนมาเป็นผู ้บริหารองค์กร
สื่อ” จิตวิญญาณของคนทำาสื่อต้องมี
อดุมการณ์ มีเป้าหมายในการสร้างสังคม
ที่ดี มีทั้งสาระและความบันเทิง ให้คนมี
ความสุข เช่น ทำาละครดีๆ ที่คนดูแล้ว
ได้ทั้งความบันเทิง ได้ทั้งข้อคิด ไม่ใช่ไป
ขายเซ็กซ์หรอืขายความรนุแรง ซึง่หลกัน้ี
ใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม และผมก็เชือ่ว่าเป็น
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆ ถ้าเราทำาได้
คุณภาพดีจริงๆ 
 “สือ่มอือาชพีต้องมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม อย่าเติมยาพิษให้สังคม เช่น 
คอมเมนต์ที่มันเน่าๆ เสียๆ ไม่ประเทือง
ปัญญา อันน้ีคือพวกไม่ใช่มืออาชีพแต่
ถ้ามืออาชีพคุณเติมคอนเทนต์เข้าไปใน
สังคมออนไลน์ สังคมอะไรก็ตาม เติม
คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพ คุณภาพของผม
ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสาระหนักๆ 
อะไรเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็น Enter-
tainment อะไรก็ได้ท่ีสร้างแรงบันดาลใจ 
ซึ่งรวมถึงตัวบุคคลด้วย ที่ต้องมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ผมคิดว่าทุกคนจะมีอาชีพ
อะไรก็ตาม ควรมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม การสร้างแรงบันดาลใจ การท่ี

ในท่ีสุดผมก็ยังเชื่อว่าสังคมจะกลับมา
ท่ีสมดุลว่าสื่อไหนบ้างท่ีน่าเชื่อถือ ไม ่
สะเปะสะปะ เขาต้องเรยีนรูแ้ล้วว่า Fake 
News ท่ีออกมา ก่อนจะแชร์เขาต้อง
ตรวจสอบก่อน
 “อดิศักดิ์” พูดกระตุกไปถึงสื่อ
กระแสหลกัด้วยว่า ขณะเดยีวกัน ส่ือหลกั
ก็ต้องปรับตัวด้วย เพราะว่าเพจอะไรท้ัง
หลายท่ีเป็นบุคคลทำา มันขาดการกล่ัน
กรอง คือผมยงัคดิว่าในท่ีสดุเพจ คีปเปอร์ 
มนัก็ยงัสำาคัญ คนท่ีเป็นผู้กลัน่กรองคือสือ่
ในแบบดั้งเดิม คือตอนนี้ผู้บริโภคก็อาจ
เชื่อเพจ “จ่าพิชิต” “อีจัน” เพราะเขาเชื่อ
พวกนั้น เพราะสื่อกระแสหลักบางที่ต้อง
ยอมรบัความจรงิก็คือทำาตวัไม่น่าเชือ่ถือ 
     อดิศักดิ์บอกอีกว่า แม้สถานการณ์ที่ 
คนไปให้ความสำาคัญกับเพจ กับเฟซบุ๊ก 
กับโซเชยีลมเีดยี แต่ 77 ข่าวเดด็ก็ไม่ได้รบั 
ผลกระทบ เพราะเพิ่งตั้งใหม่ และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย พยายามเรียนรู ้
สื่อใหม่ สิ่งท่ีทำาก็เป็นการใช้ส่ือใหม่ใช้
เว็บไซต์ ใช้โซเชียลมีเดีย ในการเข้าถึง
คนอ่านว่าต้องการอะไร เพราะคนไทย
ต้องการ จริงๆ เขาสนใจเรื่องไหนเขา
ก็จะค้นหาเราก็ต้องทำาข้อมูลพวกนี้ให้ดี
 ส่วนอนาคตของแพลตฟอร์มใหม่
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หากนักข่าวถูกปฏิบัติจากองค์กรสื่อที่ ไม่ใช่การมอบหมายให้ไปท�าข่าวปกติ 
แล้วมอบหมายไปท�าข่าวเพื่อเรตติ้งอย่างเดียว หรือถูกวัดด้วยยอดวิว 

ถ้าไม่ถึงแล้วถูกตัดเงินเดือน 
อันนี้ ไม่ถูกต้อง

คุณท�าให้สังคมคนที่เขาเสพสื่อไป ท�าให้
ปัญญาเขาสงูขึน้ ท�าให้เขามคีวามสขุขึน้” 
 ส่วนท่ีมองว่าส่ือทุกวันน้ีวัดกัน
ท่ีเรตติ้งอย่างเดียว “อดิศักด์ิ” มีทัศนะ
ว่า ถึงจุดหนึ่งเรตติ้งก็ไม่สูงขึ้น แม้จะทำา
มากกว่าเดิม รุนแรงกว่าเดิม หวาดเสียว
กว่าเดิม ถามว่าคนดูเพิ่มขึ้นไหม ผมว่า
ในท่ีสดุคนดูก็จะไม่เพิม่ขึน้ เพราะว่าคนดู 
คือคนท่ีเขารับสื่อท่ีเสียวๆ เข้าไปเยอะ 
พอถึงจุดหนึ่งก็ไม่รับ ก็จะวนกลับมาที่ว่า 
ถ้าสื่อมีคุณภาพมากขึ้นจะดีกว่าในระยะ
ยาว
       สำาหรับตัวนักข่าวภาคสนาม ซึ่ง
บางครั้งมีเรื่องนโยบายองค์กรมาเป็น 
ตัวกำาหนด จะกระทบความเป็นสื่อมือ
อาชพีหรอืไม่น้ัน สิง่ท่ีผมมองว่าน่าหนักใจ 
คือนโยบายขององค์กร และเขาคิดว่า
แนวทางน้ันจะต้องเป็นแนวทางท่ีอยู่รอด 
คนท่ีอยู่ในองค์กรคงอยากท่ีจะปรับตัว 
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจหนักใจมากๆ ว่า
เราไม่ได้แฮปปี้กับส่ิงท่ีเราทำา และเรา
จะทำายังไง ยกเว้นทางเดียว คือเราไม่
แฮปปี้เราต้องออกมา เราก็ต้องทำาส่ือ 
ของเราเองหรือไปทำาอาชีพอื่น
     สำาหรับสื่อกระแสหลักและนักข่าว 
มืออาชีพจะทำ ายั ง ไงให ้ยืนหยัดได  ้
ต่อเน่ือง โดยไม่ถอดใจ ในขณะท่ีปัจจบัุนมี
แพลตฟอร์มเกิดใหม่มากขึน้นัน้ “อดศิกัด์ิ” 
ยอมรับว่าเรื่องน้ีเป็นโจทย์ท่ีอยากมาก 
เพราะถ้าองค์กรน้ัน Survivor แล้วต้อง 
ทำาทุกอย่างเพือ่ให้ได้รายได้ คนในองค์กร

นั้นก็จะอยู่ลำาบาก ไม่สามารถที่จะดำารง
วิชาชพีของตวัเองได้ ก็เป็นโจทย์ท่ีสมาคม
วิชาชีพสื่อต้องนั่งคุยกันว่าจะไปทางไหน
      “นักข่าวก็ต้องรวมตัวจริงๆ ไม่
ยอมรับการถูกให้ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
วิชาชีพจนเกินไป คือ สมาคมนักข่าว
หรอืสมาคมอะไรต่างๆ ผมคดิว่ายงัไม่ได้ 
แสดงบทบาทคุณภาพมากพอ คือ ใน
ภาวะปกตมีิการอบรม ให้นักข่าวมีความรู้ 
เพิ่มขึ้น แต่ถ้านักข่าวหรือที่ท�าคอนเทนต์
ในปัจจุบันไม่สามารถต่อสู้ในองค์กรได้ 
เพราะองค์กรก็คิดว่าต้องเอาตัวรอดทาง
ธุรกิจก่อน ผมก็คิดว่านักข่าวสู้คนเดียว
คงไม่ไหว ผมคิดว่าสมาคมนักข่าวต้องมี
บทบาทบางอย่างมากกว่านี้”
 สำาหรับข้อเสนอแนะต่อมุมมอง
ข้างต้น “อดิศักดิ์” เสนอว่า ก็เช่น หาก
นักข่าวถูกปฏิบัติจากองค์กรส่ือ ท่ีไม่ใช่
การมอบหมายให้ไปทำาข่าวปกติ แล้ว
มอบหมายไปทำาข่าวเพือ่เรตติง้อย่างเดยีว 
หรอืถูกวัดด้วยยอดวิว ถ้าไม่ถึงแล้วถูกตดั
เงินเดือน อันนี้ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าให้เขา
สู้ในองค์กรสู้ไม่ได้หรอก ก็ต้องออกไป 
ใช่ไหม
     “ผมคิดว่าสมาคมองค์กรสื่อควร
จะมีบทบาท คืออย่างน้อยท่ีสุดให้สังคม
เห็นว่าสภาวะของการท�างานของนักข่าว
ไม่เหมือนเดิม ถ้าคุณเรียกร้องคุณภาพ
จากนักข่าว คุณต้องเข้าใจสภาพเขาด้วย
ใช่ไหม”

 ทุกวันนีบ้างทีผมก็เห็นนักวิชาการ 
หรอืใคร หรอืบางพวกอยูบ่นเฟซบุก๊ตำาหนิ
นักข่าวเยอะ พูดตรงๆ พวกเราอยู่ใน
วงการ เราก็รู้สึกว่าบางทีก็ไม่เป็นธรรม
กับพวกเรา บางทีเราก็ไม่ได้ทำาเรื่องนี้  
คำาสั่งมา หรือบางทีเป็นสื่อโซเชียลทำา 
แต่มาเหมารวมว่าเราทำา ก็คือองค์กร
เดียวกัน มันหลายอย่าง 
 ผมว ่ า สั งคมก็ต ้ อง เ รี ยกร ้ อง 
สมาคมนักข่าวอาจจะต้องเป็นหลังพิงให้
กบัคนทีท่ำางานวชิาชีพนี้ เป็นหลังพิงช่วย
ต่อรองอะไรต่างๆ เอาแค่ว่าสภาพการ
ทำางาน คือเราไม่ต้องพูดถึงค่าตอบแทน 
มีโบนัส ไม่มีโบนัส แต่ลองนึกสภาพการ
ทำางาน อย่าให้ตำ่ากว่ามาตรฐานวิชาชีพ 
หรือละเมิดจรรยาบรรณ อันน้ีผมว่า
องค์กรวิชาชีพน่าจะมีบทบาทมากขึ้น 
มองรวมถึงเรือ่งของการเลย์ออฟพนักงาน
ขององค์กรเพือ่ปรบัตวั บทบาทในแง่ต้อง
ให้ความเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงาน 
คือต่อสู ้เองไม่ได้แล้ว สมาคมฯ ควร 
ออกมามีบทบาทมากกว่านี้
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 จากภูมิทัศน์สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะเมื่อโฟกัสไปท่ีส่ือกระแสหลัก
อย่าง  “หนังสือพิมพ์” ที่อยู่ในยุคที่ใครๆ 
ก็เลิกหยิบ เลิกอ่าน แถมยังอยู่ในช่วง
ธุรกิจโดยรวมกำาลังชะลอตัว โฆษณา
ลดฮวบ ซำ้าเติมด้วยการเกิดขึ้นของ
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไลน์ เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ ทำาให้ “คนอ่าน” ไม่จำาเป็น
ต้อง “รับสาร” จากหนังสือพิมพ์อีกแล้ว
 แม้หนังสือพิมพ์แทบทุกค่ายจะ 
“ปรับตัว” เข้าสู่โลกดิจิทัล แต่ก็ต้องต่อสู้
แย่งฐานคนอ่าน “เพจ” ต่างๆ เกิดขึ้น
ราวกับดอกเห็ด
 “สฤณี อาชวานันทกุล” นักคิด  
นักเขยีน นกัวิชาการอสิระ ท่ีศกึษาความ
เปลีย่นแปลงในแวดวงสือ่โลก สงัเคราะห์ 

“ดัชนี” ชี้วัดความอยู่รอดของสื่อในยุค
พายุดิจิทัล ก็คือ ความเป็นมืออาชีพ แต่
คำาว่ามืออาชีพอย่างเดียวก็ยังไม่พอ

u ในภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป ให้คุณค่า
กับแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เพจ เพจ
สื่อกระแส อย่างไร  
 แพลตฟอร ์มไม ่สำาคัญเท ่ากับ
ความน่าเชื่อถือของนักข่าว เวลามีคน
มาสัมภาษณ์จะถามว่ามาจากค่ายไหน 
ถ้าเป็นบางค่ายท่ีรู้สึกว่าไม่เคยลงข่าวท่ีมี
ความเป็นมอือาชพี หรอืสมัภาษณ์แล้วไป
ใส่กรอบเป็นเรื่องท่ีเราไม่ได้พูด หรือ
เขียนตีไข่ จะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ โดย
จะดูเรื่องความน่าเชื่อถือ ไม่ได้คิดเรื่อง
แพลตฟอร์ม แต่ถ้าเป็นออนไลน์อาจจะ 

มีความเสี่ยงว่าบางทีบางค่ายลงข่าวผิด 
แล ้วเขาแก ้ แต ่คนไม ่ เ ห็นของเดิม 
ท่ีเขาแก้ ไม่เหมือนเฟซบุ๊กท่ีมี History 
ว่าเรา Edit อะไรบ้าง ส่วนตวัไม่ค่อยชอบ
 สมัยท่ีเป็นหนังสือพิมพ์ผิดทุกคน
ก็เห็นว่าพิมพ์ผิด และการแก้ต้องลงแก้
ให้ เป็นข้อด้อยของออนไลน์ อาจรู้สึกว่า
เมื่อแก้ได้ก็เลยไม่ระวังเท่าท่ีควร บางที 
สื่อโพสต์ข่าวแล้วลบไปเลยทั้งชิ้นก็มี  

u จะเลอืกโพสต์เฟซบุก๊หรอืให้สมัภาษณ์
กับตัวนักข่าวมากกว่า
 ถ้าเราโพสต์เฟซบุ ๊กแล้วตั้งเป็น
สาธารณะ หากนักข่าวจะเอาไปลงอยาก
ให้อ้างองิให้ถูกต้อง ไม่บิดเบือน หรอืเอาไป 
ครึง่เดยีว แต่ถ้าให้เลอืกก็ไม่รูจ้ะเลอืกบน
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ฐานอะไร เพราะโอเคทั้งคู่
 แต่ปัญหาท่ีเห็นคือ สื่อเอาคำาพูด
ของคนบนเฟซบุ๊กไปต่อๆ กัน หรือเอา
เฟซบุ๊กท่ีเปิดสาธารณะของคน 10 คน
มาเรียงต่อกัน ถามว่าอย่างน้ีเรียกว่า
ข่าวหรือไม่ จริงๆ ไม่ควรจะเรียกว่าข่าว 
ทำางานน้อยไป

u ไม่เรียกว่าข่าว แล้วให้เรียกว่าอะไร
 เรียกว่าเป็นการตัดแปะ เป็นการ
อ้างอิงโควตคำาพูด อย่างน้ันจะแตกต่าง
อย่างไรกับเพจวิวาทะท่ีชอบโควตคำาพูด
ของคน และเวลานักข่าวดึงคอนเทนต์
ในเฟซบุ๊กก็ไม่มีวิวาทะอะไร เช่น ส่ิงท่ี
โพสต์อาจเป็นความเห็น คิดว่าอนัน้ีดไีม่ดี 

พูดอย่างน้ี แล้วเอามาเรียงต่อ 5 คน  
คิดว่าเป็นข่าวไหม ถ้าถือว่าเป็นข่าว ไม่ได้ 
สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้กับคนอ่านเลย 
คนอาจจะอ่านบนเฟซบุ๊กหมดแล้ว ยิ่ง
ทำาให้ตอกยำ้าความรู้สึกว่านักข่าวไม่ได้มี
คุณค่าอะไรที่แตกต่างจากเฟซบุ๊ก

u เป็นวิธกีารท�าข่าวของนักข่าวปัจจบัุน
หรือไม่ ถ้าไม่เสนอข่าวนี้แล้วอาจตกข่าว
ที่ฉบับอื่นเอาไปลง
      เข้าใจในเรื่องการแข่งขัน ถ้าเป็น
คนดัง หรอืนกัการเมอืงชือ่ดัง ท่ีเขาไม่ให้
สัมภาษณ์ ก็เข้าใจความจำาเป็นที่จะต้อง
เล่น แต่เล่นยังไง 

        ยุคนี้เป็นยุคความเป็นมืออาชีพ
จรงิๆ ยิง่ต้องเข้มด้วยซำา้ เพราะถ้าไม่เข้ม 
แทบไม่เห็นความแตกต่างเลย ระหว่าง
สื่อท่ีมีเงินเดือนประจำา กับแพลตฟอร์ม
โซเชยีลมเีดียท่ัวไปต่างกันอย่างไร ดังน้ัน 
ต้องทำาอะไรท่ีสร้างบริบท อธิบาย เติม
ความเข้าใจ วิเคราะห์ประกอบ ต้อง
ทำาเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้น เช่น พูดช่วงนี้
แปลว่าอะไร ทำาไมพูดช่วงน้ี เชื่อมโยง
กับเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ีหรือไม่ คือส่ิงท่ี 
ทำาให้นักข่าวแตกต่างจากคนท่ีไม่ใช่ 
มืออาชีพ

u เพจท่ีให้ข้อมลู กับสือ่หลกั ความเป็น
มืออาชีพต่างกันอย่างไร
 หลายเพจต ้องยอมรับว ่า เขา
มีความเป็นมืออาชีพสูงมาก ในแง่ท่ี 
รับผิดชอบต่อสิ่งท่ีลง ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ถ้าลงข้อมูลผิดมีการโพสต์แก้ 
ชี้แจง เช่น เพจสรุป คือตัวอย่างของเพจ
ท่ีโอเค พยายามสรุปประเด็นท่ีซับซ้อน
สำาหรบัคนไม่มีเวลาตามข่าว พยายามทำา
ให้ส้ันๆ เพจไข่แมว ในความรู้สึกคิดว่า 
เป็นการ์ตูนการเมืองท่ีเป็นมืออาชีพสูง
มาก จับประเด็นชัด ทุกอย่างมีที่มาที่ไป 
 ความเป็นมืออาชีพมีหลายรูป
แบบ เรยีกว่าความเป็นมอือาชพีของพวก 
สมัครเล่น เสน่ห์คือไม่ถูกจำากัดรูปแบบที่
นักข่าวเรียนมา ไม่ได้จบวารสารศาสตร์ 
ไม่ได้จบหนังสือพิมพ์ ทำาให้มีสิทธิจะ
สร้างสรรค์อะไรก็ได้ เช่น คลิป 1 คลิป 
ทำาให้เห็นว่าจริงๆ รูปแบบสามารถ 
หลากหลายได้

u  ถ ้าสื่อหลักจะกระโจนเข ้าไปใน 
แพลตฟอร์มดิจิทัล ความเป็นมืออาชีพ 
จะต้องเป็นแบบไหน
 เบสกิง่ายๆ คือ ไม่บิดเบือนข้อมูล 
และควรเป็นประเด็น ไม่ใช่เรื่องขี้หมูรา
ขีห้มาแห้ง แต่ต้องเห็นชดัว่าเรือ่งนีส้ำาคัญ 
ควรจะรู้เรื่องนี้ มีความถูกต้องเป็นหลัก 
ตัง้อยูบ่นข้อมลู เช่น เพจไอลอว์ ท่ีจบัตาดู 

ยุคนี้เป็นยุคความเป็นมืออาชีพจริงๆ ยิ่งต้องเข้มด้วยซ้�า 
เพราะถ้าไม่เข้ม แทบไม่เห็นความแตกต่างเลย 
ระหว่างสื่อที่มีเงินเดือนประจ�า กับแพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดียทั่วไปต่างกันอย่างไร ดังนั้น ต้องท�าอะไรที่
สร้างบริบท อธิบาย เติมความเข้าใจ วิเคราะห์ประกอบ 

ต้องท�าเรื่องพวกนี้ ให้มากขึ้น

แล้วนักข่าวเอามาลง แต่ความจรงิวิธกีาร
นั่งคุยดีกว่าอยู่แล้ว ในแง่ที่นักข่าวสงสัย
อะไรก็ถามได้ชดัเจน ให้โอกาสแหล่งข่าว
ได้อธิบาย แต่ต่อให้แหล่งข่าวโพสต์ลง 
เฟซบุ๊ก ระดับการวิเคราะห์คอนเทนต์
ควรจะทำาได้ ไม่ใช่ยกมาทั้งหมด 
 ท่ีแย่คือชิ้นท่ีเอามาต่อกันเฉยๆ 
เช่น ปรากฏการณ์ตนู บอด้ีสแลม อาจารย์
คนหน่ึงพูดอย่างน้ี อาจารย์อีกคนหน่ึง 

     สมมติคุณทักษิณ ชินวัตร หรือ 
คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๊ก  
ก่อนอื่นทุกคนธรรมดาท่ัวไปเป็นล้านคน 
ก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาโพสต์อะไร แต่ถ้าสื่อ 
10 หัว ไปเล ่น เหมือนกันหมดว ่า 
คุณทักษิณพูดอย่างน้ี...จบ ถามว่าเพิ่ม
คุณค่าอะไรกับเน้ือหาน้ีบ้าง คนอ่านได้
อะไรใหม่ไหม ก็เขาอ่านมาแล้วว่าคุณ
ทักษิณโพสต์แบบนี้
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การออกกฎหมายของ สนช. ซึ่งไม่ค่อยมี
คนทำา กลายเป็นเพจท่ีให้ความรู ้เป็นเพจ
ข่าวกลายๆ สมยัน้ีรปูแบบในการนำาเสนอ 
จะเป็นรปูแบบไหนก็ได้ แต่ควรจะมแีก่น
ของความเป็นมอือาชพี คือความรบัผิดชอบ 
ต่อตัวข้อมูล และคนที่ถูกพาดพิง

u  จะหารายได้ควบคู่กับกรอบความ 
เป็นมืออาชีพอย่างไร 
 ประเด็นใหญ่คือ เน้ือหาสามารถ
รักษาความเป็นมืออาชีพได้ไหม นักข่าว
บางคนอาจแยกไม่ออก วิธีคิดสื่อหนังสือ
พมิพ์ใหญ่ๆ ในอเมรกิา หรอืองักฤษท่ีผ่าน
ช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องดิจิทัล เถียงกันเยอะ 
เพราะ New York Times ค่อนข้างเป๊ะ 
ต้องมีวิธีการเขียน วิธีการสื่อสารต้อง
สื่อสารอย่างไร ให้มีอารมณ์เข้ามาน้อย
ท่ีสุด พอมาถึงยุคดิจิทัลสไตล์การเขียน
ทำาแบบเดมิไม่ได้ เพราะคนรูส้กึเบ่ือ และ
ความคาดหวังอารมณ์ตอนอ่านไม่เหมอืน
กัน
 อารมณ์ตอนอ่านผ่านโทรศัพท์ท่ี
เลื่อนข้อความได้ ไม่เหมือนกับการตั้งใจ
อ่านหนังสือพิมพ์กับกาแฟ ดังนั้น โทน
ของการใช้ภาษาต้องเป็นทางการน้อยลง 
และในเมื่อโลกออนไลน์เน้นเรื่อง User 
Customize (ผู้ใช้เป็นคนเลือก) โทนของ
การเขียนต้องตีสนิทมากขึ้น หลายค่าย
เห็นว่าถ้าอยู่ในโลกดิจิทัล ไม่เหมือนกับ
เอาหนังสือพิมพ์มาอยู่บนโลกออนไลน์ 
แต่ความจรงิต้องเปลีย่นเยอะกว่าน้ันมาก 
ต ้องกลับไปคิดว ่าจะคุยกับคนอ ่าน
อย่างไร จะสือ่สารอย่างไร เปลีย่นรปูแบบ 
การใช้ภาษาอย่างไร ถ้าคนท่ีเคยชินกับ
ความเป็นทางการแบบเดิม จะรู ้สึกว่า 
New York Times เริ่มไม่เป็นมืออาชีพ 
จริงๆ ไม่ใช่ 
 แก่นของความเป็นมืออาชีพคือ
การรักษาความถูกต้อง เช็กข้อมูลเรื่อง
ของความรอบด้านก็ควรยังอยู่ เพียงแต่
รูปแบบที่ใช้เปลี่ยนไป ภาษาพยายามให้
เข้ากับโลกใหม่ ใช้ชาร์ตมากขึ้น 

u แก่นของจริยธรรมคาดหวังอะไร
 ในทัศนะคนอ่าน สิง่ท่ีคาดหวังคือ 
1. ความถูกต้องของข้อมูล ไม่ว่าข้อมูล
อะไรต้องถูกต้อง มท่ีีมาท่ีไปไม่อ้างลอยๆ 
ถ้าอ้างลอยๆ ก็ต้องเข้าใจว่าทำาไมต้องอ้าง 
เช่น แหล่งข่าวรายหน่ึงในกระทรวง
ยุติธรรม เป็นท่ีเข้าใจได้ว่าทำาไมถึงไม่
เปิดเผยชื่อ ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหว กำาลัง
เล่นเรื่องคอร์รัปชัน
 2. คาดหวังเรื่องการอธิบาย ถ้า
จะให้แตกต่าง ต้องทำาให้เห็นคุณค่าของ 
นักข่าวท่ีคนอืน่ทำาไม่ได้ ต้องอธบิายบรบิท 
ไม่ใช่แค่อ้างคำาพูดแหล่งข่าว แต่ต้อง 
ต่อไปอกีว่ามเีหตกุารณ์อะไร ทำาไมอยูด่ีๆ  
พดูเรือ่งน้ีในวันนี ้ควรมีเบ้ืองหลงัท่ีคนอ่าน 
ควรจะรู ้หรือไม่ การดึงเพจนั้นเพจน้ี 
มาตัดแปะเป็นการลดคุณค่าตัวเอง 

u รปูแบบการน�าเสนอท่ีสือ่หลกัควรจะ
เปลี่ยนให้เข้ากับยุค 
 รูปแบบการนำาเสนอหลากหลาย
มาก แต่สื่อไทยตอนนี้เหมือนยังมองไม่
เห็นหรือยังไม่พร้อมท่ีจะลงทุน ในการ 
แตกแขนงให้หลากหลาย เช่น วันน้ี
คนพูดกันเยอะว่า Data Journalism 
ซึ่งมีหลายระดับ เช่น ระดับพื้นฐานมี
ข้อมูลอยู่ชุดหน่ึง และวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วนำามาเสนอ ไปจนถึงการม ีData มา

แสนจุด แล้วต้องคิดวิธี Visualization 
นำาเสนออย่างไรให้มีความหมายขึ้นมา 
และเอาเครื่องมือ Visualization ใน
การค้นหาคำาตอบ แต่ท้ังหมดต้องมี
การลงทุน ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ความ
สามารถท่ีนักข่าวจะมีเองได้ ต้องตั้งแต่
ในโรงเรียน ในสหรัฐอเมริกา หรือ
อังกฤษก็ต้องจ้างคนท่ีเขาไม่เคยจ้าง 
มาก่อน อยู่ดีๆ ต้องมาจ้างนักข้อมูล 
Data Sci นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็น
เรือ่งของการลงทุน แต่สือ่ไทยยงัไม่ไปถึง 
จุดนั้น เพราะยังมองไม่เห็นว่าการลงทุน
ในส่ิงเหล่านี้จะสร้างรายได้ได้อย่างไร 
และไม่ได้มองหาโมเดลรายได้ใหม่ๆ 
เพราะยังติดวิธีคิดแบบเดิม ต้องหา
โฆษณา เอาใจโฆษณา เอาใจเอเยนซ่ี 
ต้องจัดอีเวนต์ ถ้าคิดแค่น้ีก็ยังอยู่แค่นี ้
ดังน้ัน กรอบคิดเรื่องการหารายได้ต้อง
เปิดก่อน วิธีหารายได้อาจจะเยอะก็ได้ 
เราสามารถทำารายได ้จากแอปก็ได ้  
ถ้าทำาแอปท่ีมปีระโยชน์และคนเห็นชดัว่า
มีคุณค่าเกิดขึ้น

u ต้องหารายได้จากการขายคอนเทนต์ 
หรือไม่
 จะได้ยินนักข่าวชอบพูดกันเยอะ
ว่า คนไทยยังไงก็ไม่จ่ายตังค์อ่าน คิดว่า
อาจจะไม่จริง เป็นความเชื่อ ต้องดูว่า

แก่นของความเป็นมืออาชีพคือการรักษาความถูกต้อง 
เช็กข้อมูลเรื่องของความรอบด้านก็ควรยังอยู่ 

เพียงแต่รูปแบบที่ ใช้เปลี่ยนไป 
ภาษาพยายามให้เข้ากับโลกใหม่
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สร้างเน้ือหาอะไร ถ้าสร้างข่าวท่ีเอาโควต
ของแหล่งข่าวในเฟซบุ๊ก 10 คนมาต่อกัน 
ใครจะไปซื้อล่ะ ถ้าคิดไม่ออกก็แน่นอน
ไม่มีใครจ่าย จะยินดีจ่ายก็ต้องพิสูจน์
ก่อนว่าสิ่งนี้ไม่เหมือนคอนเทนต์ฟรี ซ่ึง
สามารถทำาได้แต่ต้องใช้การลงทุน
 เช่น New York Times ท่ีเริ่ม
ปรับตัว ไปดูว่าของของเขามี Value 
ที่คนน่าจะยินดีจ่าย ข้อดีคือ New York 
Times อยูม่าร้อยกว่าปี มสีตูรอาหารเยอะ 
ทำาไมคนจะไม่อยากจ่ายเลยเหรอ ถ้าเรา
เก็บเงินไม่เท่าไหร่ แล้วให้คนสามารถค้น
ย้อนหลังไปร้อยปี แต่กว่าจะถึงจุดน้ัน 
ต้องมีความเชื่อมั่นว่าของมีคุณค่า และ
ต้องเริ่มจากเอาคนมาน่ังสแกนให้เป็น 
Data Base ที่ดี เพื่อให้ค้นง่าย นี่คือการ
ลงทุน แบบนี้ไม่มีสื่อไทยลงทุน
 เจฟ เบซอส บอกว่าตอนท่ีเขา
ซือ้ The Washington Post เขาตกใจมาก 
คิดว่าเป็นแนวทางที่ใช้ไม่ได้ เวลาสื่อเจอ
ปัญหาขาดทุน สิ่งแรกคือลดต้นทุน  
เอาคนออก ลดสวัสดิการ แต่ The  
Washington Post ทำาข่าวท่ีต้องใช้ต้นทุน 
ข่าวท่ีลึก ต้องใช้คนเยอะ ข่าวแบบน้ี 
ไม่มีทางทำาได้ด้วยคนสองคน ถ้าเชื่อว่า
ข่าวมคุีณค่าก็ต้องทำาให้ข่าวแบบน้ีมนัโดน 
ทำาให้คนเชื่อว่ามีแต่ The Washington 
Post เท่าน้ันท่ีดกีว่าค่ายอืน่ และทำาแบบน้ี 
ได้ และทำาข่าวที่เป็นจุดแข็งของเรา แต่
ทำาข่าวให้เจ๋งกว่าเดิมอีกเยอะมากยังไง
เพื่อให้คนมาซ้ืออ่าน จะได้ไม่ต้องพ่ึง 
ช่องทางอื่น เช่น เฟซบุ๊ก

u  ส่ือกระดาษจะปรับในยุคสมัยใหม่ 
ได้หรือไม่
 ต้องยอมรบัว่ากระดาษอาจจะตาย
จริง เพราะอยู่ท่ีคนล้วนๆ ถ้าผู้บริโภค
ไม่อ่าน ตอนน้ียังไม่รู้จักคนอายุตำ่ากว่า 
30 คนไหนท่ีอ่านหนังสือพิมพ์กระดาษ
อีกแล้ว และแม้แต่คนใกล้ตัวก็เลิกนิสัย
ตื่นเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ เปิดพอเป็นพิธี 
เพราะเปิดมาส่ิงแลกคืออ่านไลน์จาก

เพื่อน ไลน์ก็มีไลน์นิวส์แล้ว กระดาษ
อาจหายไปจริงๆ ก็ได้ แต่ไม่ต้องติดกับ
รูปแบบ คนยังไงก็ต้องเสพข่าว เพียงแต่
ช่องทางอาจไม่ใช่กระดาษแล้ว ในเมือ่เรา
ส่ือสารในกระดาษเป็นภาษา ส่วนใหญ่
เน้ือหาเป็นภาษาก็ต้องอยู่ได้ อย่าไปคิด
แค่ว่าเอาหนังสือพิมพ์มาใส่ออนไลน์ แต่
ต้องเปลี่ยนรูปแบบการนำาเสนอ เชื่อว่า
ข่าวยาวๆ ในไทยพับลิก้าคนก็อ่านเยอะ 
แต่ต้องเป็นประเด็นท่ีประชาชนอยากรู้
จริงๆ นี่คือ Skill ของนักข่าวที่ต้องไปหา 
มีประเด็นเยอะแยะที่น่าสนใจ

u ตืน่เช้ามายงัอ่านหนังสอืพมิพ์หรอืไม่
 ไม่ได้เปิดหนังสือพิมพ์มานาน
แล้ว ท่ีเข้าก่อนคืออ่านไลน์ แล้วตา
มด้วยเฟซบุ๊ก ดูฟีดเฟซบุ๊ก ฟีดทวิต
เตอร์ และดูในทวิตเตอร์เป็นหลัก เรื่อง
ไหนที่น่าสนใจก็ไปอ่าน จึงไม่มีหน้า 1 
หนังสือพิมพ์แล้ว สมมติถ้าบทความนี้ใน
ทวิตเตอร์น่าสนใจก็กดเข้าไปอ่าน ก็จะ
เด้งไปสื่อนั้นเอง
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 ขณะท่ีมุมมองของคนทำาส่ือ  

ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ส่ือ จาก

สื่อเก่าไปสู ่ส่ือใหม่ แล้ว “ความเป็น 

มืออาชีพ” ของสื่อ ควรเป็นอย่างไร ใน

สถานการณ์ท่ีสื่อต้องปรับตัวเพื่อความ 

อยู่รอดในภูมิทัศน์ใหม่และการแข่งขัน

อย่างเข้มข้นของธุรกิจสื่อ แต่คนทำาสื่อ 

องค์กรธุรกิจสื่อ ก็ต้องรักษาและมีไว้ซึ่ง

ความเป็นมืออาชีพในการทำาหน้าที่สื่อ

วิชาชีพ นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ 
ยังมีความจ�าเป็น
เรื่อง : ดาริน หอวัฒนกุล

 “วรษิฐ์ ลิม้ทองกุล ผู้อ�านวยการ 

เว็บไซต์ผู ้จัดการออนไลน์”  www.

manager.co.th เว็บไซต์ข่าวท่ีได้รับ

ความนิยมอันดับต้นๆ มาหลายปี ที่มอง

ว่า ความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ 

ท่ีกำาลังเกิดขึน้ในปัจจบุนั ไม่ได้ส่งผลกระทบ 

อะไรมากกับ เครือผู ้จัดการ เพราะ 

ท่ีผ่านมาผู้จัดการเอง  ได้ผ่านการคิด 

และปรับตัวเรื่องน้ีมานานแล้ว และ

เป็นไปในทิศทางท่ีคาดหมายไว้ ทำาให้ 

ในขณะท่ีสื่ออื่นๆ เพิ่งจะเริ่มขยับใน

การเปลี่ยนแปลง แต่กลับเป็นช่วงเวลา 

ท่ีทิศทางการทำางานของผู้จัดการชัดเจน

มากขึ้น
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 ...องค์กรผมก็ค่อนข้างชัดเจน  

มุง่ไปท่ีดจิทัิลท้ังหมด จดุเริม่ต้นผู้จดัการ

ออนไลน์  มันมาจากการท่ีคุณสนธิ  

ลิม้ทองกุล คิดว่า สือ่ดิจทัิล ออนไลน์ยังไง

ก็มา เพราะมันทำาลายข้อจำากัดของเวลา

และสถานท่ี คือมันสามารถรีพอร์ตข่าว

ได้ตลอดเวลา ไม่มข้ีอจำากัดว่าปิดหนังสอื

ทุกเย็น วันละครั้ง กรอบเช้า กรอบบ่าย 

หรือรายสัปดาห์ รายเดือน ก็ต้องปิด 

ทุกสปัดาห์ ปิดทุกเดือน ส่วนเรือ่งสถานท่ี 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เช่น อยู่ที่อเมริกา 

อยู่ท่ีเมืองไทย อยู่ท่ีเชียงใหม่ มันไม่มี

ปัญหาเรื่องสายส่ง เพราะออนไลน์มัน 

เข้าถึงคนได้ทุกจุด

 “ผู้อ�านวยการเว็บไซต์ผู้จัดการ

ออนไลน์” กล่าวต่อไปว่า แต่ตอนแรก 

ต้องยอมรบัว่าสือ่ออนไลน์ยงัไม่แพร่หลาย 

อนิเทอร์เน็ตในเมอืงไทยยงัไม่บูม ยงัไม่ดี

พอ การทำาออนไลน์ในตอนนั้น เราแบก

ต้นทุนมากพอสมควร และแบกอยู่หลายปี

มาก  กว่าที่จะเริ่มมีรายได้และก็ทำากำาไร

 สิ่ ง ท่ี ป รั บ ท่ี ย า ก ท่ี สุ ด ข อ ง 

ผู้จัดการ คือการปรับ Mindset ของคน 

ปรับพฤติกรรมของคน เราใช้เวลาไม่ตำ่า

กว่า 10 ปี  การท่ีองค์กรหน่ึงปิดส่ิงพมิพ์แล้ว 

จะให้มาทำาออนไลน์เลยมันถึงเป็นเรื่อง 

ยากมากๆ เพราะความเคยชินของเขา 

ยังคงชินกับปิดหนังสือวันละ 1 ครั้ง

 พอมีปัจจัยเรื่องของเทคโนโลยี

โตขึ้น ทำาให้คนอ่านข่าวของผู้จัดการ

จากทุกช่องทางเยอะขึ้น อ่านผ่านเว็บ 

อ่านผ่านแอป อ่านผ่านไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก  

ทวิตเตอร์ อนิสตาแกรม เห็นเราไม่น้อยลง 

กว่าเดิม แต่รายได้กลับไม่เพ่ิมขึ้นจาก

เดิมเท่าไหร่ ซึ่งจุดนี้น่าเป็นห่วง เป็นกัน 

ทุกสื่อ คือทุกคนต้องการคอนเทนต์

จากเรา แต่รายได้ไม่สามารถโตขึ้นจาก

ปรมิาณคนอ่านได้ อนัน้ีจงึเป็นปัญหาของ

สื่อออนไลน์ที่เจอทุกวันนี้

 เขาถึงบอกว ่าองค ์กรใหญ ่

ปรับตัวได้ยาก แต่องค์กรเล็กปรับตัวง่าย

กว่า แต่อีกด้านหน่ึงองค์กรเล็กถ้ามอง 

ไม่เห็นภาพในอนาคต หรือไม่สามารถ 

ที่จะปรับตัวคนเก่า สู่โลกยุคใหม่ได้ ก็ไป

ต่อได้ลำาบากเช่นกัน

 “คนสื่อออนไลน์ค่ายผู้จัดการ” 

มองว่า ในโลกยุคโซเชียล มันทำาให้

มาตรฐานข่าว มาตรฐานการอ่านข่าว

ของคนไทยมันตำ่าลง ผมเขียนบทความ

มาหลายร้อยชิ้น ผมสังเกตว่ายุคหลัง  

แม้บทความจะดยีงัไงก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิน 

1 หน้า หรือ 1 หน้าครึ่ง ไม่ค่อยมีใคร

อยากอ่าน  คนไม่ค่อยอ่านข่าวที่ยาว ไม่

อ่านบทความท่ียาว ไม่ว่าจะมีสาระมาก

ขนาดไหน ซึง่มนัเป็นเรือ่งน่าเป็นห่วงของ

คนไทย สูไ้ปเอาข่าวดารา ข่าวเมาธ์ดารา

ไม่ได้ คนอ่านทีเป็นแสน เป็นล้านคน   

จุดน้ีผมก็เคยเห็นมาแล้วคือ manager 

เนี่ย คอลัมน์ซ้อเจ็ด

 สำ าหรั บตั ว เ รา ท่ี โตมาจาก 

คอนเทนต์เอง เราก็ให้มูลค่า อย่างผม

อาจจะให้คุณค่าข่าวที่คนอ่าน 1 พันคน 

มากกว่าคนอ่าน 1 ล้านคน ถ้ามนัมสีาระ 

มีนัยต่อสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลง มี

นัยต่อการตัดสินใจของผู้มีอำานาจ ของ

คนท่ีเ ก่ียวข ้อง แต่ประเด็นคือยุคน้ี 

ข่าวนี้คนไลค์ 3 หมื่น เข้าถึงคนไป 5 

ล้าน 10 ล้านคน แต่ขณะท่ีบทความ

ดีๆ คนไลค์ แค่ 10 คนเอง มันคุ้มค่าที่

จะทำาเหรอ คือมันกลายเป็นภาพท่ีเด็ก 

รุ่นใหม่ไปยึดติดกับยอดไลค์ ยอดแชร์  

ซ่ึงผมมองว่ามันเป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง 

ในเชิงวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์

u ท�าไม ยอดวิวข่าวหลายล้านแต่ 

ไม่ได้เงินสักบาท?

 “ผู้อ�านวยการเว็บไซต์ผู้จัดการ

ออนไลน์” กล่าวว่าสำาหรับช่วงน้ี การ 

ตอบรับของผู ้อ ่านข ่าวจากเว็บไซต ์

ผู้จัดการออนไลน์ ถามว่า ดีไหม เราต้อง

บอกว่าแต่ละแพลตฟอร์มของ Manager 

ดีขึ้น เฉพาะแค่ใน Line Today คนอ่าน

ผู้จัดการ กว่า 50 ล้านวิว ไม่รวมในเว็บ 

ไม่รวมในโซเชียล   แต่ถามว่าได้เงินไหม 

ตอบเลยว่า “ไม่ได้สักบาท”

 การพาผูจ้ดัการออนไลน์เข้าไป

อยูใ่น Line Today เพราะมกีารตดิต่อมา 

และเรามองว่ามันเป็นโอกาสในการ

เปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยี คือคนอ่าน

ข่าวในไลน์มากขึ้น เหมือนต่างประเทศ   

คาแร็กเตอร์ผู้จัดการชอบลองของใหม่ 

แม้แต่อะไรท่ีไม่มีโมเดล แต่มีคนอ่าน 

เราก็ยินดีท่ีจะไปถึง และการเข้าไป 

ประเด็นคือยุคนี้ ข่าวนี้คนไลค์ 3 หมื่น 
เข้าถึงคนไป 5 ล้าน 10 ล้านคน แต่ขณะที่บทความดีๆ 
 คนไลค์แค่ 10 คนเอง ..มันกลายเป็นภาพที่เด็กรุ่นใหม่

ไปยึดติดกับยอดไลค์ ยอดแชร์
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ไลน์ทูเดย์ ก็ไม่ได้เพ่ิมต้นทุนในการ

ผลิต แค่เพราะใช้ข้อมูลจากเว็บเข้าไป 

แชนแนลมคีวามสำาคัญ ถ้าอยากเข้าไปถึง 

ผู้บริโภคอยู่ไหนเราต้องไปอยู่ที่นั่น เขาดู 

ยูทูบ คุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในยูทูบ เขาดู

ในเฟซบุก๊ คุณก็ไปอยู่ในเฟซบุ๊ก แต่คนท่ีทำา 

ต้องนึกเสมอว่า คุณไม่สามารถทำาได้ทุก

อย่าง คุณไม่ได้เหมือนสื่อยักษ์ใหญ่ที่ลุย

ทุกช่องทาง เพราะทุกช่องทางมนัมต้ีนทุน 

มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง  

 ทางเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์  

ไม่ได้มุ่งไปแข่งขันกับเว็บข่าว เพจข่าว 

แต่รวมถึงเพจวาไรต้ีและท่องเท่ียวอื่นๆ 

ด้วย  ซึ่งได้ติดตามผล พบว่าเพจต่างๆ

ติดอันดับแรกๆ ของประเทศไทย การ

เข้าไปอ่าน ประมาณ 6-7 นาทีต่อครั้ง  

 .. . . แต ่สิ่ง ท่ีทำาให ้คนอย่าง 

นิเทศศาสตร์  ไม่เท่าทันสังคม  เพราะ

เขาตามไม่ทันเทคโนโลยี  ตามไม่ทันคน 

ตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม

สือ่ในยคุของดิจทัิล ท่ีจะกระทบมากท่ีสดุ 

คือสื่อที่ไม่ปรับตัวเข้าสู่ยุคของดิจิทัล ใน

โลกธุรกิจนี้ คือคุณต้องมีความชัดเจน

ด้วย 1. คือคอนเทนต์  2.  Marketing 

3. ไอทีเทคโนโลยี  ถ้า  3  อันนี้มันไม่

ไปด้วยกัน คุณก็อยู่ลำาบาก

 คอนเทนต์ปรับ แต่วิธีการหา

รายได้ยังไม่ปรับ เทคโนโลยียังไม่ปรับ   

คำาถามเงินอยูไ่หนครบั   ผมเคยพดูเรือ่งน้ี 

ไปในสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ตอน

เสวนาล้านวิวได้ก่ีบาท คุณรูไ้หม 4,000 บาท 

น้อยมาก  คลปิล้านวิวในยูทูบไม่ได้ทำากัน

มอือาชพีของสือ่มวลชน” โดยให้ทัศนะว่า 

คำาว่ามอือาชพี คุณหาเลีย้งชพีด้วยการทำา

หน้าที่โปรเฟสชั่นแนล  ในสื่อมืออาชีพมี

อะไรบ้าง  คนถึงจะเป็นส่ือมอือาชพีท่ีดีได้  

คุณธรรม จริยธรรม  มีการเปลี่ยนแปลง 

รู ้ จักเท ่าทันเทคโนโลยีวิธีการหาเงิน  

วิธีการหาเงินแปลว่าอะไร คือรู้ว่าธุรกิจ

เขาทำาอะไร งานเลี้ยงขอบคุณสื่อ  ทำาไม

เขาถึงเอาของปีใหม่ให้คุณ คุณก็ต้องรู้

ว่าตัวเองเป็นใครถูกไหม ไม่ใช่เขาเอา

ของมาให้คุณเพราะเคารพนับถือเกรง

กลัวคุณนะ แต่เพราะคุณอยู่ในองค์กร 

สิ่งที่คุณทำา ทำาให้องค์กรน่าเคารพนับถือ  

มันก็มีจริยธรรม คุณรับหรือเปล่า เพราะ

อะไร มีเกณฑ์ของความเป็นมืออาชีพ

อยู่ หรือแม้แต่เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

มีคนบอกว่าวิชาชีพของนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ จะล้มหายตายจาก 

คือไม่มีความจ�าเป็น  แต่ผมมองว่าจริงๆ แล้ว
ยังมีความจ�าเป็นอยู่มาก โดยเฉพาะภาวะสังคมแบบนี้  

คุณยิ่งต้องมีความเป็นมืออาชีพ 
สังคมนั้นเกิดภาวะโกลาหล ข่าวสารข้อมูลเต็มไปหมด  

แต่มันต้องมีหลักยึด นั่นคือความเป็นมืออาชีพ

แบบนี้  คุณยิ่งต้องมีความเป็นมืออาชีพ  

สังคมนั้นเกิดภาวะโกลาหล ข่าวสาร

ข้อมูลเต็มไปหมดเลย  แต่มันต้องม ี

หลักยึด นั่นคือความเป็นมืออาชีพ”

ง่ายๆ นะ  โดยเฉพาะคลิปข่าว ได้เงิน

มาแค่น้ี ถามว่าคุ้มไหม ไม่ต้องทำาไหม   

เป็นโจทย์ที่ยากใช่ไหม 

 “วริษฐ์-ผอ.เว็บไซต์ผู ้จัดการ

ออนไลน์” กล่าวท้ิงท้ายยำา้เรือ่ง “ความเป็น 

กลุ่มทุน คนลงธุรกิจ คุณต้องรู้จักเดิน 

ปลายเส้น ถ้าคุณสนิทชิดเชื้อกลุ ่มทุน

มากเกินไป ก็เข้ามาแทรกแซงการทำางาน

ของกอง บก. มากขึ้นโดยธรรมชาติ

สะท ้อนให ้ เ ห็น

ว่าถ้าคอนเทนต์

ดี คนจะเข ้าไป

ติดตามอ่านนาน 

แ ต ่ ถ ้ า คุ ณ ทำ า 

คอนเทนต ์ห ่วย 

คน เข ้ า ไปแล ้ ว 

ก็ออกเลย

 “ มี ค น

บอกว ่ า วิชาชีพ 

ของ นเิทศศาสตร์ 

วารสารศาสตร ์ 

จะล ้มหายตาย

จาก คือไม่มคีวาม

จ�าเป็น  แต่ผม

มองว่าจริงๆ แล้ว

ยังมีความจ�าเป็น 

อยู ่ มาก  โดย

เฉพาะภาวะสงัคม

ในสื่อมืออาชีพ 

มั นต ้ อ ง อิ ง กั บ

เกณฑ์ คือ คุณ

ต้องรู ้ว ่ารูปเด็ก

อย่างน้ีลงไม่ได้ 

ละเมิดสิทธิเด็ก  

เรื่องน้ีรูปศพ ลง

ไม่ได้ละเมิดสิทธิ

ความเป็นมนุษย์

ของคน  คนตาย

ก็ต้องเคารพศพ

 ผ ม ก็ 

พูดมาหลายครั้ง 

ยิ่ ง ธุ ร กิ จ ที่

สามารถทำากำาไร

ในเชิ งพาณิชย ์

ได้ หมายความ

ว่าคุณก็ต้องง ้อ

คนล ง โฆษณา 
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 เมือ่มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 จดจ่อ
อยู่ที่หน้าจอสมาร์ตโฟน มากกว่าใช้เวลา
ก้มหน้าอ่านหนังสือ แพลตฟอร์มในโลก
ยุคใหม่...ยุคดิจิทัล ที่เข้ามาเป็นช่องทาง 
การเสพข่าวของคนมสีารพดัมากมาย ท้ัง
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ พอดแคสต์ ทีวี
ดจิทัิล ฯลฯ กลายเป็น “ภมูทัิศน์สือ่” ใหม่
ของคนยุคน้ี ผลักให้สื่อกระดาษอย่าง
หนังสือพิมพ์ กลายเป็น “สื่อเก่า” อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
 มาติ ดตาม กันว ่ า  นักธุ ร กิ จ  
นักวิชาการ นักคิด นักเขียน ในปัจจุบัน
หันมาเสพสื่อผ่านอะไรกันบ้าง ยังอ่าน
หนังสอืพมิพ์กันอยูห่รอืไม่ และเห็นความ
แตกต่างระหว่าง แพลตฟอร์มเก่า-ใหม่
อย่างไร 

 ทฤษฎีการทำางานแบบเดิมๆ  

5w 1h ผมมองว่า เราต้องใช้อยู่  แต่ 

บางเรื่องต้องปรับตัว บางเรื่องไม่ใช่แค่

ที่ไหน วันไหน เวลาไหน แต่เราต้องระบุ

แหล่งให้น่าเชื่อถือ อย่างน้อยก็ต้องทำาให้

เกือบครบ 5w 1h  มันเป็นเบสิกพื้นฐาน 

ของการรายงานข่าว  ถ้าไม่ครบน่ีน่ากลวั 

ผมอ่านข่าวสมัยน้ีบางทีไม่ระบุวันท่ีเลย 

ไม่ระบุสถานที่ด้วย ชื่อคนดังๆ นักข่าว 

บางคนยังส ่ งมาแบบไม ่มีนามสกุล    

ตลกมาก  ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่เล่นบน 

โซเชียลก็ต้องมี  ต้องใช้หลักนี้อยู่

 . . เ พ ร าะ ทุกอาชี พมี คำ า ว ่ า 

มอือาชพี สือ่มอือาชพีในความหมายของ

ผม เหมือนพระ คือพระดูที่อะไร มีคน

สอนผมตัง้แต่เด็ก พระไม่ได้ดท่ีูห่มเหลอืง 

พระดูที่ถือศีลไหม ปฏิบัติธรรมไหม สื่อ

ก็เหมือนกัน  คุณบอกว่าคุณเป็นสื่อ แต่

คุณถือศีลไม่ครบ คุณไปรับงานคนโน้น 

คนน้ี คุณไปรบัเงนิเดอืน รบัเงนิ รบัรถจาก

นักการเมือง ไม่มีใครถือศีลครบหรอก 

ผมเชื่อ  แต่ถามว่าใครท่ีเกิดวิกฤต ม ี

ผลประโยชน์ ประชาชนต่อสู ้แล้วเขาลงมา 

สูด้้วย เขายนิดีท่ีจะสละผลประโยชน์เพือ่

จะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม นั่นแหละ

ถือว่ายังมีความเป็นสื่อมืออาชีพอยู่ อีก

ด้านหนึ่งผู้บริโภคเองจะมีส่วนสนับสนุน

ส่ือมืออาชีพอย่างไร ให้อยู่ได้ และตัว 

ผู้บริโภคได้รับข่าวสารที่ดี 

 คืออย่างท่ีบอก มันต้องรู ้จัก

วิจารญาณในการรับส่ือ ไม่ใช่สื่อเจ้าน้ี

ขาลอกเลย  เต้าข่าว แต่ยังบอกเป็นสื่อ 

คุณก็ต้องเลิกรับพวกน้ี เลิกแชร์ และ

ก็ไม่เข้าเว็บไซต์  ไม่เข้าเฟซบุ๊กคนน้ัน 

คือแบนไปเลย แต่ทุกวันคนเสพสื่อแบบ 

มักง่าย คือไม่มีวิจารญาณในการรับสื่อ

เลย คนซ้ือโฆษณาก็ต้องรู้ว่าส่ือนี้ท่ีไม่ดี

สื่อปลอม  คุณก็ต้องจัดการ

ส�ารวจช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

จะสื่อเก่า-สื่อใหม่ ก็ต้องเป็นมืออาชีพ-มีจริยธรรม  
“เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์” รองประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
 “ยงัอ่านหนังสอืพมิพ์อยูทุ่กวันและ
คิดว่าหนังสือพิมพ์มีความน่าเชื่อถือกว่า
เพราะคนทำาข่าวอยูว่งการมานาน แตก่ด็ู
ส่ือออนไลน์ด้วยเพราะเวลามีอะไรขึ้นมา
บนโซเชียลมีเดียท่ีน่าสนใจเราก็ดู เพียง
แต่ถ้าเป็นเพจหน้าใหม่เลยไม่ใช่ท่ีต่อยอด
มาจากหนังสอืพมิพ์ก็จะมข้ีอสงสยัไว้ก่อน
ครึ่งหนึ่ง ไม่ได้เชื่อในทันที 
  สิ่งสำาคัญท่ีสุดในการเลือกอ่าน
หรือติดตามสื่อต่างๆ ยังคงเป็นเรื่อง
ความน่าเชื่อถือ
 “ส่วนเรื่องจริยธรรมสื่อพี่มองว่า 
ยังดีอยู ่ แต่การท่ีมีหน้าใหม่เข้ามาใน
สนามมากๆ ก็มีความเส่ียงท่ีจะต�่าลง
เหมือนกัน และประเด็นอะไรท่ีไม่ต้อง

เป็นข่าวก็อย่าให้เป็นเลย ไม่ต้องน�าเสนอ
ก็ได้ รวมถึงการพาดหัวแบบยิ่งใหญ ่
ให้คนอยากคลกิเข้าไปอ่านแต่จรงิๆ ด้าน
ในไม่มีอะไรเลยหรือไม่ตรงกับท่ีพาดหัว
ไว้ แบบนี้อย่าท�าเลย คนอ่านจะรู้สึกแย่”
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“พีระพงศ์ จรูญเอก” ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด (มหาชน)
 ตอนนี้ส่ือเก่าแทบไม่ได้อ่านแล้ว 
อ่านเฉพาะเวลาอยู่บนเครื่องบิน ส่วน
สื่อใหม่ เปิดรับหมด ดูที่เนื้อหาเป็นหลัก 
ถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นกลาง ไม่อคติ ก็
คิดว่าน่าเชื่อถือ แต่ถ้าพูดถึงภาพลักษณ์
โดยรวมแล้วสื่อเก ่าก็ยังมีภาษีดีกว ่า  
ในแง่การทำาการตลาดสินค้าของเรา 
เราลงหมด สื่อใหม่ก็ลงได้ ขอแค่เข้าถึง
คนให้ได้มากที่สุด มี Followers จำานวน
มากก็พอ ส่วนการให้สัมภาษณ์ก็เหมือน
กัน Followers จำานวนมากและอ่าน 
เนื้อหาแล้วไม่อคติ เป็นกลาง ก็สามารถ
ให้สัมภาษณ์ได้

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน/พิธีกร
รายการโทรทัศน์
  ทุกวันนี้ติดตามข่าวสารจากสื่อ
ออนไลน์เป็นหลัก ตามหน้าเพจเฟซบุ๊ก 
รวมถึงติดตามข่าวสารต่างประเทศ 
ผ่านพอดแคสต์ของสำานักข่าวต่างๆ 
เช ่น BBC เ ว็บไซต ์  The Matte r 
The Standard ประชาไท ข่าวสาร
จาก UHCR ท่ีจะเสนอเรื่องของผู้ลี้ภัย
โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นคอนเทนต์ท่ีทุกคน
เข้าถึงได้ง่าย 
 ส่วนความต่างของสื่อออนไลน์
และส่ือสิ่งพิมพ์น้ัน ส่ิงท่ีแตกต่างอย่าง
เห็นชัดเจน ก็คือเรื่องความรวดเร็วท่ีส่ง
ไปยังผู้อ่าน สื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นเหมือน
การคอนเฟิร์มอกีชัน้ว่าน่ีคือเรือ่งจรงิ โดย
บางเรื่องก็เป็นประเด็นบนโลกออนไลน์
ไปเมื่อวานแล้ว อีกท้ังช่องทางเข้าถึง 
ส่ือออนไลน์ยังทำาได้ง ่ายเพราะแค่ใช้ 
สมาร์ตโฟนก็เสพสื่อได้แล้ว แต่ด้วย
ความเร็ว สื่อออนไลน์ก็เป็นเหมือนดาบ 
สองคม ท่ีมท้ัีงน่าเชือ่ถือและไม่น่าเชือ่ถือ 
รวมถึงกรณีท่ีมีการลอกคอนเทนต์เพื่อ
เพิ่มยอดไลค์ หรือการเข้าชมบนสื่อของ 
ตัวเอง บางคนอาจจะบอกว่าก็ให้เครดิต
ท้ายเรื่องแล้ว ท้ังๆ ท่ีจริงก็มีวิธีคือการ
แชร์จากต้นทางท่ีน่าจะเหมาะสมกว่า ซึง่ 
เรื่องน้ีก็ต้องเข้าใจว่ามีเรื่องของธุรกิจส่ือ 
หรือรายได ้ของคนทำาคอนเทนต์มา
เก่ียวข้องด้วย รวมถึงบางส่ือออนไลน ์
ก็ยั งคงนำ า เสนอข ่ าวหรื อ เ รื่ อ ง ราว 
ปลุกปั่น Hate Speech สร้างความ 
แตกร้าวในสังคม
 เ ห็ น ด ้ ว ย กั บ ก า ร ท่ี ค น ทำ า
ส่ือออนไลน์ควรจะมีจริยธรรม หรือ
มาตรการทางสังคมท่ีคอยดูแลไม่ให้ตำ่า
กว่ามาตรฐาน บางครัง้คำาว่ามอือาชพีก็มี 
นิยามท่ีแตกต่างกันไป เพราะว่าไม่ใช่

แค่มืออาชีพท่ีจะสื่อสารกระจายข้อมูล
ต่อไปได้ ถ้าพูดถึงคุณสมบัติของสื่อ 
มอือาชพี สมยัก่อนเป็นเรือ่งของวิธกีารหา
ข้อมลู การสือ่สาร แต่วันน้ีอาจจะเปลีย่นไป 
คนเป ็นสื่ อมืออาชีพ อาจหมายถึง 
คนท่ีคัดกรองข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีมี
อยู่มากมาย ซึ่งในส่วนนี้คนไทยยังมีน้อย
อยู่ ท่ีผ่านมามีการลอกข่าวสารโดยไม่ 
คัดกรองกัน ถ้ามีความเป็นมืออาชีพ
จริงๆ ก็ต้องดูกันที่ตรงนี้ด้วย
 ส่วนการปรบัตวัของสือ่ยคุเก่ามอียู่ 
2 ทาง ถ้าอยากอยู่ต่อ ก็ต้องเข้าถึงผู้อ่าน
ให้ได้มาก เหมาะกับยคุสมยั ให้ใช้แบรนด์
เดิม ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของ
คนยุคใหม่ ท่ีต้องการความเร็ว ฉับไว 
และสั้น 
 ส่วนแนวทางท่ีสอง มองในแบบ
การทำางานด้ังเดิม ท่ีอาจจะมองว่างาน
ที่เร่งรีบ ทำาให้คุณค่าของตัวงานลดน้อย 
ลงไป ซึง่ก็ต้องไปเน้นท่ีเน้ือหาให้ดีมากๆ 
สังคมขณะนี้มีพื้นท่ีสำาหรับการทำางาน
เช่นนี้อยู่ อาจจะเขียนเป็นหนังสือเรื่อง
ยาวๆ ไปเลย เพราะก็ยังมีคนท่ีอ่าน
หนังสืออยู่ ตัวผมเองก็เป็นคนทำางานส่ือ
ช้าเหมือนกัน ทำาสารคดี 1 ปี 10 กว่า
ตอน คือถ้าไม่ปรับเรื่องของความเร็ว  
เราก็ต้องปรับเน้ือหาให้ไม่เหมือนใคร 
และเหมาะกับยุคสมัยนี้
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ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
  ที วี ผ ม ยั ง ไ ม ่ ดู  ไ ม ่ ไ ด ้ รั บ
หนังสือพิมพ์ ท่ีสำานักงานก็ไม่มี แต่ก็

สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการ 
เลือกตั้ง (กกต.)
 ไม่ค่อยดูเฟซบุ๊ก แต่ดูรายการ 
ข่าวตอนเช้า จะเปล่ียนไปมาประมาณ 
4-5 ช่อง เป็นพวกโซนการเมือง เพราะ
มีเวลาทานอาหารเช้า ทานกาแฟ และ
มอนิเตอร์ข่าวท่ีเก่ียวข้องเฉพาะ กกต. 
และข่าวการเมือง เพื่อจับประเด็นให้ได้
ว่าข่าวท่ีออกมาคนเข้าใจถูกเข้าใจผิด
อย่างไร เพื่อตอบโต้สถานการณ์ และ
มีวิธีการส่ือสารออกไปสู่สังคมได้ เช่น 
การโพสต์เฟซบุ๊ก หรือการส่งข่าวให้
สื่อมวลชนโดยตรง จะทำาให้เกิดการ
ตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที   
 ไม่ได้เสพข่าวจากโซเชียล เพราะ
ไม่สนใจด้วยซำ้าว่าเวลาผมโพสต์อะไรไป
คนจะมาคอมเมนต์อะไรต่อ เพจต่างๆ 
เช่น อีจัน เจี๊ยบเลียบด่วน ไม่เคยดูเลย 
มันดราม่า คล้ายๆ ไม่เป็นกระแสที่เป็น
เน้ือหา แต่เป็นกระแสท่ีทุกคนพร้อม
จะด่า ซึ่งถ้าเราไปให้ความสำาคัญมาก 
เกินไปอารมณ์ก็จะแกว่ง ทีวีดูท่ีบ้าน 
คลิปปิงข่าวดูที่ทำางาน ส่วนหนังสือพิมพ์
ผมไม่ได้รับ

สำานักข่าว คือเพจท่ีใครก็ไม่รู้ตั้งขึ้นมา
แล้วมีข้อมูลที่ใหม่ ทันสมัย น่าสนใจ แต่
ไม่มีใครการันตีว่าถูกต้อง และไม่มีใคร 
ต้องรับผิดชอบ เมื่อเกิดกรณี ท่ีต ้อง 
รับผิดชอบคนท่ีตั้ ง เพจอาจไม ่ต ้อง 
รบัผดิชอบใดๆ อาจบอกไปเลยว่าไม่เก่ียว
ก็ได้ แต่เพจสำานักข่าวมีความรับผิดชอบ 
สูงกว่า เป็นหน่วยงาน เป็นองค์กร เมื่อ
มีปัญหาก็ถูกฟ้องร้องได้ ความน่าเชื่อ
ถือสูงกว่า แต่ต้องเผื่อใจว่าปัจจุบันมี
การแข่งขันอย่างรวดเร็ว หลายครั้ง
ข่าวท่ีออกมาก็ไม่ค่อยถูกต้อง และบาง
ครั้งก็ไปดึงเอาเน้ือหาจากเพจมาด้วยซำ้า  
ยิ่งเป็นปัญหาวนๆ กันอีก
 ส่วนการให้สัมภาษณ์ ถ้าเป็น
ไปได้จะให้กับสำานักข่าวท่ีเป็นทางการ
มากกว่า หรือถ้าเป็นเพจก็ต้องสกรีน ทำา
ส่ือออนไลน์ต้องดูในเพจของเขาว่าทำา
อย่างไร หรือถ้าถามปัญหาสังคม ปัญหา
การเมือง เขาโน้มเอียงทางการเมือง
ด้านไหนหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นสำานักข่าว 
ทีวี วิทยุโทรทัศน์ไม่ค่อยกังวล เพจน้อย
เพราะเพจทำาคอนเทนต์นานๆ จะมีขอ
สัมภาษณ์

เปิดดูบ้าง แต่ไม่รู้สึกตื่นเต้น เพราะสื่อ
ประเภทนีเ้ริม่ช้ากว่าความเป็นจรงิ ไม่อยู่
ในสโคปที่เราต้องการ ไม่ทันโลก เพราะ
ใช้โทรศพัท์สมาร์ตโฟนดูเฟซบุ๊กเป็นหลกั 
ข่าวไว และค่อนข้างกับสิ่งท่ีเราอยากรู้ 
เช่น ข่าวท่ีอยู่ในกระแส ข่าวการเมือง 
ข่าวต่างประเทศ แต่ไม่ได้ดูข่าวบันเทิง 
หรือกีฬา
 อย่างไรก็ตาม เริม่เห็นหลายๆ เจ้า 
มีการปรับตัวท่ีดี ปรับตัวค่อนข้างเร็ว 

เช่น นิตยสารจเีอม็ รูว่้านติยสารลดลงไป
เรือ่ยๆ ก็เปิดตวัจเีอม็ไลฟ์ เห็นสำานักข่าว 
ใหม่ๆ ท่ีเป็นออนไลน์  ส่วนตัวมอง
ว่าความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์ม
ระหว่างเพจท่ีเกิดขึ้นมา กับเพจของ 
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สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือ
ผู้บริโภค
 ยังอ่านหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 
วันละ 1 ฉบับ อาจเป ็นเพราะติด
หนังสือพิมพ์ เพราะได้อรรถรสมากกว่า

ข่าวในเว็บข่าว เราก็กลายเป็นเมมเบอร์
ของคลิปโฆษณาแล้วซึ่งเป็นข้อเสีย
 แต่ก็ต้องชื่นชมเพจ เช่น CSILA 
ท่ีกล้าเปิดเผยข้อมูลเรื่องนาฬิกาของ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รฐัมนตรแีละ รมว.กลาโหม แต่มเีรือ่งเล่า
ในบางประเทศที่สร้างเรื่องไม่จริง ทำาให้
เกิดความเสียหายขึ้น ผู้บริโภคใช้ชีวิต
ลำาบากไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จ คล้ายกับ
มีข่าวตรงกับท่ีเราสนใจก็แชร์ไปโดยไม่รู้
ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ หรือเห็นแชร์
บนเฟซบุ๊กเพื่อนเราก็แชร์ต่อ แต่คิดว่า 
สิ่งเหล่าน้ีจะถูกจัดการมากขึ้น จึงเป็น
โจทย์ว ่าทำาอย่างไรให้เกิดความรับรู ้ 
เท่าทันสื่อมากขึ้นกว่าเดิม

อ่านบนออนไลน์ แต่ออนไลน์น้ันว่องไว
กว่าก็ต ้องอ่านออนไลน์ด ้วย และดู
แพลตฟอร์มอื่นก็เปิดรับทุกอย่าง 
 อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีหนังสือพิมพ์
จะต้องปรับคือวิธีการนำาเสนอ เช่น ข่าว
สืบสวนสอบสวน ซ่ึงยังมีความจำาเป็น 
หรื อต ้ องมีประ เ ด็น เฉพาะมากขึ้ น 
ประเด็นท่ีผลักดันสังคม เปลี่ยนแปลง
สังคม จะทำาให้นำ้าหนักของหนังสือพิมพ์
ยังมีอยู่
 นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ปัจจุบัน
ยังมีเพจบนเฟซบุ๊ก จึงเชื่อว่ายังมีลูกค้า
อยู่กลุ่มหน่ึงท่ียังอ่านหนังสือพิมพ์แม้จะ
ลดจำานวนลงไป แต่ในออนไลน์คิดว่ายงัมี 
สิ่งที่น่ารังเกียจอยู่ เช่น แค่เราเลื่อนอ่าน

สารี อ๋องสมหวัง
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
หนังสือพิมพ์ เฟซบุ๊ก

ช่องทางในการเสพข่าว
ของแหล่งข่าว
สฤณี อาชวานันทกุล 

นักคิดนักเขียน
ไลน์ ฟีดข่าวในเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
อดีตนายกรัฐมนตรี นักการเมือง

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ข่าว CNN 

นิตยสารต่างประเทศ

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ 
นักวิชาการ

เฟซบุ๊ก โทรทัศน์ ไลน์

เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 
นักธุรกิจ              

เฟซบุ๊ก หนังสือพิมพ์

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 
นักกีฬาแบดมนิตนัทีมชาตไิทย             
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม โทรทัศน์ เว็บไซต์

สมชัย ศรีสุทธิยากร 
กรรมการการเลือกตั้ง         
โทรทัศน์ คลิปปิงข่าว

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
นักเขียน/พิธีกรโทรทัศน์ 
พอดแคสต์  เว็บไซต์ข่าว 
The Matter The Standard

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รมว.มหาดไทย      
โทรทัศน์ BBC CNN คลิปปิงข่าว
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‘กม.ก�ากับจริยธรรม-รู้เท่าทันสื่อ’

เรื่อง : ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

การปฏิรูปจึงจะส�าเร็จ
 ในยุคท่ีนิยามของ “ส่ือ” ไม่ได้
ถูกจำากัดเฉพาะส่ือกระแสหลักเหมือน
เดิม หากแต่ขยายความไปยังสื่อบุคคล  
สือ่ออนไลน์ เจ้าของเพจในเฟซบุ๊ก เพราะ
ใครๆ ก็เป็นสื่อได้ การนำาเสนอข้อมูลจึง
เป็นความเห็น ชีน้ำาปลกุระดมสร้างความ
ตื่นตระหนก บิดเบือน ผิดพลาด 
 ไม่เฉพาะสือ่บคุคลท่ีไม่รบัผิดชอบ
ในการเสนอข้อมลู สือ่กระแสหลกัจำานวน
ไม่น้อยก็ยงัคงรายงานเน้ือหา และภาพข่าว 

ท่ีละเมิดจริยธรรมเสียเอง เพราะเน้น 
เรตต้ิง ยอดวิวในยุคท่ีต้องแข่งขันกันสูง
เพ่ือความอยู่รอด ท่ามกลางสื่อใหม่ท่ี 
เกิดขึ้นมากมาย 
 ปัญหาสื่อละเมิดจริยธรรม สื่อ
ขาดความเป็นมืออาชีพ เป็นปัญหาหลัก
ท่ีกำาลังบ่ันทอนวงการส่ือสารมวลชน 
ในปัจจุบัน องค์กรวิชาชีพส่ือท่ีมีอยู่ก็ 
ไม่สามารถกำากับหรือ ควบคุมกันเองได้ 
เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ 

 แนวทางสำ า คัญในแก ้ป ัญหา
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชนท่ีรัฐบาล 
แต่งตั้งขึ้น คือ การผลักดันร่าง พ.ร.บ. 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ 
และรณรงค์ให้ประชาชนรู ้เท ่าทันส่ือ
เพื่อตรวจสอบสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
จำานวนไม่น้อยขาดความรับผิดชอบ และ
ละเมิดผู้อื่น

Chapter 5

ภาพจาก : https://sootinclaim
on.w

ordpress.com
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ถ้ากลัวรัฐแทรกแซง 

สื่อก็ต้องแก้ปัญหาตัวเอง
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 จิรชัย มูลทองโร ่ย ประธาน 
คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสือ่สาร
มวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ ขยายความ 
ภารกิจท่ีกรรมการปฏิรูปประเทศจะ 
ผลักดันมีอยู่ 2 เรื่องดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.คุ ้มครองสิทธ ิ
เสรีภาพฯ มีข้อเสนอให้เปล่ียนชื่อเป็น 
ร่าง พ.ร.บ.กำากับจริยธรรมสื่อ คาดว่าจะ
เสนอร่างกฎหมายไปยังรัฐบาลในเดือน
เมษายน ปี 2561 นี้ ส่วนตัวคิดว่าต้องรีบ
ออกเป็นกฎหมายให้เร็วที่สุด ถ้าทำาไม่ได้
ก็ไม่สามารถปฏิรูปสื่อได้
 “ถ้ากฎหมายคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ
ออกไม่ได้ทุกอย่างก็จบ เพราะความหวัง
อยูต่รงน้ี ส่วนการรณรงค์รูเ้ท่าทันส่ือ เป็น
มติท่ีิภาครฐัจะต้องเข้ามาปฏริปูสือ่ เชือ่ว่า 
สองเรื่องน้ีท่ีเราจะผลักดันและเสนอ
รัฐบาล โดนใจชาวบ้านแน่” 
 เนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวมี
ท้ังหมด 97 มาตรา หลักการสำาคัญ
กำาหนดให้มีการกำากับ ตรวจสอบส่ือ 
ในด้านจริยธรรม แบ่งเป็นบันไดสามขั้น 
ประกอบด้วย 1. ในฐานะเป็นองค์กรส่ือ
ของต้นสังกัดนั้นๆ 2. การกำากับตนเอง
ในฐานะองค์กรสื่อท่ีมีอยู ่ ในปัจจุบัน 
(สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ ์แห ่ง
ประเทศไทย) 3. สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ ท่ีจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมาย
ฉบับนี ้สามหลกันีช้ดัเจนท่ีจะให้สือ่กำากับ
กันเอง มีบทลงโทษทางจริยธรรมตาม
กฎหมาย ตรงนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ 
แต่จะเป็นได้หรือไม่ อยู่ท่ีสื่อแต่ละคน
ว่าจะมีจิตสำานึกท่ีจะร่วมมือเพ่ือรักษา
วิชาชีพตัวเองไว้ได้แค่ไหน จะได้ไม่เกิด
ปัญหาเหมือนปัจจุบัน ท่ีเมื่อสื่อไหน 
ไม ่พอใจผลการกำา กับของสภาการ 
หนังสอืพมิพ์ฯ ก็ลาออก สิง่เหล่านีจ้ะต้อง
ไม่เกิดขึ้นหากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ 
  จริชยักล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบบันี ้
ฝ่ายสื่อไม่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาเป็น
กรรมการสภาวิชาชีพสื่อฯ เพราะกลัวรัฐ

แทรกแซง ครอบงำา แต่ยอมให้เข้ามาได้
ในนามสือ่ของรฐัแทน เช่น ตวัแทนสถานี
โทรทัศน์เอ็นบีที อสมท หรือช่อง 5 แต่
ไม่ให้ระดับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มา
เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม มองว่า 
ตำาแหน่งปลดัสำานกันายกรฐัมนตร ีถือเป็น 
คนกลางท่ีสุดท่ีน่าจะเข้ามาได้เพื่อเป็น
ประธานคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการ
สภาวิชาชพีสือ่มวลชนแห่งชาต ิเนือ่งจาก
เคยนัง่เก้าอีม้าก่อน การทำางานไม่เข้าใคร 
ออกใคร อีกประเด็นท่ีจะไม่มีแน่ๆ ใน
ร่างกฎหมายฉบับน้ีอย่างท่ีสื่อกังวล คือ 
การขึ้นทะเบียนสื่อมวลชน แต่จะให้ 
สภาวิชาชพีสือ่มวลชนแห่งชาตท่ีิจะตัง้ขึน้
ตามกฎหมายเป็นผู้กำาหนด
  จิรชัยกล่าวว่า ท่ีผ่านมาสื่ออยาก
จะดูแลกันเอง ไม่อยากให้ภาครัฐเข้ามา
กำากับ สื่อกลัวไปหมด กลัวภาครัฐเข้า
มาชี้นำา บังคับ ข่มขู่ ควบคุม แต่ถามว่า 
ส่ือกำากับกันเองได้หรือไม่ ความจริงถ้า
ส่ือตั้งใจและมีเจตนาเดียวกันท่ีจะให้
วิชาชีพตัวเองโปร่งใส มีเสรีภาพ ก็ต้อง
ดูแลกันเองให้ได้ การกำากับกันเองอยู่ท่ี 
ความตั้งใจของสื่อว่า จะทำาให้สังคมของ
ส่ือเข้มแข็งปราศจากการครอบงำาอื่น 
ได้หรือไม่ แต่เชื่อว่าทำาได้แน่ อีกท้ังท่ี
ผ่านมาสื่อพยายามสร้างกลไกกำากับ
ขึ้นมาภายใน เช่น ผู้ตรวจการของสื่อ
แต่ละสังกัด เช่น ไทยพีบีเอส สปริงนิวส์ 
ไทยรฐั แต่ทำากันเองเงยีบๆ ไม่ได้ประกาศ
ออกสู่สังคมให้ประชาชนทราบว่า หากมี
เรื่องใดท่ีประชาชนอยากจะร้องเรียนว่า 
สื่อมีปัญหา ก็ให้แจ้งมาที่สังกัดนั้นๆ ได้ 
ดังน้ัน ร่างกฎหมายฉบับน้ีจะช่วยแก้
ปัญหาการกำากับกันเองของสื่อให้ดีขึ้น 
 จริชยัอธบิายว่า ร่างกฎหมายฉบับน้ี 
จะมีมาตรฐานกลางทางจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ หรือร่มคันใหญ่ทางจริยธรรม 
มากำากับส่ือในมิติต่างๆ ไม่ต่างจาก 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ที่กำากับจริยธรรมสื่อ

วิทยุและโทรทัศน์ทั้งประเทศ แต่ภายใน
ร่มคันใหญ่ก็ยังต้องมีร ่มคันย่อยคอย
กำากับสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ คอยกำากับ
องค์กรตนเอง เปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากผู้อ่าน และองค์กรวิชาชีพส่ือท่ีมีอยู่
ก็กำากับสมาชกิสือ่ให้อยูใ่นกรอบจรยิธรรม
ตามเดิม อีกส่วนที่ต้องเร่งดำาเนินการคือ
การรู้เท่าทันสื่อโดยรัฐจะมีบทบาทหลัก 
ในการดแูลประชาชน ดูแลสือ่ และจดัให้
มกีารอบรม สร้างความร่วมมอืระหว่างสือ่
กับประชาชน ในรูปของกิจกรรม 
 หลกัการของการปฏริปูการรูเ้ท่าทัน
สื่อ ประชาชนจะต้องรู้ว่าสื่อไหนให้ข่าว
ออกมาแล้วควรจะเชื่อหรือแชร์ ในส่วนนี้ 
แม้จะมีหลายภาคส่วนดำาเนินการอยู ่ 
กองทุนสื่อท่ีเก่ียวข้องก็มีมากมาย แต่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศอยากให้
กระทรวงศกึษาธกิารเป็นเจ้าภาพเพือ่ดวู่า 
แผนการเรียนรู ้เพื่อรู ้ เท่าทันส่ือจะทำา
ในมิติไหน เช่น ในโซเชียลมีเดีย ส่วน
การรู้เท่าทันส่ือในอีกด้านคือ ในฐานะ 
ผู้บริโภคก็ต้องทำาคู่ขนานกันไป ปัจจุบัน
มี 8 กระทรวง 20 กรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้บริโภคก็ต้องมีบทบาท เช่น สื่อใด
โฆษณาเกินจริงหรือไม่ ต้องลงโทษตรงนี้ 
อย่างไร ท้ังหมดต้องขับเคล่ือนและ 
บูรณาการด้วยกัน 
 “สือ่จะต้องเป็นโรงเรยีนของสงัคม 
เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เช่น เรื่อง
ข่าวนาฬิกา หรือข่าวหมาบางแก้ว เรื่อง
เหล่าน้ีสือ่ต้องบอกกล่าวว่ามนัมกีฎกตกิา
ของบ้านเมืองอย่างไร นอกจากนี้ สังคม
วัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องส�าคัญ ขณะน้ี
สงครามวัฒนธรรมก�าลังเกิดขึ้นท่ัวโลก 
ใครเอาวัฒนธรรมประเทศตัวเองไป 
สอดแทรกก็ถือว่าตัวเองมีบทบาท ดังนั้น 
อยากให้สื่อมีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติท่ีมี 
มาช้านาน และส่ือต้องส่งเสริมทัศนคติ
ท่ีดีท้ังหมด สื่อต้องไปแยกแยะจัดล�าดับ
เรือ่งเหล่าน้ีจะต้องน�าเสนอหรอืแก้ปัญหา
อย่างไรเพื่อเป็นโรงเรียนให้สังคม”
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  เป ้าหมายการปฏิรูป ส่ือครั้ ง น้ี 
จิรชัยยำ้าว่า อยู่ภายใต้ปรัชญา “สร้าง
เสรีภาพการท�าหน้าท่ีของส่ือบนความ
รับผิดชอบกับการก�ากับท่ีมีความชอบ
ธรรม และเพื่อด�ารงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน 
นอกจากนี้เพื่อให้ส่ือเป็นโรงเรียนของ
สังคม”
  หากอธิบายเป็นภาพก็จะเหมือน
รูปสามเหลี่ยมที่เกื้อกูลกัน ประกอบด้วย 
ด้านแรก ภาครฐั สือ่ไม่ต้องการให้ภาครฐั 
มาบังคับ กำากับดูแล แต่ภาครัฐจะ

ต้องเปลี่ยนหน้าท่ีมาสนับสนุน ส่งเสริม 
ดูแลส่ือเพื่อไม่ให้สื่อไปละเมิดสิทธิของ 
คนอื่น ถ ้าสื่อละเมิดสิทธิประชาชน  
ภาครัฐก็ต้องดูว่าจะเยียวยาอย่างไร
  ด้านที่สอง สื่อ แม้สื่อจะเรียกร้อง
สิทธิเสรีภาพมากมาย แต่สื่อก็ต้องอยู ่
ภายใต้กติกาของสังคมด้วย ไม่ว่าสังคม
ท่ีมีกฎหมายท่ีสื่อต ้องรับผิดชอบอยู ่
แล้ว หรือในอนาคตท่ีต้องมีกฎหมาย
ใหม่ สื่อต้องตอบสนองต่อสังคมว่าจะ
ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมตรวจสอบสื่อ
อย่างไร เพราะทุกวันน้ีประชาชนยังบ่น

สือ่กันอยู ่แต่ประชาชนยงัไม่ได้แสดงออก
ถึงข้อเสนอว่าสื่อใดดี หรือไม่ดี
  ด้านที่สาม ประชาชน เป็นส่วนที่ 
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด ประชาชนก็
ต้องให้รัฐดูแลสิทธิของประชาชนไม่ให้
ถูกละเมิด ขณะท่ีภาครัฐเองก็มีสิทธิรับ
เรื่องร้องทุกข์จากการกระทำาของส่ือจาก
ประชาชนท่ีมาร้องเรียน ส่วนสื่อต้องมี
กลไกท่ีจะรับข้อเสนอของประชาชนท่ีจะ
บอกว่าไม่ชอบเลยในสิ่งที่สื่อพูดมา

ดุลยภาพของเสรีภาพบนพื้นฐานจริยธรรม 
และการก�ากับดูแลบนพื้นฐานประชาธิปไตย
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ทุกภาคส ่วน
ล้วนเป็นผูผ้ลติ
และบริโภคสื่อ

เสรีภาพและความสุจริตทางวิชาชีพ

ประชาชน

สื่อ รัฐ

ที่มา - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อฯ

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
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กองทุน กสทช. 
ต้องเปิดกว้าง

แหล่งทุนสนับสนุนปฏิรูป
 
 สำาหรับแผนของการปฏิรูปสื่อท่ี
น่าสนใจก็ยังมีอีกหลายด้าน เช่น การ
ปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมส่ือสาร
มวลชน และเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนน้ี 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศมองว่า 
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ และดิจิทัลกำาลัง
ประสบปัญหาอยู่ ตรงนี้ สปท.ชี้นำามาว่า 
การปฏิรูปโทรทัศน์ของรัฐควรดำาเนิน
การก่อน เช่น เอ็นบีที ต้องปฏิรูปการ
จัดผังรายการท่ีเดิมกรมประชาสัมพันธ์
เคยรับผิดชอบ 100% ให้แบ่งออกเป็น
สองส่วน คือ กรมประชาสัมพันธ์รับไป 
60 อีก 40 เป็นเรื่องภาคประชาชน และ

ส่วนราชการอื่นท่ีจะเข้ามาร่วม ในส่วน
ของช่อง 5 อสมท ไทยพบีีเอส แม้เราไม่มี
ตุ๊กตาให้ปฏิรูป แต่เป้าหมายก็ต้องการ
ให้ทุกช่องเป็นสื่อสาธารณะ เปิดกว้าง 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ 
หรืออย่าง ไทยพีบีเอส แม้หลักการจะ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจริง แต่ก็ถูกมองว่า 
ให้เนื้อหากับเอ็นจีโอมากเกินไป ทั้งหมด
ทุกคนต้องปฏิรูปตัวเอง
  อีกเรื่อง การปฏิรูปสื่อออนไลน์ 
ทุกวันน้ีประชาชนเข้าถึงสื่อออนไลน์ 
ได้ง ่าย และผลิตสื่อออนไลน์ได้เอง  
หน่วยงานป้องกันคือ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับ 
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือตำารวจ 
ปอท. มีเจ้าหน้าท่ีเพียง 30 กว่าคน ไม่
สามารถดูปัญหาในออนไลน์ท่ัวประเทศ
ได้ ปอท.ก็ต้องหาวิธีสร้างแนวร่วมจาก
ประชาชนให้มากกว ่าน้ี และต้องมี

มาตรการคุ้มครองเดก็และเยาวชนในการ 
ใช้ส่ือออนไลน์ท่ีต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน 
เรื่องเหล่าน้ีถ้าภาครัฐเป็นฝ่ายตรวจสอบ
สื่อออนไลน์เอง แต่ไม่ให้ภาคประชาชน
มามีส่วนร่วม ชาติหน้าก็ไม่สำาเร็จหรือ 
แก้ปัญหาได้ ดังน้ัน ใครเห็นข้อความ 
ภาพไม่ดี โฆษณาท่ีไม่เหมาะสม ต้องม ี
ฝ่ายรับแจ้ง รวมถึงเรื่องสินค้าท่ีเอา
มาขาย การทำาธุรกรรมของประชาชน 
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต สิ่งสำาคัญ 
การปฏิรูปหน่วยกำากับดูแลเป็นสิ่งสำาคัญ
และต้องทำางานประสานเป็นเครือข่าย 
ให้มาก ไม่ใช่จะรับฟังอย่างเดียว 
 นอกจากน้ียั งต ้องปรับระบบ
การประชาสัมพันธ ์ของภาครัฐให ้มี
ประสิทธภิาพมากกว่าน้ี เน้นไปท่ีการปรบั
บทบาทของคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์
แห่งชาติท่ีมีอยู ่ รวมถึง สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ต้องยกระดับหลักสูตร

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสื่อ
1. ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ

2. การส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อ

3 .  ก า รปฏิ รู ป โ ค ร ง ส ร ้ า ง
อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ปฏิรูปดูแลสื่อออนไลน์

5. ปฏิรูปความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์

6. ปฏิรูปข้อมูลข่าวสารของรัฐ

บรรจุการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรระดับมัธยมปลาย และเป็นวิชาพื้นฐานระดับ
อุดมศึกษา

จดัตัง้คณะท�างานยกร่างกฎหมายประกอบด้วยตวัแทนทุกภาคส่วนท้ังสือ่มวลชน 
นักวิชาการ องค์กรวิชาชีพสื่อ

-ให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนวิธีประมูลคลื่นความถี่ส�าหรับวิทยุและโทรทัศน์
-ปรับปรุงทีวีของรัฐ เช่น NBT หรือช่อง 9 ช่อง 5 หรือทีวีอื่น เช่น Thai PBS เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ

- ปฏิรูปเครื่องมือการสื่อสารและโทรคมนาคม 
- ดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมของประเทศ

เร่งรัดการด�าเนินการของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

ที่มา - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อ
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สื่อสารให้เป็นดิจิทัล ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ต้องให้ความรู ้กับเอกชนโดย
ใช้งบประมาณของภาครัฐ ส่วนการ
ปฏิรูปความปลอดภัยทางไซเบอร์ เรื่องนี้ 
สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.) 
มีงานมาให้อยู่แล้ว โดยให้แก้กฎหมาย 
2-3 ฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงและปลอดภัยแห่งชาติ 
และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่ งอยู ่ ระหว ่ างการดำ า เ นินการของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 จิรชัยกล่าวสรุปว่า ความจริงกฎ
กติกาของสื่อมีอยู่แล้ว และกฎหมายท่ี
สื่อต้องเข้าไปเก่ียวข้องเพื่อไม่ให้รายงาน
ข่าวละเมิดจริยธรรมก็มีหลายฉบับ การ
ปฏิรูปครั้งนี้ นอกจากจะต้องมีกฎหมาย
ใหม่มาบังคับใช้แล้ว จะต้องทำาเพื่อให้
กลไกกำากับท่ีมอียูแ่ล้วแต่ถูกเก็บในลิน้ชกั
ออกมาวางบนโต๊ะให้ได้เพือ่ให้ประชาชน
เห็น 

 งานปฏริปูสือ่ไม่ใช่การเริม่ต้นใหม่ 
แต่เพราะสื่อดูแลกันเองไม่ได้เพราะทำา
ไม่ครบถ้วน ไม่ได้บูรณาการอีกเรื่องคือ 
กองทุนท่ีจะสนับสนุนการทำางานปฏิรูป
สื่อ หรือแหล่งเงินก็มีอยู่แล้ว จากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะของ กสทช. 
ท่ีผ่านมา ใครรูก็้เข้าไปขอเงิน จากน้ีกองทุน 
กสทช.ต ้องเปลี่ยนแนวมาสนับสนุน 
ภายนอกสูส่งัคม ดงันัน้ ต้องอยู่ท่ีกลไก และ
การเชื่อมโยง ไม่ควรมองแต่เรื่องตัวเอง 
ต้องมองทั้งเครือข่าย 
  “ขณะน้ีคุณภาพของสื่อท่ีออกมา
ในสายตาของสงัคมแย่มาก ทีวีแต่ละช่อง
แย่มาก ไม่มอีะไรเลย เพราะเขาเน้นเรตติง้ 
เขาต้องหากินเองเพือ่ความอยูร่อด ไม่ได้
คำานึงถึงคุณภาพ เนื้อหา ตรงนี้คือส่วนที่

รัฐต้องสนับสนุน ผมคุยกันแล้ว เห็นว่า
เมื่อรัฐอยากให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม 
ส่งเสรมิวัฒนธรรมก็ต้องมาดวู่าจะช่วยสือ่
ตรงไหนเพื่อไม่ให้ส่ือตระเวนหาโฆษณา 
ซึ่ง กสทช.มีกองทุนอยู ่ รัฐไม่จำาเป็น
ต้องเอางบประมาณจากรัฐมาจัดสรรให้ 
อะไรท่ีเป็นงบประมาณส่วนกลาง ก็จาก
กองทุน กสทช. เขามีงบประมาณเยอะ 
มีเรื่องการรู้ทันสื่อด้วย ซ่ึงตอนน้ีต่างคน
ต่างขอและต่างทำา มูลนิธิอิศราก็ขอมา 
ฝึกอบรม ท้ังท่ีควรมีการบูรณาการแผน
เรื่องการรู ้เท่าทัน ไม่ว่าท้ังกระทรวง
ศึกษาฯ กระทรวงวัฒนธรรม มาขอ
เงินสนับสนุนจากกองทุน กสทช.ได้”  
จิรชัยกล่าว 

1. การเสนอเนื้อหาและข่าวสารจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ให้ความเป็นธรรม

2. ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
 - ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว 
 - คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
      -  ต้องไม่เป็นการซ�้าเติมผู้ประสบเคราะห์กรรม 
  - หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ระหว่างกลุ่มคนในชาติหรือศาสนา หรือใช้ความรุนแรง 

3. จะต้องเป็นไปอย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคล หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรใดๆ ในทางที่มิชอบ 

4. การเสนอเนื้อหาต้องเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ

5. กรณีเสนอเนื้อหาผิดพลาดหรือก่อให้เกิดผลกระทบ จะต้องแสดงความรับผิดชอบและประกาศแก้ไขข้อบกพร่อง

6. ต้องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมของสังคม ค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ

มาตรฐานจริยธรรมกลาง

ที่มา - ร่างมาตรฐานจริยธรรมกลางที่ปรากฏในร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ฉบับ สปท.ที่ส่งถึงรัฐบาล 4 ประเด็น
ปัญหาที่เกิดกับสื่อ
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ต้องเปลี่ยน
รสนิยมสังคม
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 ปัญหาสื่อมวลชนในยุคสื่อใหม ่
เข้ามามบีทบาท ท้ังการละเมดิสทิธส่ิวนตวั 
ละเมิดจรรยาบรรณ เสรี วงศ์มณฑา 
กรรมการปฏริปูระเทศด้านสือ่สารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำาเรื่อง “การรู้ 
เท่าทันสื่อ” ลงในแผนปฏิรูปครั้งน้ีมอง
ปัญหาสื่อปัจจุบันโดยยกสถานการณ์ทีวี
ดิจิทัลท่ีเดิมคาดว่าจะแข่งขันกันด้าน
เนื้อหาท่ีเป็นคุณภาพ แต่ตรงกันข้าม 
คุณภาพลดลง เพราะให้ความสำาคัญกับ
เรตติ้งมากกว่า เมื่อปัญหารสนิยมของ
คนดูไม่ดี ทำาให้รายการและเรตติ้งท่ีได้
มีปัญหาคุณภาพ ก็เหมือนกับหนังได้
รางวัลกับหนังได้เงิน หนังได้รางวัลมัก
ขาดทุน แต่หนังท่ีได้เงิน เป็นหนังท่ีเรา
บอกว่าแย่ ดังน้ัน จะโทษสื่ออย่างเดียว
ไม่ได้ สงัคมคนดท่ีูมรีสนิยมเป็นแบบไหน
ก็จะได้สื่อแบบนั้น 
 อาจารย์เสรีบอกว่า ส่ือต้องเป็น
โรงเรียนให้กับสังคม แต่กลับไม่ยอมเป็น 
ทำาตวัเป็นพ่อค้า ตอบสนองผู้บรโิภคอย่าง
เดียว 
 “สื่อมี 2 ครึ่ง ครึ่งหนึ่งเป็นองค์กร
ธุรกิจ อีกครึ่งหน่ึงเป็นองค์กรของสังคม 
เขาต้องสร้างสมดุลท้ังสองอย่างให้ได้  
ก็คือไม่ขาดทุน ขณะเดียวกันทำาหน้าท่ี
ด้วยจรยิธรรม แต่ทุกวันน้ีเขาเอาตวัธรุกิจ
เป็นตวัตัง้ เอาตวัคุณภาพเป็นตวัรอง เมือ่
ไม่สมดุล เขาก็ไม่ทำาหน้าที่เป็นครู แล้ว
พ่อค้ามีหน้าท่ีอะไร ตอบสนองผู้บริโภค 
คนดูอยากดู อยากฟังอย่างนี้ เขาก็ตาม
ใจคนดู แต่ถ้าเขาเป็นครู เขาสามารถที่
จะทำาให้คนพัฒนาขึ้นได้ ลองดูไหมทีวี
ควรเปลีย่นการนำาเสนอเน้ือหาคุณภาพใน
ช่วงไพรม์ไทม์ เวลา 6 โมงเย็นหรือ 8-9  
โมงเช้า เชื่อว่าผู้บริโภคต้องดู ไม่มีทางที่
เรตติ้งตก คนทำาสื่อต้องมีสำานึก ต้องมี
ความเป็นครู อย่าเป็นพ่อค้าเยอะ” 
 ปัจจัยท่ีทำาให้ทีวีดิจิทัลยำ่าแย่ก็มา
จากการแข่งขนัท่ีรนุแรง จำานวนช่องมมีาก
ขึ้น เศรษฐกิจก็ไม่ดี นอกจากนั้นโฆษณา
กำาลังหมดเสน่ห์ บริษัทลูกค้าหันไป 

โฆษณาในสื่อออนไลน์ ลู่ทางในการหา
ข้อมูลของผู ้บริโภคเปิดกว้างเข้าไปใน 
เฟซบุ๊ก กูเกิล เว็บไซต์ แค่ใส่คีย์เวิร์ดลงไป 
ในกูเกิล หรือตั้งกระทู้ในพันทิป เข้าได้ 
หมดทุกอย่าง หรือแค่ตั้งคำาถามเข้า
ในเฟซบุ๊ก ภายใน 10 นาทีก็หาคำาตอบ
ได้สบายมาก และจะมีคนมาช่วยตอบ
คำาถามแทน ไม่จำาเป็นต้องรอดทีูวี เพราะ
ทีวีมีข้อจำากัดไม่รู้ว่าเน้ือหาท่ีต้องการจะ
ออกมาช่วงไหน 
 “ ย อ ด ก า ร ดู ที วี จึ ง ล ด ล ง 
อุตสาหกรรมสื่อจึงย�่าแย่ เราเห็นเลยว่า
ทีวีไม่รอดหลายช่อง ท่ีเป็นอยู่น่ีก็ก�าลัง
หืดขึ้นคอ จะมีแค่เวิร์คพอยท์ ช่องแปด 
โมโน นอกน้ันก็ไม่ถือว่าเป็นสุข ส่วน
นิตยสารทยอยปิดตัว หนังสือพิมพ์ก�าลัง
ไม่มีโฆษณา อุตสาหกรรมสื่อก�าลังถูก
ท�าลายอย่างแรง” 
 ท่ีเป ็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดของสื่อ
ปัจจุบันในทัศนะของอาจารย์เสรีคือ สื่อ
ไม่มีสำานึก ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อกระแส
รอง และตัวองค์กร เปรียบเหมือนคน
สร้างภาพยนตร์ ก็ไม่ได้มีสำานึก บทหนัง
บางเรื่องเขียนบททะลึ่ง แต่ขายได้เพราะ
คนหัวเราะทั้งโรง 
 “มันต้องสำานึกท้ังคนดู ท้ังคนทำา 
ถ้าพ่ีเป็นคนเขียนบท พี่จะเขียน ‘มอง
อะไรวะ’ พอแล้ว แต่ตลกเขาชอบเขียน 
‘มองเอี้ยอะไรวะ มองหาพ่อมึงเหรอ’ 
แล้วคนดูก็ชอบ พี่ไม่รู้จะทำาอย่างไง น่ี
คือสำานึกตัวจริงเลยนะ คือคนเขียน ถ้า
ไม่เขียนก็ได้ ส่วนคนดูถ้าเขาทำาแบบนั้น
บ่อยๆ อย่ารบัเขาส ินีเ่รากลบัหัวเราะ ฮา
ทั้งโรง พี่ไปดูหนังตลกพวกนี้ ก็นึกตลอด
ขำาอะไร ตลกอะไร ถ้าใครได้ดูหนังตลก
มาตลอด เราก็จะเห็นก้นโก๊ะตี ๋ก้นป๋าเทพ 
ก้นจตุรงค์ ว่ิงหนีผีกางเกงหลุดเห็นก้น 
มีทุกเรื่อง มีทุกคน เอาง่ายๆ คือถ้าคน
เขยีนบทเขาสำานึกได้ จะไม่เกิดสิง่เหล่าน้ี” 
อาจารย ์ เสรียำ้ า สื่อ ท่ีดีต ้องมีความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม รูจ้กัทำาสิง่ท่ีถูกท่ีควร 
แยกแยะ แต่ปัจจุบันสื่อไม่ดีมาก ถ้าแก้

ไม่สำาเร็จก็จะเกิดภาวะสังคมเสื่อมทราม
อย่างท่ีเราเห็น เช่น เดินดีๆ ก็เตะเด็ก 
ยิ่งสังคมสมัยน้ีคนหัวร้อนเยอะขึ้น มอง
ด้านจริยธรรมลดลง 
 สงัคมสมยันีเ้สือ่มขึน้ ไม่ได้เกิดจาก
สือ่ออนไลน์ แต่เกิดจากจติสำานึกท่ีหายไป 
คนหัวร้อนขึน้กว่าเดมิ คนไม่คิดเรือ่งศลีธรรม 
หรืออย่างการร้องเพลงของพวกเด็ก
ป ๊อปท้ังหลายร ้องไม ่ เป ็นภาษาไทย 
แล้ว ขนาดนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ยังชมว่าร้องแบบนี้เท่ คำาว่า “ไม่เห็นเป็น
อะไรเลย” เอามาอ้างได้หมดโดยไม่ดู
วฒันธรรมประเพณี เชน่ เดก็ทีม่อีะไรกนั
แล้วบอกว่า “อาจารย์ หนูไม่ได้ทำาอะไร
เกินกว่าธรรมชาติเรียกร้อง” เขาถือว่า
การท่ีเขามีความต้องการทางเพศ คือ
ธรรมชาติเรียกร้อง แล้วเขาทำาผิดอะไร
หรืออย่างนักศึกษาบางที่ เรียนปี 1 ปี 2 
หลังจากมาเรียนด้วยกันสักพักก็เช่าหอ 
ไปอยู่กินด้วยกัน เมื่ออาจารย์ตำาหนิว่า 
ทำาไม่ถูก ก็ถูกเด็กแย้งกลบัมาว่า “ก็อยาก
อยู่ด้วยกันนี่คะ” 
 “สื่อออนไลน์เป็นตัวเอ็มพาวเวอร์ 
มันเป ็นสื่อเป ิด ไม ่ใช ่สื่อป ิด ไม ่มี
บรรณาธกิาร ไม่มกีารจ่ายเงนิค่าเวลา ค่า
พืน้ท่ี สะดวกขึน้ แต่ปัญหาสงัคมผิดเพีย้น 
ไม่ใช่ปัจจัยท่ีเกิดจากการมีสื่อออนไลน์ 
แต่เกิดจากความเส่ียงทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมที่เกิดขึ้น” 
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รณรงค์รู้เท่าทันสื่อ
สร้างหลักสูตร
ในระบบศึกษา

 การออกกฎหมายด้านจริยธรรม
ของสื่อเป ็นสิ่ งสำาคัญ แต ่กฎหมาย 
อย่างเดียวไม่มีทางสำาเร็จ ต้องรณรงค์
สร้างความเข้มแข็งของสังคมให้รู้เท่าทัน
สื่อที่ไม่ดี 
 “ปรัชญาของกฎหมาย กฎหมาย
ออกหลงัความผิด แต่กฎหมายก็ต้องออก 
แต่ก็ต้องมนีติธิรรม จรยิธรรม ท่ีทำาควบคู่
กัน ส่วนการสร้างสำานึกด้วยการรณรงค์
และให้การศึกษาก็ทำาไป ให้ 2 อย่าง
ประกบกัน เพราะถ้าเราใช้กฎหมาย ไม่มี
วันที่กฎหมายจะเอื้อมถึงได้ทุกเรื่อง

 “ทุกวันนี้พี่ก็กลัวนะ เด็กจำานวน
หน่ึงเวลาทำาอะไรก็จะย ้อนว ่า ‘ผิด
กฎหมายหรือเปล่าอาจารย์ ไม่ผิด แล้ว
ตำารวจจะจับหนูไหม ถ้าไม่จับ แสดงว่า 
หนูไม่ผิดกฎหมาย แล้วจะมาว่าหนทูำาไม’ 
เราบอก แต่อย่าลืมว่าก็มีโซเชียลควบคุม
ระเบียบของสังคมอยู่ ถ้าเราใช้กฎหมาย
อย่างเดียว บ้านเมืองวุ่นแน่ ต้องใช้
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จารีต 
แบบแผน บรรทัดฐาน ความชอบธรรม 
มีอีกตั้งหลายตัว ถ้าเราคิดจะเอาแต่
กฎหมาย ก็คงหนาอีกเป็นตั้ง ท่ีจะต้อง
ควบคุมทุกเรื่อง” 
 อาจารย์เสรีแจกแจงว่า คณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อแบ่งงาน
ออกเป็น 3 ฝ่าย ตามรูปแบบของปรัชญา
ท่ีเราวางเอาไว้ กล่าวคือ สมัยน้ีทุกคน
เป็นท้ังผู้ผลิตส่ือและผู้บริโภคส่ือ ก็จะมี 

สามเส้า คือมีผู้ผลิต มีผู้บริโภค ซึ่งอันนี้
คือประชาชน และภาครัฐ
 ภาครัฐกับผู้ผลิต ภาครัฐจะต้อง
ให้เสรีภาพแก่สื่อ แต่สื่อก็ต้องมีความ 
รบัผิดชอบ คือเสรภีาพเป็นสิง่ท่ีรฐัจะต้องให้ 
แต่ความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนท่ี
เป็นสื่อจะต้องมี ส่วนในแง่ของภาครัฐ
กับประชาชน รัฐบาลจะต้องสนับสนุน
สิทธิในการรับรู้ ขณะเดียวกัน ทางด้าน
ผู้บริโภคในแง่ความสัมพันธ์กับภาครัฐ 
ก็ต้องช่วยรัฐควบคุมสื่อด้วย ส่วนผู้ผลิต
กับผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องรู ้เท่าทันสื่อ  
อันน้ีสำาคัญมาก สื่อเองก็ต้องเสนอข่าว
ด้วยความรับผิดชอบ คือเสรีภาพมีแต่
ต้องมีความรับผิดชอบ
 แนวทางรู้เท่าทันสื่อท่ีจะผลักดัน 
ให้เกิดขึ้นจริง ภายใต้แนวติดของคณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศ อาจารย์เสรี

รัฐบาลยังไม่เข้าใจการท�างานของสื่อ 

รัฐบาลพยายามให้สื่อและการสื่อสารของประชาชนเป็นไปตามหลักอ�านาจนิยม 
แต่สื่อต้องการให้เป็นไปตามหลักเสรีนิยม

รัฐบาลมองว่าสื่่อปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม 

ประชาชนบางกลุ่มเห็นด้วยกับรัฐบาล 

สื่อปัจจุบันแยกข้างชัดเจน ท�าให้เกิดอคติในการท�าหน้าที่ 

สื่อต้องท�างานภายใต้การกดดันของนายทุน ท�าให้สื่อบางรายรับใช้นายทุนมากกว่าสังคม 

สื่อต้องการเรตติ้ง ท�าให้การเสนอข่าวโดยไม่ค�านึงถึงความถูกต้อง 

สื่อเน้นท�างานรวดเร็วและลึก มากกว่าเน้นความถูกต้องและความเหมาะสม ท�าให้เกิดการสื่อสารที่ผิด 

สื่อชอบเสนอเรื่องราวการทะเลาะเบาะแว้ง จนหลายคนมองว่า Media Love Wars

สื่อบางรายขาดจริยธรรม

ประชาชนยังไม่อาจแยกแยะคุณภาพของสื่อ ท�าให้จ�านวนมากสนับสนุนสื่อที่ไร้คุณภาพ 

ท่ีมา - ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสือ่ท่ีคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสือ่นำาเสนอระหว่างการรบัฟังความคิดเห็นผู้เก่ียวข้อง ท่ีโรงแรม
เซ็นทารา ปลายปี 2560
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อธิบายว่า ต้องให้การศึกษา ต้องมี
การรณรงค์ทางโซเชียล การจัดการ
เสวนา เวิร์กช็อป ส่วนวิธีการจะต้องมี
การร่างหลักสูตรน้ี ในระดับมัธยมและ
อดุมศกึษา รวมถึงเข้าไปอยูใ่นหลกัสตูรท่ี
มอียูม่ากมายท้ังของสถาบนัพระปกเกล้า 
โรงเรยีนนักประชาสมัพนัธ์ท่ียงัไม่มหัีวข้อ
เหล่าน้ี ประเด็นรณรงค์หลกัๆ คือ ทุกคน 
ควรจะได้รู้จักหน้าท่ีของส่ือ ต้องรู้ก่อน
ว่าสื่อท่ีเขาอยู่ในสังคมเรา มีหน้าท่ีอะไร 
เขาเป็นสุนัขเฝ้าบ้านท่ีแท้จริงหรือไม่ 
อธิบายสถานการณ ์ให ้ เราฟ ังอย ่าง 
ครบถ้วนหรือไม่ ช่วยสืบสานวัฒนธรรม 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆ ได้แค่ไหน  
สิง่เหล่านีเ้ป็นหน้าท่ีสือ่ ซึง่ถ้าเรารูเ้ท่าทัน 
ก็ต้องถามกลบัไปว่า เขาทำาหน้าท่ีเหล่านี้ 
ดีพอแล้วหรือยัง 

 “เนื้อหาหลักสูตรควรให ้เขารู ้
ทฤษฎีสื่อสารมวลชนด้วย เช่น ทฤษฎี
เผด็จการ ทฤษฎีอำานาจนิยม ทฤษฎี
เสรนิียม ทฤษฎคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม 
หน้าตาเป็นอย่างไรให้เขาเข้าใจ กล่าวคือ 
ถ้าเป็นเผดจ็การ สือ่จะเป็นของรฐั อำานาจ
นิยม สือ่เป็นของเอกชนแต่รฐัควบคุมด้วย
การเซ็นเซอร์ เสรีนิยมน้ันเสรีเต็มท่ี แต่
ต้องอยูภ่ายใต้สำานึกแห่งความรบัผิดชอบ 
“ส่ิงเหล่าน้ีเขาต้องรู้ พอเขารู้ เราก็จะ
พูดถึงเรื่องสุนทรีย์ว่าสื่อท่ีดีงามต้องเป็น
อย่างไร เพราะเราต้องการพัฒนาตรงน้ี 
โดยเฉพาะรสนิยมของคน เมื่อเขาเข้าใจ 

สนุทรย์ี รสนยิมของเขาก็จะดขีึน้ เพราะถ้า 
รสนิยมของเขาไม่ค่อยดี ก็เป็นเหตุทำาให้ 
เกิดขยะ ในเรตติ้งสูง และอะไรท่ีดีงาม 
ก็ไม่มีใครนิยมชมชื่น แต่ถ้าเราพัฒนา
ตรงน้ีได ้มากก็ทำาให ้คนเข ้าใจได ้ว ่า 
สิ่ ง ท่ี เ รี ยกว ่ า เป ็น เ น้ือหามี คุณภาพ  
มีสุนทรย์ี คืออะไร จากน้ันคำาว่ารูเ้ท่าทันสือ่ 
จึงเกิดขึ้น หมายความว่า เราต้องการให้
คนไม่ถูกครอบงำาโดยสื่อ เราต้องการให้
ประชาชนพจิารณาก่อนเชือ่ข้อมลู เลอืกว่า 
จะเลยีนแบบหรอืจะเล่ียง น่ีคือเน้ือหาท่ีจะ 
ปรากฏในหลักสูตรอบรม มธัยม อดุมศกึษา” 
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ปฏิรูปสื่อ ยิ่งกว่างานหิน
อย่าเน้นกฎหมาย/คุณภาพน�า

ยอดวิว
 การรณรงค์รู้เท่าทันสื่อกับสังคมก็
ต้องใช้โซเชยีลแคมเปญ อาจจะมโีฆษณา
ทางทีวี วิทยุ บทความ สารคดี เว็บไซต์ 
คลิปในวิดีโอ โบรชัวร์คอมมูนิตี้ ทุกพื้นที่ 
ในเฟซบุ๊ก ยูทูบ ให้คนสนใจ สนทนากัน 
เรื่องรู ้ เท ่าทันสื่อ ส ่วนผู ้ ท่ี เข ้าอบรม
โรงเรียนประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศหวังว่าเมื่อรณรงค์และทำา
ในหลักสูตรการศึกษาซึ่งน่าจะใช้เวลา 
5 ปี จะพัฒนาคนให้มีรสนิยมดีขึ้น รู้จัก
เลือกเสพมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการ
เลือกนั้น คือการควบคุม
 ขณะเดียวกัน ตวัสือ่เอง ซึง่ทุกวันน้ี 
สื่อหนังสือพิมพ์ก็ทำาส่ือออนไลน์ด้วย  
ก็ต้องเน้นยำ้าให้เสนอข้อมูลข่าวสารด้วย
ความรับผิดชอบ แต่ส่ือบุคคล ก็ต้อง
รณรงค์เรื่องจริยธรรม ทำาลายค่านิยม
เรือ่งการโพสต์ไม่สภุาพ หรอืเรยีกปรมิาณ
คนดผู่านยอดวิวเวอร์ เรยีกไลค์ แชร์ โดย
ไม่สนใจเนื้อหา เช่น ถ้าเพจหนึ่งนำาเสนอ
บางเรื่องแล้วมียอดวิวหนึ่งล้านคน แต่มี
คอมเมนต์ด่าเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าอันน้ัน
เป็นเนื้อหาที่แย่มาก 
 “ประเดน็น้ีเดก็นกัศกึษาชอบเถียง
พี่ว่า วิวเขาเป็นล้านแล้วนะ พ่ีก็บอกว่า 
ถ้ามคีนบอกว่า มารโิอ้แก้ผ้าเธอจะเข้าไป
ดูไหม ก็จำานวนวิวเวอร์มันเกิดจากความ
อยากรูอ้ยากเห็นใช่ไหม ถ้าเราบอกมคีลปิ
หลดุแฟนสายป่าน ทุกคนก็เข้าไปดู วิวเวอร์ 
มันก็ขึ้นสูง แต่ท่ีสำาคัญเราจะไปดูแค่
ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ไม่ได้ 
เราลองอ่านคอมเมนต์เขาสิ ใส่กางเกง
สั้นรัดติ้ว ฟิตต้ิวขนาดน้ัน แล้วก็ไปทำา
มิวสิกวิดีโออยู่หน้าวัด อะไรอย่างน้ีมัน 
ไม่เหมาะสม ที่บอก 200 คอมเมนต์แต่
ด่า 195 พี่ให้ความสำาคัญกับ 195 นั้น 
พี่ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับล้าน เพราะพี่ 

บอกเลยว่าล้านนั้นมนุษย์อยากรู้อยาก
เห็น ดังนัน้ เราต้องรณรงค์ให้เข้าใจตรงนี้ 
เลิกวัฒนธรรมตัวเลข หันมาดูวัฒนธรรม
ของการวิพากษ์วิจารณ์” 
 อาจารย์เสรีเล่าว่า เหตุท่ีต้อง
รณรงค์เรือ่งรูเ้ท่าทันสือ่ตัง้แต่ระดับมธัยม
เพราะถ้าสังคมปล่อยให้เด็กโตจนกระทัง่
สร้างนิสยัขึน้มาแล้ว สดุท้ายจะแก้ไขยาก 
ดังนั้น ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ตอนนั้น 
 “วันหนึ่งพี่น่ังรถแท็กซ่ีเขาก็เล่าให้
ฟังว่า ลูกสาวคนโตเรียนมหาวิทยาลัย
เกษตรฯ ซึง่เขาภมูใิจมาก เป็นเดก็เรยีนดี 
ส่วนคนน้องตัง้ใจจะสอนในเวลาเดียวกัน
ที่เขาเคยสอนลูกสาวคนโต คือตอนที่เขา
อยู่มัธยมปลาย ปรากฏว่าบอกไม่ทันแล้ว 
มีอะไรกับผู้ชายไปแล้ว ตั้งแต่มัธยมต้น 
เขาเลยบอกว่าเด็กสมัยน้ีเร็วมากนะ
อาจารย์ ทุกอย่างช้าไปแล้ว ผมต้องสอน
เรว็ขึน้กว่าเดิม ซ่ึงถ้าเคยสอนลูกสาวคนโต 
ตอนอายุ 15 อาจจะต้องสอนลูกสาว
คนเล็กเมื่ออายุ 12 คือถ้าจะรอ 15 
แล้วค่อยสอน ไม่ทันการแล้ว นี่คือการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม ท่ีพีบ่อกว่าอย่าไป
โทษเลยว่ามีออนไลน์ แต่พฤติกรรมของ
คนเกิดจากปัจจัยของสังคมท่ีมากมาย 
พ่อแม่ที่ไม่มีความพร้อมจะเลี้ยงลูก เกิด
จากบรรดาเพื่อนๆ การได้ดูสิ่งต่างๆ ที่
ปรากฏในสื่อ ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ 
ตอนน้ีถ้าไปเปิดดูมือถือของคนเจนวาย
และเจนแซด 90 เปอร์เซ็นต์จะเจอคลิป
วิดีโอเอ็กซ์ ทุกคนมีหมด หรือลองไปดู
ในมหาวิทยาลัย ในมอืถือใครมคีลปิวิดีโอ
เอ็กซ์บ้าง รับรอง มีกันทั้งนั้น พี่ยืนยัน” 

uแล้วจะกดดันกับเจ้าของนักธุรกิจท่ี 
ท�าสื่ออย่างไร?
  สังคมต้องกดดัน ถึงได้บอกว่า
ประชาชนถ้าพฒันารสนยิมของตนเอง จะ
กลายเป็นการกดดนัสือ่ สมมตว่ิาบรษิทัน้ี
ทำาหนังออกมาอย่างนี้ แล้วเราไม่ดู เขา
ก็จะปรับ รายการทีวีถ้าเป็นขยะอย่างนี้ 
แล้วเราไม่ดู เขาก็จะปรับ แต่ทุกวันน้ี 

เรายังดูอยู ่ เจ้าของสื่อเขาเป็นพ่อค้า 
ก็ต้องตอบสนองลูกค้าอยู ่แล ้ว แล้ว 
ถ้าเกิดลูกค้าพัฒนารสนิยมตัวเอง พ่อค้า
ก็ต้องปรับตาม 
 “การปฏิรูปสื่อให ้สำาเร็จ เป ็น 
งานหิน” อาจารย์เสรียอมรับและยืนยัน
อีกครั้ง อย่าไปคิดออกแต่กฎหมาย 
ทุกวันนี้มีกฎหมายท่ีสื่อต้องรับผิดชอบ 
เต็มไปหมด สำาคัญคือสำานึก รสนิยมของ
คนอ่าน คนดู ถ้าพัฒนาตรงน้ีได้ สื่อ
พัฒนาโดยปริยาย
 กับคำาถามท่ีว่า ในปัจจุบันมีสื่อ
มืออาชีพ มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน 
อาจารย์เสรีตอบว่า มีแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ 
แต่สือ่เหล่าน้ียอดขายจะไม่มาก ก็เหมอืน
กับหนัง หนังท่ีได้รางวัลไม่ค่อยได้เงิน 
และคนดูไม่เยอะ 
 “เวลาพี่สอนมืออาชีพก็จะบอก
ว่า เป็นคนท่ีเก่งกว่ามือสมัครเล่น และ
เข้าใจจริยธรรมของอาชีพ ถ้าเราเป็น 
นักร้องมืออาชีพ เราก็ต้องร้องเพลงเก่ง
กว่าคนสมัครเล่น ถ้าเราเป็นนักกีฬา 
มืออาชีพ เราก็ต้องเล่นกีฬาเก่งกว่า 
มือสมัครเล่น ขณะเดียวกัน เราก็ต้องรู ้
จริยธรรมของการเป็นนักกีฬา อย่างเช่น 
คนนั้นล้มมวย คนนี้ล้มบอล เราไม่ทำา นี่
คือจรยิธรรม ถ้าเราเป็นสือ่มวลชนท่ีเขยีน
เก่ง ผลิตเก่ง น่ันคือมืออาชีพ แต่เรามี
สำานึกของจริยธรรมไหม ภาพนี้ คำาพูดนี้ 
ควรจะนำาเสนอไหม เรื่องราวเหล่านี้ควร
จะนำาเสนอไหม ก็ต้องแยกแยะด้วย” 
อาจารย์เสรีทิ้งท้าย
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โมเดลก�ากับสื่อ 
ต้องยึดสายงานแบบทหาร 

เรื่อง : ขนิษฐา เทพจร
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 ปรากฏการณ์เมื่อต้นปี 2560 ได้
ถูกบันทึกไว้ เมื่อส่ือมวลชนรวมพลังกัน 
คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ
เสรภีาพ ส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐาน
วิชาชพีสือ่มวลชน ท่ีคณะกรรมการปฏริปู
ด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งมี “พล.อ.อ.คณิต 
สุวรรณเนตร” เป็นประธาน เสนอเข้า
ท่ีประชุมสภาขับ เค ล่ือนการปฏิ รูป
ประเทศ (สปท.) เพ่ือส่งให้รัฐบาลออก
เป็นกฎหมาย โดยระบุว่า เพื่อแก้ปัญหา
สือ่สารมวลชน เพราะสือ่มวลชนคือต้นตอ
ความขัดแย้ง สร้างความแตกแยกใน
สังคม และนำาเสนอสาระที่ไม่สร้างสรรค์
ต่อสังคม
 พล.อ.อ.คณิต โต้โผคนสำาคัญ
ในการผลักดันร ่ างกฎหมายฉบับนี้ 
ปัจจุบันเป็น กรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน แม้ในขณะนั้นจะถูก
สื่อมวลชนคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว 
จน พล.อ.อ.คณิต และกรรมาธิการ
ยอมเปลี่ยนเน้ือหาไม่ให้ภาครัฐเข้ามา
เป็นแทรกซึมผ่านการเป็นกรรมการ 
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและตัด
เรื่องการตีทะเบียนส่ือท้ิงจากเน้ือหาใน
ร่างกฎหมาย แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้
กลายเป็นสารตั้งต้นให้กับรัฐบาลเป็น
แนวทางในการออกกฎหมายควบคุม
จรยิธรรมสือ่มวลชนท่ีจะมขีึน้ในปี 2561 นี้ 
 กอง บ.ก.หนงัสอืประจำาปี วันนักข่าวฯ 
เปิดใจ “พล.อ.อ.คณติ อดีตสมาชกิ สปท.” 
เพื่อให้เล่ามุมคิดอีกด้านจากฝั่ง คสช. 
ถึงเหตุท่ีต้องปฏิรูปสื่อ อย่างไรก็ตาม 
เจ้าตัวขอเวลาอธิบายประสบการณ์การ
ทำางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อว่า เข้ามาสัมผัส
งานสื่อมวลชนตั้งแต่ปี 2534 สมัยที่เป็น 
นายทหารคนสนิทของ พล.อ.อ.เกษตร 
โรจนนิล หรือ “บิ๊กเต้” อดีตผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ และผู้มีบทบาทสำาคัญใน
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(รสช.) 

 พล.อ.อ.คณิตเล่าว่า ช่วงนั้นได้
เข้ามาในทำาเนียบรัฐบาล และทำาหน้าท่ี
เตรียมประเด็นให้กับผู้บังคับบัญชา ผ่าน
การสอบถามหัวข้อท่ีจะถามจากนักข่าว 
แต่ในรอบน้ันเขากลับถูกปฏิเสธจาก 
นักข่าว ด้วยเหตุผลว่าต้องการถามสด
 “หลายครั้ งผมเจอข ้อเท็จจริง
ว่า เมื่อมีค�าถามน�า ไม่มีเตรียมค�าตอบ 
อาจเป็นสิ่งท่ีนักข่าวนิยมชอบถามเพื่อให้ 
ผู้ถูกถามมีอารมณ์นิดๆ ให้เข้าทาง เพื่อ
น�าไปตพีมิพ์ ซึง่สิง่ท่ีตพีมิพ์น้ันต้องเป็นค�า
หวือหวา เพราะค�าธรรมดาคนไม่ซื้ออ่าน 
แต่พอซ้ือไปแล้วข่าวข้างในก็ไม่ตรง  
ผมก็รู ้ เห็นนักข่าวคุยกัน ว่าให้ถาม
ประเด็นนั้น ประเด็นนี้ ซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่า 
ต้องท�าอย ่างไรเพื่อให ้ประชาชนได้
ข่าวสารท่ีเป็นจริง ขณะเดียวกันธุรกิจ
ด้านน้ีเติบโต เพราะผมก็เห็นใจน้องๆ 
นักข่าวเหมือนกัน” พล.อ.อ.คณิตย้อน
บทบาทแรกเริ่ม
 เมื่อยุค รสช.ผ่านไปร่วม 20 ปี 
จนเข้าสูย่คุคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ในปี 2557 ท่ีม ีสปช. แม้ในชัน้แรก 
พล.อ.อ.คณิตจะไม่อยู่ในชุดปฏิรูปสื่อฯ 
แต่เขาก็ยอมรับว่าขลุกอยู่กับแวดวงสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อย่างใกล้ชิด 
และเมื่อสภา สปช.ต้องพ้นไป เกิด สปท.
เข้ามาสานงานต่อ เขาจึงลงมาดูเรื่องสื่อ
โดยตรง
 ในยคุ สปท. ภารกิจสำาคัญคือ การ
สานต่องานของ สปช. ท่ีได้ศึกษาและ
เสนอแนวทางการปฏิรูปส่ือมา และใน 
ชุดข้อมูลนั้น พบการศึกษาปัญหาท่ี
ค ่อนข ้างหลากหลาย แต่เ ม่ือมาถึง
ชั้น สปท. เขาได้เลือกแนวทางปฏิรูป
สื่อมวลชน ผ่านการสร้างองค์กรกำากับ
ดูแลสื่อมวลชน

กองทัพมีผู้บังคับบัญชา

ไม่เกิดความเสียหายง่าย 
 อะไร คือต ้นตอของป ัญหา ท่ี
ทำาให ้ต ้องมีองค ์กรกำากับส่ือมวลชน 
พล.อ.อ.คณิตบอกว่า เพราะสื่อมวลชน
ขาดความ เป ็ นมื ออาชีพ  ในอดีต
สื่อมวลชนไม่มีองค ์กรและกลไกท่ีมี
เอกภาพในการกำากับกันของสายงาน 
หากเปรียบกับทหาร จะมีแผนผังองค์กร 
(Organization Chart) เพื่อให้รู ้ว ่า 
ใครเป็นใคร ใครทำาหน้าท่ีอะไร ทำา
อย่างไร เมื่อไร ทำาสำาเร็จก็เชิดชู ปูน
บำาเหน็จกัน หรือให้สองขั้น ยกย่องเป็น
บุคคลดเีด่น หากทำาไม่สำาเรจ็ จะทบทวน 
เพื่อไม่ให้ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นซำ้าอีก
 “แม้สื่อมวลชนจะมีองค์กรวิชาชีพ
จำานวนมาก ผมก็จำาไม่หมด น้องนักข่าว
ก็จำาได้ไม่ครบ ซ่ึงผมมองว่าเหมือนวัด 
ทำาไมต้องมีวัดเยอะแยะ สาเหตุเพราะ
พระองค์น้ีอยู่กับองค์น้ีไม่ได้ มีลูกวัดท่ีมี
ข้อเสนอหลากหลาย ไปกันไม่ได้ ก็ออก
ไปตั้งอีกวัดหนึ่ง ทำาให้มีวัดเยอะ สุดท้าย
ก็ยุ่ง อย่างสื่อมวลชน ผมตอบได้ว่า ไม่มี
เอกภาพในการบริหารจัดการ ไม่มีกลไก
ส่งเสรมิสนับสนุนคนดี หรอืปราบคนไม่ดี 
ท่ีเริ่มทำาเรื่องไม่ดี หรือมีกลไกลงโทษ 
ตามเอกสารที่ สปช.เสนอนั้น เขียนไว้
ชัดเจนว่า ขาดสภาพบังคับ ขาดฐาน
กฎหมาย และเสนอให้มีสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน ทำาให้ สปท.ต้องสานต่อใน
ประเด็นนี้” 
 ขยายความต ่อมุมมองสื่อ คุม
กันเองไม่ได้ พล.อ.อ.คณิตอธิบายว่า  
ยกตัวอย่างจากโครงสร้างกองทัพ ท่ีคุม
กันได้ เพราะมีความชัดเจน เขาเขียนไว้
ชัด เช่น กองทัพอากาศ มีหน้าที่ในการ 
เตรียมกำาลังทางอากาศ ท้ังเครื่อง 
ท้ังคน ป้องกันราชอาณาจักร โดยม ี
ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บงัคับบัญชา
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รับผิดชอบ ประเด็นสำาคัญอยู่ท่ีว่า มี 
ผู้บญัชาการทหารอากาศเป็นผู้รบัผิดชอบ 
เช่นเดียวกับกองทัพบกท่ีมีหน้าท่ีป้องกัน 
ราชอาณาจกัร โดยมผู้ีบัญชาการทหารบก 
เป็นผู ้บังคับบัญชารับผิดชอบ เมื่อมี
เหตุการณ์อะไรในกองทัพอากาศ หรือ
กองทัพบก นายกรัฐมนตรีจึ งตาม 
ตรวจสอบสั่งให้แก้ไขได้ 
 กระน้ันการนำาภาคทฤษฎีของ 
ก อ ง ทั พม าจั บ เ ป ็ น ภ าคปฏิ บั ติ ใ น
สื่อมวลชนจะไปกันได ้หรือ? “อดีต
ประธาน กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อมวลชน” ผู้นี้ ยืนยันว่า
สามารถเอามาเป็นตวัอย่างได้ แต่ไม่ต้อง 
เอาท้ังหมด กรณข้ีอเสนอให้มสีภาวิชาชพีฯ 
ตามรายงานฉบับท่ีทำาโดยนางประภา 

เหตระกูล ศรีนวลนัด อดีต สปช.นั้น มี
ขั้นตอนการกำากับกันเองของสื่อมวลชน 
3 ขั้นตอน คือ 1. กำากับตัวเองใน
ธุรกิจแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งชั้นนี้เรียกว่า 
องค์กร 2. ให้ธรุกิจสือ่รวมตวัเป็นองค์การ
เพ่ือกำากับกันเองในกลุ่ม และ 3. ให้มี 
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อกำากับดูแล
ร่วม ผ่านคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ 
 พล.อ.อ.คณติยำา้ว่าสิง่ท่ีคณะปฏริปู
ประเทศวางรากฐานไว้ให้คือ กลไกการ
กำากับกันเอง ส่วนตัวบุคคลน้ันเป็นสิ่ง 
ท่ีองค ์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต้องเป ็น 
ผู้คัดสรรกันเอง 
 อย่างไรก็ดี ในข้อเสนอชั้นต้นของ
สภาวิชาชพีสือ่ฯ ตามท่ี สปท.ผลติออกมา
เป็นโมเดลแรกนัน้ จะพบว่ามกีารกำาหนด

โควตาให้ตัวแทนภาครัฐ ล็อกเก้าอี้ให้ถึง 
4 ตำาแหน่ง คือ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดีอี) ปลัดกระทรวงการคลัง และ
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และในหมู ่
ผู ้ร ่วมวิชาชีพสื่อมวลชนถือว่าเรื่องน้ี 
มีเหตุจูงใจท่ีนำาไปสู่การแทรกแซงจาก
ฝ่ายรัฐได้ จึงรวมตัวคัดค้านและขอให้
แก้ไข
 ทว ่ า  เ หตุ ผ ลสำ า คัญ ท่ี คณะ
กรรมาธิการด้านสื่อฯ ของ สปท.เลือก
จะใส่ไว้ในช่วงแรกน้ัน พล.อ.อ.คณิต
อธิบายว่า ทุกประเทศในโลก ภาครัฐ
และภาคเอกชนต้องทำางานไปด้วยกัน 
ซึ่งภาครัฐนั้นท้ิงไม่ได้ เพราะภาครัฐใน
ทุกประเทศคือความสง่างาม ต้องเป็น
ตัวแทนประเทศ ไปประชุมกับองค์กร
ระดับนานาชาติ ดังนั้น เหตุผลท่ีเสนอ
ให้ 4 ตัวแทนหน่วยงานราชการเข้ามา
น้ัน เพือ่ส่งเสรมิ อย่าง ปลดัสำานกันายกฯ 
เพื่อดูกิจการต่างๆ และเชื่อมกับคณะ
รัฐมนตรี (ครม.), กระทรวงดีอี ดูเรื่อง
อินเทอร์เน็ต คอนเทนต์ และเป็นตัวแทน
ประเทศไปคุยเรื่องดาวเทียม กระทรวง
การคลัง ที่ใครๆ อยากดึงไปร่วมเพราะ
มเีงิน ซึง่หากไม่มเีงนิ เชือ่ว่าคงไม่เป็นท่า
ขณะท่ีปลดักระทรวงวัฒนธรรม ก็มองถึง
เรื่องสิ่งพิมพ์
 “ผมเข้าใจท่ีมีกระแสวิจารณ์ ผม
ก็ฟัง และตัดหน่วยงานออก 2 ต�าแหน่ง 
คือ ปลัดกระทรวงดีอี และปลัดกระทรวง 
การคลั ง  และยกโควตา น้ันให ้ กับ
สื่อมวลชน ท�าให้ตอนน้ีคณะกรรมการ
จากสื่อฯ มีเยอะท่ีสุด แต่พอเรื่องน้ี
เข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร 
เพราะหน้าท่ีของผมตอน สปท. คือ 
ศึกษา เสนอแนะ ซึ่งผมเชื่อว่าอาจมีการ
ปรับเปล่ียนได้ เพราะคนท่ีเป็นผู้บริหาร
ประเทศเขามองกว้างกว่า” พล.อ.อ.คณติ
อธิบายถึงเหตุผลในขณะนั้น 
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 กับมมุสะท้อนสำาคัญท่ี พล.อ.อ.คณติ 
เชือ่ว่าตวัแทนภาครฐัจะมบีทบาทส่งเสรมิ 
การทำาหน้าท่ีของส่ือมวลชน เพราะ
มองจากหัวใจคนรักนักข่าว ท่ีอยากให้
คุณภาพชีวิตดี อยากเห็นฐานเงินเดือน
ที่ชัดเจน หากมีราคากลาง มีมาตรฐาน 
เงินเดือนขั้นตำ่า มีตาราง มีสวัสดิการ 
อย่างคนป่วยมีกระเช้าไปเย่ียม เพราะ 
คนป่วยบางครั้งใช้นำ้าเปล่าฉีดก็ยังรักษา
หาย หากได้กำาลังใจ
 “ผมถามนักข่าวสายทหารบางคน
ว่า ทุกวันน้ีจ่ายเงนิเดือนอย่างไร เขาบอกว่า 
คนรวยอยู่ข้างบนนู้น นักข่าวก็ได้แค่นี้” 

สื่อต้องปรับตัวเอง 
ค�านึงถึงความมั่นคง

ของชาติ
 ขณะท่ีบทบาทของหน่วยงานรัฐ 
ต่อการปฏริปูสือ่มวลชนน้ัน พล.อ.อ.คณติ
ยำ้าว่า มีขั้นตอนการทำางานตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีจะแบ่งการ
ทำางานออกเป็น 4 ช่วงช่วงละ 5 ปี 
โจทย์ใหญ่คือ การสร้างดุลยภาพของ
เสรีภาพบนพื้นฐานจริยธรรมและการ
กำากับดูแลบนพื้นฐานประชาธิปไตย ที่มี
สทิธขิองประชาชนอยูย่อดสดุ ขณะท่ีสือ่ฯ 
และรัฐค่ันขนาบอยู่สองข้าง ในรูปทรง 
สามเหลี่ยม โดยทั้งประชาชน สื่อฯ รัฐ 
ต้องขับเคลื่อนร่วมกันลักษณะเส้นทาง 
ที่ไปกลับซึ่งกันและกัน 
 ในยุค สปท.นำาเสนอรายงาน
ปฏิรูปสื่อมวลชน มีประเด็นท่ีถูกวิจารณ์
หนักหน่วงคือ การให้ส่ือมวลชนต้องมี 
“บัตรอนุญาต” เป็นนักข่าว 
 ต่อเรื่องนี้ พล.อ.อ.คณิตยืนยันว่า 
ถูกตัดออกไปแล้ว แต่เหตุผลของการ
เสนอเรื่องน้ี มีท่ีมาสำาคัญจากตัวของ 
นักข ่าวเอง คือ สุนทร จันทร ์รังสี  

นักสือ่สารมวลชนและเจ้าของหนังสอืพมิพ์
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นตัวแทน เหมือนกับที่
เราต้องมีบัตรประจำาตัวประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม พล.อ.อ.คณติก็เห็น
ด้วยไม่น้อย เขายกตวัอย่างว่า “เราไม่รูส้กึ 
อย่างไรหรือ หากผมอยากเป็นสื่อ ไปซื้อ
กล้องถ่ายรปูมา แล้วบอกว่าผมขอเป็นสือ่ 
ถ่ายรูป ส่งข้อมูล ลงออนไลน์ โดยไม่รู้
ว่าละเมิดสิทธิหรือไม่ ผมคิดว่าการเป็น 
ผู้ส่ือข่าวง่ายขนาดน้ันเลยหรือ ควรจะ 
คัดกรอง หรือมีหลักการทำางานของ 
นักข่าวท่ีดี มีกลไก มีขั้นตอน เพื่อ
กำากับ ตรวจสอบ ส่งเสริมหรือลงโทษกัน 
สักหน่อย
 “ เหมื อน เ ราลงถนน ต ้ อ งมี 
ใบอนุญาตขับขี่ ผมมองว่าคือกติกา
กลางเท่านั้น ส่วนใบอนุญาตกี่ปี ขั้นตอน
อย่างไร เราไม่ได้เขียน เพราะต้องการ
ให้สื่อมวลชนไปดำาเนินการเอง แต่เรื่อง 
ใบอนุญาตนี้เราไม่เอาแล้ว และปรับ
เป็นแค่ใบรับรองท่ีต้นสังกัดออกให้กับ
พนักงาน อย่างหนังสือพิมพ์มีลูกน้อง 
กี่คนก็ออกใบรับรอง แค่นั้น”
 ส่วนอีกประเด็น กับมาตรการ
กำากับการเผยแพร่ข่าวออนไลน์ท่ีต้องถูก
ปฏริปูด้วย ท่ีมาเรือ่งน้ี พล.อ.อ.คณติบอก
ว่า ได้เลง็เห็นปัญหาใหญ่ท่ีจะเกิดขึน้จาก
การนำาเสนอข่าวสารของสื่อออนไลน์
  “ตอนท่ีเราจะเขียน จะทำาอะไร
ต้องกล้า ก็มีคนประท้วง อย่างคำาจำากัด
ความของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน 
ไปเตะเรือ่งสือ่ออนไลน์ด้วย ก็มคีำาวิจารณ์ 
ทางคณะนำามาถกกัน และเห็นว่ายังไงก็
ต้องทำา เพราะมาแล้ว มาเคาะประตูเรา 
อยู่ในโทรทัศน์มือถือเรา หากเราไม่ทำา 
ใครเขาก็ต้องทำา ดังนัน้ เราจงึตดัสนิใจทำา 
โดยเขียนไว้ชัด ยกตัวอย่าง เหมือนเรามี
แกงอยูช่ามหน่ึง หากเทท้ิง ทุกคนจะอดกิน 
แล้วก็จะหกลงพื้นเลอะเทอะ เราควร
เลือกแกงท่ีไม่ดี แล้วตักออก จึงเป็น 
ข้อสรปุคือ คำานยิามสือ่ออนไลน์ คือ คนท่ี

ทำาหน้าทีเ่ป็นประจำา มีรายได้ประจำาต้อง
มีใบอนุญาต หากไม่ทำาประจำา ไม่เกี่ยว 
อย่างคนท่ัวไปท่ีเขาโพสต์ข้อมูลออนไลน์
ไม่มีรายได้ ไม่ประจำา ก็ไม่เกี่ยว
 “นอกจากน้ีในยุคท่ีเสรีภาพบน
โลกออนไลน์เบ่งบาน เราพบว่าช่อง
ทางออนไลน์น้ันได้รับการตอบรับดีกว่า 
สื่ อหลัก และบางครั้ ง เสรีภาพทาง
ออนไลน์น้ันถูกใช้จนเกินขอบเขต และ
สร้างผลกระทบต่อบุคคลและสร้างความ
สะเทือนใจกับผู้เสพสื่อออนไลน์หลายต่อ
หลายครั้ง”
 ตามแผนปฏิรูป ด้านการดูแล
ส่ือออนไลน ์นั้นมี โมเดลกำากับ โดย 
พล.อ.อ.คณติยกให้เป็นหน้าท่ีของ กสทช. ท่ี 
ต้องจดัระเบียบ ผ่านการเชญิผู้ประกอบการ 
เข้าพูดคุย เพื่อให้การทำาธุรกิจน้ันมีการ
ส่งเสริมข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันต้อง
ไม่ละเมิดสิทธิ นอกจากน้ันจะส่งเสริม
บทบาทให้ภาคประชาสงัคมร่วมตรวจสอบ 
และกำากับดูแล หากสื่อออนไลน์ไหน 
ไม่มีความน่าเชื่อถือ ประชาชนต้อง
แยกแยะ และไม่เข้าไปสนับสนุน 
 ดังนั้น ภาพของสื่อมวลชนใน
ยุคปฏิรูปอย่างเข้มข้นน้ัน ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน
สื่อมวลชนต้องปรับตัวเอง ให้ทำาหน้าท่ี
อย่างรับผิดชอบ และคำานึงถึงหน้าท่ี 
ในบทบาทผู้ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ
 “พล.อ.อ.คณิต” บอกว่า มีโมเดล
การกำากับสื่อท่ีน่าสนใจคือ ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ สื่อมวลชนจะไม่นำาเสนอข่าว
ท่ีสร ้างผลกระทบต ่อการท ่องเ ท่ียว
หรือเศรษฐกิจ แต่ส่ิงท่ีจะนำามาใช้ใน
ประเทศไทยน้ันหากเป็นสิ่งท่ีดีก็นำามา
ต่อยอดและปรับใช้ โดยแผนปฏิรูปท่ี
คณะกรรมการศกึษานัน้คือ การวางกลไก 
ท่ีเป็นความหวัง ท่ีคณะกรรมการปฏิรูป
หวังให้สื่อมวลชนมีการทำางานท่ีเป็น
มาตรฐาน รับผิดชอบต่อสังคม และ
ประเทศชาติ
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ปรับให้อยู่ ได้ข่าวมีคุณภาพ

ส่องธุรกิจ มีเดีย-นสพ.
กลุ่มอาเซียน-สหรัฐ-อังกฤษ

Chapter 6
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 เพื่อให้เห็นสภาพภูมิทัศน์สื่อ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น

กับวงการสื่อสารมวลชนและการบริโภค

ข่าวสารของคนท่ัวโลก ไม่ใช่เฉพาะแค่

ในประเทศไทย จากรายงานข้อมูลใน

บทส่งท้ายต่อจากนี้ นำาเสนอเรื่องราว

ของการปรับตัวของธุรกิจส่ือมวลชนท้ัง

ขอรับบริจาค (Donation) เพื่อการ

ทำาข่าวท่ีมีคุณภาพไปพร้อมกัน อัน

แสดงให้เห็นว่าแม้องค์กรธุรกิจสื่อและ

สื่อมวลชนหลายประเทศท่ัวโลกจะต้อง

ต่อสู้ ด้ินรนทางธุรกิจเพื่อทำาให้องค์กร

อยู่รอด ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์-วิทยุ-เว็บไซต์

ข่าวของบางประเทศใน

กลุ่มอาเซียน เพื่อให้อยู่รอด

ทางธุรกิจ ตลอดจนการนำา

เสนอข้อมูลท่ีทำาให้ทราบถึง

การปรับตัวของส่ือกระแส

หลักอย่าง ”หนังสือพิมพ์” 

ท่ีมีการปรับตั วตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และการบริโภคข่าวสารท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป โดยโฟกัสไปที่หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่

ทรงอทิธพิลในประเทศสหรฐัอเมรกิาและ

อังกฤษ

 พบว่าในปี ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา 

อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์สหรัฐประสบ

ความสำาเร็จในการเพิ่มยอดสมาชิกทาง

ออนไลน์ (Subscription) ได้  7%  นำา

โดยเดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส (The New 

York Times) และเดอะ วอชิงตัน โพสต์ 

(The Washington Post) ขณะที่สื่อใน

ฝ่ังอังกฤษอย่าง เดอะ การ์เดียน (The 

Guardian) สามารถลบคำาสบประมาท

ด้วยการใช้สูตรผสมผสานระหว่างการ

เพ่ิมผู้อ่านแบบ  Subscription  และการ

ไม่ว่าจะเป็นสื่อแขนงไหน 

และทำางานอยูใ่นจดุไหนของ

แผนท่ีโลก ท้ังหมดก็จะต้อง

ทำางานโดยยึดหลักสำาคัญ

ของการเป็นสื่อมวลชนท่ีดี  

มคุีณภาพ มคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคม เพื่อรักษาความ

เป็นมืออาชีพของตัวเองและ

องค์กรไว้เป็นหลักสำาคัญ 

ในการทำาหน้าที่สื่อ 

 ติ ด ต า ม เ นื้ อ ห า ท้ั ง หมด ท่ี  

น่าสนใจดังกล่าวได้จากบรรทัดต่อจากนี้
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 ท่ามกลางพายุลูกใหญ่ท่ีเรียก

ว่า “Disruptive Technology” ส่ง

ผลกระทบต่อสื่อกระแสหลักดั้งเดิม ท้ัง

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ เป็น

อย่างมาก ท้ังในเชิงบวก และเชิงลบ 

หลักใหญ่ก็คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลีย่นแปลงไป รปูแบบของการนำาเสนอ

ที่มีการสร้างสรรค์แปลกใหม่มากขึ้น 

 สำ าหรั บ ส่ื อกระแสห ลักใน

ยุคเดิม จำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความท้าทาย 

เหล่าน้ี อย่างหนังสือพิมพ์ ซึ่งแต่เดิม

คนทำาหนังสือพิมพ์ก็ คุ้นชินกับคำาว่า 

“Space and Time” คือ ต้องนำาเสนอ

ข่าวสาร เน้ือหาสาระ บทวิเคราะห์

ความคิดเห็น ในพื้นท่ีจำากัด ภายใน

เวลา (ปิดต้นฉบับ) ที่จำากัดอยู่แล้ว มา

วันนี้เทคโนโลยีการส่ือสาร การเข้า

ถึงอินเทอร์ เน็ตของผู้รับสาร ทำาให้

พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของคน

ยุคปัจจุ บันเปล่ียนไปสู่แพลตฟอร์ม

ออนไลน์บนอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต 

มากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเอาชนะ

หนังสือพิมพ์ได้ท้ังพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างไม่

จำากัด และไม่ต้องรอเวลาปิดต้นฉบับ 

สามารถเสิร์ฟข่าวท่ีผู้อ่านต้องการได้ใน

เวลารวดเร็วหลังเกิดเหตุการณ์ อัพเดต

สถานการณ์ได้เป็นระยะ เมื่อส่ือเดิมถูก

สั่นคลอนโดยสื่อใหม่ท่ีตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกับความ

ตอ้งการมากกว่า จงึเป็นธรรมดาท่ีเมด็เงิน 

โฆษณาท่ีแตเ่ดมิเคยเป็นกอบเป็นกำา ไหล

ไปสูม่อืผู้มาใหมม่ากขึน้ จนสง่ผลกระทบ

ต่อสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมาก 

 สื่อสิ่งพิมพ์ ท่ียังพอจะอยู่ กัน 

ไปได้ก็ต้องปรับนโยบายการบริหาร

งานใหม่ ปรับลดหน้า ปรับรูปแบบ

กระบวนการผลิต ปรับโครงสร้างองค์กร 

เป็นต้น

 ปรากฏการณ์นี้ ไม่ ไ ด้ เพียง

เกิดขึ้นในประเทศไทย หากแต่การ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของส่ือเกิดขึ้นใน

ลกัษณะเดยีวกันในทุกประเทศในภมิูภาค

อาเซียน

 โดยตวัอยา่งการปรบัตวัของสือ่

ในประเทศเพื่อนบ้านท่ีกำาลังเผชิญหน้า

กับพายลุกูเดยีวกันน้ี ซ่ึงเกิดขึน้กับวงการ

ส่ือท่ัวโลก แม้จะยังไม่สามารถบอกได้ 

เต็มปากเสียทีเดียวว่า จะเป็นทิศทางท่ี

ตอบโจทย์ความอยู่รอดของสื่อยุคเดิม

หรอืไม ่แตพ่วกเขาก็ได้เริม่ตน้แลว้กับการ

ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง

เวียงจันทน์ ไทม์ส :
 เมื่อหนังสือพิมพ์ต้องมองหา

ธุรกิจอื่น 
 หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส

เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับเดียว

ของ สปป.ลาว เกิดขึ้นพร้อมกับการ

เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท่ีจังหวัด

หนองคาย เม่ือปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 

1994) เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยาก

เห็นของประชาชนลาวตอ่ขา่วคราวความ

เคลื่อนไหวของโลก และโลกที่มีต่อลาว

 หนังสือพิมพ์ในประเทศลาว

เป็นของรัฐ 100% แต่สำาหรับเวียงจันทน์

ไทม์สการบริหารไม่ได้พึ่งพางบประมาณ

ของรัฐทั้งหมด หากแต่บริหารในรูปแบบ

ก่ึงเอกชน กล่าวคือ รัฐจ่ายเงินเดือน

ให้พนักงาน 40 คน แต่ท่ีน่ีมีพนักงาน

รวมประมาณ 70 คน ซ่ึงส่วนท่ีเหลือ 

สื่ออาเซียนกับการปรับตัว ถึงแพลตฟอร์มจะเปลี่ยนไป 
แต่สิ่งที่ต้องคงไว้คือ “คุณภาพ”

เรื่อง : สุมนชยา จึงเจริญศิลป์
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ถือเป็นต้นทุนการผลิตท่ีหนังสือพิมพ์จะ

ตอ้งบรหิารจดัการเอง ซึง่ท่ีมาของรายได้

ก็ไมไ่ดแ้ตกตา่งจากหนังสอืพมิพท่ั์วไปคือ  

รายได้จากการโฆษณา รายได้จากการขาย

 ในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 

เวียงจันทน์ไทม์สเปิดช่องทางเว็บไซต์ 

www.vientianetimes.org.la/ ให้ผู้อ่าน

ได้มีทางเลือกมากขึ้น และหวังทำารายได้

จากค่าโฆษณาในพ้ืนท่ีเว็บไซต์ อย่างไร

ก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป มาสู่ยุคท่ีผู้คน 

ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์เสียเป็น 

ส่วนใหญ่ นอกจากเม็ดเงินโฆษณาท่ีหายไป 

ในสื่อสิ่งพิมพ์ จากผู้อ่านท่ีลดลงถึง 

รอ้ยละ 50 ในชว่ง 2 ปีท่ีผ่านมาแลว้ รายได ้

จากโฆษณาในเว็บไซต์ และค่าสมาชิก

จากผู้อ่านในเว็บไซต์ (เริ่มต้นระบบ 

Online Subscribe เมื่อปี พ.ศ. 2550) 

อีกท้ังค่าบริการ SMS ข่าวท่ีเหมือนจะ 

ล้าสมัยไปแล้ว ก็ไม่ได้มาชดเชยส่วนท่ี 

ขาดหายไปได้เลย ในขณะท่ีต้นทุนการผลิต 

ยังคงเดิม และมีแนวโน้มมากขึ้น ท้ัง 

ในเรื่องของต้นทุนบุคลากรท่ีต้องจ่าย 

เ งิ น เ ดื อน ใ ห้พนั ก ง านส่ วน ท่ี ไม่ ใ ช่  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และต้นทุนในการ 

จัดพิมพ์ ซึ่งปัจจุบันเวียงจันทน์ไทม์ส 

ได้จ้างพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ของรัฐบาลอยู่ 

ทำาให้บรรดาผู้บริหารจำาเป็นต้องขบคิดท่ี

จะให้ธุรกิจนี้ได้ไปต่อ

 ลา่สดุ ท่านสะหวันคอน ราดซะ

มนตรี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแถลงข่าว 

วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว สปป.ลาว ซึง่

ท่านเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ 

ไทม์ส และ ท่านทองหล่อ ดวงสะหวัน 

บรรณาธกิารสำานักงานหนังสอืพมิพภ์าษา

ตา่งประเทศ และคณะสมาคมนักขา่วลาว 

(Lao Journalists Association) เดินทาง 

เยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการ

ประชมุใหญส่มาพนัธนั์กหนังสอืพมิพแ์ห่ง

อาเซยีน ครัง้ท่ี 19 (19th Confederation 

of ASEAN Journalists) คณะของท่าน

จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ปรับตัวอย่างไร 

ในส่วนของเน้ือหา คุณภาพยังเป็นสิ่ง

สำาคัญที่กองบรรณาธิการให้ความสำาคัญ

 “เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ยังคง

เดิม ในส่วนของการขายพื้นที่โฆษณาใน

หนังสือพิมพ์ ส่วนที่เป็น Advertorial ก็

จะมกีารระบุไว้ชดัเจนว่าเป็นพืน้ท่ีโฆษณา 

ในส่วนของข่าว ก็ยังคงต้องน�าเสนอ 

ข้อเท็จจริง ตอบสนองความต้องการรับรู้

ขอ้มลูขา่วสาร น�าเสนอสิง่ท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้อา่น เพราะความน่าเชือ่ถือคือจดุแขง็ 

ของห นั งสื อพิ มพ์ ”  บ ร รณาธิ ก า ร

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส กล่าว

อยู่บนแพลตฟอร์มที่ถูกต้อง
สร้างความเกี่ยวข้องกับผู้รับสาร
 ในกัมพูชาวิทยุยัง เ ป็นส่ือ ท่ี 

ได้รับความนิยมท่ีสุด จากข้อมูลจำานวน

ประชากรล่าสุดเมื่อปี 2560 ของประเทศ

น้ี มีประชากรประมาณ 16 ล้านคน 

ในจำานวนน้ีอาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ 

เมืองหลวงของประเทศประมาณ 2 ล้าน

คน ประชาชนท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมี

ประมาณ 4.11 ลา้นคน และมผู้ีใชเ้ฟซบุ๊ก 

จำานวน 4.1 ล้านบัญชี หรือประมาณร้อย

ละ 25.5 ของประชากรทั้งหมด

ได้ถือโอกาสน้ีเดินทางไปดูเครื่องพิมพ์

สำาหรับการพาณิชย์ เนื่องด้วยตอนนี้ทาง

คณะผู้บรหิารของหนังสอืพมิพเ์วียงจนัทน์ 

ไทมส์ กำาลงัคิดจะยกเลกิการว่าจา้งพมิพ์

หนังสือพิมพ์โดยโรงพิมพ์ภายนอก โดย

จะหันมาผลิตเอง ซึ่งจากจำานวนยอด

พิมพ์ 3,500 ฉบับต่อวัน หนังสือพิมพ์

ออกทุกวันจันทร์ ถึงเสาร์ การท่ีจะคิด

ลงทุนซ้ือเครื่องพิมพ์จะต้องดูถึงความ

คุ้มค่า และการต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วย 

ซึ่งตรงน้ีทางคณะได้เล่ารายละเอียดว่า 

เครื่องพิมพ์ท่ีกำาลังพิจารณาจัดหาอยู่นั้น 

นอกจากเพื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้ว จะ

นำาไปใช้ในการรับผลิตสิ่งพิมพ์อื่นๆ ให้

แก่องค์กร หรือธุรกิจภายนอกด้วย อาทิ 

โฆษณาร้านอาหาร โรงแรม หรือบริการ

ต่างๆ  

 ปัจจุบัน นอกจากหนังสือพิมพ์ 

เวบ็ไซต ์SMS บรกิารซอฟตแ์วรแ์ปลภาษา

แล้ว เวียงจันทน์ไทม์สเองก็ไม่สามารถ

ปฏเิสธการกระโดดเขา้ไปในแพลตฟอรม์

ท่ี ต อบ โ จทย์ ค ว ามต้ อ ง ก า ร ขอ งผู้

บริโภคข่าวสารอย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

(@vientianetimesonline) รวมท้ังยัง

มีแอปพลิเคชันให้สามารถดาวน์โหลด

เพ่ืออ่านข่าวได้เช่นเดียวกับท่ีตีพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งหน่ึงท่ี 

ผู้บริหารได้เน้น  คือ ไม่ว่าในเชิงธุรกิจยำ้า
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 แม้ตามกฎหมายกัมพูชาจะ

ให้คนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของ

หนังสอืพมิพไ์ด ้แตก่ฎหมายและขอ้จำากัด 

หลายอย่าง ประกอบกับขนาดจำานวน

ประชากรของประเทศ ก็ไมไ่ด้หมายความ

ว่าหนังสือพิมพ์จะแพร่หลายไปตามต่าง

จงัหวัด หรอืพืน้ท่ีห่างไกลมากนัก ปัจจบุนั

มีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษตีพิมพ์ใน

กัมพูชา 2 ฉบับ คือ Phompenhpost  

และ Khmer Times หลงัการปิดตวัไปของ 

Cambodia Daily ขณะท่ีหนังสือพิมพ์

ท้องถ่ินท่ีมีจำานวนมากน้ัน ก็ไม่ได้มี 

ยอดพิมพ์ท่ีสูง อาทิ เกาะสันติภาพ ท่ี

มียอดพิมพ์ประมาณวันละ 5 พันฉบับ

เท่านั้น 

 น่ันทำาให้วิทยยุงัเป็นสือ่ท่ีเขา้ถึง

ประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะในท้องที่

ห่างไกล ซึง่ในกัมพชูามสีถานวิีทยทุ้องถ่ิน 

กระจายในพื้นที่ต่างๆ จำานวนมาก 

 อย่างไรก็ตาม ความท่ีต้อง

แข่งขันกันเองของส่ือวิทยุ ทำาให้นักวิทยุ

ไม่สามารถท่ีจะหยุดน่ิงอยู่กับท่ีได้ ต้อง

ใช้โอกาสท่ีมีจากเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า

พฒันารปูแบบการนำาเสนอให้เขา้ถึง และ

ถูกใจคนฟังมากขึ้น

 ตัวอย่างของ Radio France 

International (RFI) ภาคภาษาเขมร ที่

แมจ้ะเป็นสำานักขา่ววิทยตุา่งประเทศภาค

ภาษาเขมรหน่ึงเดยีวท่ียงักระจายเสยีงใน

ระบบวิทยุอยู่ที่คลื่น 92 เมกะเฮิรตซ์ ใน

กรุงพนมเปญ และจังหวัดเสียมราฐ กับ

คลืน่ 94.5 ท่ีจงัหวัดพระตะบอง กำาปงจาม 

และพระสีหนุ แต่เมื่อคู่แข่งอย่าง Radio 

Free Asia (RFA) รวมท้ัง Voice of 

America (VOA) เปลีย่นไปกระจายเสยีง

ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทำาให้ RFI เอง

ก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธการเข้ามาเล่น

บนพื้นที่นี้ด้วยได้  

 ปัจจุบันยอดผู้กดไลค์บนเพจ

ของ RFI ภาษาเขมรอยู่ที่ 3.6 ล้านคน 

ขณะท่ี RFA ภาษาเขมร และ VOA ภาษา

เขมร อยู่ที่ 5.3 ล้านคน และ 6.3 ล้าน

คน ตามลำาดับ

 เมือ่อยูบ่นแพลตฟอรม์เดียวกัน

สิ่งที่ต้องแข่งขันกันก็คือ Content ซึ่งจะ

ไปได้มากแค่ไหนส่วนหนึ่งก็อยู่ท่ีทิศทาง

ขององค์กร แตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยพืน้ฐาน 

RFI ยังมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ 

รับรู้ข่าวสารของประชาชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ ง ท่ี ในประเด็นท่ีมีผลกระทบ

โดยตรงต่อการดำาเนินชีวิต คุณภาพชีวิต 

ซึ่งการเข้าถึงแหล่งข่าว การได้มาซึ่ง 

รายละเอียดความคืบหน้า คุณภาพข่าว

ยงัเป็นสิง่สำาคัญอนัดับแรก ขณะท่ีเทคนิค

การนำาเสนอ โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม

ใหม่อย่างเฟซบุ๊กไลฟ์นั้น ได้รับความ

นิยมอย่างมาก เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ฟัง

สามารถแสดงความคิดเห็น และตอบโต้

กับผู้ดำาเนินรายการแบบเรียลไทม์ได้ 

Thmey Thmey : 
ยิ่งสื่อออนไลน์

ยิ่งต้องแข่งคุณภาพ
 thmey thmey.com เป็น

เว็บไซต์ข่าวสาร และสาระบันเทิงยอด

นิยมอันดับต้นๆ ในหมู่ผู้รับข่าวสารทาง

สื่อออนไลน์ในกัมพูชา ทเมย ทเมย เป็น

สำานักข่าวออนไลน์ท่ีมีทีมข่าวเป็นของ 

ตัวเองกว่า 20 ชีวิต เผยแพร่ผ่านทาง

ทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ 

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรือ

ช่องยูทูบ

 คุณเลือง เดอลุจ บรรณาธิการ

ของทเมย ทเมย กล่าวว่า สื่อออนไลน์

นอกจากจะต้องแข่งขันกับสื่อออนไลน์

ด้วยกันเองแล้ว ทุกวันน้ีหนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ วิทยุ ล้วนแต่เข้ามาเล่นบน

พื้นท่ีน้ีกันหมด ทำาให้กลายเป็นว่าน่ีเป็น

พื้นท่ีท่ีมีการแข่งขันสูงมาก การมุ่งเน้น

เอาแต่ความเร็วอย่างเดียว โดยขาด

ความระมดัระวังในเรือ่งของความถูกตอ้ง  

รอบด้าน ครบถ้วน ในระยะยาวจะทำาให้

สูญเสียความน่าเชื่อถือ

 “ทเมย ทเมยมุ่งเน้นน�าเสนอ

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน โดย

ให้ความส�าคัญกับความถูกต้อง ขณะ

เดียวกันในส่วนของสาระวาไรตี้นั้น เรา

มุง่เน้นสาระเชงิสรา้งสรรค์ อาทิ ตวัอยา่ง

ของบุคคลท่ีเป็นแรงบันดาล ท่ีจะให้

ข้อคิดการด�าเนินชีวิตแก่คนท่ัวไป บน

แพลตฟอร์มเดียวกัน สิ่งที่คนอื่นมี หาก

เป็นสิง่ท่ีผู้บรโิภคชอบเราก็ตอ้งม ีและตอ้ง

มจีดุขายท่ีเฉพาะของตวัเองด้วย ทุกวันน้ี 

นักข่าวของทเมย ทเมยไม่ได้เขียนข่าว

เพื่อลงเว็บไซต์อย่างเดียว แต่ทีมข่าวยัง

ออกไปเก็บภาพ รายงานสดจากสถานที่

เกิดเหตุ ถ่ายคลิปวิดีโอ ตัดต่อ ลงเสียง 

ท้ังหมดนีคื้องานท่ีเรามุง่เน้นคุณภาพ เพือ่

ที่จะแข่งขันในยุคเทคโนโลยี”
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Project 2018  ของสถาบันรอยเตอร์ส

เพื่อการศึกษาวารสารศาสตร์ พบว่า

ในปี  2017  ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรม

หนังสือพิมพ์สหรัฐประสบความสำาเร็จ

ในการเพิ่มยอดสมาชิกทางออนไลน์  

(Subscription) ได้  7%  นำาโดย เดอะ

นิวยอร์ก ไทม์ส (The New York Times) 

และเดอะ วอชิงตัน โพสต์ (The Wash-

ington Post) ขณะท่ีสือ่ในฝ่ังองักฤษอยา่ง 

เดอะ การ์ เ ดี ยน 

(The Guardian) 

สามารถลบคำาสบ

ประมาทด้วยการ

ใช้สูตรผสมผสาน

ระห ว่ า งกา ร เพิ่ ม 

ผู้ อ่ านแบบ  Sub -

s c r i p t i o n   แ ล ะ

การขอรับบริ จาค  

(Donation) เพื่อการทำาข่าวท่ีมีคุณภาพ

ไปพร้อมกัน 

ฟื้นศรัทธาสื่อในยุค “ข่าวปลอม”
 Fake News  กลายเป็นคำา 

ท่ีมาแรงท่ีสดุของแวดวงสือ่มวลชนท่ัวโลก

ตลอดปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนั ท่ามกลาง

การขยายตวัอยา่งเตม็ท่ีของโซเชยีลมเีดีย 

ท่ัวโลก และมีประธานาธิบดีโดนัลด์ 

ทรัมป์ ของสหรัฐ เป็นผู้นำาการใช้กลยุทธ์ 

เฟคนิวส์บ่ันทอนเครดิตสื่อขั้วตรงข้าม

บ่อยครั้ง อัตราการใช้คำานี้ท่ีเพิ่มขึ้นถึง 

365%  จากปี 2016 ทำาให้พจนานุกรม

ชื่อดังอย่างคอลลินส์ (Collins) ยกให้ 

เฟคนิวส์เป็นคำาแห่งปี 2017 ไปเรียบร้อย

แล้ว

ถึงเวลากลับมาของ ‘สื่อมืออาชีพ’
เรื่อง : นันทิยา วรเพชรายุทธ

 รายงานเรื่องสื่อของรอยเตอร์ส 

ระบุว่า จากมมุมองของคนท่ัวไปน้ัน Fake 

News  ไม่ได้จำากัดนิยามแค่เพียงข่าว 

ปลอมลวงโลกเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุม

ไปถึงความหมายในแง่ลบอีกหลายอย่าง 

อาทิ การรายงานข่าวคุณภาพตาและมี

อคต ิการสาดสทีางการเมอืง การโฆษณา

ออนไลนท่ี์ชวนให้เขา้ใจผิด และการป้ันนา 

เป็นตัวบนโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งแม้ว่า

เฟคนิวส์จะไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นท่ี

ชัดเจนว่าโซเชียลมีเดียและการสื่อสาร 

ในยุคดิจิทัลคือตัวแปรสำาคัญท่ีทำาให้

ปัญหาขยายเป็นวงกว้างไปอย่างรวดเร็ว

 เค วิน เคลลี  ผู้ ร่ วมก่อตั้ ง

นิตยสารไวรด์ (Wired)  ได้กล่าวไว้ว่า 

เหล่าผู้มีอำานาจไม่ใช่ผู้กำาหนดความจริง 

อกีตอ่ไป หากแตเ่ป็นเครอืขา่ยของมวลหมู่ 

คนท่ัวไปต่างหาก ดังน้ัน ความเชื่อถือ 

ศรัทธาในส่ือดั้งเดิมต่างๆ จึงลดลง ใน

ขณะท่ีอินเทอร์เน็ตเป็นผู้เปิดโลกใหม่ 

ใ ห้สาธารณชน และทำาใ ห้พื้น ท่ี ใน

อินเทอร์เน็ตวันน้ีซ่ึงเต็มไปด้วย  “ข้อเท็จ

จรงิ” “ขอ้เท็จจรงิทางเลอืก” และ “ขอ้เท็จ

จริงใหม่ท่ีมาหักล้าง”  สร้างความสับสน 

ให้ผู้รับสารอยู่บ่อยครั้ง

้ำ

่ำ

 อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์

ท่ัวโลกในปี 2017 ท่ีผ่านมา ยังคงเต็ม

ไปด้วยความท้าทาย การปรับเปล่ียน

แพลตฟอร์มและโมเดลทางธุรกิจใหม่

ให้ทำาเงินในยุคดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่าย 

หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กต่างทยอยล้มหาย

ตายจาก ขณะทีเ่ม็ดเงินโฆษณาออนไลน์

ยังคงถูกผูกขาดอยู่ในมือคู่  Duopoly 

อย่าง  กูเกิล (Google)  และเฟซบุ๊ก  

(Facebook)    ร้ายแวดวงส่ือมวลชน 

โดยรวมยังถูกเขย่าศรัทธาจากปัญหา

ข่าวปลอมลวงโลก (Fake News) ท่ี

มีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง

สหรัฐอเมริกา เป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน 

ตัวหลัก  แต่กระน้ัน ปี 2017 ก็ยังได้

ชื่ อ ว่า เ ป็นปี ท่ี ส่ือวงการ  หมึกเริ่ม 

มองเห็น “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” มาก

ที่สุดตลอดหลายปีมานี้เช่นเดียวกัน

 แสงสว่างท่ีว่าน้ีไม่ใช่การกลับมา 

รุง่เรอืงของอตุสาหกรรมหนงัสอืพมิพ ์ซึง่

จะไมม่วัีนน้ันอกี หากแตเ่ป็นทางรอดของ

หนังสือพิมพ์หลังจากผ่านการลองผิด

ลองถูกมาหลายปี หนังสือพิมพ์หัวใหญ่

หลายฉบับท้ังในสหรัฐและยุโรปสามารถ

กลับมา  “เพิ่มยอดสมาชิก”  และ  “ทำา 

รายได”้ เมือ่วิกฤตขา่วลวงเป็นแรงกระตุน้

ให้เกิดดีมานด์  “ความจริงโดยสื่อมือ

อาชีพ”  ขณะท่ีความเพลี่ยงพลาของ 

โซเชียลมี เ ดียรายใหญ่ในทะเลแห่ง

ขา่วสาร ก็อาจเป็นโอกาสให้หนังสอืพมิพ์

ลดการยึดติดอยู่ กับแพลตฟอร์มใด

แพลตฟอร์มหน่ึงมากเกินไปในปีน้ีตาม

มาเช่นกัน

 จากรายงาน  Digital News 

ซำ้า

น�้า

้ำ
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 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าทรัมป์จะ

เป็นผู้นำากลยุทธ์เฟคนิวส์เพื่อหวังผล

ทางการเมอืงกลบการสบืสวนกรณรีสัเซยี

แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐ หรือเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากยุค

ของสือ่ขาลงแตเ่ดิมอยูแ่ลว้ ซ่ึงผลสำารวจ

ของแกลลัพโพลล์เมื่อปี 2016 พบว่า มี

ชาวอเมริกันเพียงแค่ 32%  ท่ีเชื่อมั่นใน

สื่อมวลชน แต่สิ่งท่ีไม่อาจปฏิเสธได้คือ 

สือ่และสาธารณชนไดต้ระหนักถึงปัญหา

ความรุนแรงของข่าวปลอมกันมาก

ท่ีสุดในปีท่ีแล้ว และคาดว่าจะนำาไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลงตามมาท้ังบนรูปแบบ

สื่อเดิมและบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ใน 

ปี 2018 นี้ โดยรายงานของรอยเตอร์ส 

ระบุว่า ในปีน้ีมีการคาดว่าจะได้เห็น

การมุ่งแก้ปัญหาเฟคนิวส์กันมากขึ้น

โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มท่ีสามอย่าง

สื่อสังคมออนไลน์ ท่ีคาดว่าจะมีการทุ่ม

งบลงทุนท้ังในด้านไอทีและทรัพยากร

มนุษย์เพื่อเร่งอุดช่องโหว่น้ี ขณะท่ีส่ือ 

สิ่งพิมพ์อาจทยอยเข้าร่วมเครือข่าย 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูรว่มกัน

มากขึ้น อาทิ เครือข่าย  International 

Fact-Checking Network (IFCN)

จากรายได้โฆษณา
สู่การมุ่งฐานสมาชิก

 ชยัชนะของโดนลัด์ ทรมัป์ ในการ 

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อวันท่ี 

8 พฤศจิกายน 2016 ทำาให้สาธารณชน 

ชาวอเมริ กันหันมาตื่นตัวกับการรับ

ข่าวสารอีกครั้ง โดยเฉพาะการยอม

จ่ายเงินเพื่อซื้อข่าวท่ีน่าเชื่อถือได้ โดย

สะท้อนจากยอดสมาชิก (Subscriber) 

ของหนงัสอืพมิพ ์“นิวยอรก์ ไทมส์” (NYT) 

ท้ั ง ใ น ส่ ว น ดิ จิ ทั ล แ ล ะ สิ่ ง พิ ม พ์ ท่ี  

เพิ่มขึ้นถึง 41,000 คน ภายในเวลา

เพียง 1 สัปดาห์ ท้ังท่ีในช่วงเวลาน้ัน

มีเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ชื่อดังหลายแห่ง

ท่ีสามารถหาอ่านเ น้ือหาได้ฟรี แต่ 

ชาวอเมริกันจำานวนหน่ึงก็เลือกท่ีจะจ่ายเงิน 

ซื้อคุณภาพและความไว้วางใจมาก่อน

 NYT  นับเป็น 1 ในผู้นำาของ

อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์โลกท่ีใช้ความ

เป็นมืออาชีพพลิกวิกฤตของสถานการณ์

ข่าวปลอมตลอดปี 2017 ให้กลายมาเป็น

โอกาสได้ 

 โดยมียอดสมัครสมาชิกทาง

ดิจิทัลเพิ่มขึ้นติดต่อกันในทุกไตรมาส 

จนในรายงานผลประกอบการล่าสุด

เมื่อไตรมาส 3 มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้น

เป็นมากกว่า 2.5 ล้านคน จากเดิม 

1.8 ล้านคน ณ ส้ินปี 2016 ซ่ึงยอด

สมาชิกน้ียังสร้างรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้น 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 46% 

ไปอยู่ที่ 86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่า

รายได้จากการโฆษณาฉบับสิ่งพิมพ์ท่ี

ลดลง 20%  อยู่ท่ี 64.4 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (รายได้จากยอดสมาชิกแซงหน้า 

รายได้จากโฆษณาสิ่ งพิมพ์ครั้ งแรก 

ในไตรมาส 2) และสะท้อนความสำาเร็จ 

ในการเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ จากการ

อิงรายได้จากยอดโฆษณาไปสู่รายได้

จากยอดสมาชิก (Subscription-based 

model)

 NYT ได้ประกาศมาตั้งแต่เริ่ม

ต้นปี 2017 ว่า การทำางานข่าวหลังจากนี้ 

ตอ้งแตกตา่งออกไป โดยเป็นสว่นหนึง่ของ

การเปิดเผยรายงานเรื่อง “Journalism 

that stands apart” ที่ทีมงานส่วนหนึ่ง 

ในกองบรรณาธิการระดมสมองกันมา

ตั้งแต่ปี 2014 เพื่อหาทางปรับตัวไปสู่

ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน เพราะแม้บริษัท

จะมุ่งไปยังโมเดลธุรกิจแบบทำารายได้

จากค่าสมาชิก โดยเริ่มใช้ระบบจ่ายเงิน

ตามข่าวหรือคอนเทนต์ท่ีรับ หรือ Pay 

Wall มาตั้งแต่ปี 2011 แต่ปัญหาหลัก

ท่ีหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ในสหรัฐยังคง

เผชิญอยู่ก็คือ รายได้ทางออนไลน์กลับ

ไม่โตตามไปด้วยกัน เพราะโฆษณา

ทางดิจิทัลมากถึงราว 60%  ในสหรัฐถูก

ผูกขาดอยู่ในมือกูเกิล  และเฟซบุ๊ก  จนมี

การเรียกว่าเป็นคู่ผูกขาด  Duopoly  ใน

อุตสาหกรรมโฆษณาทางดิจิทัล

 เดวิด รูบิน รองประธานอาวุโส

ฝ่ายลูกค้าและแบรนด์ของ  NYT  ให้

สัมภาษณ์ตอนหนึ่งกับนิตยสารฟอร์บส์

ถึงการแขง่กับขา่วฟรบีนโลกอนิเทอรเ์น็ต

ว่า เป็นเพราะความเป็นสื่อมืออาชีพ

คุณภาพสูงท่ีควบคู่ไปกับการรายงาน

ข่าวที่มีเนื้อหาเข้มข้น และบวกกับความ

ที่เป็น “หนังสือพิมพ์” ซึ่งปัจจัยหลังนี้กลับ

มีความสำาคัญอย่างแทบไม่น่าเชื่อเลย 

ทีเดียวสำาหรับยุคดิจิทัล

 หากย้อนกลับไปยังสมัยดิจิทัล

ยุคเริ่มต้นเมื่อราว 20 ปีก่อน แนวคิดที่มี

ตอ่การได้มาซ่ึงขอ้มลูขา่วสารและความรู ้
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ในสมยัน้ันก็คือ สิง่เหลา่นีค้วรเป็นของฟรี

ท่ีไม่มีการจำากัดก้ันบนโลกอินเทอร์เน็ต 

แตก็่เป็นท่ีชดัเจนว่า ตน้ทุนของการได้มา 

ของข่าวเจาะลึกเข้มข้น การเข้าถึง

แหล่งที่มาของข่าว และการรายงานข่าว

เดียวท่ีมีคุณภาพสูงน้ัน ไม่อาจทำาให้

หนังสอืพมิพอ์ยูไ่ด้บนรปูแบบรายได้เดมิๆ 

อีกต่อไป ดังนั้น NYT จึงได้ตัดสินใจเมื่อ 

3 ปีก่อนว่าจะปรับรูปแบบธุรกิจของ

หนังสือพิมพ์ จากที่อิงกับรายได้โฆษณา

ไปสู่การพึ่งพารายได้จากค่าสมาชิก

 การ เปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว

นับเป็นก้าวแรกในการปรับทิศใหญ่

ของ NYT  จากการฟังเสียงบริษัทโฆษณา

ไปเป็นการฟังเสียงของผู้อ่าน เพราะจะ

ไม่มีใครยอมจ่ายเงินเป็นค่าสมาชิกหาก

ไมเ่ห็นคุณค่าหรอืไมไ่ด้ใชป้ระโยชน์อยา่ง

คุ้มค่ามากพอ และ  NYT ก็ต้องต่อสู้กับ

แนวคิดผิดๆ ท่ีว่า ข่าวก็คือข่าว ไม่ว่า

จะมาจากการรายงานของใครก็ตาม  

โดยต้องลงทุนมากข้ึนไปกับกระบวนการ

ทำาข่าวในทุกขั้นตอน เพื่อให้ข่าวของ

ตนเองแตกต่างไปจากรายอื่นจนมีคน

ยอมจ่ายเงินเพื่อสมัครสมาชิก

 “เราตอ้งตอ่สูกั้บความเชือ่ผดิๆ 

ท่ีว่า ข่าวทุกชิ้นเกิดขึ้นมาจากความจริง

หนึ่งเดียวเหมือนๆ กัน ส่ิงเดียวท่ีต่าง 

ออกไปก็คือ รูปแบบการเขียนของแต่ละคน 

เท่านั้น และไม่มีอะไรสามารถฉีกออกไป

จากความจรงิไดม้ากนกั ซึง่น่ีเป็นความคิด 

ท่ีไร้เดียงสา พวกเราต้องลงทุนไปอย่าง

มากว่าจะทำาอย่างไรให้ความจริงถูกค้น

พบออกมาได้ ต้องสืบสวน ตรวจสอบ 

และยืนยันความถูกต้อง เรามีความ

ชดัเจนในเป้าหมายและสิง่ท่ีเราทำา” รเูบน 

กล่าวถึงการลงทุนเพื่อให้ข่าวของตนเอง

แตกตา่งไปจากรายอืน่จนมคีนยอมสมคัร

สมาชิก

 อย่ า ง ไ ร ก็ ดี  NYT   ก็ ใช่ ว่ า 

จะอยู่บนการ “ขายข่าว”  ได้ท้ังหมด

เพี ย งอย่ า ง เ ดี ยว ในยุ ค น้ี  กล ยุทธ์

ห น่ึง ท่ี ถูกนำ ามาใช้ ไปพร้อมกันด้วย

ก็คือ  Contents Bundling  หรือการ 

ขายข่าวแบบพ่วงผสมคอนเทนต์อื่นๆ 

เช่น คอนเทนต์ทำาอาหาร Cooking 

และเกมครอสเวิร์ดส์ Crosswords 

ท่ีแยกออกมาต่างหากจากข่าวและได้รับ

ความนิยมจากผู้อ่าน นอกจากนี้ เมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ 2017 NYT ยังผนึก

พันธมิตรข้ามสายกับบริษัทสตรีมมิ่ง 

เพลงชื่ อดั งอย่าง   Spot i fy โดยให้

สิทธิเป็นสมาชิก  Spotify  Premium 

ฟรีหากสมัครสมาชิกแบบเข้า ถึงได้

ทุกเน้ือหาท่ีเสียค่าสมาชิกสัปดาห์ละ 

3.5 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงอาจเรียกว่าคุ้ม

ย่ิงกว่าคุ้มหากสมัครสมาชิก  Spotify 

เพียงอย่างเดียวท่ีเสียค่าสมาชิกในปี

แรกสัปดาห์ละ 5 ดอลลาร์สหรั ฐ 

นอกจากน้ี NYT ยังได้เริ่มทำาคอนเทนต์ 

ข่าวในรูปแบบ Audio File เมื่อปีที่แล้ว 

ตามทิศทางของส่ือรูปแบบเสียงท่ีกำาลัง

เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย 

 ขณะเดียวกัน การลดภาระค่า

ใช้จ่ายในองค์กรก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีพื้น

ฐานท่ีถูกนำามาปรับใช้ในทุกสำานักพิมพ์ 

โดยเม่ือกลางปีท่ีแล้ว NYT ได้ปรับ

กระบวนการ  Editing  ครั้งใหญ่ด้วยการ

ปลดบรรดาก๊อบป้ี เอดิเตอร์  (Copy 

Editor) ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบเช็กความ

ถูกต้องและรายละเอียดของข่าวก่อน 

เผยแพร่ ในฝ่าย Copy Desk ออกไปถึง

ครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดราว 100 คน เพื่อ

หันไปจา้งนักขา่วคุณภาพท่ีตอ้งทำาหน้าท่ี

ครบเครื่อง แม่นยำา และรวดเร็วมากขึ้น

ภายในขั้นตอนเดียวแทน โดยให้เหตุผล

ว่าจำาเป็นต้องรื้อโครงสร้างการทำางาน

ท่ีอิงกับโมเดลหนังสือพิมพ์ในสมัยเก่า 

และปรบัให้เขา้กับยคุใหมท่ี่มกีารรายงาน

ข่าวอย่างฉับไวทันท่วงทีมากขึ้นในยุค

ออนไลน์ ท่ีไม่สามารถรอการตรวจปรู๊ฟ

ของก๊อบป้ี เอดิเตอร์หลายคนต่อข่าว  

1 ชิ้นเหมือนที่ผ่านมาได้อีก

 “วอชิงตัน โพสต์” (Wapo)   

นับเป็นหนังสือพิมพ์รายใหญ่อีกฉบับ

ในสหรัฐท่ีมุ่งกลยุทธ์ใช้ความเป็นสื่อ 

มืออาชีพ ท่ีมีมรดกสร้ างชื่ อจากคดี 

วอเตอร์เกต (Watergate) ในอดีต รุก

การขยายฐานสมาชิกในยุคของทรัมป์

และข่าวปลอมท่ีแพร่หลาย จนสามารถ

เพิ่มจำานวนสมาชิกทางออนไลน์ได้ทะลุ 

1 ล้านคน เมื่อเดือนกันยายน ปีที่ผ่านมา 

และทำาให้เป็น 1 ใน 3 หนังสือพิมพ์

ท่ีมียอดสมาชิกออนไลน์มากท่ีสุดตาม

หลัง NYT ที่ 2.5 ล้านคน และวอลสตรีท 

เจอร์นัล (Wall Street Journal) 1.27 

ล้านคน ในเดือนเดียวกัน โดยทำารายได้ 

จากโฆษณาทางดิจทัิลมากกว่า 100 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 3 ไตรมาสแรก

ของปีที่แล้ว 

 Wapo เป็นอีกหน่ึงรายท่ีใช้

กลยทุธข์ายของอืน่พว่งนอกจากขา่ว จาก

ท่ีหนังสือพิมพ์เก่าแก่รายนี้ถูกขายให้กับ

เจฟฟ ์เบซอส แห่ง แอมะซอน (Amazon) 

เม่ือปี 2013 ซ่ึงแม้จะไม่มีรายงานการ

แทรกแซงในกองบรรณาธิการข่าว แต่

ในเชิงการตลาดนั้น มีการเสนอเงื่อนไข

พ่วงท่ีต่างจากฉบับอื่นๆ เพราะไม่ใช่ซื้อ

หนังสือพิมพ์ แล้วได้รับสิทธิเป็นสมาชิก 

Amazon Prime หรือบริการส่งสินค้าฟรี 

ทันใจใน 2 วัน แตแ่อมะซอนใชฐ้านลกูค้า

อี-คอมเมิร์ซท่ีถือเป็นเบอร์ 1 ในสหรัฐ 

เสนอพ่วงสิทธิเป็นสมาชิก Wapo นาน  

6 เดือน หากสมัครเป็นสมาชิกแบบ  

Amazon Prime จากน้ันเม่ือหมดโปรโมชัน่ 

สามารถรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่อได้

ในราคา 3.99 ดอลลาร์/เดือน จากราคา

ปกติที่ 9.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
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ผสานโมเดล “ขอรับบริจาค”
 “เดอะ การ์เดียน” (The Guardian) 

อาจนับเป็นต้นแบบความสำาเร็จของ

โมเดลธุรกิจหนังสือพิมพ์แบบผสมผสาน

ท่ีใช้แทบจะทุกวิถีทางให้อยู่รอดได้ในยุค

ดจิทัิล ซึง่รวมถึงการ “ขอรบับรจิาค” จาก

ผู้ อ่ าน ท่ีต้ อ งกา รช่ ว ยส นับส นุน ใ ห้

หนังสือพิมพ์รายนี้ยังอยู่ต่อไปได้

 จ า ก ย อ ด ส ม า ชิ ก เ พี ย ง 

12,000 คน เมือ่ตน้ปี 2016 สมาชกิไดเ้พิม่ 

จำานวนถึง 300,000 คน ในชว่งปลายปี 2017 

และยังมีอีก 500,000 คน เป็นผู้ที่บริจาค

เงินช่วยสนับสนุน หรือหมายความว่า 

ยอดบริจาคแซงหน้ายอดสมาชิกไปเกือบ

เท่าตัวแล้ว และสะท้อนว่าโมเดลธุรกิจที่

ไม่ได้ให้อำานาจผู้อ่านเพียงแค่ตัดสินใจ

ซือ้ แตย่งัให้อำานาจตดัสนิใจว่าจะชว่ยนัน้ 

เป็นหนึ่งในทางเลือกท่ีได้ผลดีสำาหรับ

หนังสือพิมพ์แนวเอียงซ้ายรายน้ี โดย 

การ์เดียนเน้นการมุ่งเสนอข่าวเจาะท่ี

กระทบต่อสังคม นำาร่องจากกรณีการ

เผยแพร่เอกสาร ปานามาเปเปอร์ส 

(Panama Papers) เมื่อกลางปี 2016 

ท่ีพิสูจน์ได้ว่าผู้อ่านพร้อมจะบริจาคเงิน 

ช่ วย เหลือหากเ ห็น ว่าหนั งสื อพิมพ์

สามารถทำาข่าวเจาะที่น่าสนใจ และเน้น

การนำาเสนอประเด็นที่กระทบต่อสังคม

 อย่างไรก็ตาม เดอะ การ์เดียน 

ก็ยังไม่สามารถพึ่งพาช่องทางการรับ

บริจาคเป็นโมเดลธุรกิจท่ียั่งยืนไปตลอด

ได้ ทำาให้ในปี 2018 นี้ หนังสือพิมพ์เดอะ 

การ์เดียนและนิตยสารในเครืออย่าง  

ดิ ออบเซิร์ฟเวอร์ (The Observer) ได้

ประกาศปรบัโฉมครัง้ใหญโ่ดยเปลีย่นจาก

รูปเล่มขนาดปกติของหนังสือพิมพ์ท่ัวไป 

หรือบรอดชีต (Broadsheet) ไปเป็น

ขนาด “แทบลอยด์” (Tabloid) รูปเล่ม 

กะทัดรัดลง เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย

ปัจจุบันท่ีคนต้องการความคล่องตัวมาก

ขึน้ พรอ้มท้ังมกีารปรบัโฉมขา่วทางดจิทัิล 

ให้มี สัดส่วนเนื้อหาท่ีเ ป็นมัลติมี เ ดีย 

มากขึน้ โดยเป็นหนึง่ในแผนการประหยดั

ค่าใชจ้า่ยเพือ่ให้ธรุกิจกลบัมาสูจ่ดุคุม้ทุน

ภายในเดือนเมษายน 2019 

  

ถึงเวลา
ลดผูกติดแพลตฟอร์มใหญ่

 โซเชียลมีเดียรายใหญ่อย่าง

เฟซบุ๊ก  รวมถึงทวิตเตอร์  และกูเกิล    ซึ่ง

เคยได้เปรียบในฐานะแพลตฟอร์มท่ี

เป็นผู้ลงข้อมูลข่าวสารรายใหญ่ของ

อตุสาหกรรมน้ัน เผชญิจุดเปลีย่นจากขา่ว

ปลอมครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อปีที่แล้ว จากการ

พวัพนักับคดรีสัเซียแทรกแซงการเลอืกตัง้

ประธานาธบิดีสหรฐัในเดือนพฤศจกิายน 

2016 ท่ีสำานักงานสืบสวนกลางสหรัฐ 

(FBI) ดำาเนินการสืบสวนอยู่ จนทำาให้ 

ผู้แทนของเฟซบุ๊ก กูเกิล และทวิตเตอร์ 

ต้องขึ้นให้การกับคณะกรรมาธิการข่าว

กรองของวุฒิสภาสหรัฐมาแล้ว

 ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ร ว ม กั บ

สถานกา รณ์ ย อด ผู้ ใ ช้ ง าน ในท วีป

อ เมริ ก า เหนื อ ท่ีปรั บตั วลดลง เ ป็น

ครั้งแรก ทำาให้เฟซบุ๊กประกาศปรับ

นโยบายครั้ งใหญ่ในปี 2017 ด้วย

การลดยอด  Reach  หรือการมองเห็น 

“เพจ” ตา่งๆ ลง และหันไปเพิม่ทราฟกิใน

กลุ่ม “เพื่อน” ให้มากขึ้นแทน ซึ่งการปรับ 

ระบบอัลกอริทึมครั้งนี้ยังส่งผลกระทบ

ครั้งใหญ่ต่อบรรดาหนังสือพิมพ์ท่ัวโลก  

ท่ีพึ่งพาเฟซบุ๊ก  เป็นแพลตฟอร์มโซเชียล 

มเีดยีหลักในการเชือ่มเขา้หาเว็บไซตข์า่ว

หรือผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย

 รายงาน Digital News Project 

2018 ของสถาบันรอยเตอรส์ ระบุว่า หน่ึง

ในเทรนด์สำาคัญท่ีน่าจะเกิดข้ึนตามมา

ในปีนี้ก็คือ การท่ีบรรดาหนังสือพิมพ์จะ

ตัดสินใจ  “ปลดแอก”  ลดการผูกติดอยู่

กับแพลตฟอร์มใหญ่เพียงไม่ก่ีราย เช่น 

เฟซบุ๊ก กันมากขึ้น ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ือง

ท้ังจากการเปลี่ยนนโยบายของเฟซบุ๊ก 

และมาจากความกังวลของผู้บริหารส่ือ

เอง  โดยผลสำารวจบรรดาผู้บริหารสื่อ

พบว่า 44% รู้สึกกังวลกับอำานาจและ
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บทบาทของแพลตฟอรม์ใหญม่ากขึน้เมือ่

เทียบกับปีท่ีแล้ว ตัวเลขดังกล่าวยิ่งเพิ่ม

ขึ้นเป็น 55% ในกลุ่มผู้บริหารท่ีเป็นส่ือ

หนังสือพิมพ์

 ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ส่วนหน่ึง

จากสเปน เยอรมน ีและสหราชอาณาจกัร 

ระบุว่า แม้จะยังมีความตึงเครียดกันอยู่

ระหว่างสือ่สิง่พมิพกั์บ 2 ผูผู้กขาดเมด็เงนิ

โฆษณาออนไลน์ แต่ในปี 2017 ที่ผ่านมา 

หลายคนรู้สึกพอใจในความร่วมมือกับ 

กูเกิล  ท่ีได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า 

เช่น โครงการกองทุนนวัตกรรมสื่อ และ

โครงการช่วยเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ (DNI) ซึ่ง

ทำาให้เห็นว่าสื่อส่ิงพิมพ์กับแพลตฟอร์ม

ใหญ่สามารถเติบโตไปด้วยกันได้ใน

ยุคส่ือดิจิทัล ตรงข้ามกับความเห็นต่อ 

เฟซบุก๊ ซ่ึงบางโครงการท่ีออกมาไมเ่กิดผล 

ในเชิงรูปธรรมมากพอ เช่น โครงการ 

นักข่าวเฟซบุ๊ก (FJP)

 การลดพึ่งพิงแพลตฟอร์มท่ี 3  

หรือแม้แต่การรวมตัวเป็นพันธมิตรกันของ

ส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือกดดันโซเชียลมีเดียราย

ใหญ่ อาจเกิดข้ึนต่อเน่ืองในปีน้ี หลังจาก 

เมื่อช่วงกลางปี 2017 ท่ีผ่านมา กลุ่ม

พนัธมติรสือ่ดา้นขา่ว (NMA) ซึง่เปลีย่นชือ่ 

มาจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่ง

สหรัฐ และมีสมาชิกเป็นองค์กรข่าวราว 

2,000 แห่งท่ัวประเทศ ไดเ้ดนิหน้าเรยีกรอ้ง 

ให้สภาคองเกรสปรบัแก้กฎหมายเก่ียวกับ

การรวมตัวของส่ือท่ีแต่เดิมเพ่ือป้องกัน

การรวมหัวผูกขาด เน่ืองจากต้องการ

ให้สื่อสามารถ

ร ว ม พ ลั ง กั น

ต่ อ ร อ ง กั บ คู่   

Duopoly เฟซบุ๊ก 

และกูเกิลไดม้าก

ขึ้น

 น โ ย บ า ย 

ลดการมองเห็น 

อย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นในปี 2017 เมื่อ

หนังสือพิมพ์และสำานักข่าวหลายแห่งได้

ลงทุนไปกับ Robo Journalism ที่กลาย

มาเป็นผู้รายงานข่าวทางออนไลน์กัน

มากขึ้น เช่น วอชิงตัน โพสต์ ซึ่งมีข่าว

ท่ีเขียนขึ้นโดยระบบเอไอในชื่อว่า เฮลิ

โอกราฟ (Heliograf) ถึง 850 ชิ้น ในปี 

ที่ผ่านมา หลังจากที่ประสบความสำาเร็จ

หน้าเพจของเฟซบุ๊กนั้น คาดว่าจะทำาให้

หนังสือพิมพ์จำานวนไม่น้อยต้องปรับ 

ไปหาแพลตฟอร์มท่ี 3 รายใหม่ เช่น  

ทวิตเตอร ์หรอืโมเดลรปูแบบอืน่ๆ มากขึน้ 

แทน โดยในปี 2017 ท่ีผ่านมา สื่อ

หลายสำานักได้ทยอยปรับสมดุลกระจาย 

ความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มต่างๆ ไปแล้ว 

โดยส่วนหน่ึงยังเป็นเพราะการลงทุนกับ 

เฟซบุ๊ก เช่น คอนเทนต์วิดีโอ ไม่ได้ให้ผล

ตอบแทนคุ้มค่าอย่างท่ีคิด ขณะท่ีเดอะ 

การ์เดียนก็ได้ยุติการเปน็สมาชิก Instant 

Article กับเฟซบุ๊ก โดยให้เหตุผลเรื่อง 

การไม่ช่วยเพิ่มยอดได้เท่าที่ควร

ทิศทางสื่อมุ่งสู่ยุค AI 
 ระบบปัญญาประดษิฐ ์(Artificial 

Intelligence: AI) ไม่ใช่เทคโนโลยีท่ี

กำาลังรุกไล่ในภาคการผลิต การธนาคาร 

หรือโลกไอทีเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่

ยังคืบคลานเข้าสู่โลกของวารสารศาสตร์

กับการรายงานขา่วสัน้ๆ ในกีฬาโอลมิปิก 

ริโอเกมส์ 2016 มาแล้ว ขณะที่สำานักข่าว

เอพ ี(Associated Press) ใชโ้รบอตในการ 

เขียนข่าวผลประกอบการท่ีเน้นข้อมูล

ตวัเลขเป็นหลกั และหนงัสอืพมิพย์เูอสเอ 

ทูเดย์ (USA Today) ใช้เอไอในการสร้าง

วิดีโอขนาดสั้น  

 ปีเตอร์ คลิฟตัน ประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารของบริษัทสื่ออังกฤษ เพรส แอส

โซซิเอชันส์ (Press Association’s) ท่ี

ประกอบไปด้วยทีมนักข่าวและวิศวกร

ซอฟตแ์วรท่ี์เนน้การใช ้Robo Journalism 

เขียนข่าวเป็นหลัก เปิดเผยกับบีบีซีว่า 

สำานักข่าวหลายแห่งเริ่มหันมาใช้เอไอ 

ในการทำาข่าวมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพื่อนำามา

แทนที่นักข่าว แต่เอไอสามารถเขียนข่าว

ท่ีไมใ่ชข่า่วเจาะหรอืไมไ่ด้มคีวามซบัซอ้น

มากนัก เช่น ข่าวผลประกอบการบริษัท 

หรือข่าวสั้น ซึ่งการใช้เอไอช่วยเขียนข่าว

จะทำาให้นักขา่วสามารถใชเ้วลาไปกับการ
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ผลิตชิ้นงานคุณภาพท่ีต้องใช้เวลาและ

ลงแรงมากขึ้นแทน 

 ปัจจุบัน PA ได้ร่วมโปรเจ็กต์

ที่ชื่อว่า เรดาร์ กับบริษัท เอิร์บส์ มีเดีย 

และได้รับการสนับสนุนเงินทุน 620,000 

ปอนด์ จากกูเกิล เพ่ือเน้นการพัฒนา 

Robo Journalism ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

ผลติขา่วได ้30,000 ชิน้/เดือน ภายในสิน้

เดือนเมษายนนี้

จับตาผลกระทบรัฐปรับนโยบาย
 การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ

ของรัฐบาล คือหน่ึงในเทรนด์ใหญ่ของ

อุตสาหกรรมสื่อโลกในปี 2018 นี้ ที่ต้อง

จับตารายละเอียดของการเปล่ียนแปลง

และผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่

จะเกิดขึ้น

 ในฝ่ังยุโรปน้ัน ปัญหาการ

ล้วงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามาใช้ในเชิง

พาณิชย์โดยพลการ รวมถึงการขโมย

ข้อมูลสว่นตัวไปขายในตลาดมืด นบัเปน็

ความกังวลสำาคัญในยุคดิจิทัลท่ีทำาให้

สหภาพยุโรป (อียู) พยายามเพ่ิมการ

ปกป้องข้อมูลส่วนตัวผู้บริโภค และใน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2018 นี้ กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองอียู 

ที่มีชื่อว่า General Data Protection 

Regulation หรือ GDPR จะมีผลบังคับใช้

เตม็รปูแบบ ซึง่ถือเป็นการปฏริปูกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคครั้งใหญ่สุดใน

รอบ 20 ปี

 กฎหมาย GDPR มีผลบังคับใช้

ต่อบริษัททุกสัญชาติที่ทำาธุรกิจในอียู แม้

จะไม่มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ยุโรปก็ตาม ซึ่งหากอียูตรวจพบการ

ละเมิด บริษัทเสี่ยงถูกปรับสูงสุดท่ี 4% 

ของรายได้ทั้งหมดต่อปีจากทั่วโลก หรือ

คิดเป็นประมาณ 20 ล้านยูโร (ราว 778 

ล้านบาท) ซึ่งอัตราการสั่งปรับพิจารณา

ตามความร้ายแรงของการละเมิดกฎ

 บรษิทัท่ีเขา้ขา่ยตอ้งปฏบิตัติาม 

คือบรษิทัท่ีเก็บขอ้มลูสว่นตวัของผูบ้รโิภค

ในอียู เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน 

อีเมล และข้อมลูทีบ่ง่ชี้ถงึตัวบคุคลนัน้ได ้

เชน่ เลขไอพคีอมพวิเตอร ์ทำาให้ขอบเขต

ครอบคลมุเป็นวงกว้างตัง้แตภ่าคธนาคาร

ไปจนถึงสื่อโซเชียลมีเดีย

 เฟซบุ๊กเป็นโซเชียลมีเดียท่ี

เคล่ือนไหวรับมือ  GDPR  ชัดเจนมาก

ที่สุดรายหนึ่ง โดยมีการประกาศตั้งศูนย์

ความเป็นสว่นตวัรปูแบบใหม ่เพือ่รวมคำา

แนะนำาในการตั้งค่าด้านความปลอดภัย 

ความเป็นส่วนตัว และการแสดงโฆษณา

บนหน้านิวส์ฟีด มาไว้ในหน้าเพจเดียว 

แทนที่จะกระจายไปตามส่วนต่างๆ ของ

เฟซบุ๊ก

 ด้านกูเกิลก็ปรบัเปลีย่นกระดาน

ตรวจสอบความเป็นส่วนตัว (Privacy 

Dashboard)  เม่ือเดือนกันยายน 2016 

เพือ่ให้ผูใ้ชต้รวจสอบได้ว่าผลติภณัฑไ์หน

ของบริษัทเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เอาไว้

บ้าง หลังเผชิญการสั่งปรับจากอียูหลาย

ระลอกเม่ือปี 2014 จากกรณีละเมิดกฎ

ปกป้องความเป็นส่วนตัวข้อมูลผู้บริโภค

 การ เปลี่ ยนแปลง ด้ านกฎ

ระเบียบท่ีสำาคัญของรัฐอีกด้านคือคณะ

กรรมการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐ 

(FCC) ซ่ึงเป็นผู้กำากับดูแลด้านการ

สื่อสารและคลื่นความถ่ีในสหรัฐได้มีมติ

ยกเลิกการก�ากับดูแล  Net Neutrality   

ไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง

คาดว่าจะทำาให้เกิดการเปลีย่นแปลงใหญ่

ในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลสหรัฐตามมา

 ก่อนหน้านี้ในปี 2015 FCC ได้

ปรับนิยามของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

และเคเบิล (ISP) จากผู้ให้บริการข้อมูล 

ไปเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายท่ัวไป ทำาให้

นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหน่ึง  

ท่ีตอ้งไมม่กีารปิดก้ันเน้ือหา บีบความเรว็ 

หรือต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกบริการ

พิเศษที่มากขึ้นหรือเร็วขึ้น

 อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง

เมื่อปลายปี 2017 ทำาให้  ISP  กลับไปมี

สถานะเป็นผู้ให้บริการข้อมูลตามเดิม 

ทำาให้อำานาจในการควบคุมตกอยู่ใน

มือเอกชนผู้ให้บริการโครงข่ายมากขึ้น 

เช่น AT&T ซึ่งหมายความว่า เอกชนผู้ให้

บริการโครงข่ายอาจเอื้อประโยชน์ต่อสื่อ

ในเครือข่ายของตนเองมากขึ้น



118

 ใ น ช่ ว ง ไ ม่ ก่ี ปี ท่ี ผ่ า น ม า 

หนังสือพิมพ์รายวันบางฉบับของไทยได้

หยุดการตีพิมพ์ฉบับกระดาษและเปลี่ยน 

“แพลตฟอร์ม” ขึ้นไปเป็นหนังสือพิมพ์

ออนไลน์แทน ในขณะท่ีนิตยสารเก่าแก่

จำานวนมากทยอยกันปิดตัวลงหรือย้าย

ไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตเช่นกัน

 ในยุคท่ีคนมองกันว่าเป็น “ขาลง” 

ของวารสารศาสตร์  สถาบันการศึกษา

ในประเทศไทยและต่างประเทศมีการ

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน

กันอย่างไร 

 “นภพัฒน์จักษ์  อัตตนนท์ 

บรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ (Social 

Media)” ซึง่มโีอกาสไปศกึษาในหลกัสตูร 

International Journalism ท่ี City 

University of London ปี ค.ศ. 2015-

2016 เล่าว่า จากการที่ได้ไปเรียน พบว่า 

หลักการเขียนข่าว จรรยาบรรณ และ

สถานการณเ์สรภีาพของสือ่ยงัเป็นเน้ือหา

หลกั แตม่บีางวิชาท่ีนักศกึษาจะได้เรยีนรู ้

การรายงานข่าวออนไลน์ หรือทดลอง

นำาเสนอข่าวในรูปแบบใหม่ๆ ในขณะ

เดียวกันก็เห็นว่ามีการให้ทุนสำาหรับผู้ท่ี

คิดค้นหรอืทดลองใชส้ิง่ใหม่ๆ  เชน่ การใช ้

เทคโนโลยี AR หรือการทำาคลิปวิดีโอ 

ในแนวตั้ง เป็นต้น

 นภพัฒน์จักษ์ณกล่าวว่า การ

รายงานข่าวสืบสวนสอบสวนเป็นแขนงหน่ึง 

ท่ีมีคนศึกษาและชื่นชม แต่ในขณะ

เดยีวกัน การเรยีนการสอนในตา่งประเทศ 

จะเจาะลึกลงไปในแขนงย่อยของการ

หลักสูตรสร้าง “นักข่าว”
หลักการยังคงเดิม ที่เพิ่มเติมคือเทคนิค-เทคโนโลยี

เรื่อง : กรชนก รักษาเสรี

กล่าวว่า ทักษะท่ีจำาเป็นและเป็นจุดแข็ง

ของผู้ท่ีเรียนด้านวารสารศาสตร์ คือ 

ทักษะการเล่าเรื่องและวิเคราะห์ประเด็น 

อย่างไรก็ตาม นักข่าวยุคใหม่จำาเป็น

ต้องเรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัล การใช้ข้อมูล

ทำา data journalism รวมไปถึงการ

ศึกษาโมเดลทางธุรกิจท่ีจะทำาให้คน 

ทำาสื่อสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 “หลักสูตรและการรายงานข่าว

ของต่างประเทศไม่ได้เปลี่ยนเยอะเพราะ

เขามีมาตรฐานของเขาอยู่แล้ว ไม่ได้ทำา

แตข่า่วปิงปอง ถ้าเป็นแนวโน้มท่ีทำากันอยู ่

บางที่เริ่มเอา data เข้ามาจาก archive 

(คลังข้อมูล) ข่าวท่ีตัวเองเคยมีอยู่แล้ว 

อาจจะเปลีย่นแพลตฟอรม์การเลา่ขา่วให้

ทันสมัยและเข้าถึงคนอ่านในยุคปัจจุบัน

ให้มากขึ้น

 “หลักสูตรของจุฬา นักข่าว

อาจมี skill (ทักษะ) ที่เปลี่ยนไป จะไม่

รายงานข่าวอย่างละเอียด เช่น การ

รายงานข่าวบันเทิงหรือกีฬา

 “การท�าส่ือ interactive หรือ 

data journalism ก็เป็นอีกแขนงหน่ึง  

ในขณะท่ีการรายงานขา่วกีฬา ขา่วบันเทิง 

ก็มีคนมาเรียน โดยมองว่าในการท�าข่าว

แบบน้ีก็ท�าประโยชน์ให้กับสังคมโดย 

ไมต่อ้งขึน้ชือ่ว่าเป็นขา่วสบืสวนสอบสวน 

ก็สามารถตอบสนองความต้องการและ

สร้างสติปัญญาให้กับคนได้” นภพัฒน์จักษ์ 

กล่าว และเสริมว่า แนวโน้มการทำางาน

ด้านส่ือท่ีมองเห็นคือเจาะกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

ดิจิทัล นวัตกรรม 
และการทดลองสิ่งใหม่ๆ 

 ผ ศ . พิ จิ ต ร า  สึ ค า โ ม โ ต้  

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะ

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ได้ทำางานตามองค์กรสื่อใหญ่ๆ เหมือน

เดิม ต้องรู้จัก new media algorithm 

ของ social network ต้องรู้ช่องทางท่ี

จะส่งถึงผู้รับสารได้ดีที่สุด นักข่าวต้องมี 

ทักษะการเล่าเรื่อง บนฐานของการ

สร้างประเด็นบนฐานของข้อมูล (data  

journalism) ไม่ต้องเอาไมค์ไปจ่อนักการเมือง 

แตส่ามารถสรา้งประเด็นขา่วได้น่าสนใจ” 

 เช่นเดียวกับ “ผศ.สกุลศรี  

ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์

คอนเวอร์ เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ผู้ที่ 

ปัจจุบันกำาลังศึกษาการเล่าเรื่องข้ามส่ือ 

ในระดับปริญญาเอก ซึ่งได้เล่าว่า การ

ศึกษาในต่างประเทศจะมีความลึก 

ละเอียด ทันสมัย และมองไปข้างหน้า

มากกว่าการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศไทย 

 ตัวอ ย่างของความเฉพาะ

เจาะจง เช่น มีการเรียนการสอนสำาหรับ

การนำาเสนอข่าวด้านการแพทย์โดยเฉพาะ 

ซึ่งบางครั้งผู้เรียนก็เป็นผู้ท่ีจบการศึกษา

ด้านการแพทย์แล้วมาศึกษาต่อด้าน

วารสารศาสตร์ในระดับปริญญาโท 

นอกจากการศึกษาการใช้สื่อดิจิทัล การ

หลอมรวมสือ่ (convergent) และการเลา่

เรือ่งขา้มสือ่ (cross media story telling) 

แล้ว ในต่างประเทศมีการศึกษาการ 

นำาเสนอแบบ interactive คอืการสื่อสาร

แบบโต้ตอบ หรือการใช้ส่ือแบบดิจิทัล 

การทำาธุรกิจด้านส่ือ และแนวคิดใหม่ๆ 

ท่ีรองรบั “สตารต์อพั” ด้านสือ่เป็นกระแส 

ท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน

ยุโรปและประเทศแถบสแกนดิเนเวียท่ีมี 

สตาร์ตอัพด้านสื่อผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด 

 “ เขาเริ่ ม เ น้นการจับมือ กับ 

วิศวกรด้านข้อมูล (data) หรือปัญญา

ประดิษฐ ์(AI) มกีารศกึษาเทคโนโลยกีาร

รวบรวมข้อมูล data mining เพื่อใช้ใน

งานข่าว” ผศ.สกุลศรีกล่าว

 เธอกล่าวว่า นอกจากหลักสูตร

การเรียนการสอนระดับปริญญาโทและ

เอกในประเทศไทยจะเป็นแบบกว้าง

มากกว่าลงลกึแลว้ ยงัขาดการวิจยัขอ้มลู

พื้นฐานท่ีต่อเนื่องทำาให้ข้อมูลท่ีมีอยู่ล้า

สมัยและนำาไปต่อยอดจริงๆ ได้ยาก 

 “ของไทย ทุกๆ ทีพ่ยายามปรบั

ให้มีความเป็น digital มากขึ้น มีการ

ปรบัตวัมาสอนการทำาสือ่ online มากขึน้ 

แต่บ้านเราเป็นช่วงเปล่ียนผ่าน ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

คือ ผูส้อนไมพ่อ อาจารยเ์องก็ยงัตอ้งปรบั

ตวั เรยีนรูเ้รือ่งดิจทัิล ออนไลน์ อยู ่ก็จะยงั

สอนแบบวิชาชีพไปก่อน หรือใช้อาจารย์

พิเศษ สอนหลายๆ ที่” สกุลศรี กล่าว

ต่อไปว่า ด้วยความท่ีอาจารย์เองก็ยัง 

ต้องปรับตัวอยู่ ไม่สามารถเขียนหรือ

แปลหนังสือออกมาได้ทัน นักศึกษาจึง

ยังขาดแคลนตำารับตำาราในภาษาไทย 

ที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วย 

 “ วิ ธี ก า ร ท่ี จ ะ ลั ด ขั้ น ต อ น

ใ ห้วงการการศึ กษาตามทันความ

เปลี่ยนแปลงได้คือวิชาการจับมือกับ

วิชาชีพและการวิจัยทำาโจทย์ท่ีสอดคล้อง

กับวิชาชีพจริงๆ โจทย์ ท่ี วิชาชีพไม่

สามารถทำาได้ เช่น วิชาชีพบ้านเราไม่มี

เวลาและไม่มีเงินพอที่จะทำา media lab 

เหมอืนตา่งประเทศ ดงันัน้ องค์กรวิชาการ 

มหาวิทยาลัยควรกระโดดขึ้นมาทำา 

รว่มกับวิชาชพี องค์ความรูจ้ะเป็นของไทย

จริงๆ โดยไม่ต้องอ้างอิงของเมืองนอก 

ซึ่งเร็วแต่ไม่ใช่บริบทเดียวกับเมืองไทย” 

ผศ.สกุลศรีกล่าว 

 ผศ.ส กุลศรีกล่ าวต่อไป ว่า 

ถ้าวิชาชีพจับมือกับวิชาการแล้วทำา 

การศึกษาด้วยกันจะได้องค์ความรู้ ท่ี

ใช้ได้จริง และการวิจัยต้องเป็นการวิจัย

ระยะสั้นท่ีไม่ใช้เวลาเป็นปีสองปี เพราะ 

digital disruption มันเปลี่ยนทุกวัน เด็ก

จะได้ update เรื่องใหม่ๆ และมองเห็น

ภาพทีช่ัดเจนขึ้นวา่เขาจะปรับตัวอย่างไร 

สถาบันก็จะเห็นจรงิๆ ว่าสือ่ตอ้งการอะไร

จากวงการการศึกษา จะไม่จินตนาการ

หลกัสตูรเองแตส่รา้งหลกัสตูรท่ีตอบโจทย์

อตุสาหกรรมหรอืเตรยีมสิง่ท่ีอตุสาหกรรม

จะต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้าได้จริงๆ

 “ผศ.สกุลศรี ” ยกตัวอย่าง  

มเีดยีแลบ็ (media lab) หรอืห้องทดลอง

เพื่อพัฒนาสื่อ ท่ีได้รับการสนับสนุน

ทางการศกึษาในตา่งประเทศ ผศ.พจิติรา  

ยกตัวอย่างความร่วมมือกับ DTAC  

Accelerate ท่ีจะให้เงินทุนแก่นิสิต
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สำาหรบัการทดลองทำาสือ่จรงิๆ ท่ีแตกตา่ง 

ไปจากเดิม ทั้งเนื้อหา เทคโนโลยี และ

โมเดลทางธุรกิจ 

 “เราไม่ได้ผลิตเด็กไปอยู่ ใน

องค์กรข่าวเท่าน้ัน เราเทรน ให้เขา

สามารถเปิดเพจของตัวเองได้ ใน 1 คน

หรือในกลุ่มเล็กๆ สามารถเป็น content 

provider (ผู้ผลิตเนื้อหา) เป็นสื่อได้เอง 

ต้องมีทักษะที่หลากหลาย ทั้งทำาคลิปได้ 

บริหารเพจได้ รู้จัก algorithm รู้จัก 

business model ท่ีจะทำาเงิน” การ

ได้ทดลองทำาสื่อจริงๆ จะทำาให้ได้เห็น 

เสียงตอบรับจากผู้บริโภค อีกตัวอย่าง

ของความร่วมมือข้ามสาย คือโครงการที่

นิสิตนิเทศศาสตร์เลือกประเด็นคิดหัวข้อ

จาก data แล้วส่งให้นิสิตคณะพาณิชย 

ศาสตร์และการบัญชี เอกวิชาสถิติ ใน

การประมวลให้เห็นภาพ (visualisation) 

ศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ 

 ปัจจุบันรายได้หลักของส่ือยัง

มาจากการโฆษณา ซึง่อา้งองิจากยอดขาย 

หรือยอดคลิก ความนิยมที่ผู้บริโภคมีต่อ

สื่อนั้นๆ 

 ผศ.พิจิตรากล่าวว่า กำาลังมี

การศึกษาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เช่น การมี 

ผู้สนับสนุนหลักในระยะยาว การหาทุน

จากการเขยีนแอดเวอรท์อเรยีล (บทความ

ท่ีไดร้บัเงินจากสปอนเซอร ์ทำาให้มเีน้ือหา

กึ่งโฆษณา) 

 “Funding, sponsor, advertorial 

ก็ได้ ทำายังไงที่จะลดดราม่าจากคลิกเบท

และให้เขาสามารถหาเงินจากแหลง่อืน่ได้ 

ตอนนี้คุยกับเอกชนหลายท่ี เขาบอกว่า 

อยากได้นกัขา่วหรอืสำานกัขา่วท่ีพอพดูปุ๊บ 

รัฐบาลฟัง สามารถกำาหนดวาระของ

สังคมได้ เอกชนพร้อมท่ีจะให้ เ งิน

สนับสนุน 

 “ถ้าคุณมีสำานักข่าวท่ีน่าเชื่อ

ถือ มีคลังข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย ก็อาจจะมีอีกมุมท่ี

สามารถขาย data ได้เช่นกัน ดังน้ัน

อาจมหีลายวธิใีนการทำาเงนิ เราพยายาม

ศึกษา ก็เห็นว่าอุตสาหกรรมกำาลังทำาเงิน

กันยาก ก็พยายามหาว่ามี model อะไร

อีก ไม่รู้ว่าจะประสบความสำาเร็จไหม 

แต่ก็ลองกันดู”

 แม้ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ

รองประธานสภาสถาบันนักวิชาการ

สือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) 

จะมองว่าการที่ นักข่าวหันไปเขียน

บทความก่ึงโฆษณาจะเป็นสิ่งท่ีท้าทาย

เ ส้นแบ่งทาง วิชาชีพและจริยธรรม 

ผศ.พิจิตรากล่าวว่า ไม่น่าจะมีอะไร 

เสียหาย

 “Advertorial เขยีนให้ชดัเจนว่า

ขายของอยู่นะ แต่ถ้าทำาดีๆ มันก็น่าอ่าน 

และให้ความรู้คนท่ีอ่านด้วย ทุนไทยท่ี

สนับสนุนสื่อก็อยากได้ชื่อปรากฏเยอะๆ 

ในสือ่ แอดเวอรท์อเรยีลก็เป็น model หน่ึง 

ที่ไทยทำา”

 แนวคิดดังกล่าวเ ป็นความ

พยายามท่ีจะแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

ซึง่ยงัตอ้งรอดูความสำาเรจ็ตอ่ไป ในขณะท่ี 

สือ่ท่ีเน้นเนือ้หาหนกัๆ ท่ีน่าจะชว่ยกำาหนด 

วาระทางสังคม เช่น ThaiPublica ยัง 

ไมเ่ขา้ถึงคนจำานวนมาก และ The Matter 

ท่ีฟากเอกชนก็มองว่าเป็นประโยชน์แต่ไม่รู้

ว่าจะย่ังยืนได้นานเท่าใดเพราะผู้จัดทำา 

เป็นเพียงทีมเล็กๆ ในขณะท่ีสำานักข่าว

เก่าๆ มีต้นทุนความน่าเชื่อถืออยู่มาก 

โลกในห้องเรียนกับภาพต่าง
ในโลกแห่งความจริง

 ผศ.ดร.วรัชญ์กล่าวว่า ใน

ประเทศไทย การเรียนการสอนกับการ

ทำางานในวงการสื่อไทยไม่สอดคล้องกัน 

เช่น ในห้องเรียน เรียนหลักจริยธรรม 

การรูเ้ท่าทันสือ่ การตัง้ประเด็น แตใ่นทาง 

ปฏิบัติสนใจแต่ ว่าทำาอย่างไรให้เกิด

กระแส เช่นการถ่ายทอดไลฟ์สดหรือ

การทำาคลิปให้มีคนมาคลิกดูมากๆ และ 

นักข่ าวใช้ วิ ธี เ ฝ้ าข่ าวจากสื่ อสั งคม

ออนไลน์ แลว้คัดลอกมาแปะ โดยท่ีไมไ่ด้ 

เอาข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์หรือ

เลือกข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อผู้รับสาร ใน

ขณะการเรียนการสอนหันไปทางดิจิทัล

เพิ่มขึ้น แต่ด้วยลักษณะสังคมดิจิทัล  

มีลักษณะมาเร็วไปเร็ว นักข่าวจึงมีความ

ฉาบฉวยในการรายงาน โดยท่ีด้วยนิสัย

คนไทยไมช่อบอา่นอะไรยาวๆ หรอืสาระ

หนักๆ นักข่าวก็ไม่เห็นความจำาเป็นที่จะ

เขียนรายงานยาวๆ 

 นอกจากน้ี หลักสูตรด้าน

วารสารศาสตร์พยายามปรับตัวมาสอน

การเล่าเรื่อง ซึ่งต่างประเทศให้ความ

สำาคญัมาก เพราะทกุอยา่งอยูบ่นพืน้ฐาน 

การเล่าเรื่องท่ีดี แต่สถานศึกษาก็ยัง

ขาดแคลนผู้สอนอยู่ เพราะต้องอาศัย

ทักษะและประสบการณ์สูง รวมถึง

การอ่านมากและเขียนมาก ต้องอาศัย  

“คนขา่ว” จรงิๆ มาสอน แตก็่ไมส่ามารถ

สอนการเล่าเรื่องให้นักศึกษาเขียนเรื่อง

ยาวๆ ได้ ไม่เพียงเท่านั้น การเล่าเรื่องที่

ว่าต้องสามารถผูกเข้ากับการใช้สื่อใหม่ 

เล่าเรื่องผ่านเทคนิคใหม่ๆ เช่น ใช้สื่อ

แบบมัลติมีเดีย เขียนบล็อก (blog) หรือ

ใช้ทวิตเตอร์เล่าเรื่อง 

 ผศ.วรัชญ์  กล่าวว่า การทำา 

data journalism ใช้ข้อมูลประกอบข่าว 

หรือตั้งประเด็น ในต่างประเทศจะ

มีองค์กรและข้อมูลท่ีสนับสนุนเยอะ 

เช่น Pew Research Centre แต่ใน

ประเทศไทยมีน้อย และแทนท่ีจะหามุม

มองใหม่ๆ ที่จะนำาเสนอก็จะเป็นการนำา

เสนอเนื้อหาตามกระแสเท่านั้น 
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“ควบคุม คุกคาม คลุกคลาน”
 สถานการณ์ด้านสื่อในปี 2560 
ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ตกอยู ่ในสถานการณ์ 
“ควบคุม คุกคาม คลุกคลาน” เป็นอีก
ปีหน่ึงท่ีสื่อยังคงปฏิบัติงานภายใต้การ
กำากับดูแลอย่างเข้มงวดของอำานาจรัฐ 
อีกท้ังเผชิญกับท่าทีของผู ้นำาท่ีมีอคติ
ในการทำางานของสื่อ เป็นปีท่ีสื่อยังถูก
กดดันจากการปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจ
สอบอำานาจรัฐด้วยข้ออ้างเหตุผลความ
มั่นคงของรัฐ ถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดัน 
แทรกแซงการทำางานของสือ่อยูเ่สมอ นับ
เป็นอุปสรรคสำาคัญในการตรวจสอบการ
ทำางานของรัฐบาล  
 ขณะเดียวกัน ยังเป็นปีท่ีส่ือยัง
ต้องเผชิญกับวิกฤติจากการเปล่ียนของ
เทคโนโลยีสู ่ โลกดิจิทัล และผลจาก
ปัญหาเศรษฐกิจทำาให ้ ส่ือหลายค่าย 
ท้ังหนังสือพิมพ์ ทีวีดิจิทัล ต้องปรับ
โครงสร้างขนานใหญ่นำามาสู่การเลิกจ้าง
พนักงานจำานวนมาก

ควบคุมเข้มข้น
 ปี 2560 เป ็นปี ท่ีประกาศใช้
รั ฐธรรมนูญฉบับใหม ่ ท่ีผ ่ านการทำา
ประชามติ เพื่อเตรียมเดินหน้าสู่การ
เลือกตั้ง คืนเสรีภาพให้ประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย ขณะท่ีเน้ือหาใน

รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�าปี 2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รัฐธรรมนูญได้รองรับสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การพิมพ์ไว้ ใน
มาตรา 34 และมาตรา35 บัญญัติให้
บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อม
มีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการ
แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ แต่คำาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 97 และ 103 
ท่ีออกมาตั้งแต่ปี 2557 ห้ามวิพากษ์
วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช. โดยมี
เจตนาเพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของ
คสช. ยังคงมีผลบังคับใช้ เพื่อควบคุม
การทำาหน้าทีข่องสือ่มวลชนอย่างเข้มงวด 
ทำาให้การทำาหน้าท่ีของสื่อมวลชนต้อง
ระมัดระวังตัวและเซ็นเซอร์ตัวเอง โดย
เฉพาะประเด็นตรวจสอบการใช้อำานาจ
ของรฐับาล บุคคลในคณะรฐับาล ต่อเรือ่ง
ความโปร่งใสต่างๆ ท่ีมกัจะถูกเตอืน และ
กดดันจากคนในรฐับาล ส่งผลต่อเสรภีาพ
ในการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชน และการ
รับรู ้ข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน
 รัฐบาลคสช. ยังคงควบคุมเวที
เสวนาการแสดงความเห็นท่ีมต่ีอนโยบาย
รฐั ท่ีองค์กรต่างๆ จดัอย่างเข้มงวด ผู้จดั
จะต้องแจ้งไปยังสถานีตำารวจในท้องท่ี
ทราบทุกครัง้ก่อน หลายเวทีถูกเจ้าหน้าท่ี
ร้องขอให้ยกเลิก เช่น เวทีของสมาคม

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ แห่งประเทศไทย 
หรือ FCCT ที่เตรียมจัดหัวข้อ “ความ
ทรงจำาแห่งอภิวัฒน์ 2475 - ปริศนาหมุด
คณะราษฎรหาย” เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 
สถานีตำารวจนครบาลลุมพินีให้เหตุผล
ว่ากระทบต่อความมั่นคง ผู ้ไม่หวังดี
อาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ต่างๆ 
ให้เกิดความวุ่นวาย หรือ เวทีเสวนา
แถลงจุดยืนผลกระทบของประชาชนท่ีมี
ต่อ ‘ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ - ร่าง 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า’ ฉบับ
ใหม่ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ที่มูลนิธิพัฒนาที่อยู่
อาศัย ถนนรามคำาแหง 39 เมื่อวันที่ 12 
ม.ิย. 2560 เจ้าหน้าท่ีตำารวจและทหาร ได้
เข้าควบคุมและปิดก้ันไม่ให้สือ่มวลชนเข้า
รายงานข่าว อ้างว่ากลัวกลุ่มการเมืองจะ
เอาเยี่ยงอย่าง
 ค ว ามพยาย าม  “ค วบ คุม ” 
ส่ือมวลชน ยังสะท้อนผ่านการเสนอร่าง
พระราชบัญญตักิารคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ 
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ
สือ่มวลชน พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิาร
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการ
สื่อสารมวลชน ที่เสนอให้สภาขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศ (สปท.) เห็นชอบ ซึ่งเป็น
ข้อเสนอในกรอบการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อจากแม่นำ้า 5 สายของคสช.
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 เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 
องค์กรวิชาชีพสื่อและนักข่าวได้รวม
พลังคัดค้านอย่างหนัก เพราะเห็นเป็น
กฎหมายท่ีมีหลักการควบคุมบังคับ
มากกว่าคุ ้มครอง เปิดทางให้รัฐเข้า
แทรกแซงการทำางานของส่ือ รวมถึงให้
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อ เช่น
วิชาชีพอื่นๆ พร้อมทั้งกำาหนดบทลงโทษ 
หากรายงานข่าวผิดจากมาตรฐานกลาง 
จะถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพไม่
สามารถกลบัมาทำางานสือ่มวลชนได้ หรอื
ถ้าสื่อไม่มีใบอนุญาต จะถูกปรับ และ
ผู้บริหารสื่อองค์กรส่ือท่ีฝ่าฝืนอาจได้รับ
โทษจำาคุกด้วย
 ถึงแม้ คณะกรรมาธิการจะยอม
ปรับเนื้อหา ไม่บังคับให้ส่ือมวลชนต้อง
มีใบอนุญาตและลดตัวแทนภาครัฐเหลือ
เพียงปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีจะเข้าร่วมเป็น
กรรมการสภาวิชาชพีสือ่มวลชนแห่งชาติ
เพือ่ลดกระแสคัดค้านจากสือ่มวลชน จน
ท่ีประชุมสปท. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดัง
กล่าว ส่งให้รัฐบาลพิจารณาออกเป็น
กฎหมาย แต่องค์กรวิชาชีพส่ือยังคง
คัดค้านและได้เข้าพบกับนายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับปาก
ว่าหากรัฐบาลจะผลักดันให้มีกฎหมาย
คุ้มครองสือ่จะไม่ยดึรปูแบบของสปท. แต่
เห็นด้วยที่จะให้มีกลไกกำากับดูแลสื่อ มีผู้
ตรวจการสื่อรับเรื่องร้องทุกข์แต่ละสังกัด 
และให้ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบส่ือ
ท่ีละเมดิจรยิธรรม ตามแนวทางท่ีองค์กร
วิชาชีพสื่อเสนอ
 อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร ้อมกับคณะกรรมการปฏิรูปด ้าน
อื่น โดยตั้งตัวแทนจากภาครัฐ สปท. 
สื่อมวลชน และนักวิชาการเข้าร่วม เพื่อ
วางกรอบการปฏิรูปสื่อสารมวลชนท้ัง
ระบบ แยกออกเป็น 6 ประเด็น อาทิ 
การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสาร

มวลชน การปฏิรูปดูแลสื่อออนไลน์ การ
ปฏิรูประบบความปลอดภัยไซเบอร์ การ
ปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และ
การปฏิรูปมาตรฐานวิชาชีพและระบบ
กำากับดูแลสือ่มวลชน ซึง่ในเรือ่งหลงัน้ียงั
พบว่า มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อ
ฉบับสปท. ให้พจิารณา รวมถึงยงัมคีวาม
พยายามผลักดันแนวคิด “ควบคุมสื่อ” 
ผ่านกรรมการที่ใกล้ชิดภาครัฐ 
 จงึต้องจบัตาว่า ในแผนการปฏริปู
ส่ือท่ีจะเสนอเป็นร่างกฎหมายออกมาใน
ปี 2561 จะเกิด “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติ”ครอบคลุมสื่อทุกประเภท มา
กำากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนวิชาชีพ
ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิง
ขึ้น โดยยังคงรักษาหลักการ“กำากับดูแล
กันเอง”ของสือ่มวลชน โดยองค์กรวิชาชพี 
ในมาตรฐานสากล เคารพกฎหมาย 
สำานึกแห่งความรบัผดิชอบด้านจรยิธรรม
วิชาชีพ ในช่วงรอยต่อการปฏิรูปน้ีจริง
หรือไม่ 

คุกคามลุยฟ้อง
 การคุกคามสือ่มวลชนท่ีชดัเจนคือ 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีตำารวจเข้าดำาเนินคดีกับ
นายณฐัพร วีระนันท์ ผู้สือ่ข่าวสำานักข่าวอิ
ศรา ข้อหาบุกรุกสถานที่และยึดโทรศัพท์
มือถือ หลังจากได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อ
เท็จจริงท่ี หจก.สมถวิล เรียลเอสเตรท 
ในชื่อ “เก๋ไก๋ อพาร์ทเม้นท์” ภายในซอย
พหลโยธนิ 32 ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ 
เมือ่วันท่ี 9 ส.ค. 2560 เพือ่สอบถามข้อมลู
เก่ียวกับหอพักของ พล.ต.อ.พัชรวาท 
วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. และน้องชาย 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี หลังถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไต่สวนการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
การกระทำาของเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีได้เชญิ
ตัวนายณัฐพรไปโรงพักและยึดโทรศัพท์
มือถือ เป็นการใช้กฎหมายเพื่อข่มขู ่ 
คุกคามการทำาหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีได้
ปฏบัิตติามหน้าท่ีโดยสจุรติเพือ่ประโยชน์
ของส่วนรวม เพราะขณะท่ีผู้สือ่ข่าวลงพืน้

ท่ีได้แสดงตนและสังกัดชัดเจน ไม่ได้
เข้าไปในจุดห้ามเข้า หรือรบกวนการ
ครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ จงึไม่เข้าข่าย
บุกรกุสถานท่ี ตามท่ีพนักงานสอบสวนทำา
สำานวนฟ้องอัยการ
 อีกกรณีคือ การฟ้องร้องสื่อ นัก
วิชาการกลุม่การเมอืงด้วยข้อหายยุงปลุก
ปั่น มาตรา 116 ตามประมวลกฎหมาย
อาญา พบแนวโน้มการฟ้องร้องจาก
เจ้าหน้าท่ีทหารสูงขึ้นนับตั้งแต่มีการ
รัฐประหารเมื่อปี 2557 รวมแล้วจนถึง
ขณะน้ีเกือบ 30 คดี ส่วนใหญ่เป็นการ
วิจารณ์รัฐบาลคสช. และเป็นการติชม
โดยสุจริต โดยในปี 2560 กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียว
กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.
ปอท.) ตั้งข้อหากับนายประวิตร โรจ
นพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ Khaosod 
English กรณีโพสต์เฟซบุ๊ก ที่มีข้อความ
กระทบกฎหมายอาญา มาตรา 116 และ
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ จำานวน 5 โพสต์ เช่น 
การแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินคดี
จำานำาข้าวของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร การ
จดัการปัญหานำา้ท่วมภาคอสีานของคสช. 
ซึ่งหากผิดจริง โทษความผิดสูงสุดจำาคุก 
20 ปี
 การฟ้อง “เหมาเข่ง” ด้วยข้อหา
ยุยงปลุกปั ่น ได้กลายเป็นเครื่องมือ
ของรั ฐ เพื่ อ ใช ้ปรามนักเคลื่ อนไหว 
สื่อมวลชนท่ีวิจารณ์รัฐบาลโดยสุจริต 
ซึ่งการฟ้องในช่วงหลังจะพ่วงความผิด
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เข้าไปด้วย
ตามคำาส่ังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ท่ีกำาชับให้รัฐมนตรีทุก
กระทรวงกวดขันหัวหน้าหน่วยตรวจ
สอบข้อมูลในโซเชียลมีเดีย หากถูก
พาดพิงทำาให้เสียหายก็ให้ดำาเนินคดีตาม 
พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ อย่างไรก็ตาม หากดู
ผลของคดีความผิด มาตรา 116 จำานวน 
20 กว่าคดีจะพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในชั้น
สอบสวนและการพิจารณาของศาล มี 6 
คดีที่ศาลได้จำาหน่ายคดีและสั่งไม่ฟ้อง
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ล้มลุกคลุกคลาน
 เป็นปีท่ีสือ่มวลชนอยูใ่นภาวะยาก
ลำาบากจากผลกระทบของสึนามิดิจิตอล
ลูกใหญ่ท่ีรุนแรง หรือ Digital Disrup-
tion จากพฤติกรรมผู้อ่านท่ีเปล่ียนไป
เสพส่ือออนไลน์ท่ีฟรีและเร็วกว่า ควบคู่
กับปัญหาเศรษฐกิจ ทำาให้ยอดงบโฆษณา
ลดลง บริษัทสื่อขนาดใหญ่ปรับลดขนาด
องค์กร ลดพนักงาน นิตยสารชื่อดังที่อยู่
คู่สังคมมาหลายสิบปีถึงคราวอวสานลง 
ส่วนทีวีดิจิตอลก็ลดคน เป็นปีแห่งการ
ล้มลุกคลุกคลานของสื่ออีกปี
 สื่อกระแสหลักในค่ายดังประกาศ
นโยบายเออลี่ รีไทร์เช่น บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ออก
โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำาหนด
รอบท่ีสาม และขายสินทรัพย์บริษัทรวม 
1,403 ล้านบาท อาทิ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำากัด ประกาศเลิกจ้าง
พนักงานจำานวน 127 คน ปรับโครงสร้าง
องค์กร ปรับผังรายการ ลดความเข้ม
ข้นในรายการข่าว และวิเคราะห์ข่าว
การเมืองเพื่อความอยู่รอด ส่วนเครือมติ
ชนปรบัโครงสร้างลดต้นทุน ยบุแผนกการ
พิมพ์ แผนกขนส่ง มีพนักงานถูกเลิกจ้าง 
270 คน ยังมีอีกหลายค่ายที่ไม่เป็นข่าว
แต่ก็ได้รบัผลกระทบหนกัหน่วงไม่ต่างกัน 
หนังสอืพมิพ์ลดจำานวนหน้าเพือ่ลดต้นทุน
และมุ่งทำาเนื้อหาบนออนไลน์

อมรินทร์พริ้นติ้งฯ เจ้าของช่อง AMARIN 
ขายช่องให้กับ ตระกูลสิริวัฒนภักดี
 วิกฤตอิตุสาหกรรมทีวีดิจทัิลทำาให้
มีข้อเสนอจากสมาคมโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล (ประเทศไทย) ถึงรัฐบาลให้เข้า
แก้ปัญหา โดยขอให้รัฐเป็นผู้รับภาระ
ค่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินแทนผู้
ประกอบการทีวีดิจิทัล และยุติการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดท่ีเหลือ
อยู่ท้ังหมดของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 
ซ่ึงได้ชำาระค่าธรรมเนียมไปแล้วรวมมี
มูลค่ามากกว่ามูลค่าคล่ืนท่ีใช้ในกิจการ
ทีวีดิจิทัลในปัจจุบันทั้งหมด
 จากสถานการณ์ส่ือในปี 2560 
สมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ ์แห ่ง
ประเทศไทย ขอเป็นกำาลังใจให้เพื่อน
ร่วมวิชาชีพยืนหยัดต่อสู ้ต่อผลกระทบ
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้แม้จะเหนือ่ยยากเพยีงใด 
ท้ังน้ีเพือ่ธำารง รกัษาอดุมการณ์ของความ
เป็นส่ือมวลชนมอือาชพีท่ีมหีน้าท่ีนำาเสนอ
ข่าวสาร ข้อมูลเพื่อประชาชนส่วนรวม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีความรับผิด
ชอบ เคารพกฎหมาย และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอย่างแน่วแน่ มั่นคงต่อไป

สมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ ์แห ่ง
ประเทศไทย
28 ธันวาคม 2560

 ในป ี 2560 เป ็นป ีขาลงของ
นิตยสารทั้งไลฟ์สไตล์ การเมือง แฟชั่น 
บันเทิง ต่างประสบชะตากรรมจำานวน
มาก “ดิฉัน” ตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายเดือน
ธันวาคม 2560 รวมอายุ 37 ปี “ขวัญ
เรือน” อำาลาผู้อ่านฉบับเดือนธันวาคม
เป็นฉบับสุดท้ายเช่นกัน รวมอายุ 49 ปี 
“คู่สร้างคู่สม” ฉบับสดุท้ายเดอืนธนัวาคม 
อวสานในอายุ 38 ปี “เนชั่นสุดสัปดาห์” 
ก็ปิดตัวหลังโลดแล่นมา 25 ปี ยังไม่นับ
นิตยสารฉบับดังท่ีจากลาไปเมื่อปี 2559 
เช่น ขวัญเรือน สกุลไทย Cosmopoli-
tan บางกอกรายสัปดาห์ เปรียว หรือ 
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
 ขณะท่ีทีวีดิจิทัล ได้รับผลกระ
ทบถ้วนหน้าจากผู้บริโภคท่ีหันไปดูทีวี
ออนไลน์แทน ผลประกอบการส่วนใหญ่
ขาดทุน หลายช่องแก้ปัญหาด้วยการ
ดึงกลุ่มทุนเข้ามาถือหุ้น ในปี 2560 ทีวี
ดิจิทัลที่ประกาศโครงการเออรี่รีไทร์ เช่น 
ไทยรฐัทีวี วอยซ์ทีวี ส่วนไทยพบีเีอส ออก
โครงการออลี่ รีไทร์รอบสอง ค่ายเนชั่น 
ขายช่อง NOW26 แต่หากนับจากปลาย
ปี 2559 เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อต่อลม
หายใจหลายช่อง เช่น เครือแกรมมี่ขาย
ช่อง GMM25 ให้ตระกูลสิริวัฒนภักดี 
ส่วนอีกช่องของแกรมมี่ คือ ช่อง ONE 
กลุม่ปราสาททองโอสถเจ้าของช่องพพีทีีวี 
เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 เช่นเดียวกับ บริษัท 
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หลักเกณฑ์การให้รางวัล
- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
	 1.	จะต้องเป็นข่าวจริง	มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน	เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง	และไม่มีอคติ
	 2.	จะต้องเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า	 มีประโยชน์ต่อสังคม	 ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม 
	 	 แก่ผู้อ่านทุกวัย
	 3.	ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม
	 1.	 จะต้องเป็นภาพมีลักษณะท่ีเรียกว่า	 ภาพข่าว	 เป็นภาพท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
	 	 โดยไม่จ�าเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ	(Pictorial)	และมีเทคนิคที่ดี	มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
	 2.	เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
	 3.	เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
	 4.	ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
	 5.	 ต้องเป็นภาพข่าวท่ีแสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ	 รวมท้ังแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ	 
	 	 ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
	 6.	เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
	 7.	ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
	 1.	การตัดสินข่าว	และภาพข่าว	แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน	แต่ละชุดแยกจากกัน	การตัดสินของคณะกรรมการ 
	 	 ตัดสิน	ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
	 2.	 กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น	 คณะกรรมการตัดสินอาจให้ได้รับรางวัลชมเชย	 
	 	 หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
	 3.	การประกาศผลการตัดสิน	และการมอบรางวัล	จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่	5	มีนาคม	2561	ณ	โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท	 
	 	 ประตูน�้า	กรุงเทพฯ	ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

ประกาศมา	ณ	วันที่	9	ธันวาคม	2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ ในรอบปี 
ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560
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	 การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	เมือ่วันท่ี	13	ตลุาคม	2559	พสกนิกร 
ผู้จงรกัภกัดีท่ัวทุกสารทิศต่างเดนิทางมายงัท้องสนามหลวงเพือ่ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนบัแต่วันท่ีได้อญัเชญิพระบรมศพ 
มาประดิษฐาน	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง
	 คืนวันที่	 28	 ตุลาคม	 2559	 ก่อนส�านักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพ	 1	 วัน	 หลังการสวดมนต์แล้วเสร็จ	 
ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก	 ประชาชนต่างทยอยออกไปหาท่ีหลบฝน	 แต่มีหญิงสาวผู้หน่ึงไม่ยอมท้ิงพระบรมฉายาลักษณ์ไว้กลาง 
สายฝน	ยงัคงปักหลกักางร่มบังพระบรมฉายาลกัษณ์ไว้ไม่ให้เปียกด้วยมือท่ีก�าก้านร่มแน่น	จนร่มลูล่ม	ดวงตาหรีเ่ลก็ป้องกันน�า้ฝน 
เข้าตา	อันเป็นจังหวะที่ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ใช้ประสบการณ์และจิตวิญญาณบันทึกภาพนี้ไว้ได้
	 ภาพดังกล่าวสื่อความหมายถึงความจงรักภักดี	แม้เพียงพระบรมฉายาลักษณ์ก็ไม่ยอมให้เปียก	เป็นภาพที่เชื่อมโยงบุคคล	
เหตุการณ์	และบรรยากาศเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์
	 คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว	ชื่อ	‘คืนฝนตก’	ถ่ายโดยนายปฏิภัทร	จันทร์ทอง	ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์	เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

ประกาศเกียรติคุณภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจ�าปี 2559
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	 ปรากฏการณ์ทัวร์ศูนย์เหรียญ	 ท�าให้รายได้ของประเทศจากการท่องเท่ียวหายไปนับหม่ืนล้านบาท	 เน่ืองจากไม่ใช่กลุ่ม
นักท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ	 และยังบ่อนท�าลายอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย	 ซ่ึงปัจจุบันเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ด้วยสัดส่วน 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด
	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ติดตามปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะปีท่ีผ่านมา	 เพื่อให้รัฐบาลโดยกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาแก้ไข	ซึ่งช่วงแรกยังเป็นแบบฉาบฉวย
	 กองบรรณาธิการเดลินิวส์พยายามชี้ให้เห็นปัญหาเพื่อสะท้อนความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหากปล่อย
ท้ิงไว้	 จนน�าไปสู่การกวาดล้างจับกุมครั้งใหญ่	 ยึดอายัดทรัพย์สินขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญด้วยมูลค่านับหม่ืนล้านบาท 
แม้จะไม่ได้รบัรางวัลยอดเยีย่ม	และไม่ได้ใช้วิธีการเชงิสบืสวน	แต่คณะกรรมการตดัสนิก็เห็นว่าเป็นข่าวท่ีมคุีณค่าทางเศรษฐกิจสงู	
จงึมมีตใิห้ข่าว	‘ตแีผ่พฤตกิรรมแสบทัวร์ศนูย์เหรยีญ	เชือ้โรคร้ายการท่องเท่ียวไทย-จนี’	โดยกองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์เดลนิิวส์	
เป็นข่าวดีเด่น	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

ประกาศเกียรติคุณข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจ�าปี 2559
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	 เน่ืองในโอกาสวันนักข่าว	5	มนีาคม	2561	สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	มโีครงการจดัประกวดข่าว	และ
ภาพข่าว	ชงิรางวัล	“อศิรา	อมนัตกุล”	ของมลูนธิอิศิรา	อมนัตกุล	และข่าวอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมดีเด่น	ของชมรมนักข่าว 
สิ่งแวดล้อม	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2560	 ขึ้น	 อันเป็นโครงการท่ีด�าเนินต่อเนื่องมาทุกป	ี 
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน	 อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

	 โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม	3	ประเภท	คือ
	 1.	ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา	อมันตกุล	2.	ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา	อมันตกุล	และ	3.	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น
	 ส�าหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว	ประจ�าปี	2560	มีประเภทรางวัล	ดังนี้

ประเภทรางวัล
 1. ประเภท ข่าว แบ่งเป็น
	 	 1.1	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2560	รางวัลยอดเยี่ยม
	 	 				จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	100,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 	 1.2	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2560	รางวัลชมเชย
	 	 				จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 2. ประเภท ภาพข่าว แบ่งเป็น
	 	 2.1	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2560	รางวัลยอดเยี่ยม
	 	 				จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	50,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 	 2.2	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2560	รางวัลชมเชย										
	 	 				จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 3. ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย แบ่งเป็น
	 	 3.1	รางวัล	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดีเด่น	ประจ�าปี	2560	รางวัล	ดีเด่น
	 	 				จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	30,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 	 3.2	รางวัล	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดีเด่น	ประจ�าปี	2560	รางวัล	ชมเชย
	 	 				จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2560
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หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

	 1.	ข่าว	และภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวด	จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดท�าหนังสือรับรองการส่งประกวด
	 2.	ข่าวทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน	 และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ท้ังรางวัล 
	 	 ข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา	 อมันตกุล	 และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดีเด่น	 ของชมรมนักข่าว 
	 	 สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน
	 3.	ข่าวที่ส่งประกวดชิง	รางวัลข่าวยอดเยี่ยม	มูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้ปฏิบัติดังนี้
	 	 -	 ให้จัดท�าส�าเนาข่าวน้ันเรียงล�าดับตามวันเวลา	 โดยระบุวันท่ีตีพิมพ์ทุกฉบับ	 พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวน้ัน 
	 	 		ความยาวไม่เกิน	2	หน้ากระดาษเอ	4	จัดเรียงใส่แฟ้ม	จ�านวน	14	ชุด
	 4.	ข่าวที่ส่งประกวดชิง	รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
	 	 นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ให้ปฏิบัติดังนี้
	 	 -	 ให้จัดท�าส�าเนาข่าวน้ันเรียงล�าดับตามวันเวลา	 โดยระบุวันท่ีตีพิมพ์ทุกฉบับ	 พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวน้ัน 
	 	 			ความยาวไม่เกิน	2	หน้ากระดาษเอ	4	จัดเรียงใส่แฟ้ม	จ�านวน	10	ชุด
	 5.	กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง	2	ประเภท	ผู้ส่งจะต้องท�าแฟ้มส�าเนาแยกต่างหากตามจ�านวนชุดที่ระบุ 
	 	 ไว้ในแต่ละประเภท
	 6.	 ข่าวท่ีส่งเข้าประกวดทุกประเภท	 จะต้องเป็นข่าวท่ีตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน	 ราย	 3	 วัน	 หรือรายสัปดาห	์ 
	 	 ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย	 ด้วยภาษาไทย	 หรือภาษาต่างประเทศ	 (อังกฤษ-จีน)	 ระหว่างวันที่	 1	 มกราคม	 2560	 ถึง 
	 	 วันที่	31	ธันวาคม	2560	ส�าหรับข่าวภาษาต่างประเทศ	ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
	 7.	ภาพข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม	มูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้อัดขยายภาพข่าว	ขนาด	8	คูณ	10	นิ้ว	 
	 	 จ�านวนภาพละ	 3	 ชุด	 พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับท่ีตีพิมพ์ภาพข่าวน้ัน	 และไฟล์ภาพดิจิทัลมาด้วย	 โดยมีขนาด 
	 	 ไฟล์ภาพตั้งแต่	1	เมกะไบต์ขึ้นไป	และต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากการถ่ายภาพไม่ใช่ไฟล์จากการสแกน
	 8.	 ภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน	 ราย	 3	 วัน	 หรือรายสัปดาห์	 ที่ตีพิมพ์ 
	 	 ในประเทศไทยด้วยภาษาไทย	หรอืภาษาต่างประเทศ	(องักฤษ-จนี)	ระหว่างวันท่ี	1	มกราคม	2560	ถึงวันท่ี	31	ธนัวาคม	 
	 	 2560	ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวด	ส่งได้ฉบับละไม่เกิน	15	ภาพ
	 9.	 ส่งผลงานประกวด	 ข่าว	 ภาพข่าว	 และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ได้ท่ี	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ ์
	 	 แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทร.	0-2668-9422	โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
	 	 จนถึง	วันจันทร์ที่	15	มกราคม	2561	เป็นวันสุดท้าย
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หลักเกณฑ์การให้รางวัล
- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
	 1.	จะต้องเป็นข่าวจริง	มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน	เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง	และไม่มีอคติ
	 2.	จะต้องเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า	มปีระโยชน์ต่อสงัคม	ไม่มผีลให้เกิดความเสือ่มเสยีทางศลีธรรมแก่ผูอ่้าน 
	 	 ทุกวัย
	 3.	ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม
	 1.	 จะต้องเป็นภาพมีลักษณะท่ีเรียกว่า	 ภาพข่าว	 เป็นภาพท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
	 	 โดยไม่จ�าเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ	(Pictorial)	และมีเทคนิคที่ดี	มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
	 2.	เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
	 3.	เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
	 4.	ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
	 5.	 ต้องเป็นภาพข่าวท่ีแสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ	 รวมท้ังแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ	 
	 	 ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
	 6.	เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
	 7.	ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
	 1.	การตัดสินข่าว	และภาพข่าว	แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน	แต่ละชุดแยกจากกัน	การตัดสินของคณะกรรมการ 
	 	 ตัดสิน	ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ	
	 2.	 กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น	 คณะกรรมการตัดสินอาจให้ได้รับรางวัลชมเชย	 
	 	 หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
	 3.	การประกาศผลการตัดสิน	และการมอบรางวัล	จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่	5	มีนาคม	2561	ณ	โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท	 
	 	 ประตูน�้า	กรุงเทพฯ	ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

ประกาศมา	ณ	วันที่	15	พฤศจิกายน	2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล 
ประเภทข่าวยอดเยี่ยม
ประจ�าปี 2560
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ข้อเท็จจริงของข่าว
	 คนจนไม่ต ้องร ้องไห ้จริงหรือ	
ข่าวเด็กพิการต้องนั่งรถวีลแชร์	 เคยเป็น
พรีเซ็นเตอร์ภาพยนตร์โฆษณาประกัน
ชีวิตท่ีชูคอนเซ็ปต์	 อนาคตเป็นสิ่งท่ียัง
มองไม่เห็นจริงหรือ	 ในชีวิตจริงต้อง
ล ้มลุกคลุกคลานเพราะความพิการ	
ต้องเร่ขายของในลานวัด	 เพราะถูก 
นักกฎหมายวิชาชพีขนัอาสาไปบังคับคดี
ให้	แต่กลบัรบัเงนิ	5	ล้านแล้วหนไีป	สร้าง
ความตะลงึแก่สงัคมว่าท�าไมทนายความ
คนหน่ึงกลับท�ากับลูกความท่ีเป็นเด็ก
อย่างเลือดเย็น
	 ข ่าวนี้ เป ิดตัวด ้วยความรู ้ สึก
หดหู่สิ้นหวังของสังคมท่ีเด็กพิการถูก 
นักกฎหมายรังแก	 แต่ท่ีสุดข่าวได้สร้าง
กระแสความห่วงใยซึ่งกันและกันของ
คนในสังคม	 และองค์กรกฎหมายอย่าง
สภาทนายความกับเนติบัณฑิตยสภา	
และกระทรวงยุติธรรม	 ผนึกก�าลังกัน
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่สังคมนี้
อีกครั้ง	โดยเมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2560	
มีเจ้าหน้าท่ีจากกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ	 ส�านักงานกองทุนยุติธรรม	 ได้
พบกับ	ด.ญ.ภทัรดา หรอืน้องบีม แก้วผ่อง 
อายุ	 14	 ปี	 อดีตนักร้องประสานเสียง
เพลง	 “เคว	 เซรา	 เซร่า”	 ที่ใช้ประกอบ
โฆษณาภาพยนตร ์ประกันชี วิต	 ท่ีชู 
คอนเซ็ปต์ว่า	 อนาคตเป็นส่ิงไม่แน่นอน	
อะไรจะเกิดมันต้องเกิด	 ท่ีคุ้นหน้าตา 
จ�ากันได้	 ซึ่งนั่งรถวีลแชร์ขายของจุกจิก
อยู่กับ	 น.ส.พรทิพย์ จันทรัตน์	 มารดา
วัย	44	ปี	จึงสอบถามสารทุกข์ถึงทราบ
ว่า	 น้องบีมพิการเพราะถูกรถบรรทุก
ของบริษัท	ณ	นนท์	ชนเข้ากับรถยนต์ที่
ญาติขับมาจนบิดาเสียชีวิต	 ส่วนมารดา 

ชื่อข่าว u แฉเล่ห์ทนายโกงค่าสินไหม 5 ล้านเด็กหญิงพิการ
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

บาดเจ็บและน้องบีมต้องพิการ	 เหตุเกิด
เมื่อเธออายุเพียง	2	ขวบ
	 มารดาจงึร้องขอทนายความอาสา
ไปช่วยฟ้องคดีจนชนะ	 ศาลก�าหนด 
ค่าสินไหมจ�านวน	 5	 ล้านบาท	 ต่อมา
มีทนายความอีกคนชื่อ	 “นายพิสิษฐ์  
สัมมาเลิศ”	 ได้ขันอาสาไปบังคับคดีให	้
โดยขอให้มอบฉันทะและให้มีอ�านาจ 
ในการรับเงินแทนตัวลูกความ	 แต่แล้ว 
นายพิสิษฐ์ได้ผิดสัญญาการเป็นตัวแทน	
พฤตกิารณ์คือ	นายพสิษิฐ์ได้อ้างว่าบรษิทั
จ�าเลยขอช�าระหน้ีเพียง	 1	 ล้านบาท	
เพราะขาดสภาพคล่อง	จงึขอผ่อนผันการ
ช�าระหน้ีเป็นรายงวดงวด	ละ	4	หมืน่บาท	
และจ่ายมาเพียง	280,000	บาท	จากนั้น 
ก็หนีหายไป	 จนต้องติดต่อโดยตรงกับ
บริษัทจ�าเลย	ทราบว่าจ�าเลยจ่ายเช็ค	31	
ฉบับ	 แก่	 นายพิสิษฐ์ซ่ึงรับแทนไปแล้ว	
พอนายพิสิษฐ์ทราบว่าถูกด�าเนินคดีฐาน
ฉ้อโกงจึงพยายามขอรอมชอมโดยจะขอ
วางเงินให้	1	แสนบาท	ที่เหลือจะทยอย
ใช้คืน	 โดยท�าหนังสือรับสภาพหน้ีไว้ให้
หนึ่งฉบับเพื่อแลกกับการที่	 น.ส.พรทิพย์
จะต้องถอนแจ้งความ	น.ส.พรทิพย์ตกลง
ตามนั้นจึงถอนแจ้งความ	 แต่นายพิสิษฐ์ 
ก็หลบหนีไปอีก
	 แต่รูปคดีอาญายังสามารถด�าเนิน
ต่อไปได้	 โดยอัยการได้ฟ้องนายพิสิษฐ์
ฐานปลอมแปลงเอกสารและยักยอก
ทรัพย์	 และมีการด�าเนินคดีกับหญิงคน
สนิทของนายพิษฐ์อีกสองคน	 ท่ีแบ่ง
หน้าท่ีกันท�าในลกัษณะเป็นตวัการร่วมกัน 
กระท�าความผิด	 ซ่ึงนายพิสิษฐ์ให้การ
รับสารภาพ	 แต่หญิงสาวอีกสองคน
ให้การปฏเิสธ	ในท่ีสดุศาลจงัหวัดตลิง่ชนั	

พิพากษาลงโทษนายพิสิษฐ์เป ็นเวลา	 
6	ปี	และห้ามประกอบอาชีพทนายความ
เป็นเวลา	5	ปี	และแยกส�านวนกับหญงิสาว 
ท้ังสองไว้พจิารณาสบืพยานต่อไป	ขณะท่ี
สภาทนายความได้เรยีกประชมุกรรมการ
บรหิารท่ัวประเทศหารอื	และมมีตร่ิวมกัน 
ให ้ ลบชื่ อนายพิ สิษฐ ์ จ ากการ เป ็ น
ทนายความ	พร้อมกันน้ีเนตบัิณฑติยสภา 
ได้มอบให้ทนายความไปฟ้องร้องทางแพ่ง 
เพื่อเรียกเงินคืนตามหนังสือรับสภาพหนี ้
ท่ีเคยท�าไว้	 3.4	 ล้านบาทเศษ	 คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณา	 ส่วนกระทรวง
ยตุธิรรมได้เยยีวยาความเสยีหายด้วยเงนิ
ช่วยเหลือ	 และการประสานโรงพยาบาล
ในการรับน้องบีมเข้ารักษาอาการพิการ
ที่ขาทั้งสองข้าง	 ส่วนสภาทนายความได้
ประสานกับวัดชลประทานฯ	 โดยได้รับ
น้องบีมกับมารดาเป็นพนักงานของวัด
ต่อไป

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 เ มื่ อ ข ่ า ว นี้ ถู ก เ ป ิ ด ตั ว ขึ้ น ใ น
ลักษณะความน่ารู้สึกเห็นอกเห็นใจ	และ
สื่อมวลชนได้เสนอข่าวสอดคล้องไป 
ในทาง เ ดียว กัน	 แต ่หนั งสื อพิมพ ์ 
“ไทยรัฐ” ได้แทรกสาระความรู้ เกี่ยวกับ 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและแพ่ง 
และกฎหมาย ท่ี เ ก่ี ย วข ้ อ ง กับ สิทธิ
ท่ีประชาชนควรรู ้	 ให้ผู ้อ ่านซึมซับไป
โดยไม่ต้องไปค้นหาประมวลกฎหมาย 
เล่มหนามาอ่าน	เช่น	ในประเด็นคดีแพ่ง
ฐานละเมิด	ข่าวได้น�าเสนอว่า	บริษัท	ณ	
นนท์	นายจ้างคนขับรถบรรทุก	มีหน้าที่
ต้องรับผิดในการท่ีนายจ้างของลูกจ้าง
ท่ีท�าละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
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พร้อมดอกเบ้ียนับแต่ละเมิด	 การเสนอ
ข่าวให้ทราบถึงการบังคับคดีแพ่ง การ
มอบอ�านาจให้ทนายความท�าหน้าท่ี
ตัวแทนของโจทก์ในการรับเงินแทน  
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวลูกความจะเป็นคน
ไปรับเงินเองเท่าน้ัน นอกจากน้ีข่าว
ยังน�าเสนอช่องทางการร้องขอความ 
ช่วยเหลือทางกฎหมายแบบให้เปล่า	 คือ
เนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ	
พร้อมกับการเสนอขั้นตอนการขอรับ
เ งิ น เ ยี ย ว ย าจ ากกอ ง ทุนยุ ติ ธ ร รม	 
พร้อมกันนี้ยังท�าให้ทราบถึงการด�าเนิน
คดีกับทนายความที่ประพฤติมิชอบ	โดย
ร้องต่อสภาทนายความให้สอบสวนและ
มีมติให้	 “ลบชื่อ”	 ออกจากการเป็น
ทนายความ	 ส่วนการด�าเนินคดีในศาล	
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
จ�าเลยท่ีรับสารภาพกับจ�าเลยท่ีให้การ
ปฏิเสธที่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีใหม่
 ฝ่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
“ไทยรัฐ” ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ข่าวชิน้นี ้จงึได้น�าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
จนถึงฉบับวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 หรือตั้งแต่พบเด็กหญิงพิการใน
สภาพน่าเวทนากลับถูกทนายความไร้
จรรยาบรรณใช้เล่ห์เหลี่ยมความไม่รู ้
กฎหมายของชาวบ้านหาประโยชน์หา
ช่องทางเอาไปเสียค่าสินไหมท่ีจะต้อง
ใช้ประทังชีวิตจ�านวนสูงถึง 5 ล้านบาท 
ข่าวน�าเสนอจนท่ีสุดทนายความจอมโกง 
ก็ต้องชดใช้กรรม ศาลตัดสินผิดจริง
จ�าคุก 6 ปี พร้อมห้ามประกอบวิชาชีพ
ทนายความ 5 ปี และสภาทนายความ
มีมติเด็ดขาด ลบชื่อออกจากสารบบ
ทนายความ

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 หลังจากท่ีมีการเสนอข ่าวไป	
สภาทนายความได้แตกประเด็นทาง
กฎหมายออกไปในการด�าเนินคดีกล่าว
คือ	 นอกจากการฟ้องคดีเรียกเงินคืน
จากนายพิสิษฐ์	 สัมมาเลิศ	 ต่อศาลแพ่ง
แล้ว	 สภาทนายความได้ย่ืนค�าร้องขอ 
เพิกถอนอ�านาจในการด�าเนินคดีชั้น
บังคับคดีของนายพิสิษฐ์	 เพื่อพิสูจน์ว่า
นายพิสิษฐ์บังคับคดีโดยไม่ชอบ	เพื่อหวัง
ผลให้บรษิทัจ�าเลยต้องจ่ายเงนิค่าสนิไหม
ให้ถูกคน	 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณา	
นอกจากน้ี	 สภาทนายความยังเรียก
ประชุมกรรมการบริหารพิจารณาลบช่ือ
นายพิสิษฐ์	ออกจากการเป็นทนายความ	
และท�าให ้ทราบว ่าป ัจจุบันมีองค ์กร
กฎหมายท่ีมีอ�านาจให้ความช่วยเหลือ 
บริการอรรถคดีแก่ประชาชนแบบให้
เปล่านอกจากสภาทนายความ	 คือเนติ
บัณฑติยสภา	ซึง่น้อยคนท่ีจะทราบเรือ่งน้ี 
หลังจากเสนอข่าวน้ีสภาทนายความ 
ได้หันมาให้ความเข้มข้นกับการสอบเพื่อ
รับใบอนุญาตว่าความ โดยเน้นจริยธรรม
คุณธรรมมากขึน้	เช่นเดียวกับการทดสอบ
ชั้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิตในวิชาว่า
ความและถามพยานท่ีเน้นให้ทนายความ
มีความรู้คู่คุณธรรม	 นอกจากนี้ข่าวยัง
สร้างกระแสความสนใจของสงัคมในการ
เร่งรัดเยียวยาผู้ด้อยโอกาสและถูกรังแก	
ท่ีส�าคัญ	 ค�าพิพากษาท่ีห้ามนายพิสิษฐ ์
จากการเป็นทนายความนานถึง 5 ปี  
ก็เป็นการตอกย�้าการบังคับใช้กฎหมายที่
ศักดิ์สิทธิ์กับทนายความท่ีเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายว่าหากประพฤติ 
มิชอบจะได้รับผลร้ายอย่างไร
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ข้อเท็จจริงของข่าว
	 วัด	และพระสงฆ์	เป็นศนูย์รวมแห่ง
ความศรทัธาของพทุธศาสนิกชนมาตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน	 แต่ใครจะไปคาดคิด 
ว่ากลับมีกลุ ่มมารศาสนากลุ ่มหน่ึงท่ี
ท�างานในส�านักงานพระพทุธศาสนาแห่ง
ชาติ (พศ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
มาเพื่อสนองงานคณะสงฆ์	 จึงได้ท�างาน
ใกล้ชิดกับคณะสงฆ์	 อาศัยช่องโหว่ของ
ความศรัทธา	ร่วมมือกับพระสงฆ์บางรูป
แสวงหาผลประโยชน์	 เพราะเชื่อว่าด้วย
ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อ
วัด	 และพระสงฆ์	 จะท�าให้กระบวนการ
ที่ท�าอยู่รอดพ้นจากการตรวจสอบ
	 กระท่ังเมือ่วันท่ี	8	มถุินายน	2560	
กองบังคับการป้องกันและปราบปราม
การกระท�าความผิดเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)	 เปิด
ยทุธการปราบโกงวัด	ตรวจค้นพืน้ท่ี	10	จุด 
ท้ังในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 เพื่อ
ติดตามจับกุมผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต
งบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์	12	วัด	รวม
เป็นเงนิ	60	ล้านบาท	สบืเน่ืองมาจากก่อน
หน้าน้ี	 พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 
ผอ.พศ.	ตรวจสอบพบความผิดปกติของ
งบประมาณดังกล่าว	 ช่วงปี	 2555-2559	
โดยพบว่ามีการเรียกเงินคืนจากวัดใน
ลกัษณะ	“เงินทอน”	จงึเข้าร้องทุกข์กล่าว
โทษต่อ	บก.ปปป.	 เพื่อขอให้ด�าเนินการ
ตรวจสอบ	เนือ่งจากทาง	พศ.ไม่มอี�านาจ
ที่จะเข้าไปตรวจสอบ	และติดตามตัวผู้ที่
กระท�าความผิดได้
 การเปิดยุทธการปราบโกงวัดของ
บก.ปปป. ท�าให้พบผู้กระท�าความผิด 
9 คน พระ 1 รูป	 โดยพบรายชื่อของ 
อดีตผอ.พศ. คือ นายนพรัตน์ เบญจ

ชื่อข่าว u เปิดยุทธการปราบทุจริต ‘เงินทอนวัด’ ไล่เช็กบิล ‘เหลือบพระพุทธศาสนา’
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัฒนานันท์ และอดีตรอง ผอ.พศ. คือ 
น.ส.ประนอม คงพิกุล รวมอยู ่ด ้วย
ท้ังยังน�าไปสู่การขยายผลเปิดยุทธการ
ปราบโกงวัดในล็อตท่ี 2	 โดยตรวจสอบ 
งบประมาณอดุหนุนวัดทุกประเภทท่ีได้รบั
ช่วงปี	2555-2559	พบความผิดปกต	ิ23	วัด 
ความเสียหาย	141	ล้านบาท	พบรายชื่อ
ผู้เก่ียวข้อง	19	คน	ในจ�านวนน้ีพบรายชือ่ 
นายพนม ศรศิลป์	 อดีตผอ.พศ.	 และ
พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ คือ พระราชรัตนมุนี 
เลขานุการ เจ ้ าคณะใหญ ่หนกลาง	 
พระเทพเสนาบดี	 เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี	
พระครูวิสุทธิวัฒนกิจ	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดราชสทิธาราม	และพระครกิูตตพิชัรคุณ 
เจ้าคณะอ�าเภอชนแดน	 จ.เพชรบูรณ์	
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
	 การด�าเนินงานใน	2	ล็อตแรกนั้น
ทาง	 บก.ปปป.สรุปส�านวนส่งส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	 แล้ว	 โดย 
ล็อตท่ี	 1 ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดกับ
นายนพรตัน์ นายพนม	และน.ส.ประนอม 
ท้ังส่งเรือ่งให้ส�านกังานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน (ปปง.)	 พิจารณายึด
ทรัพย์ด้วย	ส่วนล็อตที่	 2	ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ	 ป.ป.ช.	 และขณะ
เดียวกันการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัด
ยงัด�าเนินต่อไปในลอ็ตท่ี	3	ท่ีจะตรวจสอบ 
งบประมาณอุดหนุนวดัย้อนไปถงึปี	2550	
เพราะทั้ง	พศ.	และ	บก.ปปป.	มีข้อมูล
ว่าการทุจริตเงินทอนวัดท�ากันมานาน
กว่า	10	ปี
	 อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างการ
ตรวจสอบการทุจริตเงินทอนวัดช่วงล็อต
ท่ี	2	น้ัน	พ.ต.ท.พงศ์พรถูกแรงกดดนัจาก

คณะสงฆ์อย่างหนัก	 เพราะจากการให้
สมัภาษณ์ของ	พ.ต.ท.พงศ์พร	ในหลายๆ	
ครั้งมักจะระบุว่าเป็นการทุจริตเงินทอน
วัดของวัดใด	 ท้ังยังระบุด้วยว่าพระสงฆ์
มีส่วนรู้เห็นกับข้าราชการ	 พศ.	 ท�าให้
เกิดความไม่พอใจจากคณะสงฆ์	 รวมถึง
กรรมการ	 มส.	 พ.ต.ท.พงศ์พรจึงต้อง
หลบหน้าพระผู้ใหญ่ใน	 มส.	 โดยไม่เข้า 
ประชุม	มส.	ถึง	3	ครั้งติดต่อกัน	คือ	วัน
ที่	20	กรกฎาคม	2560,	31	กรกฎาคม	
2560	และ	10	สิงหาคม	2560
	 แ ล ะ น� า ม า ซ่ึ ง ค� า ส่ั ง ย ้ า ย	
พ.ต.ท.พงศ์พร	 ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	29	
สิงหาคม	 2560	 โดยการเสนอเรื่องจาก
นายวิษณุ เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรี	
ซึ่งในขณะนั้นก�ากับดูแล	พศ.	เสนอเรื่อง
ไปยัง	พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา	นายก
รัฐมนตรี	เพราะ	พ.ต.ท.พงศ์พร	ถูกมอง
ว่าไม่สามารถท�างานร่วมกับคณะสงฆ ์
ได้แล้ว
	 แต่แล้วหลังจากนั้นเพียง	 33	 วัน	
ในวันท่ี	1	ตลุาคม	2560	นายกรฐัมนตรก็ี
มีค�าสั่งย้าย	พ.ต.ท.พงศ์พร	กลับมาด�ารง
ต�าแหน่ง	 ผอ.พศ.อีกครั้ง	 โดยให้เหตุผล
ว่า	“จ�าเป็นต้องเอาออกมาชั่วคราว	เพื่อ
มาคุยกัน	มาจดัระบบกันว่าเราจะท�าเรือ่ง
พระพุทธศาสนาอย่างไร	 ก็มาวางแผน
แม่บทกัน	เสรจ็แล้วจะให้กลบัไปท�าหน้าท่ี
เดิม”
	 ส�าหรับการกลับมาด�ารงต�าแหน่ง	
ผอ.พศ. ของ พ.ต.ท.พงศ์พร	 เป็นครั้งที่
สองน้ี	จงึถูกมองว่ามกีารปรบัความเข้าใจ
กับคณะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ขณะเ ดียวกันจากข ่ าว ทุจริต
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เ งิ นทอน วัด  ส ่ ง ผล ให ้  มส .มอง
ว ่ า ก ร ะ ท บต ่ อ ค ว า ม ศ รั ท ธ า ข อ ง
พุทธศาสนิกชน จึงต ้องหาทางฟ ื ้น
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนขึ้นมา น่ัน
จึงน�ามาซึ่ งค�าสั่ งของเจ ้าคณะใหญ ่
หนต่างๆ และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุ 
คุมเข้มพฤติกรรมพระภิกษุสามเณรให้
อยู่ในพระธรรมวินัย ทั้งรวมไปถึงการจัด
จ�าหน่ายวัตถุมงคลด้วย

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 ฝ่ายบรรณาธิการ	 หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐเกาะติดการตรวจสอบการทุจริต
เงินทอนวัด	นับตั้งแต่วันแรกที่	บก.ปปป.
เป ิดยุทธการปราบโกงวัด	 แต ่ เมื่ อ 
ตรวจสอบพบว่ามีช่ือพระสงฆ์	 และวัด	
รวมทั้งผู้บริหารระดับบิ๊กของ	พศ.	เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย	จึงจ�าเป็นต้องค�านึง
ถึงผลกระทบ	 หากจะน�ารายชื่อเหล่านั้น
มาตีแผ่สู ่สาธารณชน	 เราจึงพยายาม
รวบรวมข้อมูลท้ังหมดจากท้ัง	 บก.ปปป.
และ	 พศ.	 จนได้ข้อมูลท่ีชัดเจน	 ถึงช่ือ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด	 จึงตัดสินใจตีแผ่
ข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ถึงการกระท�า
ของกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีเรียกได้ว่าเป็น	
“เหลอืบของพระพทุธศาสนา”	จนในท่ีสดุ	
ป.ป.ช.	 ได้มีมติชี้มูลความผิดผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในล็อตที่	1	ไปแล้ว
 อี ก ท้ั ง ฝ ่ า ย บ ร ร ณ า ธิ ก า ร 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังเป็นฉบับเดียวที่ได้
ข้อมลูเก่ียวกับค�าสัง่โยกย้ายน.ส.ประนอม 
คงพิกุล รอง ผอ.พศ. หน่ึงในบ๊ิก พศ. 
ท่ีเก่ียวข้องกับคดีน้ี ไปอยู่ท่ีส�านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
และตีพิมพ์เป็นข่าวหน้า 1 ในฉบับวันท่ี 
13 กรกฎาคม 2560
	 นอกจาก น้ีฝ ่ ายบรรณาธิการ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังรวบรวมข้อมูล
ผลกระทบ ท่ี เ กิ ดขึ้ น ท้ั ง ในมุ มขอ ง 
คณะสงฆ์	 รวมถึงพุทธศาสนิกชน	 ผ่าน
สกู๊ปประจ�าปีของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
ฉบับวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 เรื่อง	
“จับตาปฏิบัติการมหาเถรสมาคมรุก 

จัดระเบียบเข้มวงการผ้าเหลืองปี 2561 
กู้วิกฤติศรัทธาคณะสงฆ์”	 เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ	์
ท่ีมองเรื่อง	 “เงินทอนวัด”	 เป็นหน่ึงใน 
อีกหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อความศรัทธา	
จนน�ามาซ่ึงการออกค�าสั่งครั้งส�าคัญใน
หน้าประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 1.	 จากการน�าเสนอข่าวทุจริต
เงินทอนวัด	 ส่งผลให้สังคมได้รับรู ้ถึง
พฤตกิรรมกลุม่	“เหลอืบพระพทุธศาสนา”	
ที่ท�างานเป็นขบวนการ	 นานกว่า	 10	 ปี	
และเมื่อ	พศ.ส่งข้อมูลให้	บก.ปปป.ตรวจ
สอบจนพบผู้กระท�าความผิด	 จึงส่งเรื่อง
ยัง	ป.ป.ช.จนมีมติชี้มูลความผิด
 2. น.ส.ประนอม คงพิกุล	ต้องถูก
ปลดออกจากต�าแหน่ง	รอง	ผอ.พศ.	
 3. ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นาย
นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ นายพนม  
ศรศิลป์ และ น.ส.ประนอม คงพิกุล	 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	147,	151	และ	157	ทั้งส่งเรื่องให้
อัยการสูงสุดยื่นด�าเนินคดีต่อศาล
 4. ปปง.มีมติอายัดทรัพย์นาย
นพรัตน์	กับพวก	รวม	9	คน	มูลค่ากว่า	
71	ล้านบาท
	 5.	โยกย้ายข้าราชการ	พศ.	หลาย
สิบต�าแหน่ง	 เพื่อเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตเงินทอนวัด
	 6 .	 ส ่ วนการฟ ื ้ นศรัทธาจาก
พทุธศาสนกิชนน้ัน	เกิดปรากฏการณ์อย่าง
ท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน	คือ	เจ้าคณะใหญ่ 
แต่ละหน	และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุ	
พร้อมใจกันออกค�าสั่งคุมเข้มพฤติกรรม
ของพระภิกษุสามเณร
 7. พระเกจิดังอย่างพระพรหม
มังคลาจารย์ หรือ “เจ้าคุณธงชัย”	 แห่ง
วัดไตรมิตรวิทยาราม	 ออกมาประกาศ
วางมือจากการปลุกเสกวัตถุมงคล	 และ
จะมุ ่งเน ้นท�างานแต่เรื่องการศึกษา 
เพียงอย่างเดียว
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ข้อเท็จจริงของข่าว
 โครงการพัฒนาพื้นท่ีหนองใหญ่
ตามแนวพระราชด�าริ ต.บางลึก อ.เมือง 
จ.ชุมพร ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลท่ี 9 มีพระราชด�าริให้ขุดคลอง 
หัววัง-พนังตัก เพ่ือระบายน�้าจากแม่น�้า
ท่าตะเภาออกสู่ทะเลจนแล้วเสร็จเมื่อ 
วันท่ีี	 2	 พฤศจิกายน	 2540	 ก่อนพายุ 
ลินดาจะเข้าเพียง	1	วัน	ท�าให้	จ.ชุมพร	
รอดพ้นจากอุทกภัยน�้าท่วมไปได้
	 ต่อมารัชกาลท่ี	 9	 ทรงมีพระ
ราชด�ารเิพิม่เตมิ	เพือ่แก้ไขปัญหาอทุกภยั
ให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้	ด้วยการขดุลอก “แก้มลิง 
หนองใหญ่” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชุ่มน�้า เพื่อ
กักเก็บน�้าและติดต้ังประตูระบายน�้า 
ราชประชานุเคราะห์ รวมท้ังการติดตั้ง 
ระบบเตือนภัยท่ีคลองท่าแซะ	 ท�าให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงชมุพรและ
พืน้ท่ีโดยรอบรอดพ้นจากอทุกภยัต่อเน่ือง
มาจนถึงปัจจุบัน
	 ต่อมาเมื่อกลางเดือน มกราคม 
2560 มกีลุม่นายทุนบางกลุม่อ้างเอกสาร
สิทธิ น.ส.3 ก. จ�านวน 27 แปลง เพื่อ
ออกโฉนดฮุบพื้นที่ป่าหนองน�้าสาธารณะ 
แก้มลิงหนองใหญ่ ซึ่งเป็นป่าชุ ่มน�้า
สาธารณะ รวมเน้ือท่ีกว่า 700 ไร่ ท่ี
อยู ่ในโครงการพัฒนาพื้นท่ีหนองใหญ่
ตามแนวพระราชด�าริ ชาวบ้านและผู้น�า
ชุมชนจึงรวมตัวเป็นพลังมวลชน จัด
ตั้งกลุ ่มทวงคืนป่าหนองน�้าสาธารณะ 
แก ้มลิ งหนองใหญ ่ และเรียกร ้อง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สั่งให้เพิกถอน  
น.ส.3 ก.ที่ออกโดยมิชอบ พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ทีมข่าวไทยรัฐเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จ
จริง เพื่อตีแผ่ความไม่ถูกต้องเรื่องนี้

ชื่อข่าว u เปิดโปงขบวนการฮุบแก้มลิง ทวงคืนพื้นที่ป่าชุ่มน�้าได้ส�าเร็จ
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 เมื่อทราบจากพลังมวลชน	 “กลุ่ม
ปกป้องบ้านพ่อ”	 ท่ีออกมาประท้วง 
เจ้าหน้าท่ีรัฐสมคบกับนายทุนฮุบพื้นป่า
ชุ ่มน�้า	 เพื่อทวงคืนมาเป็นสมบัติของ
แผ่นดิน	 ทีมข่าวไทยรัฐจึงได้ลงพื้นที ่
เข ้าไปตรวจสอบพื้นท่ีจริง จากการ
ตรวจสอบพบว่า กลุ่มนายทุนสมคบกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเดินหน้าออกเอกสาร
สิทธิเพื่อฮุบพื้นท่ีป่าชุ ่มน�้าหนองใหญ่
จริง จึงได้วางแนวทางการทวงคืนผืนป่า 
กับกลุ ่มชาวบ้าน โดยกลุ ่มชาวบ้าน
เดินหน้าประกาศตัวทวงคืน “แก้มลิง
หนองใหญ่“ ผืนป่าชุมน�้ากลับมาเป็น
สมบัติของแผ่นดิน
	 เริ่มจากวันท่ี	 18	 มีนาคม	 2560	
กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวติดป้ายไวนิล
ขนาดใหญ่	 พร้อมกับเขียนข้อความ	 
“ขอทวงคืนพื้นท่ีป่าหนองน�้าสาธารณะ
แก้มลิงหนองใหญ่”	 น�าไปติดริมถนน	
ตามย่านชุมชนต่างๆ	 และเข้าร้องเรียน
ให้นายณรงค์	 พลละเอียด	 ผวจ.ชุมพร	
และทหาร	 มทบ.44	 ค่ายเขตอุดมศักด์ิ	
จ.ชุมพร	ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้น�าเสนอ
ข่าวการเดินหน้าทวงผืนป่าคืนของกลุ่ม
พลังมวลชน ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันท่ี 
20 มีนาคม 2560 และน�าเสนอข่าวตีแผ่
เรื่องการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
การออกเอกสารสิทธิฮุบพื้นท่ีป่าชุ ่มน�้า
อย่างไม่ถูกต้อง และเสนอข่าวต่อเน่ือง 
ควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ี 
ไม่ถูกต้องต่างๆ
	 จากการตรวจสอบของทีมข่าว
ไทยรฐัทราบว่า	ท่ีดนิ	น.ส.3	ก.	ท้ัง	27	แปลง	
เนื้อที่	 700	 ไร่	 ล่าสุด	มีผู้ถือครองเพียง

รายเดียว	 มีการซื้อขายและเปลี่ยนมือ 
สลับซับซ้อนกันมาหลายปี	 ครั้งแรก 
ทราบว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งได้ซ้ือเอกสาร
สทิธกิารครอบครองท่ีดนิมาจากชาวบ้าน
หลายราย	จากนัน้วันท่ี	30	มถุินายน	2559	
ได้ขายต่อให้ผู้กว้างขวางคนหนึ่ง	 ต่อมา
ในวันเดียวกันผู้กว้างขวางคนดังกล่าว 
ได้ขายฝากไว้กับบรษิทัเอกชนอกีแห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป ็นนอมินีของบริ ษัทยักษ ์ใหญ่ ท่ี
ประกอบธรุกิจโรงงานอตุสาหกรรมน�า้มนั
ปาล์มชื่อดังของภาคใต้	 จากน้ันได้ยื่น
ค�าขอรังวัด	น.ส.3	ก.	ทั้ง	27	แปลง	เพื่อ
ขอออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่	28	กันยายน	
2559	 โดยส�านักงานท่ีดินจังหวัดชุมพร 
ได้ท�าการรังวัดไปแล้ว	 16	 แปลง	 อยู่
ระหว่างแจ้งหมายเพื่อท�าการรังวัดต่อ	 
จนผู้น�าท้องถ่ินและชาวบ้านทราบเรื่อง
รวมตัวกันประท้วง
	 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ	 ส่งผลให้ผู ้บริหารหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 ท้ังฝ่ายทหาร	 ฝ่าย
ปกครอง	 กรมป่าไม้	 และกรมท่ีดิน	 ให้
ความสนใจส่งเจ้าหน้าท่ีแต่ละหน่วยงาน
เข้ามาตรวจสอบปัญหาและพื้นท่ีจริง	
ขณะท่ีกลุ ่มชาวบ้านไม่หวาดหว่ันต่อ 
อทิธพิลใดๆ	เมือ่มสีือ่มวลชนยนืเคียงข้าง 
ร่วมเปิดโปงการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ	 แม้ว่าจะมีการขัดขวางการประท้วง 
โดยการท�าลายป้ายประท้วง	ซึ่งชาวบ้าน 
ได้เข้าแจ้งความให้ต�ารวจและทหาร
เข้าไปดูแล
 พล.ท.ชัยณรงค ์  แกล ้ วกล ้ า 
ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 กอง
อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราช
อาณาจักร (ศปป.4กอ.รมน.)	หน่วยงาน
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ขึ้นตรงต่อ	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้า	 คสช.	 ท่ี
ติดตามและให้ความสนใจเรื่องน้ี	 ได้ต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง น�า
โดย พ.ท.ดุสิต เกสรแก้ว หน.ฉก.แก้ไข
ปัญหาท่ีดินของรัฐ บก.มทบ.44 และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปตรวจสอบ 
พบว่าตามหลักฐานเดิมสมัยหลวงวรรณ	
เป็นนายอ�าเภอท่าตะเภา	(ชื่อเดิมอ�าเภอ
เมืองชุมพร)	 เมื่อปี	 2475	 ได้ระบุแนว
เขตจรดตามลักษณะภูมิประเทศ	 ต่อมา
ปี	 2519	 ทางอ�าเภอได้รังวัดปักแนวเขต	
พบหลักฐานหลักหมุด	1	หลัก	ซึ่งระบุว่า
เป็นท่ีดินสาธารณะรวมพืน้ท่ีกว่า	5	พนัไร่
	 ส่วนพื้นท่ีพิพาท	 27	 แปลง	 อยู่
บริเวณย่านหนองสะบ้า	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของพืน้ท่ีสาธารณะทุ่งหนองใหญ่	ปัจจบุนั
เป็นพื้นท่ีแก้มลิงส�าหรับระบายน�้าออก
สู่ทะเล	มีเนื้อที่ประมาณ	1,920	 ไร่	 แต่
มีการออกเอกสารสิทธิ	 น.ส.3	 ก.ให้กับ
นายทุน	 ขณะท่ีนายทุนอ้างว่าซื้อต่อมา
จากชาวบ้านหลายทอด
	 นอกจากนี้	นายนิวัฒน์	สังข์มาลา	
หัวหน้าสายตรวจปราบปราม	 สาย	 2	
ชุมพร	กรมป่าไม้	 ได้รับค�าสั่งจากอธิบดี
กรมป่าไม้	 ลงไปตรวจสอบน่ังเรือพิสูจน์
พกัิด	GPS	ดาวเทียม	พบว่าพืน้ท่ีดงักล่าว 
เป็นพื้นท่ีป่าชุ ่มน�้าลึกระดับหน้าอกถึง 
มิดศีรษะ	 ปกคลุมไปด้วยพรรณไม้น�้า
น้อยใหญ่นานาชนิดท่ีอุดมสมบูรณ์	 และ
มีน�้าท่วมขังตลอดทั้งปี	มีสัตว์น�้า	สัตว์ป่า 
อาศัยชุกชุม
	 เช ่นเดียวกับนายณรงค ์ 	 พล
ละเอียด	 ผวจ.ชุมพร	 ได้น�านายอ�าเภอ
น่ังเรือออกไปตรวจสอบพื้นท่ีปัญหาท้ัง	
27	 แปลง	 พบแน่ชัดว่าอยู่ในแนวเขต 
ป่าชุ ่มน�้าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีไม่มีการท�า 
ประโยชน์ใดๆ	ทั้งสิ้น	พร้อมทั้งลงลุยน�้า
ระดับอกเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
ส่งให้อธิบดีกรมที่ดิน
 การน�าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ือง
หลายเดือนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ช่วย

กระตุน้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด�าเนนิ
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง โดย ผวจ.ชุมพร ร่วมกับทหาร
ได้ใช้อ�านาจ คสช.ท่ี 13/2559 แต่งตั้ง
คณะท�างานแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ดังกล่าว จนน�าไปสู ่การประชุมคณะ
กรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดินของ
รฐั (กบร.) จ.ชมุพร	เมือ่วันท่ี16	มถุินายน	
2560	มีมติเห็นควรให้กรมที่ดินเพิกถอน
เอกสารสิทธิจ�านวน 27 แปลง เนื้อกว่า 
700 ไร่ ของบริษัท บางลึกการเกษตร
จ�ากัด	 ปัจจุบันได้ขายฝากให้กับบริษัท 
สณุ ีดีเวลลอ็ปเม้นท์ จ�ากัด ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการรังวัดออกโฉนด	 และนาย
ณรงค์	 พลละเอียด	 ผวจ.ชุมพร	 ได้น�า
หลักฐานและมติเพิกถอนดังกล่าวส่งถึง
มืออธิบดีกรมที่ดิน
	 ต่อมา	พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี มีค�าสั่งให้ นายสมพาศ 
นิลพันธุ ์ รองปลัดส�านักนายกรัฐนตรี  
ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าและเร่งรัดการแก้ปัญหา	
ระหว่างวันที่	23-24	กรกฎาคม	2560	จน
กระทั่งวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กรมที่ดิน
มีค�าสั่งที่ 3402/2560 เรื่องการเพิกถอน
หนังสอืรบัรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 
ลงนามโดยนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
รองอธิบดีกรมท่ีดิน แจ้งผลด�าเนินการ
ตามข้อร้องเรียนขอให้เพิกถอน น.ส.3 ก. 
จ�านวน 27 แปลง เนื้อที่ 732 ไร่ ที่ออก
โดยมิชอบ
	 สรุปหนังสือดังกล่าวระบุว่า	 ด้วย
ความปรากฏว่าหนังสือรับรองการท�า
ประโยชน์	(น.ส.3	ก.)	ต.บางลึก	อ.เมือง	
จ.ชุมพร	 ท้ัง	 27	 ฉบับออกโดยอาศัย 
หลักฐาน	ส.ค.1	ตามโครงการเดินส�ารวจ
ออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2520-2522	 ตาม
มาตรา	 59	 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน	
เป ็นหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 
(น.ส.3	 ก.)	 ท่ีออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

	 ล่าสดุ	เมือ่วันท่ี	27	ธนัวาคม	2560	
นายณรงค์	พลละเอียด	ผวจ.ชุมพร	เปิด
เผยความคืบหน้าว่า	จนถึงขณะนี้ยังไม่มี
การอุทธรณ์ค�าสั่งเพิกถอน	น.ส.3	ก.	ทั้ง	
27	แปลงแต่อย่างใด	ขณะนี้ทางจังหวัด
ได้เร่งให้พนักงานท่ีดินเร่งปักแนวเขต
เพือ่ออกเป็นหนงัสอืส�าคัญส�าหรบัท่ีหลวง	
(นสล.)	และจะน�าเข้าแผนพัฒนาจังหวัด
จดัสรรงบประมาณอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าชุม่น�า้
นี้ไว้	โดยการพัฒนาให้เป็น	“ศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา”	 แหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัดต่อไป
	 ส่วนการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ี
รฐัและผู้เก่ียวข้องก�าลงัอยูร่ะหว่างด�าเนนิ
การ	 มีท้ังผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้วและยังม ี
ชีวิตอยู่

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้
ของชาวบ้านและผูน้�าท้องถ่ินท่ีมจีติส�านึก
ในการปกป้องท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะพื้นท่ี
แก้มลิงตามแนวพระราชด�าริ	 ท่ีรัชกาล
ท่ี	 9	 มีพระราชด�าริให้เป็นพื้นท่ีรองรับ
น�้าป้องกันอุทกภัยให้กับจังหวัด	 รวมท้ัง
ออกมาต่อสู้เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ	 
ตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีปล่อยปละละเลย	 และเอื้อประโยชน์
แก ่นายทุนออกเอกสารสิทธิฮุบพื้นท่ี
สาธารณะ
	 โดยทีมข ่าวไทยรัฐได ้ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงน�ามาตีแผ่เปิดโปง
พฤติกรรมการทุจริตต่างๆ และเสนอ
ข่าวเคียงข้างการต่อสูข้องชาวบ้าน อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลาถึง 8 เดือน กระท่ัง 
พล.อ.ประยุทธ ์ จันทร ์โอชา นายก
รัฐมนตรี ให้ความสนใจก�าชับหน่วยงาน
ต่างๆ ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เร่งรัดการแก้ไขปัญหา จนน�าไปสู่การ 
เพกิถอนเอกสารสทิธกิารครอบครองพืน้ท่ี
ป่าชุ่มน�้าแห่งนี้
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 ในท่ีสุดอธิบดีกรมท่ีดินมีค�าสั่ง 
เพิกถอนท่ีดินท้ังหมด 27 แปลง เน้ือท่ี 
732 ไร่ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท 
กลับคืนมาเป็นของแผ่นดิน เพื่อให ้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
ติดตามด�าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีรัฐและ 
ผู้กระท�าผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ชื่อข่าว u ผ่ากองทุนไฟฟ้าพันล้าน สร้างลานหมาเดิน-สะพานผีหลอก
ฝ่ายบรรณาธิการ u ลานนาโพสต์

ข้อเท็จจริงของข่าว
	 การทุจริต	 คอร์รัปชันเป็นปัญหา 
ส�าคัญระดับชาต	ิพล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี	 ประกาศว่าการต่อต้าน 
การทุจริต	 คอร์รัปชันคือ	 วาระแห่งชาติ 
เป็นปัญหาของประเทศท่ีท�าลายสังคม
ไทย	 และสะท ้อนวิกฤตการณ์ด ้าน
คุณธรรม	และจริยธรรมของคนในสังคม	
หากแต่ความเป็นจริง	 การต่อต้านการ
ทุจริต	คอร์รัปชันในยุคนี้	ก็ไม่ปรากฏผล
ชัดเจนมากนัก	 ส่วนหน่ึงมาจากบทบาท
ท่ีบางเบาของสือ่มวลชน	ในการท�าหน้าท่ี	
“หมาเฝ้าบ้าน”	 หรือการท�าหน้าท่ีแต่
เพียงการแสดงความเหน็	วพิากษ์วิจารณ์
มากกว่าการแสวงหาความจรงิ	เน่ืองจาก
การทุจริต	 คอร์รัปชัน	 ไม่กลัวความเห็น	
แต่กลัวความจริง
	 หลายปีท่ีผ่านมา	 มีข้อร้องเรียน	
มีเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินกองทุนไฟฟ้า	 เป็นปรากฏการณ์ร่วม
ท่ีเกิดขึ้นในหลายจังหวัด	 เช่น	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 ล�าปาง	 เฉพาะท่ี
จังหวัดล�าปาง	ซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่
มีเงินหมุนเวียนหลายพันล้าน	 “ลานนา
โพสต์”	 ได้ติดตามรายงานข่าวเรื่องนี้ทุก
แง่มมุ		จนกระท่ังพบเบาะแสบางประการ	
ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต
	 ด้วยความตระหนักถึงบทบาท	
หน้าที่	 “หมาเฝ้าบ้าน”	 การรายงานข่าว	
เรื่องราวที่ส่อไปในทางทุจริต	 คอร์รัปชัน	
กรณีเงินกองทุนไฟฟ้า	 ได้ใช ้ วิธีการ
รายงานข่าวเชิงลึก	หรือการรายงานข่าว
เชิงสืบสวนสอบสวน	จนค้นพบความจริง
ที่น่าสงสัยในหลายโครงการ
	 เราเรียกการค้นพบเบาะแสทุจริต
กองทุนครัง้น้ี	ว่า	“ผ่ากองทุนไฟฟ้าพนัล้าน 
สร้างลานหมาเดิน	สะพานผีหลอก”	เพื่อ

เป็นตวัแทนฉายภาพธรรมาภบิาลกองทุน
ไฟฟ้าในระดับประเทศ	อีกทั้งพฤติกรรม
ในการจัดสรรเงินกองทุนท่ีไม ่ชอบ 
มาพากลท้ังระบบท่ีกองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ	

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 เงินกองทุนไฟฟ้า	 หรือกองทุน
พัฒนาชุมชนในพื้น ท่ีรอบโรงไฟฟ ้า
แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	มีงบประมาณใน
ห้วงระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	หลายพัน
ล้านบาท	เป็นโมเดลที่อธิบายการบริหาร
จัดการกองทุน	 กองทุนไฟฟ้าท่ีมีอยู่	 75	
กองทุน	 ใน	 39	 จังหวัดท่ัวประเทศท่ีมี 
โรงไฟฟ้า	 และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้า	มูลค่ารวมนับหมื่นล้านบาท	
	 “ลานนาโพสต์”	 ได้รายงานข่าวน้ี
อย่างต่อเนื่อง	อย่างน้อยนับจากปี	2555	
เป็นต้นมา	(ส�าเนาภาพถ่าย	หนังสอืพมิพ์	
เอกสารแนบ)	 พบวิธีการท่ีหละหลวม	 
ไร้ประสิทธิภาพ	 เปิดช่องให้มีการทุจริต	
คอร์รัปชัน	 อย่างมโหฬาร	 หรือปรากฏ
ผลโครงการจากการใช้เงินกองทุนท่ี 
น่าสงสัย	เช่น	การใช้งบประมาณจ�านวน	
1	 ล้านบาท	 สร้างสวนสุขภาพ	 ท่ีเต็ม
ไปด้วยหญ้ารกชัฏ	 การใช้งบ	 2.5	 ล้าน
บาท	สร้างลานเอนกประสงค์ซึ่งจากการ
ลงพื้นท่ีพบว่าเป็นเส้นทางท่ีหมาใช้เดิน 
ไปมา	รวมท้ังการใช้งบ	8	ล้านบาท	สร้าง
สะพานคอนกรีตเลี่ยงหมู่บ้าน	 โดยอ้าง
เหตุแก้ปัญหาจราจรแออัดในหมู ่บ้าน	
แต่สะพานก็ร้างผู้คน	 ใช้สัญจรตามปกติ
ไม่ได้	จนอาจเรียกว่าเป็นสะพานผีหลอก
	 ภาพเหล่านี้ย้อนแย้งกับจุดเริ่มต้น
ท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง
ชาติ	(กพช.)	มีมติเมื่อวันที่	4	มิถุนายน	

2550	 	 เห็นชอบแนวทางและขั้นตอน
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี
รอบโรงไฟฟ้า	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเม่ือวันท่ี	 9	 มิถุนายน	 2550	 เห็น
ชอบตามมติ	 กพช.	 	 โดยมีเป้าหมาย
ในการอยู ่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับ
ชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า	 ช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า	
ซึ่งได ้รับผลกระทบจากการก่อสร ้าง 
โรงไฟฟ้าหรือการผลิตไฟฟ้า	 ไม่ใช่การ
ช่วยเหลือในรูปแบบประชานิยม	หากแต่
เป็นการให้เพือ่สร้างสรรค์งานใหม่	ต่อยอด 
เงินจากกองทุนไปสู่งานอาชีพท่ีจะสร้าง
ความมั่นคงในระยะยาว
	 มีหลายโครงการ	 หลายกลุ ่ม	
ท่ีเดินตามปรัชญาและแนวคิดในการ 
จัดตั้งกองทุนเฉพาะที่ล�าปาง	 เช่น	 กลุ่ม
ผลติภณัฑ์กล่องใบบัว	กลุม่ตดัเยบ็เสือ้ผ้า
บ้านเวียงสวรรค์	แต่ก็มอีกีหลายโครงการ
ท่ีเป็นช่องทางในการทุจริต	 คอร์รัปชัน	
ซึ่งลานนาโพสต์	 ตรวจสอบพบแนวโน้ม 
เช่นน้ัน	 จากวิธีการท�างานข่าวในเชิง
สืบสวน	 สอบสวน	 หรือ	 Investigative	
Reporting	และใช้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 เป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงความจริง
		 “ลานนาโพสต์”	 พบเรื่องเน่าๆ
หลายเรื่อง	 ที่ซุกซ่อนอยู่ใต้กองทุนไฟฟ้า	
กองทุนท่ีท�าให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นเงิน
ให้เปล่า	 ในแบบประชานิยม	 หรือเป็น 
เ งิน ผัน เห มือนสมัยรั ฐบาลคึกฤทธิ์	
ปราโมช	 ท่ีให้เงินไป	 แล้วชาวบ้านก็ไป
ขดุคลอง	ขดุแล้วก็กลบ	แล้วก็ขดุใหม่	ใช้
เงินให้หมดๆ	ไป
	 ตวัอย่างแรกก็คือ	สะพานคอนกรตี
ขนาดยาว	 5	 เมตร	 โผล่ขึ้นกลางทุ่ง	
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เป็นสะพานเลี่ยงหมู่บ้าน	 เพื่อแก้ปัญหา
การจราจรแออัดในหมู ่บ้าน	 ต.นาสัก	
อ.แม่เมาะ	 จ.ล�าปาง	 เชื่อมระหว่างบ้าน
สบจาง	หมู่	6		และบ้านทุ่งเลางาม	หมู่	9 
ต.นาสัก	อ.แม่เมาะ	จ.ล�าปาง	
	 สร ้างเสร็จเมื่อกลางป ี	 2560	 
ท่ีผ่านมา	 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
จ�านวน	7,950,000	บาท			แต่หลังจาก
ก่อสร้างเสร็จได้เพียงไม่นาน	 สะพาน
เกิดช�ารุดบริเวณทางเชื่อมต่อระหว่าง
สะพานกับถนนทรุดลงไปประมาณ	 15	
เซนติเมตร	 	 นอกจากน้ันก็ยังไม่ได ้
เชื่อมต่อหรือเป็นเส้นทางรถว่ิงได้ปกติ	
เหมือนถนนหนทางอื่นๆ	 แต่อย่างใด	
เพราะสะพานวางอยู่บนเส้นทางถนนดิน
	 นอกจากนี้	 	 “ลานนาโพสต์”	 ได้
ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 ตั้งแต่ปี	 2555-
2560	 รวม	 6	 ปี	 พบว่ามีการอนุมัติ
โครงการไปแล้วกว่า	 3,800	 	 โครงการ	
เป็นจ�านวนเงินเกือบ	 2,000	 ล้านบาท		
โดยเงินงบประมาณกว่าครึ่งหนึ่งน�าไปใช้
จ่ายด้านสาธารณปูโภค	สร้างถนนหนทาง	
สร้างลานอเนกประสงค์ไว้ให้หมาเดิน
	 ส่วนอันดับท่ี	 2	 คือการใช้จ่าย 
ในการซื้อสัตว์เล้ียง	 เช่น	 	 วัว	 หมู	 ไก่	
กบ	 เป็นต้น		ซึ่งจากการลงพื้นที่ส�ารวจ
ในหลายหมู่บ้าน	พบว่าสิ่งก่อสร้างหลาย
แห่งท่ีใช้เงินงบประมาณของกองทุน	 
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิ
ตามวัตถุประสงค์
	 เรื่อง	 โครงการ	 ซื้อวัว	 หมู	 ไก่	
กบ	 น่าสนใจ	 เพราะ	 บางโครงการซื้อ
ชุดเดียว	 แต่ถ่ายภาพไปใช้ในอีกหลาย
โครงการ	เรยีกว่าเวียนเทียนกันไป	เพือ่ให้
ได้รับผลประโยชน์ทั่วหน้า	 บางโครงการ
สาธารณูปโภค	 มีโครงการเดิมของ 

หน่วยงานอื่นอยู่แล้ว	ก็สวมรอยโครงการ
รับเงินกองทุนไฟฟ้ากันไป

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 จากการเสนอข่าวอย่างเกาะติด	
และต่อเนื่องของ	 “ลานนาโพสต์”	 ได้น�า
ไปสู่กระแสการเรียกร้องของคนล�าปาง
ให้ติดตามตรวจสอบเรื่องน้ี	 รวมท้ัง 
ข้อเรียกร้องจากผู้บริหารระดับสูงของ	
กฟผ.แม่เมาะ	 ให้สังคายนาวิธีจัดการ
บริหารใหม ่	 จนกระท่ังนายทรงพล	
สวาสดิ์ธรรม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	
ในฐานะประธานกองทุนได้สั่งการให้
ทบทวน	 วิธีการจัดการบริหารกองทุน 
ให้มีความโปร่งใส	
	 ด้วยความพยายามอย่างต่อเน่ือง
นานหลายปี	 ในการสืบค้น	 ตรวจสอบ	
ข้อเท็จจริงในการใช้จ ่ายเงินกองทุน
ไฟฟ้า	 ในท่ีสุดการบริหารกองทุนไฟฟ้า
แม่เมาะ	 ก็ได้รับการจัดการ	 เพื่อให้การ
ใช้เงินกองทุนเป็นประโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง	
ลานนาโพสต์หวังว่า	น่ีจะเป็น	“สารตัง้ต้น” 
ในการสงัคายนากองทุนไฟฟ้าท่ีมคี�าถาม	
มพีฤตกิรรมส่อไปในทางทุจรติ	คอร์รปัชนั	
ไม่แตกต่างกันทั้ง	39	จังหวัดทั่วประเทศ
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ชื่อข่าว u เมล็ดพันธุ์แห่งการคอร์รัปชัน เกาะติดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง
ค้นความจริงซื้อที่ดินแพง ศาลตัดสินคืนเงิน 126 ล้าน 

ฝ่ายบรรณาธิการ u ลานนาโพสต์

ข้อเท็จจริงของข่าว
	 กระห่ึมแห่งค�าถามจากจุดเริ่มต้น	
“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	คลองจั่น	จ�ากัด”	
จนถึง	 “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”	 สหกรณ์อีกหลายแห่งท่ี
มีบทบาทคล้ายสถาบันการเงิน	 รวมท้ัง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง	 สหกรณ์
เหล่าน้ีเป็นแหล่งแพร่เมล็ดพันธุ์แห่งการ
ทุจริต	 คอร์รัปชัน	 ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินของสมาชิก	
ท่ีต่างก็มุ ่งหวังพึ่งพาสหกรณ์เป็นหลัก
ประกันชีวิตของพวกเขา
	 ในห้วงเวลาท่ีมีปัญหาการทุจริต	
คอร์รัปชัน	 หนักหน่วง	 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ได้เสนอแนวทางให้ 
คณะรัฐมนตรี	 แก้ปัญหาสหกรณ์ท่ีท�า
หน้าท่ีเสมือนสถาบันการเงิน	 จัดตั้ง
หน่วยงานอิสระขึ้นมาก�ากับ	 ดูแล	 และ
มีอ�านาจลงโทษผู้กระท�าความผิด	นี่เป็น
ภาพสะท้อนปัญหาท่ีเก่ียวพันกันระหว่าง
สหกรณ์	 และความเสี่ยงในการทุจริต	
คอร์รปัชนั	ประเด็นความไม่โปร่งใสในการ 
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย ์ครูล�าปาง	 
ก็เป็นเรื่องหน่ึงท่ียังอยู่ในการพิจารณา
ของ	ป.ป.ช.
	 ส� า ห รั บ ป ั ญ ห า ใ น ส ห ก รณ  ์
ออมทรัพย์ครูล�าปาง	 มีท่ีมาจากการท่ี	
คณะกรรมการชุดที่	56		ได้ซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างส�านักงานแห่งใหม่	เป็นเงนิรวม	252	
ล้านบาท		โดยไม่ปฏบัิตติามระเบียบพสัดุ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าปาง	 พ.ศ.	
2549	 	 และไม่ท�าตามมติท่ีประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	 ซึ่งก�าหนดให้ซ้ือท่ีดิน

แปลงเดียว	15	ไร่	แต่มีการซื้อที่ดิน		2	
แปลง	รวมพื้นที่ได้	 14.3ไร่	 	อีกทั้งยังมี
ล�าเหมืองผ่านกลาง
	 นอกจากน้ันก่อนการจัดซื้อก็ไม่มี
การตรวจสอบแนวเขตชีวั้ด	เมือ่ท�าสญัญา
แล้วปรากฏว่าท่ีดินแปลงนี้หายไป	 50	
ตารางวา	 ขณะท่ีท่ีดินใกล้เคียง	 เฉล่ีย
ไร่ละ	 5.3	 ล้านบาทเศษ	 	 แต่ท่ีดินของ
สหกรณ์ออมทรพัย์คร	ูราคาพุง่สงูถึงไร่ละ 
16.8	 ล้านบาท	 	 ต่อมาสหกรณ์จังหวัด	 
ส่ังให้ยุติการด�าเนินการต่างๆ	 ในท่ีดิน
ผืนนี้ทันที	
	 มีการร้องเรียนเรื่องนี้มาเป็นระยะ	
โดยส่ือมวลชนในพื้นท่ีให้ความส�าคัญ 
ในข่าวน้ีไม่มากนัก	 กองบรรณาธิการ	
“ลานนาโพสต์”		เห็นว่า	ข่าวนี้เป็นเรื่องที่
ส่อไปในทางทุจรติ	คอร์รปัชนั	เป็นปัญหา
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกท่ีประกอบ
อาชีพครูจ�านวนมาก	 ดังน้ัน	 จึงถือเป็น
นโยบายท่ีจะเกาะติดข่าวน้ีอย่างต่อเน่ือง	
จนกว่าความจรงิจะปรากฏ	หรอืสามารถ
ระงับยับยั้งไม่ให้ความเสียหายขยายตัว
ออกไปอีก	

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 ไม่น้อยกว่า	3	ปี	ที่ลานนาโพสต์ 
ติดตามรายงานข ่าวน้ี	 โดยยึดหลัก 
ข้อเท็จจริง	 ถูกต้อง	 ครบถ้วนและรอบ
ด้าน	ด้วยการเก็บข้อมูล	ศึกษาวิเคราะห์
เอกสารหลักฐานต่างๆ	 การลงพื้นท่ี
ส�ารวจสภาพท่ีดิน	 การตรวจสอบราคา

ซื้อขายท่ีดิน	 2	 แปลงซึ่งคณะกรรมการ
ชุดท่ี	 56	 ซ้ือด้วยวิธีพิเศษจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน	นายพินิจ	จันทรสุรินทร์	
อดีต	ส.ส.ล�าปาง	แพงกว่าที่ดินข้างเคียง
ถึงสามเท่า	แม้จะซื้อในเวลาต่างกัน	หรือ
สภาพท่ีดินต่างกัน	 ราคาเปรียบเทียบ 
ก็ยังน่าสงสัย	
	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ได้
กระท�าเฉพาะฝ่ายผู้ร้องเรียน	 ซึ่งอ้างว่า 
ได้รับความเสียหายจากการซื้อท่ีดิน
เท่าน้ัน	 หากยังเปิดพื้นท่ีให้ฝ่ายผู้ถูก 
ร้องเรยีน	ซ่ึงต่อมากลายเป็นจ�าเลยในคดี
ท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์ฟ้องฐานละเมดิ	เรยีก
ค่าเสียหายในคดีแพ่ง	 ได้อธิบายเหตุผล
ในการซ้ือท่ีดินแพง	 รวมท้ังประเด็น 
ข้อกล่าวหาต่างๆ	 จนครบถ้วน	 อย่างไร
ก็ตามเมือ่พจิารณาเหตผุล	เอกสาร	ข้อมลู
ของท้ังสองฝ่ายแล้ว	 ก็ยังน่าเชื่อว่าการ 
จัดซ้ือท่ีดินครั้งนี้มีเงื่อนง�า	 ไม่โปร่งใส	
และจ�าเป็นต้องพิสูจน์ความจริงจนถึง
ที่สุด
	 กรณีน้ี	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 ฟ้อง
เรยีกค่าเสยีหายกรรมการชดุท่ี	56	จ�านวน	
16	 คน	 รวมท้ังอดีตผู้จัดการสหกรณ	์ 
ในขณะเดียวกันได้แจ้งความด�าเนินคดี
ฐานร่วมกันฉ้อโกง	โดยพนักงานสอบสวน
ส่งเรื่องต่อไปยัง	 ป.ป.ช.ขณะน้ียังอยู ่
ระหว่างการพิจารณาของ	ป.ป.ช.
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คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 การติดตามข่าวอย่างต่อเน่ือง	
เปิดพื้นท่ีเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 โดย
เฉพาะผู้ท่ีมีส่วนได้เสียได้แสดงหลักฐาน	
เอกสาร	 ข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 ชี้ประเด็น
ให้ชุมชนเข้าใจและเห็นความส�าคัญท่ี
สื่อมวลชนจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้	จน
กระท่ังสหกรณ์ได้ฟ้องกรรมการท้ังชดุท่ีมี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อท่ีดินราคา
แพง	 สุดท้าย	 ศาลได้มีค�าส่ังให้จ�าเลย
ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูล�าปาง	 หรือส่วนต่างราคาท่ีดินรวม
เป็นเงิน	 126	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบ้ีย
ร ้อยละ	 7.5	 นับต้ังแต่วันท�าสัญญา 
ซื้อขายที่ดิน	

	 แม้จะยังมีขั้นตอนการอุทธรณ์	
ฎีกา	อีกทั้งคดีอาญา	ซึ่งจะน�าไปสู่การชี้
มูลการทุจริต	 คอร์รัปชัน	 ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณา	 และ	 “ลานนาโพสต์”	 จะ
ต้องตดิตามรายงานข่าวต่อไปตามหน้าท่ี	
แต่ชัยชนะขั้นต ้นท่ีท�าให ้สหกรณ์ได  ้
เงินคืนมาจ�านวนกว่าร ้อยล้านครั้งน้ี	 
ก็ถือเป็นบทบาทส�าคัญของส่ือมวลชน
ท่ีสามารถเป็น	 “หมาเฝ้าบ้าน”	 รักษา 
ผลประโยชน์ส่วนรวม	 ผลประโยชน์ของ
เจ้าของบ้านไว้ได้		
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ข้อเท็จจริงของข่าว
	 “มติ ชน”	 เป ็นห นังสื อพิมพ  ์
ฉบับแรก	และฉบับเดียว	ท่ีให้ความส�าคัญ
ในการน�าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวการ	
“ทวงคืน”	 โบราณวัตถุ	 ท่ีถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ	 ซึ่งถูกลักลอบ
น�าออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย
เมื่อหลายสิบปีก่อน	 หลังจากมีการพบ
ประติมากรรมสัมฤทธิ์จากปราสาท 
ปลายบัด	2	อ.เฉลมิพระเกียรต	ิจ.บุรรีมัย์	
ถูกน�าออกขายโดยบริษัทประมูลระดับ
โลกตั้งแต่ต้นปี	 2559	 ก่อให้เกิดกระแส
การตั้งค�าถามถึงจ�านวนโบราณวัตถุของ
ไทยท่ีถูกลักลอบน�าออกนอกประเทศ	
โดยนักวิชาการเชื่อว่าเฉพาะจากแหล่ง
ท่ีปราสาทปลายบัด	 มีมากถึง	 300	 ชิ้น	
จึงมีการตั้งกลุ่ม	“ส�านึก	300	องค์”	เพื่อ
เรียกร้องให้ภาครัฐด�าเนินการทวงคืน
วตัถโุบราณล�า้ค่าของไทยจากพพิธิภัณฑ์
ต่างชาติ	
	 จากการตดิตามข่าวอย่างต่อเน่ือง	
ท�าให้พบว่านักวิจัยประจ�าแคโรไลนา	
เอเชีย	 เซ็นเตอร์	 มหาวิทยาลัยนอร์ท
แคโรไลนา	 สหรัฐอเมริกา	 ได้เปิดเผย
ภาพพระโพธิสัตว์สัมฤทธ์ิขนาดใหญ่และ
งดงาม	 อายุราว	 1,300	 ปี	 ซึ่งจัดแสดง
ท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน	 รัฐ
นิวยอร์ก	ในแผ่นป้ายจดัแสดงระบุชดัเจน
ว ่าพระโพธิสัตว ์สัมฤทธิ์ชิ้นนี้มาจาก 
ภาคอสีานของไทย	นอกจากน้ี	ยงัพบว่ามี
โบราณวัตถุไทยอกีหลายชิน้ในพพิธิภณัฑ์
ดังกล่าว	 เป็นเหตุให้นักวิชาการไทยท�า
หนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร	กระทรวง
วัฒนธรรม	ขอให้เร่งประสานทวงคืนวัตถุ
โบราณเหล่านี้

ชื่อข่าว u ปลุกรัฐตื่น-ดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วมทวงคืน ‘มรดกชาติ’ ล�้าค่า โบราณวัตถุไทย 
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์มติชน

	 เมื่อ	 “มติชน”	 ท�าข่าวเชิงลึกมาก
ย่ิงขึ้น	 ท�าให้พบโบราณวัตถุส�าคัญเพิ่ม
อีกหลายชิ้นในพิพิธภัณฑ์ชอง	 มุน	 ลี	
เมืองซานฟรานซิสโก	 อาทิ	 เสาประดับ
กรอบประตรูปูสตร	ีและม้าหินทราย	จาก
ปราสาทหินพนมรุ้ง	 จ.บุรีรัมย์	 ทับหลัง
ปราสาทเขาโล้น	อ.ตาพระยา	จ.สระแก้ว	
ทับหลงัปราสาทหนองหงส์	อ.โนนดินแดง	
จ.บุรีรัมย์	เป็นต้น

วิธีการน�าเสนอข่าว 
	 จากการขยายผลในแหล่งข้อมูล
ต่างๆ	และการน�าเสนอข่าวอย่างต่อเนือ่ง 
ของ	 “มติชน”	 ท�าให้นักวิชาการจ�านวน
มากเข้าเป็นแนวร่วม	 ร่วมกันน�าเสนอ
แนวทางการทวงคืน	 และ	 “ทวงถาม”	
ความคืบหน ้าจากภาครัฐตลอดมา	
อาทิ	 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์	 และ
คณะโบราณคดี	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	
จัด เสวนา โดยมี นั กกฎหมาย	 นัก
ประวัติศาสตร์ศิลปะ	 และนักโบราณคดี	
ร่วมถกปัญหา	และหาทางออก	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 จากการเกาะตดิข่าวอย่างต่อเน่ือง
ของ	 “มติชน”	 ท้ังการน�าเสนอข่าว	 บท
สมัภาษณ์	บทความทางวิชาการ	ภาพถ่าย
เก่า	 รวมถึงลงพื้นท่ียังหมู่บ้านท่ีเกิดเหตุ
เพ่ือค้นหาความจริงในเหตุการณ์ลักลอบ
ขุดเมื่อ	พ.ศ.	2507	อีกทั้งพยายามติดต่อ
ผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติในขบวนการ

ค้าโบราณวัตถุในอดีตท่ียังมีชี วิตอยู	่ 
แปลบทความภาษาต ่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องเพือ่เป็นกรณศีกึษา	และเผยแพร่ 
ข้อมูลสู่สาธารณชน	 สะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการลักลอบค้าวัตถุโบราณข้าม
ชาติ	 ซ่ึงท้ังหมดท้ังปวงได้ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	เดือนพฤษภาคม	2560	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบให้
ติดตามทวงคืนโบราณวัตถุอย่างเป็น
ระบบ	 โดยให้ท�างานร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ	กรมศลุกากร	ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ	รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ	เร่ง
ประสานไปยังสถานทูตไทยในประเทศ
ต่างๆ	ช่วยตรวจสอบโบราณวัตถุไทยใน
ต่างแดน	
	 ต ่อมาเดือนมิ ถุนายน	 2560	
พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	
ลงนามแต่งตั้ง	 “คณะกรรมการติดตาม
โบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ”	เพือ่
ทวงคืนโบราณวัตถุของไทย	133	ชิน้	โดย
ก�าหนดมาตรการตรวจสอบ	 ประสาน
ความร่วมมือ	ทั้งวิธีการทางการทูต	และ
กฎหมาย
	 จากการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต ่าง
ประเทศอย่างต่อเน่ือง	มแีนวโน้มเบ้ืองต้น 
ว่าไทยจะได้โบราณวัตถุส�าคัญคืน	2	ชิ้น
อย่างแน่นอน	 ได้แก่	 ทับหลังปราสาท
หนองหงส์	อ.โนนดินแดง	จ.บุรีรัมย์	และ
ทับหลังปราสาทเขาโล้น	 อ.ตาพระยา	
จ.สระแก้ว	 ยังไม่นับรวมโบราณวัตถุใน
พพิธิภณัฑ์ศลิปะโฮโนลลู	ูรฐัฮาวาย	สหรฐั	
ซึ่งส�านักงานสืบสวนความมั่นคงของ
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สหรฐั	ประสานให้กรมศลิปากรตรวจสอบ	
โดยได้ข้อสรปุว่าเป็นวัตถุโบราณของไทย
ถึง	13	รายการ
	 2.	เกิดการบูรณะปราสาทเขาโล้น	
โดยส�านักศิลปากรท่ี	 5	 ปราจีนบุรี	 ได้
รื้อสิ่งแปลกปลอมออกจากพ้ืนท่ี	 รวมถึง
ขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติมท่ีปราสาท
ปลายบัด	 อ.โนนดินแดง	 จ.บุรีรัมย	์ อัน
เป็นต้นทุนทางสังคม	 ซึ่งท�าให้ท้องถ่ิน 
เข้มแข็ง	 และส่งผลต่อการท่องเท่ียวใน
พื้นที่	
	 3.	 ท้องถ่ินเกิดส�านึกรัก	 และ
หวงแหนมรดกบรรพชน	 โดยเข้ามามี
ส่วนในกระบวนการอนุรักษ์	และปกป้อง	
ชาวบ้านเรียนรู้ถึง	 “สิทธิทางวัฒนธรรม”	
(Cultural	 Rights)	 ของตน	 ซึ่งปัจจุบัน
เป็นกระแสท่ีท่ัวโลกต่ืนตัว	 สะท้อนผ่าน
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์	 อาทิ	 การ
ท�าสติ๊กเกอร์	 และสวมเสื้อยืดสกรีนภาพ
พระโพธสิตัว์	การตดิป้าย	“ทวงคืน”	หน้า
ร้านค้า	มีการยอมรับ	และมองเห็นความ
ผิดพลาดในอดีตของผู้อยู่ในเหตุการณ์
ลักลอบขุด	 ส่วนคนไทยท่ีอาศัยอยู ่ใน
สหรัฐ	 ส่วนหน่ึงตระหนัก	 และให้ความ
สนใจไปชมโบราณวัตถุของไทยท่ีจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์เหล่านั้น
		 4.	 ประเด็นทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศถูกหยิบยกขึ้นมาทบทวนใหม	่
โดยเฉพาะการเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกัน
การน�าเข้า	 ส่งออก	 และโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย	 ขององค์การการศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 และวัฒนธรรม	 (ยูเนสโก	
1970)	ซึ่งไทยยังไม่ได้ลงนาม
		 5.	 สังคมไทยตระหนักและต่ืนตัว
ต่อปัญหาการลักลอบค้าโบราณวัตถุ	 ทั้ง
ในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	หน่วยงาน
วัฒนธรรมในภาคอีสาน	 และสถาบัน
การศึกษาท่ีเก่ียวข้องออกมาเผยแพร่
ความรู้	และศึกษาเพิ่มเติม	ก่อเกิดพลวัต
ทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ	 มากมาย	

ช่วยให้คนไทยท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ	รวมถึงนักวิจัยในต่างแดน	ร่วม
แบ่งปัน	และแลกเปลี่ยนข้อมูล	ส่งผลให้
เรื่องราวของศิลปะประโคนชัย	 รวมถึง	
“วัฒนธรรมโบราณในลุ่มน�้ามูล”	 เป็นท่ี
รู้จักมากขึ้น	จากเดิมเป็นที่รับรู้ในแวดวง
วิชาการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น	
	 กล่าวโดยสรปุ	ผลจากการน�าเสนอ
ข่าวทวงคืนมรดกชาตฯิ	ได้ส่งผลให้มีการ
ต้ังคณะกรรมการติดตามทวงคืนโบราณ
วัตถุของไทยในต่างประเทศ	 อีกท้ังยัง 
มีผลให้คนไทย	และคนทั่วโลก	ตระหนัก
ว่าโบราณวัตถุเหล่าน้ีไม่ใช่เพียงส่ิงของ
ล�า้ค่า	แต่มคีวามส�าคัญต่อประวัตศิาสตร์
ท้องถิ่น	อันเป็นรากฐานส�าคัญของสังคม	
ประเทศชาติ	และมนุษยชาติ
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ข้อเท็จจริงของข่าว
	 กระทรวงการคลังได้เสนอแก้ไข
พระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 สรรพสามิต
ฉบับใหม่	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 เป็นมาตรฐาน
สากล	 และประการส�าคัญเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	อันเป็นแนวทางที่
จะใช้แก้ไขปัญหาการทุจริต	คอร์รัปชัน	
	 พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่	 มี 
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	กันยายน	2560	
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ท�าให้กรมสรรพ
สามิตจะต้องออกกฎหมายลูกล�าดับรอง
ลงมาอีก	80	ฉบับ	เพื่อให้สอดคล้องกัน	
	 สาระของกฎหมายรองดงักล่าวจะ
ประกาศอตัราการจดัเก็บภาษสีรรพสามติ
ของสินค้าและบริการใหม่	ตามกฎหมาย
ท่ีได้แก้ไขหลายชนิด	 เช ่น	 รถยนต	์
แบตเตอรี่	 จักรยานยนต์	 เหล้า	 ไวน์	
สุรา	ยาสูบ	เครื่องหอมและเครื่องส�าอาง	
เครื่องดื่มตามปริมาณความหวาน	ฯลฯ	
	 เมื่อประกาศใช้อัตราภาษีใหม่ 
ก็ เริ่มเห็นผลกระทบจากนโยบายรัฐ	 
โดยเฉพาะยาสูบ	 ท่ีใช้อัตราภาษีผสม	 
โดยการเรียกเก็บท้ังในเชิงปริมาณ	 และ
มูลค่า	 จากเดิมท่ีเก็บจากมูลค่าเพียง
อย่างเดียว	
	 กรมสรรพสามิตประกาศใช้อัตรา
ภาษีเชิงปริมาณที่อัตรา	1.2	บาทต่อมวน	
ร่วมกับอตัราภาษตีามมลูค่า	โดยใช้ราคา
ขายปลีกแนะน�าเป็นฐานในการค�านวณ
ภาษเีพือ่แก้ไขปัญหาบุหรีร่าคาถูกท่ีขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา	
ผลกระทบจากกฎหมายใหม่ 
	 ผลจากท่ีกระทรวงการคลังแบ่ง
อัตราขั้นการเก็บภาษียาสูบออกเป็น	 
2	 ขั้น	 ตามราคาขายปลีกแนะน�า	 โดย

ชื่อข่าว u แก้ พ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่  พ่นพิษใส่ยาสูบ
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

บุหรี่ท่ีมีราคาขายปลีกถูกกว่า	 60	 บาท
ต่อซอง	 เสียภาษีมูลค่าในอัตรา	 20%	 
ต�่ากว่าบุหรี่ที่มีราคาเกิน	60	บาทต่อซอง 
ท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าท่ี	 40%	 โดยให้
เหตุผลว ่าต ้องการให ้ บุหรี่ ราคาถูก	 
ซึง่หมายถึงให้เวลาโรงงานยาสบูได้มเีวลา
ในการปรับตัวจากภาระภาษีท่ีเพิ่มขึ้น	 
จึงก�าหนดในกฎกระทรวงว่าให้เวลาอีก	 
2	ปี	จงึจะกลบัมาใช้อตัราภาษีตามมูลค่า
ที่	40%	อัตราเดียวกับบุหรี่ทุกประเภท
	 จุดน้ีกลายเป็นช่องโหว่ให้บุหรี ่
ต่างชาติบางยี่ห ้อใช้กลยุทธ์ทางการ
ตลาดประกาศลดราคาบุหรีล่ง	จากท่ีเคย 
ขายปลีกอยู่ซองละ	 70-80	 บาท	 เหลือ 
ซองละ	60	บาท	เพื่อให้ภาระภาษีลดลง
จากที่ต้องเสีย	40%	เหลือเพียง	20%	
	 สิ่ ง ท่ี เ กิดขึ้นนี้ เหมือนเอาบุหรี ่
ราคาแพงท่ีเคยอยู่ตลาดบนมาตีตลาด
ล่าง	 ท�าให้ผู้บริโภคที่ไม่เคยกล้าควักเงิน
เกือบ	 100	 บาทซ้ือบุหรี่	 หันมาซ้ือบุหรี ่
ต่างประเทศราคาซองละ	 60	 บาทกัน
มากขึ้น	
	 ทางด้านโรงงานยาสูบก็ประกาศ
ปรับราคาขายปลีกบุหรี่ในเดือนแรก 
หลัง	พ.ร.บ.สรรพสามติใหม่บงัคับใช้	และ
ในเดือนตุลาคม	2560	ยอดขายบุหรี่ของ
โรงงานยาสูบตกเหลือ	 55%	 จากท่ีเคย 
มีส่วนแบ่งทางการตลาด	80%	
	 ผ่านมาเพียงไม่นานก็เริ่มเห็น
เค ้าลางว ่ารัฐบาลจะเสียประโยชน ์
มากกว่าได้ประโยชน์	 จากการปรับ
ระบบภาษีใหม่	 เน่ืองจากโรงงานยาสูบ
เป็นรัฐวิสาหกิจอันดับต้นๆ	 ท่ีส่งราย
ได้เข้ารัฐ	 และเป็นแหล่งเงินส�าคัญของ 
กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์	เช่น	ภาษี

เพื่อมหาดไทย	 ภาษีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	(อบจ.)	เงนิบ�ารงุกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	เงินบ�ารุง
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	 เงิน
บ�ารุงองค์การกระจายเสียงฯ	 จะได้รับ
ผลกระทบหนักจากการถูกบริษัทบุหรี่
ต่างประเทศแย่งส่วนแบ่งตลาดด้วยการ
ใช้ช่องว่างของช่วงภาษีลดราคาขายบุหรี่
	 นอกจากนี้ 	 ธุ ร กิจยาสูบยั งมี 
ผู้ท่ีอยู ่ในช่วงซัพพลายเชนจ�านวนมาก	 
ไม่ว่าจะเป็นพนกังานยาสบูอกี	2,950	คน	
ลูกจ้างชั่วคราวอีก	1,000	คน	เกษตรกร
ปลูกใบยาสูบอีก	 2	 หมื่นกว่าครัวเรือน	
และผู้ประกอบการประเภทต่างๆ	 ของ
โรงงานยาสูบอีกกว่า	5	แสนราย	ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากยอดขายท่ีหดตัวลง
ในเวลาอันรวดเร็ว
	 ล่าสุด	 นายสุวิชญ	 โรจนวานิช	 
ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง	(สศค.)	ได้เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บ 
รายได้รัฐบาลสุทธิในเดือนตุลาคม	2560	
ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ	2561	
ว่า	 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจ�านวน	 
1.92	แสนล้านบาท	สูงกว่าประมาณการ
ตามเอกสารงบประมาณ	 9,180	 ล้าน
บาท	 รายได้ภาษีทุกประเภทเก็บมากขึ้น	 
แต่ท่ีเก็บภาษีต�่ากว่าเป้าคือภาษียาสูบ	
โดยเก็บต�่ากว่าประมาณการ	2,010	ล้าน
บาท	หรือ	47.6%
	 นั่นแสดงให้เห็นว่า	 โรงงานยาสูบ
ก�าลังอยู ่ในสภาพย�่าแย่	 และอาจจะม ี
ผลการด�าเนนิงานขาดทุนครัง้แรกในรอบ	
78	ปีที่มีการก่อตั้ง
	 ตัว เลขการเ ก็บภาษีดั งกล ่าว
สอดคล้องกับข้อมูลท่ีว ่า	 เดือนแรก	 
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หลงัการปรบัภาษบีหุรีย่อดอากรแสตมป์ท่ี
โรงงานยาสบูเคยซ้ือจากกรมสรรพสามติ
ลดเหลือ	 300-400	 ล้านบาท	 จากเดิม 
ที่เคยอยู่ระดับ	4,000	ล้านบาท	ในเดือน
ถัดมายอดอากรแสตมป์ก็ยังไม่ฟื้น	 โดย
อยู่ที่ระดับ	1,000	ล้านบาทเท่านั้น
	 ค�าอธบิายปรากฏการณ์นีคื้อ	บุหรี่
ไทยขายไม่ได้	 และสิ่งที่จะตามมาอีกคือ	
รายได้น�าส่งรัฐ	 ท่ีโรงงานยาสูบส่งราย
ได้เข้าคลังปีละประมาณ	8	พันล้านบาท	 
ก็จะหายไป	
	 ในสมุดปกแดงของโรงงานยาสูบ	
ระบุว่า	 ในปีงบ	 2561	 จะสามารถส่ง
รายได้เข้ารัฐและเงินบ�ารุงหน่วยงาน
ต่างๆ	 ได้เพียง	 4.33	 หมื่นล้านบาท	 
ลดลง	1.32	หมื่นล้านบาท	เมื่อเทียบจาก
ปีงบประมาณ	 2560	 ท่ีมีรายได้น�าส่งรัฐ
กว่า	 5.65	 หมื่นล้านบาท	 ในจ�านวนน้ี
แบ่งเป็นค่าแสตมป์ยาสูบ	4.64	หมื่นล้าน
บาท	 เงินบ�ารุงกองทุน	สสส.	 927	ล้าน
บาท	 เงินบ�ารุงองค์กรกระจายเสียงฯ	
696	 ล้านบาท	 เงินบ�ารุงกองทุนพัฒนา
กีฬา	928	ล้านบาท	ภาษีเพื่อมหาดไทย	
117	 ล้านบาท	 ภาษีองค์กรบริหารส่วน
จังหวัด	2,317	ล้านบาท	รายได้น�าส่งรัฐ 
4,963	 ล้านบาท	 เงินสนับสนุนสร้าง 
สวนป่าเบญจกิติ	210	ล้านบาท	ซึ่งในปีนี้ 
เ งินสนับสนุนเหล ่ า น้ีจะลดลงตาม 
ยอดขายที่ลดลงไปด้วย	
	 กระทรวงการคลังเริ่ม เข ้าใจ
ประเด็นผลกระทบดังกล่าว	นายอภิศักดิ์	
ตันติวรวงศ์	 รมว.คลัง	 ได้มอบหมายให้
กรมสรรพสามิตไปหาทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว	 ซึ่งขณะนี้กรมสรรพสามิตก็ 
ยังคงศึกษาทางแก้ไข	 แต่ยังไม่มีข ้อ
สรุป	 เน่ืองจากเมื่อกฎหมายประกาศใช้ 
ไปแล ้วการแก ้ไขในเวลาอันรวดเร็ว
จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อ
มั่น	 แต่หากไม่แก้ไขโรงงานยาสูบและ 
ผู ้ ท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังหมดก็จะเดือดร้อน	 
รวมทั้งรัฐบาลเองก็จะมีรายได้ลดลง	

	 ผลจากการแก้	พ.ร.บ.สรรพสามิต
ใหม่	 ท่ีท�าให้เกิดความซับซ้อนในการ
เก็บภาษีแบบ	 2	 ขั้นครั้งน้ี	 อาจเป็น
กรณีตัวอย่างท่ีน่าสนใจในการปรับแก้
กฎหมายท่ีส�าคัญๆ	 ของประเทศต่อไป	
ว่าควรต้องศึกษาผลกระทบในวงกว้าง
ให้รอบคอบเสยีก่อนว่าการปรบัโครงสร้าง
ภาษีได้ท�าให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
จริงหรือไม่	 และได้ท�าให้เกิดสิงห์นักสูบ
หน้าใหม่เพิ่มขึ้นเพราะบุหรี่นอกราคา 
ถูกลง	 ซ่ึงขัดต่อหลักการของการแก้	
พ.ร.บ.นี้หรือไม่อย่างไร		
	 นอกจากนี้	 ยังต้องจับตาสินค้า
ประเภทอื่นท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้	 ว่าจะมีกลุ่ม 
ผู้ประกอบการออกมาเคลื่อนไหวอย่างไร
หรือไม ่	 เช ่น	 กลุ ่มเครื่องหอมและ 
เครื่องส�าอาง	 ท่ีถูกปรับภาษีขึ้น	 จน
สินค้าบางรายการไม่สามารถแข่งขันเม่ือ 
เทียบกับสินค้าปลอดภาษี	
	 ท้ังน้ี	 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
จะเจาะ	 เกาะติด	 ประเด็นความเสีย
หายท่ีเกิดจากการด�าเนินนโยบายของรัฐ 
ท่ีไม่รอบคอบต่อไป	 จนกว่าจะมีข้อสรุป
และมีแนวทางแก้ไขในเรื่องนี้
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ข้อเท็จจริงของข่าว 
	 ประเด็นร้อนสะเทือนวงการสงฆ์
ในรอบปีท่ีผ่านมา	 “ทุจริตงบอุดหนุน
บูรณะและปฏิสังขรณ์วัด”	 ในลักษณะ 
“เงินทอน”	 คือเรื่องใหญ่ท่ีมีผลกระทบ
ต่อวัด	 ต่อคน	 และสังคมเป็นอย่างมาก	
โดยเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีต�ารวจกอง
บังคับการปราบปรามการกระท�าความ
ผิดเก่ียวกับการทุจรติและประพฤตมิชิอบ
(บก.ปปป.)	ตรวจพบความผิดปกตใินการ 
เ บิกจ ่ายงบประมาณของส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	(พศ.)
	 และพบข้อเท็จจรงิระหว่างปี	2555-
2559	มีวัด	12	แห่ง	จาก	33	แห่ง	เบิก
งบผิดปกติ	 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย	
60.5	ล้านบาท	โดยพฤติกรรมการทุจริต
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
แก่วัดม	ี3	กรณ	ีคือ	งบอดุหนนุเพือ่บรูณะ
ซ่อมแซมวัด	 งบอุดหนุนเพ่ือการศึกษา
พระปริยัติธรรม	 และงบอุดหนุนเพื่อการ
เผยแผ่พระพทุธศาสนา	กรณท่ีีเป็นปัญหา
เรื่องเงินทอน	 3	 ใน	 4	 คือ	 งบอุดหนุน
ส่วนของการบูรณะและซ่อมแซมวัด	 ซึ่ง
ทั่วประเทศมีวัด	40,758	แห่ง
	 ลักษณะขบวนการน้ีคือการโอน
เงินในส่วนของงบบูรณะฯ	 ไปให้วัด	 
จากนั้นจะมีผู้ไปรับเงินประมาณ	75-80%	
ของงบท่ีได้กลับคืนเข้ากระเป๋าตัวเอง	
จากการตรวจสอบรูปแบบเบ้ืองต้นมีท้ัง 
การท่ีเจ้าหน้าท่ี	 พศ.เสนองบไปให้วัด	 
เพื่อให้วัดท�าค�าของบ	 โดยมีการตกลง
จ�านวนงบเกินความจ�าเป็น	ในส่วนที่เกิน
วัดจะถอนออกมาและมีผู้ไปรับคืน	 การ
โอนงบให้วัดแล้วไปขอคืนภายหลัง	 โดย
ใช้วัดเป็นทางผ่านเงินออกมา

ชื่อข่าว u อนาถ...พระ-เจ้าหน้าที่ร่วมโกง เงินทอนวัด มารศาสนาเขมือบไม่กลัวบาป
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

น่ันคือท่ีมาของการตรวจสอบของต�ารวจ	
และเมื่อผู้ส่ือข่าวเดลินิวส์ประจ�าศูนย ์
ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ	ซึ่งรับผิดชอบงาน
ในส่วนของต�ารวจ	บก.ปปป.	ทราบเรื่อง
ก็ติดตามท�าข่าวมาตลอดในช่วงเดือน
มถุินายน	2560	เรือ่ยมาจนถึงช่วงปลายปี 
สามารถจับกุมผู ้ ท่ีเ ก่ียวข้องได้อย่าง 
ต่อเนื่องท้ังท่ีเป็นพระและข้าราชการ
นั่นเอง

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ติดตาม
ปัญหาเงินทอนวัดทันที	หลังจากที่ทราบ
ข้อมูลจากต�ารวจ	 บก.ปปป.ว่าก�าลัง
ด�าเนินการเรื่องน้ีพร้อมกับการท�างาน
ควบคู่กันไปของส�านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ	 ป.ป.ช.	 ซึ่งมีการเรียกประชุม
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง	 พร้อมกับเชิญ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องมาให้ปากค�า	 และท่ีส�าคัญ
เมื่อมีการเข้าตรวจค้นสถานท่ีต้องสงสัย 
ก็มีการน�าเสนอข่าวอย่างละเอียดใน 
ทุกมิติของข้อมูลข่าวสารท้ังในส่วนของ
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง	
	 กองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์เดลิ
นิวส์ได้น�าเสนอถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กันของขบวนการเงินทอนวัดอย ่าง
ละเอียดรอบคอบ	 เนื่องจากเป็นเรื่อง
ละเอยีดอ่อนต่อสงัคมไทย	เพราะสถาบัน
พระพุทธศาสนา	 คือสถาบันยิ่งใหญ ่
ท่ีคู่บ้านคู่เมืองมานาน	 แต่เม่ือพระสงฆ์
กระท�าความผิดทางโลก	 ก็ย่อมต้องถูก
ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา	
	 “วัด	 12	 แห ่ง ท่ี ถูกระบุใช ้งบ 
ผิดปกติกระจายอยู่ทั่วทุกภาค	 ประกอบ

ด้วยภาคเหนือ	6	วัด	แบ่งเป็น	จ.ล�าปาง	
5	 วัด	 ล�าพูน	 1	 วัด,	 ภาคกลาง	 2	 วัด	
ท่ี	 จ.พระนครศรีอยุธยา	 และเพชรบุรี,	 
ภาคใต้	1	วัด	ท่ี	จ.ชมุพร	และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	3	วัด	ที่	จ.อ�านาจเจริญ	ใน
จ�านวนน้ีเป็นเงนิงบประมาณ	88,200,000	
บาท	เป็นเงินที่พบการทุจริต	60,549,180	
บาท	 หรือคิดเป็น	 68.65%	 ถือว่าทุจริต
เกินครึ่ง”
	 คือข ้อมูลข ้อเท็จจริงท่ีปรากฏ
ชัดเจนในครั้งแรกท่ีมีการตรวจสอบ	
ซ่ึงต่อมาน�าไปสู่การออกหมายจับพระ 
ชั้นผู้ใหญ่	 เจ้าหน้าท่ีระดับสูง	 จนท�าให้
วงการศาสนา ส่ันสะเ ทือนกับเรื่ อ ง 
เปราะบางเช ่น น้ีจนมีการกดดันให	้
พ.ต.ท.พงศ์พร	พราหมณ์เสน่ห์	 ผอ.พศ.	
ออกจากต�าแหน่ง	ซึ่งไม่นานก็มีการปลด	
พ.ต.ท.พงศ์พรออกจริง	 แต่ก็ใช้เวลา 
ไม่นานเช่นกันท่ีทางรฐับาลต้องเปล่ียนใจ
คืนต�าแหน่ง	ผอ.พศ.	ให้กับ	พ.ต.ท.พงศ์พร 
อีกครั้ง	เพื่อท�าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ดังเช่นในอดีต
	 และ เมื่ อ ต� า ร วจ 	 บก .ปปป . 
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก็พบ
จ�านวนวัดท่ีกระท�าผิดเพิ่มขึ้นด้วย	 คือ	
พบว่ามีวัดท่ีเข้าข่ายการกระท�าความผิด
ทั่วประเทศไทยอีก	476	วัด	ซึ่ง	บก.ปปป.	
กล่ันกรองเฉพาะวัดเป ้าหมายเหลือ	 
27	วัด	แบ่งเป็นพืน้ท่ี	กทม.	4	วัด	ภาคเหนือ	
8	วัด	ภาคกลาง	6	วัด	ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	4	วัด	และภาคใต้	5	วัด	
	 โดยการท�างานของเจ ้าหน้าท่ี
ต�ารวจน้ัน	กองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์
เดลินิวส์ได้น�าข้อมูลมาเผยแพร่พร้อมกับ 
น�าข้อมูลไปสอบถามขยายผลต่อกับ 



155

ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกกรณี	 แต่มีบางครั้งท่ีอีก
ฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือในการช้ีแจงหรือ
ไม่ก็ชี้แจงแบบเสียไม่ได้	 ท�าให้บางครั้ง
การน�าเสนอข่าวจึงออกไปในลักษณะ 
น� า เสนอ เ พียงฝ ่ าย เ ดียว	 แต ่ กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ ์ เดลินิวส ์
ก็พยายามเต็มความสามารถท่ีจะให้ 
ข้อเท็จจริงของเรื่องราวท้ังหมดออกมาสู่
สาธารณชนอย่างถูกต้องมากที่สุด	
	 และล่าสุด	หลังจากที่มีการจับกุม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ	พศ.	พร้อมกับยึด 
และอายัดทรัพย์	 ก็มีการด�าเนินคดีกับ
พระชั้นผู้ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับขบวนการ
เงินทอนวัดด้วย	 รวมถึงหน่วยงานอย่าง	
ป.ป.ช.	 ก็ออกมาระบุชัดเจนว่าอดีต 
ผู้บริหาร	 พศ.	 มีความผิดเก่ียวข้องกับ 
การทุจริตดังกล่าว	
	 นอกจากนี	้เมือ่ตรวจสอบแล้วว่ามี
เจ้าหน้าท่ีก่อการทุจรติก็มกีารหาแนวทาง
เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดการ
โกงเลียนแบบขึ้นมาอีก	ด้วยการเสนอให้
ใช้ระบบอีโดเนชั่นในการรับเงินบริจาค
เข้าวัด	รวมถึงให้ช่วยกันหาทางออกหรือ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือสกัดการโกงอย่าง 
เต็มรูปแบบด้วย	
	 ซึ่ งการน�า เสนอข ่าวก็ เป ็นไป
อย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบอย่าง
ละเอียดทุกครั้งจนเป็นบทสรุปหน้าหน่ึง
ของส่ือมวลชนท่ีน�าเสนอข่าวเงินทอน
วัดน้ีมาอย่างต่อเน่ืองช่วง	 5-6	 เดือน 
ที่ผ่านมานั่นเอง

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่อง
เงินทอนวัดน้ัน	ท�าให้สงัคมได้รบัทราบถึง 
ขบวนการทุจริตงบประมาณแผ่นดินท่ีมี
คนของ	 พศ.	 และวัดบางแห่งสมรู้ร่วม
คิดกันในการฉ้อฉลเงินบุญท่ีประชาชน 
ต้ังใจดีให้ทะนุบ�ารุงศาสนากลายเป็น 
เงินบาปของคนชั่วท่ีรวมหัวกันระหว่าง
คนกับพระ
	 การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของ
การตรวจสอบน้ันท�าให้ประชาชนได้ 
รับทราบถึงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ	 และ
เมือ่ครัง้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจค้นและจบักุม
คนท่ีเก่ียวข้องท้ังในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
และพระภิกษุ	ก็ท�าให้ประชาชนในสังคม
ได้รับทราบว่าใครคือผู้อยู่เบ้ืองหลังการ
ฉ้อโกงในครั้งนี้	 ท�าให้เกิดการตรวจสอบ 
ของภาคประชาชนและแจ ้ งข ้อมูล
ข่าวสารต่างๆ	 มากมายเช่นกัน	 ดังเช่น
ท่ี	 บก.ปปป.ได้รับทราบข้อมูลอีกจ�านวน
มากในการตรวจสอบเรื่องดังกล ่าว 
จนน�าไปสู ่การเข้าตรวจค้นและจับกุม 
อีกหลายครั้งด้วยกัน	
	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
เดลินิวส ์น�าเสนอเรื่องดังกล่าวอย่าง 
ใกล้ชิดและระมัดระวังในการน�าเสนอ
ข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับคดเีพราะ
เชื่อมั่นว่าหากมีการน�าเสนอไปก่อนการ
ท�างานของเจ้าหน้าท่ีอาจจะส่งผลให ้
ผู้ร่วมกระท�าผิดในขบวนการไหวตัวทัน
หลบหนหีรอืท�าลายหลกัฐานต่างๆ	ได้	ซึง่
เรื่องดังกล่าวท�าให้ต�ารวจ	บก.ปปป.	ให้
ความไว้วางใจผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์	 ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
บางส่วนไว้ก่อน	 เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น
ในการน�าเสนอข่าวอย่างละเอยีดพร้อมๆ	
กับการท�างานของเจ้าหน้าท่ี	 จนน�ามาสู่
ข้อเท็จจริงดังกล่าวนั่นเอง
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ข้อเท็จจริงของข่าว
	 “กีฬาฟุตบอล”	 เป ็นเกมกีฬา
ขวัญใจของคนไทยท้ังประเทศ	 รวมถึง 
ท่ัวโลกด้วย	 โดยในช่วง	 10	 ปีท่ีผ่านมา 
การแข ่งขันฟุตบอลภายในประเทศ	
“ระบบลีก”	 มีความแข็งแรงและเติบโต
อย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลให้นักฟุตบอลไทย
สามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสร้าง
ตัวสร้างอาชีพอย่างชัดเจนและทัดเทียม
นานาประเทศ	 รวมถึงยังมีนักกีฬาจาก
ต่างชาตมิาร่วมลงแข่งขนัในกีฬาฟตุบอล
น้ีด้วย	 ซึ่งผลดีของระบบลีกแข็งแรง
ท�าให้ฟุตบอลระดับทีมชาติแข็งแรงและ
แข็งแกร่งไปด้วย
	 แต ่แล ้วในช ่วงภาวะท่ีเติบโต
อย่างเต็มท่ีน่ันเองกลับพบสิ่งผิดปกติคือ	
“พฤติกรรมล้มบอล”	 ของคนบางกลุ่ม
ท่ีเข้ามาพัวพันกับเกมกีฬาฟุตบอล	 ซึ่ง 
ต่างมีเสียงสะท้อนมาตลอดว่ามีท้ังใน
กลุม่โต๊ะพนัน	กลุม่กรรมการ	กลุม่นักเตะ 
หรือแม้กระท่ังกลุ่มผู้บริหารสโมสร	 แต่
ทว่าสิ่งเหล่าน่ันกลับไม่มีใครพบเห็น
หรือจับต้องได้มานานหลายปี	 ดังเช่นท่ี 
คนส่วนใหญ่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคย
มีใครจับผีมาให้ดูหรือบอกได้ว่ามีผีอยู่
ท่ีไหนบ้าง	 จนคนในวงการฟุตบอลต่าง
ให้สรรพนามของกลุ่ม	“ล้มบอล”	พวกนี้ 
ว่าคือมะเร็งร้ายของวงการฟุตบอลไทย
นั่นเอง	
	 กองบรรณาธิการ	“เดลินิวส์”	โดย
แผนกข่าวกีฬา	 ได้ติดตามเรื่องดังกล่าว
มาต่อเนือ่งแต่ก็ไม่ได้มกีารน�าเสนอข้อมลู
ท่ีไปกล่าวหาหรือพาดพิงบุคคลใดโดย
ไม่มีพยานหลักฐาน	 จนกระท่ังในช่วง
เดือนตุลาคม	 2560	 ท่ีผ่านมา	 แผนก

ชื่อข่าว u เปิดปมมะเร็งร้ายฟุตบอลไทย ล้มบอลไทยลีก ฉีกหน้าขบวนการจ้างนักเตะ-กรรมการ
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าวอาชญากรรม	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
ได้รับทราบข้อมูลถึงขบวนการล้มบอล 
ท่ีมีโต๊ะพนันออนไลน์ในต่างประเทศ	
สร้างเครือข่ายโดยการว่าจ้างให้ติดต่อ
บุ คคล ในว งกา รฟุ ตบอล ใน ระดั บ 
ผู้บริหารสโมสร	 กรรมการตัดสิน	 และ 
นักฟุตบอล	 เพื่อให้ล็อกผลการแข่งขัน
ตามที่	“นายทุน”	ต้องการ	โดยไม่ได้หวัง
ผลแพ้ชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	
	 แผนกข่าวอาชญากรรมและแผนก
ข่าวกีฬาได้ร่วมกันหารือวางแผนในการ
เปิดประเด็นข่าวดังกล่าว	แต่เนือ่งด้วยใน
ช่วงเดือนตุลาคม	2560	นั้นมีพระราชพิธี 
อันย่ิงใหญ่ในประเทศ	 ประกอบกับการ
ท�างานของเจ้าหน้าท่ีหยุดชะงักไปด้วย	
จึงไม่ได้เริ่มเปิดประเด็นในช่วงดังกล่าว	
จนเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนพฤศจิกายน	
2560	 ท่ีผ่านมา	 ทางแผนกข่าวได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายด้วยกัน	 
ท้ังทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ
ไทยฯ	 และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ที่
จัดตั้งทีมงานขึ้นมาด�าเนินการเรื่องน้ี
โดยเฉพาะ	
	 ข ้อมูลท่ีได ้มานั้นเป ็นข ้อมูลท่ี
น่าสนใจเพราะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลท้ังในกลุ ่มผู ้บริหารสโมสร	
กรรมการตดัสนิ	นักกีฬาฟตุบอล	นายทุน	
รวมถึงเส้นทางการเงนิและหลกัฐานอืน่ๆ	
หลายรายการท่ีน่าเชื่อว ่าการท�างาน 
ในครั้งน้ีน่าจะประสบความส�าเร็จในการ
เอาผิดขบวนการ	 “ล้มบอล”	 ได้	 โดย
ในท่ีสุดแล้วก็มีการออกหมายจับคน 
ท่ีกระท�าผิดในเรื่องดังกล่าวมากถึง	 12	
รายด้วยกัน

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 ภ า ย ห ลั ง จ า ก ท่ี แ ผ น ก ข ่ า ว
อาชญากรรมได้รบัทราบข้อมลูพฤตกิรรม
ของขบวนการล้มบอลแล้ว	ก็มกีารเตรยีม 
น�า เสนอข ้อมูลเพื่ อ เป ิดประเ ด็นใน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เพื่อให้สาธารณชน
ได้รบัทราบ	แต่ทว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ 
ในคดีได้ขอความร่วมมือไว้ว่า	 ช่วงเวลา 
ดังกล ่าวนั้นเจ ้าหน ้าท่ียังขาดพยาน 
หลักฐานส�าคัญท่ียังไม่ได้น�ามาประกอบ
กับส�านวนคด	ีหากมีการน�าเสนอข่าวจาก
สื่อมวลชนไปก่อนท่ีจะมีการขอให้ศาล
อาญาอนุมัติหมายจับแล้ว	 เกรงว่าการ
ท�างานในการเอาผิดขบวนการน้ันจะเกิด
ความยากล�าบาก	รวมถึงอาจจะถูกต�าหนิ
จากผู้บังคับบัญชาได้ด้วย
	 ดังนั้น	 แผนกข่าวอาชญากรรม
จึงน�าเรื่องดังกล่าวหารือร่วมกันภายใน
กองบรรณาธิการจนได้ข ้อสรุปว ่าจะ
ขอให้เจ ้าหน้าท่ีได้ความชัดเจนหรือ 
มีหมายจับของกลุ ่ม ผู ้ต ้องหาก ่อน 
แล้วจงึจะน�าเสนอข่าวดังกล่าว	จนกระท่ัง
ในวันท่ี	 17	 พฤศจิกายน	 2560	 ศาล
อาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีรวม	
12	ราย	12	หมายจับด้วยกัน	ประกอบ
ด้วย	 นักฟุตบอลอาชีพ	 5	 ราย	 คือ	 1.	
นายสุทธิพงษ์	 เหลาพร	 นักฟุตบอลทีม 
ราชนาวี	เอฟซี	หมายจบัเลขท่ี	2520/2560	
2.	 นายณรงค์	 วงษ์ทองค�า	 นักฟุตบอล	
(ประต)ู	ทีมราชนาวี	เอฟซ	ีหมายจบัเลขท่ี 
2523/2560	3.	นายสุวิทยา	น�าสินหลาก	
นักฟุตบอลทีมราชนาวี	 เอฟซี	 หมายจับ
เลขที่	2524/2560	4.	นายเสกสันต์	ชาว
ทองหลาง	นักฟุตบอลทีมราชนาวี	เอฟซี 
หมายจับเลขที่	 2525/2560	 5.	นายวีระ	
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เกิดพุดชา	 นักฟุตบอล	 (ประตู)	 ทีม
นครราชสีมา	มาสด้า	เอฟซี	
	 กรรมการผู้ตัดสิน	(ฟีฟ่า)	1	ราย	
คือ	นายภูมิรินทร์	ค�ารื่น	หมายจับเลขที่ 
2530/2560	 และกรรมการผู ้ตัดสิน	
(ไลน์แมน)	1	ราย	คือ	นายธรีจติร	สทิธศิขุ 
หมายจับเลขท่ี	 2531/2560	 ผู้บริหาร
สโมสร	1	ราย	คือ	นายเชิดศักดิ์	บุญชู 
ผู ้อ�านวยการสโมสรศรีสะเกษ	 เอฟซี	 
หมายจบัเลขท่ี	2527/2560	มกีลุม่นายทุน
หรอืตวัแทนนายทุน	4	ราย	คือ	1.	นายวัลลภ 
สมาน	 หมายจับเลขท่ี	 2521/2560	 2.	
นายกิตติภูมิ	 ปาภูงา	 หมายจับเลขท่ี	
2522/2560	3.	นายมานิตย์	หรอืเศรษฐปสิทธิ ์
โกมลวัฒนะ	หมายจับเลขที่	2528-2560	
และ	4.นายภาคภูมิ	พันธ์นิกุล	หมายจับ
เลขที่	2529/2560
	 เมื่อได้รับทราบข้อมูลแล้ว	 แผนก
ข่าวอาชญากรรมได้ประสานเจ้าหน้าท่ี
ท�าให ้ทราบว ่าระหว ่างวันท่ี	 17-20	
พฤศจิกายน	 2560	 เจ้าหน้าท่ีก�าลัง
เข้าท�างานติดตามจับกุมผู้ต้องหาท้ัง	
12	 ราย	 แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
รับทราบแล้วนัดหมายแถลงข่าวในวันท่ี	
21	พฤศจิกายน	2560	ดังนั้น	แผนกข่าว
อาชญากรรมจึงน�าข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมด
เขียนเรียบเรียงเป็นข่าวส่งให้แผนกข่าว
หน้าหน่ึงน�าเสนอในวันรุ่งขึ้น	 (วันท่ี	 21	
พฤศจิกายน	 2560)	 พร้อมประสาน
ขอข้อมูลเก่ียวกับความผิดต่างๆ	 ใน	
พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพกับแผนกข่าว
กีฬาด้วย	
	 การน�าเสนอในวันดังกล่าว	 (เช้า
วันท่ี	 21	 พฤศจิกายน	 2560	 วันแถลง
ข่าวของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและ
สมาคมกีฬาฟุตบอล)	 ท�าให้เกิดกระแส 
ฮื อฮา ท่ีห นั ง สือพิมพ ์ เด ลินิ วส ์ เป ็ น
สือ่มวลชนเพยีงฉบบัเดยีวท่ีมกีารน�าเสนอ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็น
ข้อมูลให้กับสื่อมวลชนต่างๆ	น�าไปเสนอ
แล้วขยายผลกันต่อเนื่อง	ในที่สุดก็มีการ
รวบรวมพยานหลกัฐานฟ้อง	12	ผู้ต้องหา	

นอกจากนี้	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ยัง 
น�าเสนอข่าวการตรวจสอบบุคคลอีก	 
10	 รายท่ีน่าจะเก่ียวข้อง	 แต่ในความ
ผิดทางอาญาไม่สามารถด�าเนินการได	้ 
เจ้าหน้าท่ีจึงสรุปข้อมูลท้ังหมดส่งให้
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ	 พิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบแทน	 ซึ่งต่อมาจากการ 
น�าเสนอข่าวต่อเน่ืองนี้เองท�าให้สมาคม
กีฬาฟุตบอลฯ	 มีการแก้ไขระเบียบของ
สมาคมเพื่อเอาผิดกลุ ่มท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการล้มบอลให้ครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้นด้วย	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่อง 
ขบวนการล ้มบอลน้ันท�าให ้ เ กิดการ
เปล่ียนแปลงในสังคมเป็นอย่างมาก	 
โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการกีฬาฟุตบอล	
ท่ีต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
เรื่องนี้มีมานานแล้วแต ่ไม ่ เคยมีใคร 
จับต้องหรือจัดการอย่างเด็ดขาด	ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีดีท่ีส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและ
สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ	 เอาจริงท�าให้เห็น
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
	 “ฆ่ามะเร็งร้ายของวงการ”	 “เอา 
ผอีอกมาให้คนเห็น”	คือ	ค�าจ�ากัดความท่ี 
ต่างพดูถึงกัน	ส�าหรบัหนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์ 
น้ัน	 ในฐานะสื่อมวลชนท่ีเปิดประเด็น
ส�าคัญและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน	แม่นย�า	แล้วไม่มีผลกระทบกับ
การท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐ	ถือว่าเราได้
ท�าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ
แล้ว	 แม้ว่าภายหลังจากการขยายผลไป
อีก	 10	 รายน้ันไม่สามารถเอาผิดทาง
อาญาได้	 แต่อย่างน้อยก็มีความผิดตาม
ระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ	อีกทั้ง
ในช่วงเวลาต่อมาสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ	 
ก็มกีารแก้ไขระเบยีบ	ข้อบงัคับ	บทลงโทษ 
ของกลุ ่ มคน ท่ี เข ้ า ไป เ ก่ียวข ้อง กับ 
การพนันด้วย
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ชื่อข่าว u ล้างบาง ‘แก๊งผิวสี’ ยึดแผ่นดินไทย ก่ออาชญากรรมร้าย ผิดซ้อนเล่นงานยากล็อก ‘ผู้ขอลี้ภัย’
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข้อเท็จจริงของข่าว
	 ปั ญ ห า ช า ว ต่ า ง ช า ติ ก่ อ

อาชญากรรมในประเทศไทยมีต่อเน่ือง	

โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 หรือแหล่ง

ท่องเท่ียวส�าคัญไมว่่าจะเป็น	พทัยา	ภเูก็ต	

เชยีงใหม	่ก็ตามที	ซึง่การก่ออาชญากรรม

ของชาวต่างชาติมีหลากหลายรูปแบบ 

ดว้ยกัน	แตท่ี่เป็นปัญหาและเรือ้รงัมานาน

คือ	 กลุ่มผิวสี	 ท่ีก่ออาชญากรรมแล้วยัง

แฝงตัวมาท�างานในลักษณะต่างๆ

	 ทางรั ฐบาลใ ห้ความส� า คัญ

กับการกวดขันจับกุมกลุ่มชาวต่างชาติ

ท่ี เข้ ามาในประเทศโดยแฝงตัวเ ป็น 

นักท่องเท่ียว  เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรม

ข้ามชาติ  และอาชญากรรมท่ีกระทบกับ

ความมั่นคง	 ส่งผลต่อภาพลักษณ์และ

การท่องเที่ยวของประเทศไทย  เช่น  กลุ่ม

เครือข่ายปลอมธนบัตร  (Black	Money) 

กลุ่ ม เค รื อข่ า ยหลอกลวงแต่ ง ง าน  

(Romance	 Scam)	 กลุ่มเครือข่ายผลิต

และปลอมบัตรเครดิต  (Skimming)  กลุ่ม

คนหลอกลวงน�าเพชรปลอมมาจ�าหน่าย	

	 กลุ่มชาวต่างชาติท่ีต้ังตัวเป็น 

กลุ่มกระท�าอาชญากรรมต่างๆ	 ท้ัง 

ยาเสพติด  การค้าประเวณี  อีกท้ังกลุ่ม 

ชาวตา่งชาตท่ีิอาศยัอยูใ่นประเทศโดยการ 

อนุญาตสิ้นสุดลง  ซึ่งกลุ่มคนพวกน้ีถือ

เป็นปัญหาด้านความมั่นคง  ส่งผลเสียต่อ 

ภาพลักษณ์ประเทศด้านการท่องเที่ยว 

	 ประกอบกับกองบรรณาธิการ 

เดลินิวส์ได้รับข้อมูลถึงพฤติกรรมไม่

เหมาะสมและก่ออาชญากรรมของ 

ชาวต่างชาติผิวสี	 จึงประสานข้อมูล

กับต�ารวจท่องเท่ียว	 เพื่อให้ร่วมมือกัน 

หาทางด�าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว	ซึ่ง

ประจวบเหมาะกับท่ี	 พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

ชัยจินดา  ผบ.ตร.  ได้สั่งการให้ต�ารวจ 

ท่องเท่ียวบูรณาการก�าลังจากหน่วยงาน 

ภาครัฐหลายฝ่าย	 เ ปิดปฏิ บัติการ 

กวาดล้างคนผิวสีตามยุทธการแบล็ก 

อีเก้ิล  ปราบปรามกลุ่มคนผิวสีท่ีอาจจะ

เข้ามาก่ออาชญากรรม และส�ารวจระบบ

ข้อมูล	

									อย่างไรก็ตาม	กองบรรณาธิการ

เดลินิวส์รับทราบข้อมูลว่า	 เจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจเป็นห่วงสถานการณ์การหลบหนี 

เข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวหรือคนท่ี

อยู่อาศัยเกินใบอนุญาต  โดยพบว่าใน 

จ�านวนนี้มีไม่น้อยท่ีมีหนังสือรับรอง

จาก   UNHCR   แต่ ไม่ มีพาสปอร์ต

ม า พั ก อ า ศั ย ต า ม ค อน โ ด มิ เ นี ย ม 

อพาร์ตเมนต์ ห้องเช่ารายวันต่างๆ ทั้งนี้	

กลุม่คนผิวสท่ีีได้การรบัรองจาก	UNHCR 

 อยูใ่นสถานะผู้ขอลีภ้ยั ซ่ึงเป็นปัญหาซ้อน

ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง	ท�าให้ต�ารวจต้องหารือ 

ร่วมกับหน่วยงาน	 UNHCR	 เพื่อหา

ทางออกในเรื่องดังกล่าว	

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ด ลิ นิ ว ส์ ไ ด้  

ติดตามปัญหาอาชญากรรมจากคนผิวสี 

อย่างต่อเน่ือง	 แต่ด้วยการท�างานของ

เจ้าหน้าท่ีในช่วงแรกไม่เข้มข้นมากนัก

จึงมีระยะเวลาห่างกันในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและน�าเสนอ	 แต่ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน	 2560	 ที่ผ่านมา	 หลังจาก

ทราบข้อมูลท่ีแน่ชัดว่ากลุ่มคนผิวสีได้

ก่ออาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบ

ด้วยกันในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 โดยเฉพาะ

ย่านนานา	สุขุมวทิและพื้นทีต่่อเนื่อง	ก็มี

การน�าเสนอขา่วถึงปัญหาดงักลา่วพรอ้ม

ประสานงานกับต�ารวจท่องเท่ียว	 เพื่อ

ให้ด�าเนินการเข้าตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง	 

จนสามารถจบักุมผู้กระท�าผดิในลกัษณะ

ต่างๆ	ได้จ�านวนมาก	

	 แต่เมื่อการน�าเสนอข่าวและ

การจับกุมของเจ้าหน้าท่ีมาถึงจุดหน่ึง	

พบปัญหาเดียวกัน	คือ	คนผิวสีส่วนใหญ่ 

ท่ี วีซ่ าหมดนั้นอ้ าง ว่าอยู่ ในสถานะ 

ผู้ขอลี้ภัยของ	 UNHCR	 ท�าให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจด�าเนินการทางกฎหมายไม่ได้

มากนัก	 ได้เพียงแค่กักตัวไว้ที่ส�านักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง	 (สตม.)	 เพื่อรอเวลา 

ในการส่งกลับ	 ท�าให้มีการน�าเสนอข่าว

และข้อมูลว่ามีแนวทางอย่างไรท่ีจะ

ด�าเนินการช่วยเหลือให้ต�ารวจท�าหน้าท่ี

ได้อย่างตรงไปตรงมา	 และช่วยเหลือ	

“ผู้ขอล้ีภัย”	 ไม่กระทบสิทธิมนุษยชน	

มนุษยธรรมในระดับนานาชาติด้วย	

	 ไม่นานหลังจากท่ีน�าเสนอข่าว

ปัญหาคนผิวสีก่ออาชญากรรมไปนั้น 

ต�ารวจท่องเท่ียวและ	 UNHCR	 ก็มี

การหารือเพื่อท�าข้อตกลงร่วมกันเพื่อ 

ช่วยเหลือ	 “ผู้ขอล้ีภัย”	 ท่ีมีตัวเลขแยก

ชัดเจนจากคนต่างชาติท่ัวไปราวๆ	 8	 

พันคน	 ท่ีรอรับฟังผลสถานะของตัวเอง	

ซึ่งในเรื่องดังกล่าวกองบรรณาธิการ 

เดลนิิวสพ์ยายามหาทางว่าท�าอยา่งไรให้

ผู้ขอลี้ภัยอยู่ได้โดยไม่ได้ท�าผิดกฎหมาย
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หรือไปก่ออาชญากรรมโดยไม่รู้ตั ว	 

ซึ่งได้ข้อมูลจากกลุ่มเอ็นจีโอท่ีท�าเรื่อง

ดังกล่าวโดยเฉพาะว่า	 รัฐบาลควรเปิด

โอกาสให้คนเหล่าน้ันได้ท�างานตาม 

ท่ีตั ว เองถนัด เพราะเ น่ืองจากกลุ่ ม 

ผู้ขอลี้ภัยส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอาชีพ

และฐานะท่ีดีในประเทศบ้านเกิดแต่ 

ไมส่ามารถพกัอาศยัได้เน่ืองจากสงคราม

หรือปัญหาทางการเมือง	 แต่ถึง	 ณ	 

ขณะนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับหรือมีการ

หารือกันของภาครัฐแต่อย่างใด	

	 อย่างไรก็ตาม	 การน�าเสนอ

ข่าวการก่ออาชญากรรมของคนผิวสี 

ก็ท�าให้สังคม	 สาธารณชนตื่นตัวในการ

เข้ามาดูคนกลุ่มนี้	 โดยยกตัวอย่างกรณี	

8	 ซิมบับเวท่ีค้างในสนามบินสุวรรณภูมิ

มานานถึง	 3	 เดือน	 เพื่อรอสถานะ

จาก	 UNHCR	 ซึ่งในเรื่องดังกล่าวหากมี

การน�าเสนออย่างต่อเนื่องประกอบกับ 

การท�างานหนักของเจ้าหน้าท่ีอย่าง

ต่อเนื่อง	 ก็น่าจะแยกระหว่างผู้ขอล้ีภัย	

กับชาวต่างชาติท่ีเป็นอาชญากรข้าม

ประเทศมาก่อเหตุในไทยได้ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น	 และอีกท้ังเมื่อเจ้าหน้าท่ีมีการน�า

ข้อกฎหมายท่ีมีบทลงโทษทางอาญา

หนักขึ้นมาเล่นงานท้ังชาวต่างชาติ	 หรือ 

คนไทย	 หรือบุคคลท่ีให้การช่วยเหลือ 

กระท�าความผิดก็น่าจะท�าให้กลุ่มชาว 

ผิวสหีรอืกลุม่ใดๆ	ลดการก่ออาชญากรรม

ลงไปด้วยนั่นเอง	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงใน

เรื่องชาวต่างชาติผิวสีก่ออาชญากรรม 

ในหลากหลายรูปแบบน้ันมีมานานแล้ว

จนท�าให้คนในสังคมน่ิงเฉยถือเป็นเรื่อง

ปกติ	 แต่เม่ือ	 “เดลินิวส์”	 น�าเสนอข่าว

ดังกล่าวออกไป	 ประกอบกับการท�างาน

ท่ีเข้มข้นของต�ารวจท่องเท่ียวก่อนหน้าน้ี 

และเมื่อท้ังต�ารวจและสื่อร่วมมือกัน

ประสานงานกันน�าเสนอและเขา้ตรวจค้น 

ท�าให้การท�างานและประชาสัมพันธ์	

ท�าความเข้าใจ	 ขอความร่วมมือง่ายขึ้น 

จนท�าให้ทุกวันน้ีคนผิวสีท่ีก่ออาชญากรรม

ลดลงเหลือน้อยมากแล้วในพื้นท่ีใจกลาง

กรุงเทพฯ	

	 อยา่งไรก็ตาม	การน�าเสนอขา่ว

ของเดลินิวส์เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง	 แต่ท่ีผ่านมาต้อง

ชื่นชมการท�างานของต�ารวจทุกหน่วย

ท่ีเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเน่ืองจนท�าให้

กลุ่มอาชญากรเกรงกลัว	 อีกท้ังคนไทย 

ก็ไม่กล้าให้ท่ีพักพิงหรือความร่วมมือ 

จนมีการย้ายถิ่นหรือหยุดพฤติกรรมไป	

	 แตส่ิง่ท่ีน่าห่วงคือ	กลุ่มผู้ขอลีภ้ยั 

ท่ียังเป็นปัญหาท่ีภาครัฐคงต้องช่วย

หาทางออกท่ีเหมาะสมให้คนกลุ่มน้ี	 

แมจ้�านวนไมม่ากนักเพยีง	8	พนัคนน้ัน	แต่

ทว่าเมือ่ตอ้งรออยา่งไรค้วามหวังไมม่เีงนิ

ไมม่ขีองกินไม่มงีานนานกว่า	2-3	ปี	ก็เป็น

เรื่องยากท่ีจะด�ารงชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเอง	

ซึ่งกองบรรณาธิการเดลินิวส์จะน�าเสนอ

ข่าวการกวาดล้างอาชญากรรมคนผิวสี 

และการขอลี้ภัยของคนกลุ่มดังกล่าว 

ต่อไปจนกว่าจะมีข้อยุติหรือบทสรุป 

ท่ีดีต่อตัวคนขอลี้ภัยและประเทศไทย 

ในสายตาชาวโลกต่อไปด้วย
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ชื่อข่าว u ตีแผ่ชีวิตแรงงานนอกระบบ พลเมืองชั้น 2 ไร้สวัสดิการคุ้มครอง!
บรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข้อเท็จจริงของข่าว
	 จากสภาพในสังคมปัจจุบัน	

รูปแบบการท�างานของผู้คนยุคใหม่	 

ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคน	 หรือไปจนถึง

หนุ่มสาว	 เริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้าง

มาก	 มีจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่ได้ยึดติดกับ

การท�างานประจ�า	 ไม่ว่าจะเป็นงาน

ราชการหรือบริษัท	 ห้างร้าน	 เอกชน

ต่างๆ	 งานของคนยุคใหม่ท่ีแตกแยก 

ออกมาจากรปูแบบเก่าๆ	เป็นการท�างาน

ในรปูแบบอสิระ	เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	เรือ่งน้ี 

ถึงขั้นมีการตั้งค�าถามของกลุ่มนายจ้าง	

ท่ีมีความต้องการจ้างงาน	 แต่กลับหา 

คนท�างานยากเหลือเกิน	 เป็นเหตุให้

นายทุนส่วนหน่ึงตัดสินใจย้ายฐาน 

การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านแทน	

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เห็นว่าเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งใหญท่ี่มผีลกระทบ 

ต่อระบบสังคมเศรษฐกิจของชาติ	 จึง

ได้ตั้งทีมสืบค้นข้อมูลข้อเท็จจริงจาก

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

เดลิ นิวส์ได้ให้ความสนใจกับข้อมูล

ปัญหานี	้เพราะมองเห็นว่าเป็นเรือ่งใหญ่

ท่ียังไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม	

แต่ขณะท่ีในปัจจุบันผู้คนท่ีท�างานอิสระ

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	จึงมอบหมายให้โต๊ะ

ข่าวการเมือง	 และทีมข่าวท่ีรับผิดชอบ

งานด้านนี้ร่วมกันวางแผนเกาะติดข่าว

ชิน้นีเ้พือ่หาแนวทางในการชว่ยเหลอืและ

แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิ	แรงงานนอก

ระบบของไทยไมไ่ด้รบัเลยก็ม	ีกลา่วได้ว่า

เป็นพลเมืองชั้น	2

	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ตีแผ่

ข่าวชิ้นน้ีออกมาสู่สาธารณชนได้ทราบ

ตั้งแต่วันท่ี	 14	 กุมภาพันธ์	 2560	 และ 

น�าเสนออย่างต่อเน่ืองติดต่อกัน	 จน 

กระท่ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะ

กระทรวงแรงงาน	 โดยกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน	 และส�านักงาน

ประกันสังคม	 ต้องหาแนวทางในการ

คุ้มครองแรงงานนอกระบบเหล่านี้ให้ได้

รบัสทิธ	ิสวัสดิการอยา่งท่ีควรจะได้รบัมา 

ก่อนหน้าน้ีตั้งนานแล้วในฐานะคนไทย

คนหนึง่ท่ีไมใ่ชพ่ลเมอืงชัน้	2	ของประเทศ

	 โ ด ย ก ร ม ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ

คุ้มครองแรงงานได้มกีารฟอรม์ทีมยกรา่ง 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็น

ฉบับแรกของประเทศไทย	 มี	 นายสุเมธ 

มโหสถ	อธบิดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานในขณะน้ัน	 ยอมรับว่าเป็นเรื่อง

ยาก	 เพราะอาชีพอิสระในเมืองไทยมี

ค่อนข้างเยอะ	ยกตัวอย่างเช่น	คนขับรถ 

จักรยานยนต์รับจ้าง	คนขับแท็กซี่	แม่ค้า

หาบเร่	 แผงลอย	 คนขายลอตเตอรี่	

และอีกมากมาย	 แต่กระนั้นก็พยายาม 

อย่างยิ่งที่จะออกกฎหมายตัวนี้มาให้ได้

	 จนถึงช่วง เปลี่ ยนผ่านเป็น	

นายอนันต์ชัย	 อุทัยพัฒนาชีพ	 อธิบดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คนใหม่	 ออกมาเปิดเผยเม่ือปลายปี	

2560	 ว่ามีการเปลี่ยนแผนจากการออก	

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบมา

แก้ปัญหากับผู้ที่ได้รับผลกระทบ	โดยได้

แบ่งทีมข่าวไปสืบค้นข้อมูลจากเอกสาร	

และการสอบถามจากผู้รู้ด้านแรงงาน 

ทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน	อาทิ	นักวิชาการ

ด้านแรงงาน	 ผู้ประกอบการ	 นักธุรกิจ	

ผู้น�าแรงงาน	 ไปจนถึงตัวของผู้ ใช้

แรงงานเอง

	 เบ้ืองตน้ท�าให้ทราบว่า	แรงงาน

ไทยที่หันไปประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น	

หรือจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า	 “แรงงาน

นอกระบบ”	 ปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่ม

ใหญ่มาก	เพราะมีจ�านวนกว่า	24	ล้าน

คน	 จากจ�านวนผู้ท่ีอยู่ในวัยท�างานท้ัง

ประเทศประมาณ	 38.8	 ล้านคน	 เมื่อ

เห็นว่ายอดกลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีมี 

ม า ก ขึ้ น อ ย่ า ง น่ า ต ก ใ จ ท า ง ก อ ง

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

จึงได้สั่งให้ทีมข่าวเฉพาะกิจเดินหน้า 

เกาะติดน�าเสนอข่าวชิ้นนี้อย่างต่อเน่ือง	 

จนท�าให้เห็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้แรงงาน

หันมาอยู่นอกระบบมากขึ้น	มาจากเรื่อง

ค่าแรงท่ีได้น้อย	หากตอ้งการเลีย้งตวัเอง 

ได้	ต้องท�าโอทีเพิ่มอีกหลายชั่วโมง	ขาด

โอกาสในการมีชีวิตอยู่กับครอบครัว	 

กับอีกส่วนหน่ึงมีการวิเคราะห์ว่าเป็น

เพราะเกิดการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวท่ี

ไมม่กีารควบคุมอยา่งเป็นระบบจนท�าให้

เกิดการแย่งงานคนไทย

	 แต่ปัญหาท่ีติดตามมาด้วย

เมื่อออกมาท�างานนอกระบบแล้วพอมี

การเจาะลึกลงไปถึง	 “สิทธิสวัสดิการ

ของแรงงานนอกระบบ”	 พบว่าน้อยกว่า

แรงงานต่างด้าวด้วย ไป	 บางกรณีท่ีซ�้า
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เป็นการออกกฎหมายเฉพาะท่ีคุ้มครอง

เป็นรายอาชีพๆ	 ไปเลยดีกว่า	 ลักษณะ

งานใดมีความพร้อมก็เดินหน้าต่อไปเลย

	 อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างท่ี

รอกฎหมายดูแลแรงงานนอกระบบเป็น 

ร ายอาชี พออกมานั้ น ใน ส่ วนของ

ส� า นักงานประกันสั งคมก็ ผ่านร่ าง

กฎหมาย	 3	 ฉบับ	 เปิดช่องให้แรงงาน

นอกระบบได้รบัการดแูลท่ีดขีึน้	ประกอบ

ดว้ย	พระราชกฤษฎกีาก�าหนดคุณสมบตัิ

ของผู้ประกันตนมาตรา	 40	 พระราช

กฤษฎีกาก�าหนดอัตราเงินสมทบของ 

ผู้ประกันตนมาตรา	40	และกฎกระทรวง

ก�าหนดอัตราเงินสมทบของภาครัฐ	 ซึ่ง

เป็นครั้งแรกท่ีภาครัฐเข้ามาร่วมจ่ายเงิน

สมทบให้แรงงานนอกระบบ

	 ส�าหรับสิทธิ	 สวัสดิการหลักๆ	

ท่ีแรงงานนอกระบบจะได้รับจากการ 

ออกกฎหมาย	 3	 ฉบับนี้	 แบ่งออกเป็น	 

2	 กรณีคือ	 กรณีเพ่ิมสิทธิแต่ไม่เพ่ิมเงิน	 

ม	ี2	ทางเลอืก	1.	เจบ็ป่วยนอนโรงพยาบาล 

เพิ่มค่าชดเชยการขาดรายได้จาก	 200	

บาท	 เป็น	 300	 บาท	 	 2.	 ไม่นอน 

โรงพยาบาลแตน่อนรกัษาตวัท่ีบ้านก็ตอ้ง

มใีบรบัรองแพทย	์ถ้าตอ้งรกัษาเกิน	3	วัน

ได้รับชดเชยให้วันละ	 200	 บาท	 แต่ถ้า 

ไม่ถึง	 3	 วันได้วันละ	 50	 บาท	 ปีละ 

ไม่เกิน	3	ครั้ง	ส่วนกรณีเสียชีวิต	หากส่ง

สมทบครบ	60	เดือน	ได้รบัเงนิสงเคราะห์	

3,000	บาท

	 กับอีกกรณี คือการเพิ่มเ งิน

สมทบซึ่งเป็นทางเลือกใหม่น้ัน	 แรงงาน

จ่ายสมทบเดือนละ	300	บาท	จะได้เงิน

ทดแทนกรณีเจ็บป่วยวันละ	 300	 บาท	

ทุพพลภาพจา่ยตลอดชวิีต	เสยีชวิีตจะได้

ค่าท�าศพ	40,000	บาท	เพิ่มเงินบ�าเหน็จ

ชราภาพเดือนละ	150	บาท	ถ้าส่งสมทบ

ครบ	180	เดอืนให้เงินเพิม่อกี	10,000	บาท 

และเ พ่ิมเ งินสงเคราะห์ บุตรคนละ	 

200	บาท	ตั้งแต่แรกเกิดแต่ไม่เกิน	6	ปี 

บริบูรณ์	คราวละไม่เกิน	2	คน

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ท�า

หน้าท่ีของส่ือมวลชนในการน�าเสนอ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับแรงงานนอกระบบ

อยา่งตอ่เนือ่ง	ท้ังในรปูแบบขา่ว	บทความ	

สกู๊ป	คอลมัน์ตา่งๆ	ไปจนถึงบทน�าอยา่ง

ต่อเนื่อง	 เพราะเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ 

ในสังคมท่ีไม่ควรมองข้าม	 หลังการ

เพียรพยายามน�าเสนอเกาะติดข่าวชิ้นน้ี 

เพียงฉบับเดียวเท่าน้ัน	 จนข่าวชิ้นน้ีได้

ส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการออกกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานนอกระบบ	และมุ่งขจัด

ความเหลื่อมล้�า	 นับเป็นก้าวส�าคัญท่ีจะ

ท�าให้แรงงานไทยท่ีอยู่นอกระบบ	 ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ไม่แน่นอน	 ได้

มีหลักประกันในการด�ารงชีวิตอยู่ได้	 

ไม่ด้อยไปกว่าแรงงานต่างด้าวท่ีมีหลาย

ฝ่ายต่างพยายามอุ้มชู	 จนเกือบจะ

หลงลืมแรงงานไทยท่ีหันมาท�างานนอก

ระบบมากขึ้น	 ในปัจจุบันแม้ข่าวจะมี

มากมายกว่าอดีต	 เพราะเป็นยุคท่ีสื่อ

ก้าวไกลมีหลายรูปแบบไม่ได้มีแค่สื่อ

หนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 แต่มีส่ือ

เว็บไซต์เพิ่มขึ้นมาอีก	 สามารถช่วยกัน

น�าเสนอข่าวออกมาตีแผ่ให้สังคมรับรู้ 

ได้ตลอดเวลา

	 เหนือสิง่อืน่ใดกองบรรณาธกิาร

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ยังคงเดินหน้า 

สอดส่องท� าหน้ า ท่ีสื่ อมวลชนเสาะ

แสวงหาข่าวท่ีส�าคัญๆ	 กระทบต่อผู้คน

จ�านวนมาก	 แต่อาจจะถูกมองข้าม 

ไม่ได้ ถูกน�าเสนอให้รับรู้ ในวงกว้าง	 

ดังเช่นข่าวการคุ้มครองแรงงานนอก

ระบบ	มาน�าเสนอสู่สาธารณชนต่อไป
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ชื่อข่าว u ไขปมสนามบินสมุย รุกที่สาธารณะ
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ข้อเท็จจริงของข่าว
	 ปัญหาท่ีดินของ	 “ท่าอากาศยาน 
นานาชาติสมุย”	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีประชาชนและชุมชน
ในพื้นท่ีเกาะสมุยเข ้าตรวจสอบและ 
ร ้อง เรียนผ ่าน	 “หนังสือพิมพ ์ฐาน
เศรษฐกิจ”	 มาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม	
2560	กองบรรณาธิการใช้เวลาตรวจสอบ
ข่าวน้ีอย่างรอบด้านเป็นเวลา	1	เดอืนเศษ 
เ พ ร า ะ เ ห็ น ว ่ า เ รื่ อ ง นี้ เ ก่ี ย วพั น กั บ 
ผลประโยชน ์ในเชิงการพัฒนาการ 
ท่องเท่ียว	 การเดินทาง	 และเศรษฐกิจ
ของประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	จากการตรวจสอบ
พบว่า	การได้มาของท่ีดิน	ปัญหาระหว่าง
การใช้ท่ีดิน	 และการบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานรฐั	ในการอนญุาตให้เปิดใช้ 
สนามบนิ	ตลอดจนกรรมวิธกีารระดมเงนิ 
มาพัฒนาสนามบินของเอกชนล ้วน 
เก่ียวพนักับมหาชนจ�านวนมาก	และพบว่า 
มีปัญหาในการปฏิบัติในแทบทุกจุด	กอง
บรรณาธิการฐานเศรษฐกิจจึงเดินหน้า
น�าเสนอข่าวเรื่องน้ีมาอย่างต่อเน่ือง 
นับตั้งแต่วันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์	 2560	 
จนน�ามาซึ่งหน่วยงานรัฐคือ	 กรมท่ีดิน	
กรมธนารักษ ์	 และส�านักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา	 ต่างยอมรับว่ามี
ปัญหาและต้องเพิกถอนการออกโฉนด
แปลงที่มีปัญหาทับที่สาธารณะ	
	 ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะของ
เอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในธุรกิจส่วนตัว 
และประโยชน์ทางด้านพาณิชย์	 ถือ
เป็นปัญหาระดับชาติของไทย	 ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐมี
มาตรฐานในการปฏิบัติทางกฎหมาย
ท่ีไร ้มาตรฐาน	 ไม่มีความเป็นธรรม 

ในสังคม	 ประชาชนรายย่อยถูกบังคับใช้
อีกอย่าง	 แต่เอกชนรายใหญ่ถูกบังคับใช้ 
อีกมาตรฐานหนึ่ง	 โดยมีการยกอ้าง
เหตุผลตามแต่เจตนารมณ์ท่ีต้องการ
เบ่ียงประเด็น	 ท�าให้เกิดความเหล่ือมล�้า
ในสังคมจนยากเยียวยา

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
ฐานเศรษฐกิจหวังว่าข้อเท็จจริงในเรื่อง
การได ้มาซึ่ง ท่ี ดินรัฐของเอกชนเพื่อ
ด�าเนินการทางธุรกิจในกรณีสนามบิน
นานาชาตสิมยุ	จะเป็นบทเรยีน	บทพสิจูน์	
ในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐอย่าง 
เป็นธรรม	และเท่าเทียมกัน	มใิช่ปล่อยให้
ใครมือยาวสาวได้สาวเอา
	 ส�าหรับการก่อสร้างสนามบนิสมุย
ในพื้นที่กว่า	250	ไร่	เมื่อปี	2528	กลาย
เป็นประเด็นใหญ่ท่ีประเทศชาติเสียหาย
มานาน	ทั้งๆ	ที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ป ้อง กันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ	หรือ	ป.ป.ช.	มีมติตั้งแต่ปี	2555	
ลงโทษเจ้าพนักงานที่ดิน	กรณีออกโฉนด
ทับที่สาธารณะ	2	แปลง	คือ	โฉนดที่ดิน
เลขท่ี	16002	และโฉนดท่ีดนิเลขท่ี	15267	
พร้อมให้เรยีกค่าเสยีหายจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง
และให้เพิกถอนที่ดินบนเกาะสมุย	
	 จากรายงานการไต ่สวนของ	
ป.ป.ช.	 เรื่องโฉนดท่ีดินเลขท่ี	 15267	
เป็นท่ีแปลงเดียวกับท่ีดินตามหลักฐาน	
น.ส.3	 และ	 น.ส.3	 ก.	 จ�านวน	 51	
แปลง	 ท่ีบริษัท	 การบินกรุงเทพ	 จ�ากัด	
(มหาชน)	น�ามาขอออกโฉนดที่ดิน	และ
ทับท่ีสาธารณประโยชน์	พรบุางรกัษ์	และ
คลองบางทด	หรือไม่	

	 ป.ป.ช.ชดุใหญ่	ท่ีม	ี“ปานเทพ	กล้า
ณรงค์ราญ”	เป็นประธาน	ชี้มูลความผิด 
เจ ้าพนักงานท่ีดินฐานปฏิ บัติหน ้า ท่ี 
โดยมิชอบในความผิดตามมาตรา	 157 
พร ้อมกับส ่ ง เรื่ องให ้ เทศบาลเมือง
เกาะสมยุ	และ	อ.เกาะสมยุ	จ.สรุาษฎร์ธานี	
ด�าเนินการกับท่ีดินและผู ้บุกรุกท่ีดิน 
ของรัฐ	 และแจ้งให้อธิบดีกรมท่ีดินเรียก
ค่าเสียหายจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงออกไป
โดยคลาดเคลื่อนทับท่ีสาธารณประโยชน	์
พรุบางรักษ์และคลองบางทด	 2	 แปลง	
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน	 มาตรา	 61 
และด�า เ นินการทางวินัยและอาญา 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย
	 ผ่านไปแล้วเกือบ	 6	 ปี	 ท่ีดิน
แปลงท่ี	 ป.ป.ช.ชี้มูลถูกเพิกถอนไปเพียง 
แปลงเดียวเท่านั้น	 คือท่ีดินโฉนดเลขท่ี	
16002	ซึง่เป็นโฉนดของชาวบ้าน	ในขณะท่ี 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี	15267	ของบรษิทั	การบิน 
กรุงเทพ	กลับไม่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ	
ค�าถามจึงตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับการ
บังคับใช้กฎหมาย	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 “ฐานเศรษฐกิจ”	 ได้รับข ้อมูล
ว่า	 เกิดปัญหาการโยนความรับผิดชอบ
ระหว่าง	“กรมที่ดิน”	กับ	“อัยการ”	ที่ต่าง
อ้างว่าเป็นอ�านาจของอีกหน่วยงาน	ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน	มาตรา	61	
	 ปัญหาสนามบินแห่งน้ี	 นอกจาก
การไม่เพิกถอนตามมติ	 ป.ป.ช.แล้ว	 
ชาวบ้านเกาะสมยุ	และคณะกรรมาธกิาร
บริหารราชการแผ่นดิน	 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ	 (สนช.)	 ท่ีมี	 พล.อ.บุญสร้าง	
เนียมประดิษฐ์	 เป็นประธาน	 ตรวจสอบ
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พบอีกว่า	 ท่ีราชพัสดุ	 ท่ีกรมธนารักษ์
อนุญาตให้บริษัท	 การบินกรุงเทพ	 เช่า
ท่ีดิน	 บริเวณปลายรันเวย์ท่าอากาศยาน
นานาชาติเกาะสมุย	 อาจเป็นการบุกรุก
ท่ีสาธารณะ	เพราะท่ีดนิแปลงน้ีมลีกัษณะ
เป็นป่าพรุ	 ท่ีรองรับน�้าก่อนระบายลง 
สู ่ทะเล	 ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นท่ี 
ราชพัสดุได้	 จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด�าเนินการ
	 จนกระท่ังช่วงเดือนพฤศจิกายน	
2560	“คณะกรรมการกฤษฎีกา”	คณะ	7 
ลงนามในบันทึกส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตอบข้อหารือกรณีกรมธนารักษ์
น�า ท่ีดินใน	 ต.บ ่อผุด	 อ.เกาะสมุย	
จ.สุราษฎร์ธานี	เนื้อที่ดิน	16	ไร่	1	งาน 
53	 ตารางวา	 ตั้ งอยู ่ปลายรัน เวย  ์
ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย	 ให้
บริษัท	การบินกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	
เช่า	
	 คณะกรรมการกฤษฎี ก า ได ้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า	 ท่ีดินแปลง
ดังกล่าวไม่ใช่เป็นท่ีราชพัสดุ	 แต่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ ่นดินส�าหรับ
พลเมอืงใช้ร่วมกัน	ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์	 เพราะท่ีดินแปลงน้ียัง
ไม่ได้ถูกถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัตขิองแผ่นดินท่ีพลเมอืงใช้ประโยชน์
ร่วมกัน	
	 ท�าให้สญัญาระหว่างกรมธนารกัษ์	
กับบริษัท	 การบินกรุงเทพ	 ในส่วนของ 
ท่ีดินแปลงนี้ต้องส้ินสุดลง	 เหลือเพียง
ท่ีดิน ท่ี	 ป.ป.ช.ชี้มูลว ่าจะบังคับใช ้
กฎหมายอย่างไร
	 เรื่องนี้หาก	 “กองบรรณาธิการ
ฐานเศรษฐกิจ”	 ไม ่ตรวจสอบอย่าง 
เข้มข้น	พื้นที่	“สาธารณะ”	ที่มีการน�าไป
ออกเป็นโฉนดโดยมิชอบ	 ก็จะตกไปอยู ่
ในมือของ	“เอกชน”	ที่น�าไปด�าเนินธุรกิจ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
	 ขณะ เ ดี ย ว กั น ได ้ เ ห็ น ถึ ง 	 2	
มาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายของ
กรมท่ีดิน	 เห็นได้จากการใช้อ�านาจ

กรมท่ีดินเพิกถอนโฉนดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน	มาตรา	61	เพิกถอนโฉนด
เลขที่	 16002	 ซึ่งเป็นโฉนดของชาวบ้าน	
แต่กลับไม่น�าบทบัญญัติของกฎหมาย 
ในมาตราเดียวกันมาเพิกถอนโฉนดท่ีดิน
เลขที่	15267	ของบริษัท	การบินกรุงเทพ	
เ รื่ อ ง นี้ ห า ก 	 “ ก อ ง บ ร รณ า ธิ ก า ร 
ฐานเศรษฐกิจ”	 ไม่ติดตามขุดคุ้ยเรื่อง 
ก็คงเงียบหายไปในที่สุด
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ข้อเท็จจริงของข่าว
	 ช่วงต้นปี	2560	“คมชดัลกึ”	รายงาน
ข่าวสืบสวนการค้นพบฟาร์มหมูไทย 
หลายแห่งลักลอบใช้ยาโคลิสตินเถ่ือน
ผสมเป็นสูตรอาหารให้หมูกินทุกวัน	
สร้างความหวาดผวาให้วงการแพทย์เป็น 
อย่างยิง่	เน่ืองจากหมท่ีูกิน	“ยาโคลสิตนิ” 
เป็นอาหาร	 อาจกลายเป็นตัวแพร่เชื้อ
อนัตราย	“เอม็ซอีาร์-วัน”	ยีนด้ือยาสายพนัธุ์ 
ใหม่ที่ยังไม่มียารักษา												
	 ย้อนความเป็นมาของรายงาน
ข่าวพิเศษชิ้นน้ีเกิดจากวงการแพทย์
สหรัฐอเมริการายงานการพบ	 “คนไข้”	
มียีนแบคทีเรีย ด้ือยาสายพันธุ ์ ใหม ่	 
“เอ็มซีอาร์-วัน”	 (MCR-1)	 	 ท่ีไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในอเมริกา	 ยีนท่ีพบใน
คนไข้รายน้ีมีอาการด้ือยาอย่างรุนแรง	
แม้แต่ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรีย	
“โคลิสติน”	 (colistin)	 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการรักษาสูงสุดยังใช้ไม่ได้ผล	 ต้องใช้
ยาหลายตวัผสมผสานกัน	นับเป็นครัง้แรก
ท่ีพบผู้ป่วยอาการแบบน้ีท่ีสหรัฐอเมริกา	
หลังจากน้ันมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือน 
ไปยังแพทย์ทั่วโลก
	 การพบคนไข้ดื้อยาตัวนี้ถือเป็น
สัญญาเตือนขั้นร ้ายแรง.. .เ น่ืองจาก	 
“ยาโคลิสติน”	 เป็นเหมือนยาวิเศษ	 ช่วย
รักษาผู้ป่วยท่ีติดเชื้อดื้อยาจากเครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาลหรือเชื้อแบคทีเรีย	
“เอ-บอมบ์”	 (A-bomb)	 ที่พบในท่อช่วย
หายใจ	สายสวน	ฯลฯ	
	 ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบันมี 
คนเสียชีวิตจากเชื้อด้ือยาประมาณวันละ 
100	 ราย	 หรือปีละเกือบ	 4	 หมื่นราย	
และหากมีเชื้อด้ือยาโคลิสตินตัวใหม่
แพร่ระบาดในประเทศไทยจะยิ่งส่งผล

ชื่อข่าว u แผนสกัด ‘ยีนดื้อยาพันธุ์ ใหม่’ จากฟาร์มหมูไทย
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ให้สถานการณ์ผู ้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น	 
ทีมข่าวคมชัดลึกได้สืบเสาะเพื่อรายงาน
ข่าวประเด็นนี้ต่อเนื่อง	 13	 ตอน	 ตั้งแต่
เดือนมกราคม	2560	ได้แก่
							ตอน	1	“ฟาร์มหมู”	ภัยเสี่ยง	“ยีน
ดื้อยาสายพันธุ์ใหม่”	ตอน	2	สยองสูตร
อาหารฟาร์มหมใูห้กิน	“โคลสิตนิ”	ตวัแพร่ 
ยีนดื้อยา	ตอน	3	หมอเตือน	“โคลิสติน” 
ในหมู	 คนกินเสี่ยงไตวาย	 ตอน	 4	 ยีน
ด้ือยาโผล่ฟาร์มหมู	 3	 จังหวัด	 ตอน	 5	
เปิดโปงร้านขาย	“ยาสตัว์เถ่ือน”	โคลสิตนิ 
ถูกกว่า	5	เท่า	ตอน	6	ไทยพบยีนดื้อยา
สายพนัธุใ์หม่-ลุง	63	ตดิจากโรงพยาบาล	
ตอน	7	“คนเลี้ยงหมู”	เหยื่อ	MCR-1	ยีน
พันธุ์ใหม่	ตอน	8	เปิดใจ!	เจ้าของฟาร์ม
หมูป่วยลึกลับ	 ตอน	 9	 แผนสกัด	 “ยีน
ดื้อยาพันธุ์ใหม่”!	ฟาร์มหมูไทย	ตอน	10	
กรมปศุสัตว์	สั่งคุมเข้ม	 “ยีนดื้อยา”	สุ่ม
ตรวจฟาร์มหมูยึดใบอนุญาต	 ตอน	 11	
“แมลงวัน”	ตัวแพร่	 “ยีนดื้อยาอันตราย”	
ตอน	 12	 ฟาร์มหมูปลอดสาร...สกัด
มหันตภัย	 “ยีนด้ือยา”	 และ	 ตอน	 13	 
“เชื้อดื้อยา”	กับสิทธิผู้บริโภค

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 เริ่มจากช่วงกลางปี	2559	ทีมข่าว	
“คมชัดลึก”	 ลงพื้นท่ีฟาร์มหมูภาคกลาง 
จนสืบพบข้อมูลว ่าเจ ้าของฟาร ์มหมู 
ส่วนใหญ่ถูกชักชวนจากนายทุนและ
เซลส์ขายยาท่ีคิดค้นสตูรอาหารหมสูยอง 
ท่ีน�าผงยาโคลิสตินผสมในอาหารหม	ู
หวังผลป้องกันโรคท้องร่วงหรือโรคอื่นๆ	
สูตรอาหารน้ีใช ้แพร ่หลายท่ัวไปท้ัง 
ในคอก	“ลูกหมู”	และ	“หมูขุน”	
	 เจ้าของฟาร์มรับจ้างเล้ียงหมูใน

สุพรรณบุรีรายหน่ึงอนุญาตให้ทีมข่าว
เข้าไปเยีย่มชมฟาร์ม	พร้อมเปิดเผยข้อมลู
ว่ามีหมูอยู่ประมาณ	400	ตัว	รับเลี้ยงหมู
จากนายทุน	 ที่จะส่งยาให้ใช้ฉีดตั้งแต่ยัง
เป็นลูกหมจูนโตเป็นหมขูนุ	รวมถึงอาหาร
จะส่งมาให้เป็นถุงส�าเร็จรูป	 โดยไม่รู้ว่า
สูตรอาหารในถุงน้ันมีอะไรเป็นส่วนผสม
บ้าง	
	 ส่วนพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม	 แหล่ง
ฟาร ์มหมูส�าคัญของประเทศไทยน้ัน	 
ทีมข่าวสืบพบข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะ
หลายชนิดผสมในอาหารส�าหรับเลี้ยงหมู 
เช่นกัน	ท้ังในฟาร์ม	“ลกูหม”ู	และ	“หมูขนุ” 
โดยต้นทุนค่ายาหลักหมื่นถึงแสนบาท 
ต ่อ เดือน	 สาเหตุ ท่ี เ ริ่ มใช ้ เ กิดจาก 
กลุ ่มธุรกิจขายผลิตภัณฑ์จากหมูส ่ง
ทีมเซลล์ขายสินค้ามาติดต่อชักชวน
ให้เจ้าของฟาร์มเข้าไปเป็นเครือข่าย	
“คอนแทรคฟาร์ม”	ตัวแทนบริษัทเหล่านี้ 
จะพาเกษตรกรไปดูงานฟาร์มตัวอย่าง
ท่ีอ้างว่าประสบความส�าเร็จ	 เพื่อชักจูง
ให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน	 แล้วทางบริษัท
จะรับซื้อลูกหมูท้ังหมด	 แต่มีเง่ือนไข
ต้องซื้อยา	วัคซีน	และอาหารจากบริษัท 
ต้นสังกัดเท่านั้น	
	 เมื่อทีมข่าวน�าถุงขยะใส่ขวดยา 
ใช้แล้วจากฟาร์มลูกหมูขนาด	 300	 ตัว
แห่งหน่ึงมาตรวจสอบรายละเอียด	 พบ
ขวดยาใช้แล้วในถุงขยะจ�านวนท้ังสิ้น	
96	ขวด	มีทั้งยาเถื่อน	ยาอันตราย	และ
ยาห้ามใช้	 โดยเฉพาะยาโคลิสตินผิด
กฎหมาย	 ถือเป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญโดย
ได้รบัความร่วมมอืจากคณะเภสชัศาสตร์	
จุฬาฯ	 ในการวิเคราะห์ขวดยาท้ังหมด		
ท�าให้พบจุดน่าสนใจว่ายาเหล่าน้ีอยู่ใน
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ฟาร์มหมไูด้อย่างไร	โดยยาเถ่ือนราคาถูก 
กว่าถึง	 5	 เท่า	 ท�าให้มีการใช้อย่าง 
แพร่หลาย
	 แพทย์ท่ัวโลกหวาดกลัวว่าหาก
ใช้ยาโคลิสตินผิดวิธี	 จะท�าให้เกิดเชื้อ
ดื้อยาแพร่กระจายสู่คนและสัตว์อย่าง
รนุแรง	การพบยาโคลสิตนิผิดกฎหมายใน 
ฟาร์มหมูหลายแห่งในประเทศไทย	 คือ
หลักฐานชิ้นส�าคัญครั้งแรก	 ท่ียืนยันว่า
มีการลักลอบใช้ยาโคลิสตินเถ่ือนและ
ปัญหาการควบคุมการกระจายของยา
ปฏิชีวนะ	
	 การใช ้ ยาปฏิชี วนะผิด วิธี ใน 
ฟาร์มหมูท�าให้เกิดอันตรายคือ	 หน่ึง	 
ผูบ้รโิภคอาจมอีาการ	“ไตวาย”	เพราะยา
ท่ีใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์	 อาจไปตกค้าง
ในเน้ือหรือฮอร์โมนของสัตว์	 กลายเป็น
พิษสะสมในตัวผู้บริโภค	สอง	“โคลิสติน” 
มี คุณสมบัติพิ เศษสามารถฆ ่ า เ ช้ื อ
แบคทีเรียในร่างกายได้หลายส่วน	 เช่น	
ปาก	 ล�าไส้	 ผิวหนัง	 และแบคทีเรีย
สามารถพัฒนาตัวเองให้ดื้อยาโคลิสติน 
อาจถ่ายทอดยีนดื้อยาไปให้แบคทีเรีย 
ตัวอื่นในร่างกายมนุษย์ด้วย
	 นอกจากการลงพื้นท่ีแล้ว	 ทีม
คมชัดลึกสืบค้นจากเอกสารงานวิจัยท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อยืนยัน
การพบเชื้อดื้อยามรณะเอ็มซีอาร์-วัน 
ในประเทศไทย	 จนพบงานวิจัยเป็น 
หลักฐานยืนยันชัดเจนท้ังของไทยและ
ต่างประเทศ	 ว่ามีผู้ป่วยคนไทยติดเชื้อ
เอ็มซีอาร์-วัน	 แล้ว	 ยิ่งไปกว่านั้นจังหวัด
นครปฐม	 แหล่งเลี้ยงหมูส�าคัญของไทย
หลังสุ่มตรวจ	 4	 ฟาร์มเจอเชื้อตัวน้ี	 2	
ฟาร์ม	หมายถึงร้อยละ	50	
	 ทีมข ่ า วคมชั ด ลึ กสั มภาษณ  ์
เป ิดใจเจ ้าของฟาร ์มหมูป ่วยลึกลับ 
ผู้ยอมรับว่าใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหาร
ให้หมูกินมายาวนาน	 จนเชื่อว่าอาการ
ป่วยปรศินาของตวัเองเกิดจากการสมัผัส
ยาตัวน้ีต่อเนื่องหลายปี	 หลังจากเลิกใช้
อาการป่วยก็หายไป	

	 ในอีกด้านหนึ่ง	คมชัดลึกรายงาน
ทางออกของปัญหาข้างต้นด้วย	 หาก
เกษตรกรไม่ต้องการใช้ยาโคลิสตินอีก
ต่อไป	 โดยใช้วิธีท�าฟาร์มปลอดสารพิษ
หรือใช้วิธีการเล้ียงแบบปลอดยา	 ฯลฯ	
ด้วยการรายงานข่าวตัวอย่างฟาร์มหมูท่ี
ประสบความส�าเรจ็เป็นตวัอย่างให้ศกึษา
ต่อยอด						

คุณค่าและผลกระทบของข่าว 
	 หลังจากรายงานข่าวชิ้นนี	้ อธิบดี
ก รมปศุ สั ตว ์ ล งนามค� าสั่ งควบคุม 
การใช้ยาโคลิสตินอย่างจริงจัง	 พร้อม 
บทลงโทษ	 นอกจากน้ีหน่วยงานรัฐ	 
เครือข่ายผู้บริโภค	 เครือข่ายแพทย์และ
เภสชั	รวมถึงนกัวิจยัได้ร่วมกันคิดค้นและ
วางแผนการท�างาน	 เพื่อร่วมมือกันสกัด	
มหันตภัย	“ยีนดื้อยา”	สายพันธุ์ใหม่จาก
ฟาร์หมไูทย	โดยเฉพาะการศกึษาค้นคว้า
เฝ้าระวังเก่ียวกับเชื้อด้ือยาอันตรายจาก
ฟาร์มหมู	 ว ่าจะแพร่ระบาดสู ่คนได  ้
ทางใดบ้างทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เช่น	
ผ่านน�้าท้ิงจากฟาร ์หมูหรือสิ่งปฏิกูล
ไปสู่พ้ืนท่ีรอบๆ	 ฟาร์มหมู	 เช่น	 แหล่ง
ดิน	 แหล่งน�้า	 พืช	 สัตว์เลี้ยง	 สัตว์ปีก	
แมลงวัน	ฯลฯ	
	 ทีมข ่ าวคมชัดลึกยั งคงตั้ ง ใจ 
เกาะติดและน�าเสนอรายงานข่าวนี้อย่าง
ต่อเน่ือง	 เพื่อให้สังคมไทยเกิดความรู้ 
เท ่าทัน	 ความเข ้าใจและเพิ่มความ
ระมดัระวังปัญหาเชือ้ดือ้ยาจากสตัว์สู่คน
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล 
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม

ประจ�าปี 2560
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ชื่อภาพ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	
ถ่ายโดย	สรวิทย์	จ�านงค์ฤทธิ์	หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	ตีพิมพ์ 27	ตุลาคม	2560
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงจุดไฟดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	พระเมรุมาศ	มณฑลพิธีท้อง
สนามหลวง
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ชื่อภาพ	ชื่นชมพระบารมี	
ถ่ายโดย	สุพจน์	ศิลปงาม	หนังสือพิมพ์	ไทยรัฐ	ตีพิมพ์	4	ธันวาคม	2560
	 สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	เสด็จฯ	พร้อมด้วยพระบรมวงศานวุงศ์	ไปทรงบ�าเพญ็พระราช
กุศลเก็บพระบรมอัฐิ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ณ	พระเมรุมาศ		มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
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ชื่อภาพ ธ	 สถิตในดวงใจ
ไทยนิรันดร์		
ถ่ายโดย จุมพล	นพทิพย์	
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์	
ตีพิมพ์	5	พฤศจิกายน	2560
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	 เสด็จฯ	 โดย
รถยนต์พระท่ีน่ัง	ทรงอญัเชญิ 
พระบรมราชสรี รางคาร	
รชักาลท่ี	9	ไปยงัพระอโุบสถ	
วัดบวรนิเวศวิหารฯ	 เพื่อ
ประดิษฐานข้างพุทธบัลลังก์	
“พระพุทธชินสีห์”

ชื่อภาพ	ทรงบาตร
ถ่ายโดย	วีรวงศ์	วงศ์ปรีดี	หนังสือพิมพ์	โพสต์ทูเดย์	ตีพิมพ์		30	ธันวาคม	2560
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	องค์อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์	 100	 รูป	 เน่ืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 2561	 
ณ	ลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2560
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ชื่อภาพ กองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์		
ถ่ายโดย สุรกิจ	แก้วมรกต
หนังสือพิมพ์	ไทยรัฐ		
ตีพิมพ์ 30	ตุลาคม	2560
	 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสริวัิณณวรนีารรีตัน์	
ทรงม้าน�าขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์	 
ในการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร	พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	ไปยงั 
วัดราชบพิธฯ	และวัดบวรนิเวศฯ

ชือ่ภาพ พระผูเ้สดจ็สูฟ้่าสรวงสวรรค์	ในหลวง	ร.9		
ถ่ายโดย สุรเชษฏ์	วัชรวิศิษฏ์	
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์	
ตีพิมพ์	27	ตุลาคม	2560
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดินทรเทพยวรางกูร	 พร้อมด้วยสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และ
พระบรมวงศานุวงศ์	 ทรงพระด�าเนินร่วมในริ้ว
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	อัญเชิญพระบรมโกศ
ขึ้นประดิษฐาน	ณ	พระจิตกาธาน	ในพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถ
บพิตร	 ณ	 มณฑลพิธีท ้องสนามหลวง	 ตาม
โบราณราชประ เพณี 	 โดยมีพสกนิกร เฝ ้ า 
รับเสด็จอย่างเนืองแน่น
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ชื่อภาพ อาลัยในหลวง	รัชกาลที่	9	
ถ่ายโดย สุนิสา	ธนพันธสกุล
หนังสือพิมพ์	เดลินิวส์	
ตีพิมพ์ 5	พฤศจิกายน	2560
	 พสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความ
อาลัยในหลวง	 รัชกาลท่ี	 9	 ในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	
บรมนาถบพติร	 ณ	 มณฑลพธิท้ีองสนาม
หลวง

ชื่อภาพ ทรงกิจกรรมจิตอาสา		ถ่าย
โดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	
หนังสือพิมพ์	เอ็มทูเอฟ	
ตีพิมพ์	30	ตุลาคม	2560
	 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ	ทรงร่วมกิจกรรมจิต
อาสา	และศึกษาธรรมชาติ	ณ	ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก	 (บางปู)	
เฉลิมพระเกียรต	ิ72	พรรษามหาราชนีิ	
ต.บางปูใหม่	อ.เมอืง	จ.สมทุรปราการ	
เป็นการส่วนพระองค์	เมือ่	29	ตลุาคม	
2560	ในการนีท้รงฟังบรรยายเก่ียวกับ 
ความเป็นมาของศูนย์ฯ	 ตลอดจน
ระบบนิเวศวิทยา	 และทอดพระเนตร
นกอพยพ,	นกประจ�าถ่ิน,	นกนางนวล	
และธรรมชาตเิรอืนยอดต้นไม้	จากน้ัน
ทรงปลกูป่าชายเลนและปล่อยปูทะเล	
พร้อมทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บ
ขยะริมทะเล
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ชื่อภาพ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ	
ถ่ายโดย พิชญวัฒน์	ปรุงศักดิ์	
หนังสือพิมพ์	เดลินิวส์		
ตีพิมพ์ 5	พฤศจิกายน	2560
	 ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร	 จาก
พระบรมมหาราชวังไปประดิษฐาน	 ณ	 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 และ 
วัดบวรนิเวศวิหาร

ชื่อภาพ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย		
ถ่ายโดย ปรัชวิน	บุญชุบ	หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์		ตีพิมพ์ 27	ตุลาคม	2560
	 ภายหลังเปิดพระวิสูตร	ในเวลาประมาณ	23.32	น.	มีควันสีขาวลอยออกมาจากพระเมรุมาศเป็นจ�านวนมาก	และลอยไป
ทางทิศตะวันออกเป็นเวลานานกว่า	20	นาที	ประชาชนจ�านวนมากที่อยู่บริเวณกลางท้องสนามหลวงต่างร้องไห้พร้อมยกมือไหว้	
บางคนยกมือท่วมหัว	ขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สรวงสวรรค์
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ชื่อภาพ ลุยน�้าได้	
ถ่ายโดย จรูญ		ทองนวล	
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก	
ตีพิมพ์ 10	ธันวาคม	2560
	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตร	ี
ถอดรองเท้าบู๊ตหลังจากลุยน�้าตรวจเย่ียมให้ก�าลังใจ
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมที่บ้านคลองช้าง	ต.บางรัก	จ.ตรัง	
เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2560

ชื่อภาพ ไปรษณีย ์ไทยไปทุกท่ี.. .	
ถ่ายโดย กุลพันธ์	 ศิริพิมพ์อัมพร			
หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น	
ตีพิมพ์ 15	ตุลาคม	2560
	 เจ้าหน้าท่ีส่งพสัดขุองไปรษณย์ี
เข็นรถจักรยานยนต์ผ่านน�้าท่ีท่วมสูง 
บนถนนรัชดา-อโศก	 จากดินแดงมุ่ง
หน้าแยกพระราม	 9	 ท่ีกลายสภาพ
เป็นคลองหลังฝนถล่มท่ัว	 กทม. 
ท้ังคืน	 ท�าให้ผิวการจราจรหลาย 
เส้นทาง	อาทิ	วิภาวดีรงัสติ	แจ้งวัฒนะ	
รัชดาภิเษก	ลาดพร้าว	เพชรบุรี	การ
จราจรติดขัดอย่างหนัก	 รถเล็กไม่
สามารถผ่านได้	บ้านเรอืนท่ีอยูบ่รเิวณ
ในซอยก็ถูกน�้าท่วม	 เม่ือวันท่ี	 14	
ตุลาคม	2560
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ชื่อภาพ แบกไหว	
ถ่ายโดย กอบภัค		พรหมเรขา	
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก	
ตีพิมพ์ 30	กรกฎาคม	2560
	 ทหา ร ให ้ ผู ้ ป ร ะสบภั ย 
น�้าท่วมขี่หลังลุยน�้าออกจากบ้าน
ในเขตตัวเมืองสกลนคร	 หลัง
จากอิทธิพลพายุ	 “เซินกา”	 ท่ีแผ่
เข้าปกคลุมประเทศไทย	 ท�าให้
มีฝนตกหนักต ่อเ น่ือง	 ส ่งผล 
ให้หลายพื้นท่ีใน	 จ.สกลนครต้อง
เผชญิกับสภาวะน�า้ท่วมอย่างหนกั	
และเกิดภาวะน�า้ท่วมขงัเพือ่รอการ
ระบายในถนนหลายสายในเขต
เทศบาล	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม 
2560

ชื่อภาพ บุคคลแห่งปี	ตูนฟีเวอร์		
ถ่ายโดย จรูญ		ทองนวล	หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก	ตีพิมพ์ 13	พฤศจิกายน	2560	
	 ตนู	บอดีส้แลม	แสดงสญัลกัษณ์รปูหัวใจให้กับแฟนคลบัท่ีมาให้ก�าลงัใจระหว่างท่ีว่ิงจาก	อ.เบตง		จ.ยะลา	ถึง 
อ.แม่สาย	 จ.เชียงราย	 เพื่อระดมทุนโครงการก้าวคนละก้าว	 เพื่อ	 11	 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ	 ซ่ึงกระแส 
ตูน	 ซูปเปอร์ฟีเวอร์	 ท�าให้ชาวนครศรีธรรมราชกว่าครึ่งแสนแห่ต้อนรับ	 ท่ามกลางคลื่นมหาชนปักหลักรอรับ
ตลอดเส้นทาง	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2560
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ชื่อภาพ ฝ่าสายฝน		
ถ่ายโดย จรูญ		ทองนวล		หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก	ตีพิมพ์ 4-5	ตุลาคม	2560
	 พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีโบกมอืทักทายและให้ก�าลงัใจประชาชนท่ีมาต้อนรบั
ขณะลงพืน้ท่ีตดิตามการป้องกันแก้ไขปัญหาอทุกภยั	และหาแนวทางความช่วยเหลอื	ท่ีศนูย์ประสาน
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต.หูล่อง	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	
ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

ชื่อภาพ บึ้มซ�้า	
ถ่ายโดย	นครินทร์	ชินวรโกมล	
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก	
ตีพิมพ์ 15	กันยายน	2560
	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด	
ภ.จว.ยะลา	 และเจ้าหน้าที่ทหารชุดเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด	 หน่วยเฉพาะกิจอโนทัย	 ช่วยกันน�า
เพื่อนออกจากที่เกิดเหตุหลังจาก	 เดินทางเข้า 
ตรวจสอบเหตุระเบิด	ที่	อ.กาบัง	จ.ยะลา	ซึ่ง
ในระหว่างเดนิทางมาถึงบรเิวณถนนสายยะหา-
กาบัง	หมู่	1	บ้านปาแดรู	ต.กาตอง	อ.ยะหา 
จ.ยะลา	 คนร้ายได้จุดชนวนระเบิด	 ท�าให ้
ทหารพรานบาดเจบ็	1	นาย	จากน้ันในขณะท่ีเจ้า
หน้าท่ีเข้าตรวจสอบท่ีเกิดเหต	ุได้เกิดระเบิดขึน้ 
อีกครั้ง	 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีชุดเก็บกู้วัตถุ
ระเบิดท้ัง	2	ชดุ	เสยีชวิีต	2	นาย	ได้รบับาดเจบ็
จ�านวนหลายราย	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2560
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ชื่อภาพ	แห่พระใส	
ถ่ายโดย มงคลชัย	ปัญญาตระกูล	หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	ตีพิมพ์ 15	เมษายน	2560
	 ชาวหนองคายและนักท่องเท่ียวจ�านวนมากร่วมกันแห่หลวงพ่อพระใส	 พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่วัดโพธิ์ชัย	พระอารามหลวง	อ.เมืองหนองคาย	ไปรอบเมือง	ตลอดเส้นทาง 
มีผู้คนที่ศรัทธาต่อหลวงพ่อพระใสมาร่วมพิธีพร้อมสรงน�้าพระ	พร้อมเล่นสาดน�้าสงกรานต์กันอย่าง
คึกคัก

ชื่อภาพ	ปะทะเดือด	
ถ่ายโดย สุรกิจ	แก้วมรกต	
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	
ตีพิมพ์ 21	กุมภาพันธ์	2560
	 พระ-ศิษย ์ วัดพระธรรมกาย 
กว่า	200	คน	เกิดปะทะกับต�ารวจควบคุม
ฝูงชน	 บริเวณถนนทางเข้าปากคลอง 
แอน	 หลังพยายามฝ่าแนวต�ารวจ 
ออกไปรับลูกศิษย์วัดท่ีรออยู่ด้านนอก
ไม่สามารถเข้าวัดได้	จนเกิดชลุมนุเจบ็
ทั้ง	2	ฝ่าย
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ชื่อภาพ	ท่วมวัด		
ถ่ายโดย เอกชัย	รัตนวงษ์		หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ		ตีพิมพ์ 26	พฤษภาคม	2560
	 เด็กๆ	 ก�าลังว่ายน�้าเล่นกันอย่างสนุกสนานภายในบริเวณวัดลาดพร้าว	 หลังฝนตกลงมาอย่างหนัก 
นานหลายชั่วโมง	ท�าให้น�้าในคลองลาดพร้าวเอ่อล้นเข้าท่วมสูง	นอกจากนี้ยังส่งผลให้พระสงฆ์ไม่สามารถออก
บิณฑบาตได้

ชื่อภาพ วิกฤติน�้าท่วมกรุง	
ถ่ายโดย	รชานนท์		อินทรักษา	
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ตีพิมพ์ 26	พฤษภาคม	2560
	 สภาพถนนรัชดาภิเษกจากแยก
สทุธสิารมุง่หน้าลาดพร้าว	จนถึงสะพาน
ข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว	 เกิดน�้าท่วม
ขังพื้นที่ผิวจราจรเลยถึงขอบฟุตปาธ	รถ
สามารถว่ิงชิดเลนขวาได้เพียงเลนเดียว	
ท�าให้มีรถเสียจ�านวนมาก	 การจราจร
ตดิขดัอย่างหนัก	เมือ่วันท่ี	25	พฤษภาคม	
2560
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ชื่อภาพ	ลีลาลูกหวาย	
ถ่ายโดย กิตติ	วงษ์ใบแก้ว	
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	
ตีพิมพ์ 6	มกราคม	2560
	 พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา 
นายกฯ	 และหัวหน้า	 คสช.	
โชว์ลีลาเตะตะกร้อวง	 ขณะน�า
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีประจ�า
ท�าเนียบรัฐบาลออกก�าลังกาย
เป็นวันพุธแรกของปี	2560	หลัง
หยุดยาวช่วงปีใหม่	 โดยนายกฯ 
ยอมรับว ่าเหน่ือยเพราะอายุ
มากแล้ว

ชื่อภาพ วิถีวัวชน-วิถีคนใต้	
ถ่ายโดย จรูญ		ทองนวล	
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก	
ตีพิมพ์ 11	มกราคม	2560
	 วัวชนกับคนใต้เป็นของ 
คู่กัน	บ่งบอกสญัลกัษณ์ความเป็น
นักสู้	 แม้น�้าจะท่วมมาหลายวัน 
แล ้ ว 	 แ ต ่ ช า ว บ ้ า นผู ้ เ ล้ี ย ง
วัวชน	 ต.บ้อล้อ	 อ.เชียรใหญ่	
จ.นครศรีธรรมราช	 ยังคงยิ้มสู ้
จูงวัวชนท่ีแสนรักลุยฝ่าน�้าท่วม
ท่ีทะลักมาจาก	 อ.ชะอวด	 ขึ้นสู ่
ท่ีปลอดภัย	 ขณะท่ีประชาชน 
ผู ้ใช้ถนน	 รถบางคันเครื่องดับ
กลางกระแสน�้า	 ต้องช่วยเข็น
กันอย่างทุลักทุเล	 เม่ือวันท่ี	 10	
มกราคม	2560



183

ชื่อภาพ	กรรมคนกรุง	
ถ่ายโดย เอกชัย	รัตนวงษ์	
หนังสือพิมพ์	ไทยรัฐ		
ตีพิมพ์ 26	พฤษภาคม	2560
	 สภาพน�้าท่วมถนนรัชดา 
ภิเษก	 บริเวณเชิงสะพานรัชดา-
ลาดพร ้ าว	 มุ ่ งหน ้ าสุทธิสาร	
เ น่ื อ ง จ ากฝนกระหน�่ า ล งม า
อย่างหนักตลอดท้ังคืน	 ท�าให  ้
ช่วงเช้าเกิดน�า้ท่วมขงัพืน้ผวิจราจร
เลยขอบฟุตปาธ	 รถติดหนาแน่น
บนสะพานรถว่ิงชิดเลนขวาได้เลน
เดยีว	มตี�ารวจและเจ้าหน้าท่ี	กทม.	
ช่วยกันโบกรถอ�านวยความสะดวก
การจราจรอย่างทุลักทุเล

ชื่อภาพ คว้าทัน	
ถ่ายโดย ภุชงค์	ทิพยะวัฒน์	
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	
ตีพิมพ์ 22	เมษายน	2560
	 ต�ารวจและกู้ภัยเข้าชาร์จคว้าตัว	
นางแต้ว	(นามสมมติ)	อายุ	48	ปี	ก่อน
จะร่วงตกน�้า	 หลังทะเลาะกับสามีแล้ว 
ขึ้นไปนั่งร ้องไห ้บ ่นอยากฆ่าตัวตาย
อยู ่บนท่อส่งน�้าประปา	 ข้างสะพาน
เฉลิมพระเกียรติ	 ข ้ามแม ่น�้าท ่าจีน	
หน้าวัดเทียนดัด	 หมู ่	 1	 ต.บ้านใหม	่
อ.สามพราน	จ.นครปฐม
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ชื่อภาพ มาทั้งครอบครัว	
ถ่ายโดย สุพจน์	ศิลปงาม	หนังสือพิมพ์	ไทยรัฐ	ตีพิมพ์	1	ตุลาคม	2560
	 พ่อแม่ลูกครอบครัวนี้	อุ้มลูกน้อยมาเข้าแถวต่อคิวเข้ากราบพระบรมศพ	“ในหลวงรัชกาลที่	9”	
อย่างไม่ย่อท้อต่ออากาศท่ีร้อนอบอ้าวและผู้คนท่ีมจี�านวนมาก	เพือ่ขอเป็นครัง้หน่ึงในชวิีตท่ีได้เข้ากราบ
พระบรมศพองค์ภูมิพล

ชื่อภาพ	น�้าตานอง		
ถ่ายโดย กิตติ	วงษ์ใบแก้ว	
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ		
ตีพิมพ์ 23	มิถุนายน	2560
	 น.ส.ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 อดีต 
นายกฯ	 ร�่ า ไห ้ห ลังให ้ สัมภาษณ ์
สื่อมวลชนถึงเรื่ อง ท่ี เผชิญป ัญหา 
หนักหน่วงของชีวิต	 ท�าให้ถึงกับกลั้น
น�้าตาไม่อยู่	 ระหว่างท�าบุญครบรอบ 
วันเกิดอายุ	 50	 ป ี	 ท่ี วัดสระเกศ	
ท่ามกลางกองเชียร์มาให้ก�าลังใจ
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ชื่อภาพ ลุยน�้าแจก	
ถ่ายโดย สุไลมาน	แวมามะ	หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	ตีพิมพ์ 1	ธันวาคม	2560
	 นายโอฬาร	บิลสนั	นาอ�าเภอยะรงั	จ.ปัตตานี	พ.อ.ภาคภมู	ินภากาศ	ผบ.ทพ.22	พ.ต.ท.มาหามะ	เจ๊ะมะ	
รอง	ผกก.(ป.)	สภ.ยะรงั	และคณะ	น�าถุงยงัชพีเดนิลยุน�า้ไปแจกผูป้ระสบภยัถึงบ้าน	และมแีม่อุม้ลกูวัย	2	ขวบ 
ลุยน�้าลึกมารับของแจกด้วยความดีใจ	ที่บ้านโต๊ะกาลี	ต.คลองใหม่	อ.ยะรัง	จ.ปัตตานี

ชื่อภาพ	เร่งแก้	
ถ่ายโดย สุวสรรค์	ชมแก้ว	
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	
ตีพิมพ์ 2	พฤศจิกายน	2560
	 คนไร้บ้านท่ีไปยึดทางเท้าหน้า
ร้านค้า	ริมถนนเยาวราช	รวมทั้งตู้สาย
โทรศพัท์ใช้เป็นท่ีหลบันอนในยามค�า่คืน	
สร้างความเดือดร้อนให้กับร้านค้าและ
ประชาชนที่สัญจร	ล่าสุดส�านักงานเขต
สัมพันธวงศ์สั่งด�าเนินการแก้ไขแล้ว
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ชื่อภาพ ร่วงกับพื้น		
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์	ศรีวัฒนา		
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	
ตีพิมพ์	4	ธันวาคม	2560
	 ไฟป่า	ส.ณรงค์ฤทธิ	์นักชก 
มุมน�้าเงิน	โยนแข้งขวาเตะเข้าใส่
ก้านคอของฉลามเพชร	(ไข่หวาน 
แท้)	 ต.หลักสอง	 คู่ชก	 ก่อน 
ฉ ล า ม เ พ ช ร ร ่ ว ง ล ง กั บ พื้ น	
กรรมการไม่นับจับแพ้ไป	 ท�าให้
ไฟป่า	ส.ณรงค์ฤทธิ์	เป็นฝ่ายเอา
ชนะน็อกไปได้	ในยกที่	3	ในศึก
จ้าวมวยไทยรอบอีซูซุ	คัพ	คู่เอก	
ท่ีเวทีมวยสยามอ้อมน้อย	 เม่ือ
วันก่อน

ชื่อภาพ จู่โจมจับ	
ถ่ายโดย สุทธิพันธ์	จันทร์มณี	หนังสือพิมพ์	เดลินิวส์		ตีพิมพ์ 13	กันยายน	2560
	 ตร.ปส.ปฏิบัติการตามแผน	 “ชัยยะ	 สยบไพรี	 60/6”	 น�าก�าลังพร้อมอาวุธครบมือจู่โจมจับนายจิรัฏฐ์	 
เพ็ญโสภณวิชญ์	หรือเอกอ้วน	เจ้าพ่อยาเสพติด	ยึดทรัพย์ได้กว่า	130	ล้านบาท
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ชื่อภาพ	โชว์ลีลา		
ถ่ายโดย ธนิต	กาละจิตต์	
หนังสือพิมพ์	เดลินิวส์		
ตีพิมพ์ 5	มกราคม	2560
	 พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ	 โชว์ลีลา
เตะตะกร้อวงระหว่างการออก
ก�าลังกายประจ�าวันพุธ	 ร่วมกับ
ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ี	 เป็น
เวลา	 20	 นาที	 หลังเสร็จส้ินการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี	 ท่ีท�าเนียบ
รัฐบาล	โดยนายกรัฐมนตรียอมรับ
ว่ารูส้กึเหน่ือยเหมอืนกันเพราะอายุ
มากแล้ว

ชื่อภาพ รับศพลูก		
ถ่ายโดย อรรถสิทธิ์	อินทรวิชัย	หนังสือพิมพ์	ไทยรัฐ	ตีพิมพ์	11	พฤศจิกายน	2560
	 นางจนัทิรา	ศรศีกัด์ิ	ร�า่ไห้กอดโลงศพท่ีใส่โครงกระดูก	น.ส.จรยิา	ศรศีกัด์ิ	หรอืน้องน�า้	อาย	ุ16	ปี 
ลูกสาว	ที่ถูก	น.ส.กฤษณา	หรือโมนา	สุวรรณพิทักษ์	นายจ้างท�าร้ายร่างกายจนเสียชีวิต	แล้วน�าไป
ฝังอ�าพรางมากกว่า	 5	ปี	 หลังผลตรวจยืนยันชัดดีเอ็นเอตรงกับของแม่น้องน�้า	 ก่อนจะรับศพไปท�า
พิธีทางศาสนาที่วัดบางขุนไทร	จ.เพชรบุรี
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ชื่อภาพ	“ดา”	ห้วยใหญ่
ถ่ายโดย พัชรพล	ปานรักษ์		
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์		
ตีพิมพ์ 14	มกราคม	60
	 นายนรเสฏฐ์	ศรตีะพสัโส	
นายอ�าเภอสัตหีบ	 จับกุมนาย
จินดา	สูแพะ	หรือดา	ห้วยใหญ่ 
พร ้ อมยาบ ้ า 	 50	 เม็ ด	 ท่ี
อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี

ชื่อภาพ เบอร์	1	
ถ่ายโดย จีระวัฒน์		สุขานนท์		หนังสือพิมพ์	เดลินิวส์		ตีพิมพ์ 20	มกราคม	2560
	 ต�ารวจสนธิก�าลังจับกุมนายไซซะนะ	 แก้วพิมพา	 สัญชาติลาว	 พ่อค้ายาบ้า	 อันดับ	 1	 ในอาเซียน 
คาสนามบินสุวรรณภูมิ	ขณะเดินทางกลับจากท่องเที่ยวภูเก็ต		
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ชื่อภาพ สมพระเกียรติ	
ถ่ายโดย สุรเชษฏ์	วัชรวิศิษฏ์		
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์	
ตีพิมพ์	25	ตุลาคม	2560
	 พระเมรุมาศ	ณ	ท้องสนาม
หลวง	 ท่ีจัดเตรียมในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	
ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์	 ในยามค�่าคืน 
มีการตกแต ่งไฟแสงสี	 วิจิตร
ตระการตา	งดงามยิ่งนัก

ชื่อภาพ ปะทะ
ถ่ายโดย แสงกฤช-ประสิทธิ์	
จิตสว่าง		
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์	
ตีพิมพ์ 21	กุมภาพันธ์	2560
	 เ จ ้ า ห น ้ า ท่ี ต� า ร ว จ
ช ่วยศิษย ์ วัดพระธรรมกาย
ท่ีบาด เจ็ บ	 ออกจากกลุ ่ ม
ม ว ล ช น 	 ห ลั ง พ ย า ย า ม
เดินฝ ่ าแนวรับของต� า รวจ 
ประตู	5	จนเกิดการปะทะและ
มีการยื้อยุดฉุดกระชากนาน	
30	 นาที	 มีผู ้ได ้รับบาดเจ็บ
หลายราย
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ชื่อภาพ ค้ากัญชา	
ถ่ายโดย ประพงษ์	แหลมแจง
หนังสือพิมพ์	เดลินิวส์	
ตีพิมพ์ 14	มีนาคม	2560
	 ต�ารวจ	ปพ.บก.ป.	น�าก�าลังเข้าค้น 
บ้านเลขที่	33/20	ซอยรามอินทรา	65	
แยก	4	ถนนรามอนิทรา	แขวงท่าแร้ง	เขต
บางเขน	จับกุมนายวัชรพล	หากลิ่นดี 
หรอื	บ๊ิกพี	นักร้องแนวฮิปฮอปวงไทยคูน 
สงักัดไทยเทเน่ียม	เอน็เตอร์เทนเมนท์	
หลังสืบทราบว่าตั้งตัวเป็นผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายกัญชาเกรดพรีเมี่ยม

ชื่อภาพ ฤทธิ์น�้าป่า	
ถ่ายโดย สุรเชษฏ์	วัชรวิศิษฏ์	หนังสือพิมพ์	เดลินิวส์	ตีพิมพ์	13	มกราคม	2560
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างรถไฟ	น�าอุปกรณ์หนักเข้าซ่อมแซมรางรถไฟ	บริเวณช่วงระหว่างตลาดบางสะพาน
ทางเข้าวัดเขาถ�า้ม้าร้อง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรขีนัธ์	เน่ืองจากถูกกระแสน�า้ป่าพดักระหน�า่จนรางรถไฟ
เสียหายอย่างหนักถึงกับคดงอผิดรูป	ท�าให้รถไฟไม่สามารถใช้เส้นทางวิ่งต่อได้	จึงต้องเร่งซ่อมด่วน
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ชื่อภาพ ด้วยอาลัย	ถ่ายโดย เสกสรร	โรจนเมธากุล	หนังสือพิมพ์	เอ็มทูเอฟ	ตีพิมพ์ 27	ตุลาคม	2560
	 หญิงคนหน่ึงถือร่มกางป้องกันแดดให้พระบรมฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560

ชื่อภาพ ลวงบึ้ม		
ถ่ายโดย อับดุลการิม	หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์	ตีพิมพ์ 16	กันยายน	2560
	 ต�ารวจชุดอีโอดี	 บก.ภ.จว.ยะลา	 ปฐมพยาบาลช่วย	 ต�ารวจบาดเจ็บ	 จากเหตุ
โจรใต้วางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านลาเตาะ	 หมู่	 5	 ต.กาบัง	 อ.กาบัง	 จ.ยะลา	 ลวง 
เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้แล้วกดระเบิดท�าให้ต�ารวจ-ทหารพรานพลีชีพ	 2	 นาย	 มีผู้สื่อข่าว 
บาดเจ็บด้วย
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ชื่อภาพ ดินสไลด์	
ถ่ายโดย สุภัชรกานต์	แก้วสิงห์	
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์		
ตีพิมพ์ 22	สิงหาคม	2560
	 นายทองนาค	มีสุข	คนงาน
วางแนวท่อประปา	ของบริษัท	ศิริ
อรุณโรจน์	จ�ากัด	ที่รับเหมาติดตั้ง
มิเตอร์น�้าประปาจากการประปา
ส่วนภูมิภาค	จังหวัดหนองบัวล�าภู	
สาขาอ�าเภอศรีบุญเรือง	 พลาด
ตกหลุมลึก	 4	 เมตร	ถูกดินสไลด์
ทับร ่ าง เสียชี วิตริมถนน	 228	
หนองบัวล�าภู -ชุมแพ	 บริ เวณ
บ้านนาดี	ต.หันนางาม

ชื่อภาพ น้อมส่งเสด็จ	
ถ่ายโดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	
หนังสือพิมพ์	โพสต์ทูเดย์	
ตีพิมพ์	27	ตุลาคม	2560
	 พระประมุข	 พระราชวงศ์	 ผู้แทนรัฐบาลจาก
ต่างประเทศ	และข้าราชการไทย	ขึน้วางดอกไม้จนัทน์	
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาท 
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
ณ	พระเมรุมาศ	มณฑลพิธีสนามหลวง	เมื่อวันที่	26	
ตุลาคม	2560
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ชื่อภาพ	นายกฯ	ในโลกเสมือนจริง	
ถ่ายโดย ภัทรพงศ์	ฉัตรภัทรศิลป์		หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์		ตีพิมพ์ 22	กันยายน	2560
	 พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรแีละหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	
(คสช.)	ทดลองเล่นเกมการตะลุยโลกดึกด�าบรรพ์	vitual	reality	ที่ท�าให้ผู้เล่นเหมือนเข้าไป
อยู่ในโลกดังกล่าวแบบเสมือนจริงที่สุด	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท�าให้คนสามารถ
รับรู้ถึงความรู้สึกความเคล่ือนไหวได้เสมือนจริง	 และเป็นประธานเปิดงาน	 “Thailand	
Digital	 Big	 Bang	 2017”	 ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 1-2	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

ชื่อภาพ หน้าจ๋อยๆ
ถ่ายโดย วิชาญ	เจรญิเกียรตภิากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 24	สิงหาคม	2560
	 น.ส.ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี	 มีสีหน้าดู
จ๋อยๆ	 ในขณะมาถึงยังศาลฎีกา 
แผนกค ดีอ าญาของผู ้ ด� า ร ง
ต�าแหน่งทางการเมือง	 ในการ
แถลงปิดคดด้ีวยวาจา	คดีรบัจ�าน�า
ข้าว	โดยมีมวลชนมามอบดอกไม้
เพื่อให้ก�าลังใจเป็นจ�านวนมาก	
ท่ามกลางการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
โดยรอบบริเวณ
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ชื่อภาพ ถวายอาลัย		
ถ่ายโดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์		ตีพิมพ์ 14	ตุลาคม	2560
	 ประชาชนจ�านวนมากเดนิทางมาถวายสกัการะ	เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ตั้งแต่เช้าตรู่	ในโอกาสครบรอบ	1	ปีแห่งการสวรรคต	แม้จะมีฝนตกลงมา 
อย่างหนกัในช่วงสาย	แต่ประชาชนก็ไม่ละความตัง้ใจ	ยงัคงยนืต่อแถวเพือ่รอถวายสกัการะ	จนแถวยาวเหยยีดตลอด
ช่วงถนนหน้าพระลาน	โดยหางแถวฝ่ังหน่ึงยาวไปถึงศาลหลกัเมอืง	ส่วนหางแถวอกีฝ่ังหนึง่ยาวไปถึงวัดมหาธาตุ	 
ณ	พระบรมมหาราชวัง	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2560

ชื่อภาพ โขนยุค	4G	
ถ่ายโดย	ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์	
ตีพิมพ์ 16	สิงหาคม	2560
	 นักแสดงในชดุแสดงโขน	ขึน้
น่ังรถพลังงานแสงอาทิตย	์ ในงาน 
เปิดตัวรถพลังงานแสงอาทิตย์	 2	
คัน	เอสทีซ-ี2	นิโคล่า	และเอสทีซ-ี2 
เอดิสัน	 ผลงานนักศึกษาและ
อาจารย์คณะเทคโนโลยี	 วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม	 ซึ่งเตรียมส่งแข่ง
รายการ	 เวิลด์	 โซลาร์	 ชาลเลนจ์	
2017	รถพลงังานแสงอาทิตย์ระดบั
โลก	ท่ีประเทศออสเตรเลยี	ระหว่าง
วันที่	8-15	ตุลาคม	2560
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ชื่อภาพ	ฮีโร่	
ถ่ายโดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์	
ตีพิมพ์ 11	ธันวาคม	2560
	 อาทิวราห์	 คงมาลัย	 หรือ
ตูน	 บอดี้สแลม	 น�าขบวนว่ิงใน
โครงการ	 “ก้าวคนละก้าว	 เพื่อ	 11	
โรงพยาบาลทั่วประเทศ”	ท่ามกลาง
ประชาชนจ� านวนมาก ท่ีมารอ
ทักทายและมอบเงินบริจาค	บริเวณ
ถนนบรมราชชนนี	 ในการว่ิงออก
จากกรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันท่ี	 6	
ธนัวาคม	2560	เริม่ต้นจากคิงพาวเวอร์	
ซอยรางน�้า	มุ่งสู่	จ.สุพรรณบุรี	โดย
จุดหมายปลายทางคือ	 อ.แม่สาย	
จ.เชียงราย

ชื่อภาพ ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ		
ถ่ายโดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์		หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์		ตีพิมพ์ 27	ตุลาคม	2560
	 ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	เคลื่อนเข้าสู่พระเมรุมาศ	สนามหลวง	ท่ามกลางพสกนิกรจ�านวนมาก	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560
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ชื่อภาพ สมพระเกียรติ	
ถ่ายโดย วีรวงศ์	วงศ์ปรีดี	หนังสือพิมพ์	โพสต์ทูเดย์	ตีพิมพ์	27	ตุลาคม	2560
	 ริว้ขบวนพระราชอสิรยิยศ	พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		บรม
นาถบพิตร	 เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังสู่พระเมรุมาศ	สนามหลวง	ท่ามกลางพสกนิกรจ�านวนมากเฝ้ารอถวายสักการะ	
เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560
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ชื่อภาพ ถวายพระเพลิง		
ถ่ายโดย วิชาญ	เจรญิเกียรตภิากุล	หนังสอืพมิพ์ บางกอกโพสต์		ตพีมิพ์ 28	ตลุาคม	2560
	 กลุม่ควันบรเิวณพระเมรมุาศในขณะถวายพระเพลงิจรงิ	ในงานพระราชพธิถีวาย
พระเพลงิพระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	
บริเวณท้องสนามหลวง
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ชื่อภาพ แสงจากฟ้า	
ถ่ายโดย วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล	หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์		ตีพิมพ์ 24	ตุลาคม	2560
	 ในขณะท่ีประชาชนก�าลงัเข้าแถวเพือ่วางดอกไม้สดสกัการะซุ้มพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร		บรเิวณรมิก�าแพงพระบรมมหาราชวัง	ระหว่างประตวิูเศษไชยศรี 
กับประตูมณีนพรัตน์	 ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีแปรปรวน	 เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องในช่วงเวลาน้ัน	 เสมือนหน่ึงแสง
สวรรค์จากฟากฟ้า	 ด้วยมุมมองการถ่ายภาพน้ีมา	 รู้สึกถึงความหนาวเย็นจับใจ	 ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออก
ประกาศฉบับท่ี	 2	 ช่วงวันท่ี	 22-23	 ตุลาคม	 2560	 ให้ระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในบางพื้นท่ีในเขต 
ภาคกลาง	รวมทั้งกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง	2-4	องศาเซลเซียส
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ชื่อภาพ ใจสลาย		
ถ่ายโดย วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล	
หนังสือพิมพ์	บางกอกโพสต์	
ตีพิมพ์	28	ตุลาคม	2560
	 เจ้าหน้าท่ีโผเข้าสวมกอดร้องไห	้
ในขณะถวายพระเพลิงจริง	 ในงาน 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	
บริเวณท้องสนามหลวง

ชื่อภาพ อัญเชิญพระบรมโกศ	
ถ่ายโดย ปฏิภัทร	จันทร์ทอง	
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์	
ตีพิมพ์	27	ตุลาคม	2560
	 เจ ้ าพนักงานอัญเชิญ
พระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน	
ณ	 พระจิตกาธาน	 ในงาน 
พระราชพิ ธีถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จ
พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล 
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	
บริเวณท้องสนามหลวง
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ชื่อภาพ	แหวนแม่	นาฬิกาเพื่อน		
ถ่ายโดย ชนัตถ์	กตัญญู		หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์	ตีพิมพ์	5	ธันวาคม	2560
	 เช้าวันท่ี	4	ธนัวาคม	2560	คณะรฐัมนตรชีดุใหม่ในรฐับาลประยทุธ์	5	ได้นัดรวมตวัเพือ่ถ่ายภาพหมูกั่นแต่เช้า	ท่ีลานด้านหน้า 
ตกึไทยคู่ฟ้าท�าเนยีบรฐับาล	แสงแดดแรงยามเช้าได้ส่องเข้าตาบรรดารฐัมนตรท้ัีงหลายท�าให้	พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกฯ 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	ต้องยกมอืขึน้มาบงัแดดเป็นระยะๆ	เหตน้ีุเองท�าให้สายตาของบรรดานักข่าวและช่างภาพไป
สะดดุกับประกายแวววาวจากแหวนเพชรวงเขือ่ง	และนาฬิการปูร่างทันสมัยราคาหลกัล้านบาท	ยีห้่อ	รชิาร์ด	มลิล์	บรรดาช่างภาพ 
ไม่รอช้ารีบบันทึกภาพทันที	 หลังจากภาพน้ีได้เผยแพร่ออกไป	 จึงท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงทรัพย์สินท่ี	 พล.อ.ประวิตร	
ยื่นแสดงบัญชีฯ	 ต่อ	 ป.ป.ช.	 จนน�ามาสู่มหากาพย์	 “แหวนแม่	 นาฬิกาเพื่อน”	 และนักสืบโซเชียลทั้งหลายก็ได้สืบเสาะจนพบว่า	
พล.อ.ประวิตร	มีนาฬิกาหรูราคาหลักแสนถึงหลายล้านบาท	ที่ปรากฏจนถึงวันนี้
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ชื่อภาพ ต้องเนี้ยบ	
ถ่ายโดย ชนัตถ์	กตัญญู		หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์		ตีพิมพ์ 1	สิงหาคม	2560
	 เจ้าหน้าท่ีกองพธิกีารก�าลงัจดัเนคไทให้	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีในห้องด้าน
หลงับัลลงัก์ประธานสภา	ก่อนพธิกีารส่งมอบผลการปฏริปูประเทศของสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศ	หรือ	สปท.ต่อรัฐบาล	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ	ภาพนี้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน	
เพียงไม่กี่วินาที	ก่อนที่นาทีส�าคัญของงานจะมาถึง	สภาพแสงที่แตกต่างกัน	ระหว่างห้องประชุมใหญ่	
กับห้องเล็กๆ	ด้านหลังที่ก�าลังเกิดขึ้นในเสี้ยววินาที	แสงและต�าแหน่ง	 รวมทั้งองค์ประกอบของภาพ
ทั้งหมด	ผู้บันทึกภาพจะต้องใช้ไหวพริบ	ประสบการณ์รวมถึงเทคนิค	และความรวดเร็วในการท�างาน	
แก้ไขปัญหาตรงหน้า	เพื่อน�าเสนอภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในเวลาอันน้อยนิดนั้น

ชื่อภาพ เศษสตางค์	แลกชีวิต	
ถ่ายโดย อภิชิต	จินากุล		
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์	
ตีพิมพ์	4	พฤศจิกยน	2560
	 เด็กผู ้ชายคนหน่ึงก�าลัง
ว่ายน�้าไปเก็บกระทง	 ท่ีส่วนใหญ่
ประชาชนจะใส ่สตางค ์ เล็กๆ	
น้อยๆ	ลงในกระทง	เป็นความเชือ่ 
ในการสะเดาะเคราะห์พ้นทุกข์	
ในเทศกาลวันลอยกระทง	 ณ	
บริเวณริมเขื่อนสะพานแดง	รังสิต	
จ.ปทุมธานี
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ชื่อภาพ ต้องข้าม	
ถ่ายโดย	อภิชิต	จินากุล		
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์		
ตีพิมพ์ 6	มิถุนายน	2560
	 นักเรียนหญิงคนหน่ึงก�าลังกระโดด
ข้ามน�้าท่ีท่วมขัง	 เพราะกลัวรองเท้าและ
ถุงเท้านักเรียนจะเปียกน�้า	 เน่ืองจากฝน
ตกลงมาอย่างหนักบริเวณย่านรังสิต	 ท่ีป้าย
รถประจ�าทาง	 ถนนพหลโยธินขาออก	 ซึ่ง
ประชาชนและนักเรียนไม่สามารถเดินบน 
ฟุตปาธได้	 เนื่องจากรถเมล์และรถตู้ไม่ได้
จอดชดิขอบทาง	ท�าให้ผู้โดยสารและนักเรยีน
ได้รับความล�าบากเช่นนี้

ชื่อภาพ ของแบรนด์ราคาถูก	
ถ่ายโดย วีรวงศ์	วงศ์ปรีดี	
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์		
ตีพิมพ์ 31	มกราคม	2560
	 ประชาชนจ�านวนมากให้
ความสนใจเข้าเลือกซื้อของใช้
เฟอร์นิเจอร์	หมอน	เตยีง	โคมไฟ 
ซ่ึงโรงแรมปาร์คนายเลิศน�ามา
จ�าหน่ายในราคาถูกหลงัการปิด
กิจการ	ตั้งแต่	30	มกราคมถึง	
3	กุมภาพันธ์	2560	ที่	โรงแรม
ปาร์คนายเลิศ
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ชื่อภาพ	หลีกทาง...ของขึ้น		
ถ่ายโดย ปฏิภัทร	จันทร์ทอง			
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์		
ตีพิมพ์ 12	มีนาคม	2560
	 ลูกศิษย์หลวงพ่อเปิ่นแสดง
อาการของขึ้นตามความเชื่อและ
รอยสกัยนัต์ของแต่ละคน	ระหว่าง
ร ่วมงานพิธีไหว ้ครูบูรพาจารย์	
ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อ
ระลึกถึงครูบาอาจารย์ตามความ
เชื่อ	 ท่ีวัดบางพระ	 อ.นครชัยศร	ี
จ.นครปฐม

ชื่อภาพ ไล่ต้อน		
ถ่ายโดย สมชาย	ภูมิลาด	หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์		ตีพิมพ์ 15	มิถุนายน	2560
	 เจ้าหน้าที่กว่า	100	คน	ก�าลังช่วยกันจับหมูภายในวัดกิ่งแก้ว	หลังมีนักเรียนอนุบาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร้องทุกข์ทนกลิ่นเหม็นขี้หมูไม่ไหวจนต้องใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกเวลาเรียนหนังสือตลอด
เวลา	เพือ่ป้องกันกลิน่เหมน็และแมลงวันจ�านวนมาก	โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งจบัหมท่ีูอยูภ่ายใน
วัดกิ่งแก้วกว่า	200	ตัว	ขึ้นรถขนย้ายไปอยู่ที่ส�านักสงฆ์บ้านห้วยแห้ว	ต.ฮง	อ.สันติสุข	จ.น่าน	ให้เสร็จ
ภายใน	2	วัน
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ชื่อภาพ กฎหมาย	กฎหมู่		
ถ่ายโดย วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล		หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์	ตีพิมพ์	21	กุมภาพันธ์	2560
	 เกิดเหตุชุลมุนระหว่างพระสงฆ์ท่ีรวมตัวกันเพื่อฝ่าแนวต�ารวจออกไปรับญาติโยมท่ีอยู่ภายนอกแนวต�ารวจ	 
ในขณะที่บรรยากาศบริเวณวัดพระธรรมกาย	ประตู	5	และประตู	6	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจยังคงปิดทางเข้าออก	โดยตั้ง
ด่านตรวจ	และอนุญาตให้เฉพาะประชาชนเดินทางออกเท่านั้น	ไม่อนุญาตให้เข้า	ซึ่งคนที่มีบ้านอยู่ภายในต้องแสดง
บัตรประชาชนก่อนเข้า	โดยในช่วงเช้ายังมีพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตตามปกติ

ชื่อภาพ ถนนพัง	คนเจ็บ	
ถ่ายโดย	ภวัต	เล่าไพศาลทักษิณ		
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์	
ตีพิมพ์	26	กันยายน	2560
	 สะพานสุนทรโกษา	 (ข้าม
ทางรถไฟ)	 คลองเตย	 กรุงเทพฯ	
ถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อจ�านวนมาก	
ช่วงขาออก	 ท�าให้เกิดอุบัติเหต ุ
รถจกัรยานยนต์พลกิคว�า่	มเีจ้าหน้าท่ี
เขตน�ายางมะตอยมาฝังกลบ	 แต่ได้
รับแจ้งจากประชาชนว่า	 เมื่อฝนตก
ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่ออีก	อยากจะให้
เจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขให้ดีกว่านี้
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ชื่อภาพ ยื้อชีวิต  
ถ่ายโดย ปฏิภัทร	จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์  ตีพิมพ์ 21	กรกฎาคม	2560
	 เต่าบัวเพศผู้	 ได้รับการดูแลโดย	 นสพ.นรภัทร	 โตวณะบุตร	 ภายในศูนย์วิจัยโรคสัตว์น�้า	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลังจากเต่าตัวดังกล่าวถูกรถยนต์ขับทับและมีผู้น�าตัวส่งมารักษาเมื่อวันที่	
19	กรกฎาคม	 เป็นกระแสทางโซเชียลมีเดียหลังมีผู้อัปคลิปการช่วยเหลือผ่านทางเฟซบุ๊ก	 เต่าตัวดัง
กล่าวมีอาการปอดฉีก	อวัยวะภายในได้รับความเสียหาย	อาการโดยรวมยังอยู่ในขั้นโคม่า	สัตวแพทย์
ให้การรักษาโดยการให้ออกซิเจนบริสุทธิ์	ให้น�้าเกลือ	ยาฆ่าเชื้อ	ยาลดปวด	เกลือวิตามิน	ท�าการห้าม
เลือดและยึดติดกระดองเพ่ือป้องกันอาการบาดเจ็บท่ีจะเพิ่มขึ้น	 ท้ังนี้	 สัตวแพทย์ได้ประเมินโอกาส
รอดของเต่าตัวดังกล่าวไว้ที่	30%	ขณะที่ปัญหาเต่าโดนรถทับมีการน�าส่งมารักษาที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์
น�้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีละกว่า	100	ตัว
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประจ�าปี 2560
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ชื่อข่าว u ทวงคืนแก้มลิงหนองใหญ่ ยึดพื้นที่ป่าชุ่มน�้าคืนได้ส�าเร็จ
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ข้อเท็จจริงของข่าว
 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่
ตามแนวพระราชด�าริ ต.บางลึก อ.เมือง 
จ.ชุมพร ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลท่ี 9 มีพระราชด�าริให้ขุดคลอง 
หัววัง-พนังตัก เพื่อระบายน�้าจากแม่น�้า
ท่าตะเภาออกสู่ทะเลจนแล้วเสร็จเมื่อ 
วันท่ีี	 2	 พฤศจิกายน	 2540	 ก่อนพายุ 
ลินดาจะเข้าเพียง	1	วัน	ท�าให้	จ.ชุมพร	
รอดพ้นจากอุทกภัยน�้าท่วมไปได้
	 ต่อมารัชกาลท่ี	 9	 ทรงมีพระ
ราชด�ารเิพิม่เตมิ	เพือ่แก้ไขปัญหาอทุกภยั
ให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้	ด้วยการขดุลอก “แก้มลงิ 
หนองใหญ่” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชุ่มน�้า เพื่อ
กักเก็บน�้าและติดตั้งประตูระบายน�้า 
ราชประชานุเคราะห์ รวมท้ังการติดตั้ง 
ระบบเตือนภัยท่ีคลองท่าแซะ	 ท�าให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงชมุพรและ
พืน้ท่ีโดยรอบรอดพ้นจากอทุกภยัต่อเนือ่ง
มาจนถึงปัจจุบัน
	 ต่อมาเมื่อกลางเดือน มกราคม 
2560 มกีลุม่นายทุนบางกลุม่อ้างเอกสาร
สิทธิ น.ส.3 ก. จ�านวน 27 แปลง เพื่อ
ออกโฉนดฮุบพื้นท่ีป่าหนองน�้าสาธารณะ 
แก้มลิงหนองใหญ่ ซึ่งเป็นป่าชุ ่มน�้า
สาธารณะ รวมเนื้อท่ีกว่า 700 ไร่ ท่ี
อยู ่ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่
ตามแนวพระราชด�าริ ชาวบ้านและผู้น�า
ชุมชนจึงรวมตัวเป็นพลังมวลชน จัด
ตั้งกลุ ่มทวงคืนป่าหนองน�้าสาธารณะ 
แก ้มลิ งหนองใหญ ่ และเรียกร ้อง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่ังให้เพิกถอน  
น.ส.3 ก.ที่ออกโดยมิชอบ พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ทีมข่าวไทยรัฐเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จ
จริง เพื่อตีแผ่ความไม่ถูกต้องเรื่องนี้

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 เมื่อทราบจากพลังมวลชน	 “กลุ่ม
ปกป้องบ้านพ่อ”	 ท่ีออกมาประท้วง 
เจ้าหน้าท่ีรัฐสมคบกับนายทุนฮุบพื้นป่า
ชุ ่มน�้า	 เพื่อทวงคืนมาเป็นสมบัติของ
แผ่นดิน	 ทีมข่าวไทยรัฐจึงได้ลงพื้นที ่
เข ้าไปตรวจสอบพื้นท่ีจริง จากการ
ตรวจสอบพบว่า กลุ่มนายทุนสมคบกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเดินหน้าออกเอกสาร
สิทธิเพื่อฮุบพื้นท่ีป่าชุ ่มน�้าหนองใหญ่
จริง จึงได้วางแนวทางการทวงคืนผืนป่า 
กับกลุ ่มชาวบ้าน โดยกลุ ่มชาวบ้าน
เดินหน้าประกาศตัวทวงคืน “แก้มลิง
หนองใหญ่“ ผืนป่าชุมน�้ากลับมาเป็น
สมบัติของแผ่นดิน
	 เริ่มจากวันท่ี	 18	 มีนาคม	 2560	
กลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวติดป้ายไวนิล
ขนาดใหญ่	 พร้อมกับเขียนข้อความ	 
“ขอทวงคืนพื้นท่ีป่าหนองน�้าสาธารณะ
แก้มลิงหนองใหญ่”	 น�าไปติดริมถนน	
ตามย่านชุมชนต่างๆ	 และเข้าร้องเรียน
ให้นายณรงค์	 พลละเอียด	 ผวจ.ชุมพร	
และทหาร	 มทบ.44	 ค่ายเขตอุดมศักด์ิ	
จ.ชุมพร	ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้น�าเสนอ
ข่าวการเดินหน้าทวงผืนป่าคืนของกลุ่ม
พลังมวลชน ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันท่ี 
20 มีนาคม 2560 และน�าเสนอข่าวตีแผ่
เรื่องการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
การออกเอกสารสิทธิฮุบพื้นท่ีป่าชุ ่มน�้า
อย่างไม่ถูกต้อง และเสนอข่าวต่อเน่ือง 
ควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ี 
ไม่ถูกต้องต่างๆ
	 จากการตรวจสอบของทีมข่าว
ไทยรฐัทราบว่า	ท่ีดนิ	น.ส.3	ก.	ท้ัง	27	แปลง	
เนื้อที่	 700	 ไร่	 ล่าสุด	มีผู้ถือครองเพียง

รายเดียว	 มีการซื้อขายและเปลี่ยนมือ 
สลับซับซ้อนกันมาหลายปี	 ครั้งแรก 
ทราบว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งได้ซื้อเอกสาร
สทิธกิารครอบครองท่ีดนิมาจากชาวบ้าน
หลายราย	จากนัน้วันท่ี	30	มถุินายน	2559	
ได้ขายต่อให้ผู้กว้างขวางคนหนึ่ง	 ต่อมา
ในวันเดียวกันผู้กว้างขวางคนดังกล่าว 
ได้ขายฝากไว้กับบรษิทัเอกชนอกีแห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป ็นนอมินีของบริ ษัทยักษ ์ใหญ่ ท่ี
ประกอบธรุกิจโรงงานอตุสาหกรรมน�า้มนั
ปาล์มชื่อดังของภาคใต้	 จากน้ันได้ยื่น
ค�าขอรังวัด	น.ส.3	ก.	ทั้ง	27	แปลง	เพื่อ
ขอออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่	28	กันยายน	
2559	 โดยส�านักงานท่ีดินจังหวัดชุมพร 
ได้ท�าการรังวัดไปแล้ว	 16	 แปลง	 อยู่
ระหว่างแจ้งหมายเพื่อท�าการรังวัดต่อ	 
จนผู้น�าท้องถ่ินและชาวบ้านทราบเรื่อง
รวมตัวกันประท้วง
	 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ	 ส่งผลให้ผู ้บริหารหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 ท้ังฝ่ายทหาร	 ฝ่าย
ปกครอง	 กรมป่าไม้	 และกรมท่ีดิน	 ให้
ความสนใจส่งเจ้าหน้าท่ีแต่ละหน่วยงาน
เข้ามาตรวจสอบปัญหาและพื้นท่ีจริง	
ขณะท่ีกลุ ่มชาวบ้านไม่หวาดหว่ันต่อ 
อทิธพิลใดๆ	เมือ่มสีือ่มวลชนยนืเคียงข้าง 
ร่วมเปิดโปงการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
รัฐ	 แม้ว่าจะมีการขัดขวางการประท้วง 
โดยการท�าลายป้ายประท้วง	ซึ่งชาวบ้าน 
ได้เข้าแจ้งความให้ต�ารวจและทหาร
เข้าไปดูแล
 พล.ท.ชัยณรงค ์  แกล ้ วกล ้ า 
ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 กอง
อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราช
อาณาจักร (ศปป.4กอ.รมน.)	หน่วยงาน
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ขึ้นตรงต่อ	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้า	 คสช.	 ท่ี
ติดตามและให้ความสนใจเรื่องน้ี	 ได้ต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง น�า
โดย พ.ท.ดุสิต เกสรแก้ว หน.ฉก.แก้ไข
ปัญหาท่ีดินของรัฐ บก.มทบ.44 และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปตรวจสอบ 
พบว่าตามหลักฐานเดิมสมัยหลวงวรรณ	
เป็นนายอ�าเภอท่าตะเภา	(ชื่อเดิมอ�าเภอ
เมืองชุมพร)	 เมื่อปี	 2475	 ได้ระบุแนว
เขตจรดตามลักษณะภูมิประเทศ	 ต่อมา
ปี	 2519	 ทางอ�าเภอได้รังวัดปักแนวเขต	
พบหลักฐานหลักหมุด	1	หลัก	ซึ่งระบุว่า
เป็นท่ีดินสาธารณะรวมพืน้ท่ีกว่า	5	พนัไร่
	 ส่วนพื้นท่ีพิพาท	 27	 แปลง	 อยู่
บริเวณย่านหนองสะบ้า	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของพืน้ท่ีสาธารณะทุ่งหนองใหญ่	ปัจจบุนั
เป็นพื้นท่ีแก้มลิงส�าหรับระบายน�้าออก
สู่ทะเล	มีเนื้อที่ประมาณ	1,920	 ไร่	 แต่
มีการออกเอกสารสิทธิ	 น.ส.3	 ก.ให้กับ
นายทุน	 ขณะท่ีนายทุนอ้างว่าซื้อต่อมา
จากชาวบ้านหลายทอด
	 นอกจากนี้	นายนิวัฒน์	สังข์มาลา	
หัวหน้าสายตรวจปราบปราม	 สาย	 2	
ชุมพร	กรมป่าไม้	 ได้รับค�าสั่งจากอธิบดี
กรมป่าไม้	 ลงไปตรวจสอบน่ังเรือพิสูจน์
พกัิด	GPS	ดาวเทียม	พบว่าพืน้ท่ีดงักล่าว 
เป็นพื้นท่ีป่าชุ ่มน�้าลึกระดับหน้าอกถึง 
มิดศีรษะ	 ปกคลุมไปด้วยพรรณไม้น�้า
น้อยใหญ่นานาชนิดท่ีอุดมสมบูรณ์	 และ
มีน�้าท่วมขังตลอดทั้งปี	มีสัตว์น�้า	สัตว์ป่า 
อาศัยชุกชุม
	 เช ่นเดียวกับนายณรงค ์ 	 พล
ละเอียด	 ผวจ.ชุมพร	 ได้น�านายอ�าเภอ
น่ังเรือออกไปตรวจสอบพื้นท่ีปัญหาท้ัง	
27	 แปลง	 พบแน่ชัดว่าอยู่ในแนวเขต 
ป่าชุ ่มน�้าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีไม่มีการท�า 
ประโยชน์ใดๆ	ทั้งสิ้น	พร้อมทั้งลงลุยน�้า
ระดับอกเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
ส่งให้อธิบดีกรมที่ดิน

 การน�าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
หลายเดือนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ช่วย
กระตุน้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด�าเนนิ
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง โดย ผวจ.ชุมพร ร่วมกับทหาร
ได้ใช้อ�านาจ คสช.ท่ี 13/2559 แต่งตั้ง
คณะท�างานแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ดังกล่าว จนน�าไปสู ่การประชุมคณะ
กรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท่ีดินของ
รฐั (กบร.) จ.ชมุพร	เมือ่วันท่ี16	มถุินายน	
2560	มีมติเห็นควรให้กรมที่ดินเพิกถอน
เอกสารสิทธิจ�านวน 27 แปลง เนื้อกว่า 
700 ไร่ ของบริษัท บางลึกการเกษตร
จ�ากัด	 ปัจจุบันได้ขายฝากให้กับบริษัท 
สณุ ีดีเวลลอ็ปเม้นท์ จ�ากัด ซ่ึงอยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการรังวัดออกโฉนด	 และนาย
ณรงค์	 พลละเอียด	 ผวจ.ชุมพร	 ได้น�า
หลักฐานและมติเพิกถอนดังกล่าวส่งถึง
มืออธิบดีกรมที่ดิน
	 ต่อมา	พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี มีค�าสั่งให้ นายสมพาศ 
นิลพันธุ ์ รองปลัดส�านักนายกรัฐนตรี  
ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าและเร่งรัดการแก้ปัญหา	
ระหว่างวันที่	23-24	กรกฎาคม	2560	จน
กระทั่งวันที่ 25 ตุลาคม 2560 กรมที่ดิน
มีค�าสั่งที่ 3402/2560 เรื่องการเพิกถอน
หนังสอืรบัรองการท�าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 
ลงนามโดยนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม 
รองอธิบดีกรมท่ีดิน แจ้งผลด�าเนินการ
ตามข้อร้องเรียนขอให้เพิกถอน น.ส.3 ก. 
จ�านวน 27 แปลง เนื้อที่ 732 ไร่ ที่ออก
โดยมิชอบ
	 สรุปหนังสือดังกล่าวระบุว่า	 ด้วย
ความปรากฏว่าหนังสือรับรองการท�า
ประโยชน์	(น.ส.3	ก.)	ต.บางลึก	อ.เมือง	
จ.ชุมพร	 ท้ัง	 27	 ฉบับออกโดยอาศัย 
หลักฐาน	ส.ค.1	ตามโครงการเดินส�ารวจ
ออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2520-2522	 ตาม
มาตรา	 59	 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน	

เป ็นหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 
(น.ส.3	 ก.)	 ท่ีออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
	 ล่าสดุ	เมือ่วันท่ี	27	ธนัวาคม	2560	
นายณรงค์	พลละเอียด	ผวจ.ชุมพร	เปิด
เผยความคืบหน้าว่า	จนถึงขณะนี้ยังไม่มี
การอุทธรณ์ค�าสั่งเพิกถอน	น.ส.3	ก.	ทั้ง	
27	แปลงแต่อย่างใด	ขณะนี้ทางจังหวัด
ได้เร่งให้พนักงานท่ีดินเร่งปักแนวเขต
เพือ่ออกเป็นหนงัสอืส�าคัญส�าหรบัท่ีหลวง	
(นสล.)	และจะน�าเข้าแผนพัฒนาจังหวัด
จดัสรรงบประมาณอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าชุม่น�า้
นี้ไว้	โดยการพัฒนาให้เป็น	“ศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา”	 แหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัดต่อไป
	 ส่วนการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าท่ี
รฐัและผู้เก่ียวข้องก�าลงัอยูร่ะหว่างด�าเนนิ
การ	 มีท้ังผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้วและยังม ี
ชีวิตอยู่

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้
ของชาวบ้านและผูน้�าท้องถ่ินท่ีมจีติส�านึก
ในการปกป้องท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะพื้นท่ี
แก้มลิงตามแนวพระราชด�าริ	 ท่ีรัชกาล
ท่ี	 9	 มีพระราชด�าริให้เป็นพื้นท่ีรองรับ
น�้าป้องกันอุทกภัยให้กับจังหวัด	 รวมท้ัง
ออกมาต่อสู้เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ	 
ตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีปล่อยปละละเลย	 และเอื้อประโยชน์
แก ่นายทุนออกเอกสารสิทธิฮุบพื้นท่ี
สาธารณะ
	 โดยทีมข ่าวไทยรัฐได ้ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงน�ามาตีแผ่เปิดโปง
พฤติกรรมการทุจริตต่างๆ และเสนอ
ข่าวเคียงข้างการต่อสูข้องชาวบ้าน อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลาถึง 8 เดือน กระท่ัง 
พล.อ.ประยุทธ ์ จันทร ์โอชา นายก
รัฐมนตรี ให้ความสนใจก�าชับหน่วยงาน
ต่างๆ ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
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เร่งรัดการแก้ไขปัญหา จนน�าไปสู่การ 
เพกิถอนเอกสารสทิธกิารครอบครองพืน้ท่ี
ป่าชุ่มน�้าแห่งนี้
 ในท่ีสุดอธิบดีกรมท่ีดินมีค�าสั่ง 
เพิกถอนท่ีดินท้ังหมด 27 แปลง เน้ือท่ี 
732 ไร่ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท 
กลับคืนมาเป็นของแผ่นดิน เพื่อให ้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
ติดตามด�าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีรัฐและ 
ผู้กระท�าผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ข้อเท็จจริงของข่าว
	 พื้นท่ี	 “ป่าสงวนแห่งชาติคลอง
ทุ ่ งมะพร ้าว”	 ในพื้น ท่ี	 ต.ล�าแก ่น	
อ.ท้ายเหมือง	จ.พังงา	 เกือบ	2,000	ไร่	
เกือบถูกหน่วยงานในระดับจังหวัด	และ
กรมป่าไม้	 ยกให้เอกชนรายหน่ึงใช้เป็น
พื้นท่ีในการก่อสร้าง	 “สนามบินพังงา”	
ไปแล้ว	 หากมิใช่เพราะการน�าเสนอ
ข่าวของกองบรรณาธิการ	 หนังสือพิมพ ์
ฐานเศรษฐกิจ	อย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับการท่ี 
เอกชนเสนอขอน�าพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมมา
ก่อสร้างสนามบินท้ังๆ	 ท่ีป่าเสื่อมโทรม
แปลงดงักล่าวเป็นป่าชายเลนท่ียงัมคีวาม
อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก
	 ข่าวชิ้นน้ีถือเป็นอีกหน่ึงข่าวท่ี 
กองบร รณาธิ ก า ร ใช ้ เ ว ล า ในการ 
ตรวจสอบเป็นเวลานาน	 หลังมีการ
ร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนท่ีว่า	 มี
หน่วยงานของรฐัสมยอมกับบรษิทัเอกชน
แห่งหน่ึง	 ท่ีย่ืนค�าร ้องต่อส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพังงา	 (ทสจ.พังงา)	 เมื่อวันท่ี	
4	 เมษายน	 2559	 เพื่อขออนุญาตใช้
พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว	
ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์	 เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว
	 ค� า ข อ อ นุ ญ า ต ข อ ง เ อ ก ช น	 
ความเ ห็นของหน ่ วยงานราชการ	 
ตลอดจนการปลุกสร้างกระแสความ 
ขดัแย้งของชมุชนกับหน่วยงานรฐัในพืน้ท่ี	
จ.พังงา	 ถูกส่งข้อมูลความไม่ชอบมาพา
กลมาท่ี	“กองบรรณาธกิารฐานเศรษฐกิจ”	
จึงน�าไปสู ่การตรวจสอบอย่างเข้มข้น
จนน�ามาซึ่งค�าส่ังระงับยับยั้งให้ทบทวน
โครงการใหม่	และให้ไปทบทวนการจดัท�า 
รายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม	หรอือไีอเอ 

และมีการย้าย	 “อธิบดีกรมป่าไม้”	 ไป
ช่วยราชการประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
ในที่สุด	

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 “ฐานเศรษฐกิจ”	 ส่งทีมข่าวลง 
พ้ืนท่ีตรวจสอบพื้นท่ีจริง	 พบว่าพื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าวท่ี 
ขออนุญาต	 มีพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมบาง
ส่วน	 แต่ในน้ันยังมีพื้นท่ีป่าท่ียังสมบูรณ์ 
ท่ีติดกับป่าชายเลน	 มีชุมชน	 มัสยิด	 
โรงเรยีนฯ	ชาวบ้านอาศัยและท�ามาหากิน	
	 จากการสอบถามชาวบ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบ	 บอกตรงกันว่า	 ไม่เห็นด้วย 
กับการยกพื้นท่ีป่าสงวนฯ	 เพื่อสร้าง 
สนามบินด้วยเหตุผลที่ค้านนานัปการ
	 	 สวนทางกับมติ	 “ ท่ีประชุม
สภาเทศบาลต�าบลล�าแก่น”	 สมัยสามัญ 
สมัยท่ี	 2	 ครั้งท่ี	 1/2559	 ของ	 ส�านัก
เทศบาลต�าบลล�าแก่น	 อ้างว่าชาวบ้าน
ไม่คัดค้าน	 ในการเปิดเวทีประชาคม 
รับฟังความคิดเห็นท่ีบ้านท่าท่ีดินแดง	 
หมู ่ ท่ี	 4	 โดยมีตัวแทนบริษัทเอกชน 
ร่วมเวที	 สุดท้ายจึงมีหนังสือถึง	 ทสจ.
พังงา	ยืนยันมติให้ใช้พื้นที่ป่า
	 จากน้ัน	 “ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
พังงา”	 สั่งให้เจ้าหน้าที่	 2	 ราย	 ออกไป
ตรวจสภาพป่า	 ในจุดท่ีขออนุญาต	 ผล
ตรวจสอบพบว่า	 “เป็นป่าเส่ือมโทรม”	
จึงท�ารายงานถึงกรมป่าไม้	เพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ
	 อย่างไรก็ตาม	มกีารร้องเรยีนเรือ่ง
นี้ไปยัง	“ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	

(สตง.)”	 ท�าให้	 “ผู ้ว ่าการตรวจเงิน 
แผ ่นดิน”	 ส ่งหนังสือทักท ้วงไปถึง	
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม”	ด่านสุดท้ายที่อนุญาต
		 สตง.ท้วงว่า	 1.	 เรื่องท่ีเสนอเป็น
อันตรายกับพื้นท่ีป ่า	 อาณาเขตโดย
รอบพื้นท่ีขออนุญาตน่าจะเป็นพื้นท่ีป่า 
ชายเลน	แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กลับอนุญาต
ให้ใช ้พื้นท่ีป่า	 โดยอ้างว ่าหากสร้าง 
สนามบินจะช่วยยับยั้งการบุกรุกพื้นท่ี 
ป่าชายเลน	
	 2.	 อาจกระทบระบบนิเวศป่า 
ชายเลน	และความเป็นอยู่ของประชาชน
ซึง่ไม่อาจประมาณมลูค่าความเสยีหายได้	
ไม่ว่าตรงน้ันเป็นพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีเป็น 
ป่าอนุรักษ์หรือป่าชายเลนประเภทอื่น	
เพราะอาจจะมีส่วนท�าลายป่าชายเลน	
ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน	อาหาร	ที่อยู่อาศัย
ของพืชและสัตว์	 และแหล่งสร้างรายได้
ของประชาชนในพื้นที่
	 3.	 งานก่อสร้างสนามบินเป็น
โครงการขนาดใหญ่	อาจเข้าข่าย	พ.ร.บ.	
การให้เอกชนร่วมลงทุนกับกิจการของรฐั	
พ.ศ.	2556	แต่กลบัไม่มกีารน�ากฎหมายน้ี 
มาประกอบการพิจารณา	 อาจท�าให้
ราชการเสียประโยชน์
	 และสุดท้าย	สตง.	มีค�าแนะน�าถึง
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ว่า	 น่าจะขัดกับอ�านาจ
หน้าท่ีกรมป่าไม้	ท่ีมหีน้าท่ีโดยตรงในการ
ป้องกันรกัษาป่า	ควบคุมดูแล	ป้องกันการ
บุกรุกท�าลายป่า	จึงเสนอให้เจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ตระหนักในหน้าท่ี	หากมป่ีาเสือ่มโทรม
ต้องวิเคราะห์ว่าเกิดจากธรรมชาติ	 หรือ
ไม่เข้มงวดในการรักษาป่า	 หรือตั้งใจ

ชื่อข่าว u ต้าน ฮุบป่าสงวน 2 พันไร่ สร้างสนามบินพังงา
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
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ให ้เป ็นป ่าเสื่อมโทรม	 เพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์โดยมิชอบ

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 ผลพวงของเรื่องน้ี	 กลายเป็น 
ปมร้อนท่ี	“รฐับาล”	ตัง้แต่อธบิดกีรมป่าไม้ 
ไปจนถึง	“นายกรัฐมนตรี”	ถูกตั้งค�าถาม
อย่างหนักจากหลายภาคส่วนในสังคม
ว่า	 เป็นการพิจารณาโครงการท่ีอาจจะ
สวนทางกับ	 “นโยบายทวงคืนผืนป่า”	
และ	 “ยุทธศาสตร์ป่าไม้”	 ที่จะเพิ่มพื้นที่
ป่าให้ได้	30%	
	 “ รั ฐ มนตรี ว ่ า ก า รก ร ะทร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”	
จึงส่ังการให้ทบทวนโครงการใหม่	 ให้
ย ้อนกลับไปเริ่มกระบวนการ	 “ท�า
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม”	 
ใหม่ท้ังหมด	 และเซ็นค�าส่ังเด้ง	 “อธิบดี
กรมป่าไม้”	 ไปช่วยราชการส�านักนายก
รัฐมนตรี	

	 ด้าน	 “รัฐมนตรีว่าการกระทวง
มหาดไทย”	มคี�าสัง่โยกย้าย	“ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพังงา”	 ท่ีเซ็นอนุมัติไปอยู่จังหวัด
พิษณุโลก	
	 และสุดท้าย	 “ส�านักงานการบิน 
พล เ รื อ น แห ่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย ” 	 ส ่ ง	
“ยทุธศาสตร์”	ก่อสร้างท้ังประเทศ	รวมท้ัง 
สนามบินพังงา	 ให้กระทรวงคมนาคม
พิจารณาก่อสร้างในพื้นท่ี	 ต.โคกกลอย	
อ.ตะก่ัวทุ่ง	 จ.พังงา	 ไม่ใช่	 “ป่าสงวน 
แห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว”	 อย่างท่ีมี 
การยื่นขออนุญาต

	 กรณีนี้ ห ากไม ่ มี ก าร ติดตาม 
ตรวจสอบการด�าเนินการของหน่วยงาน
ท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานรัฐ	 และน�าเสนอ
ข่าวอย่างต่อเน่ืองของ	“กองบรรณาธกิาร 
ฐานเศรษฐกิจ”	 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
คลองทุ่งมะพร้าว	 ท่ีบางส่วนเป็นป่าชายเลน	
และยังมีความอุดมสมบูรณ์	 ก็อาจตก 
ไปอยู่ในการครอบครองของ	 “เอกชน”	
เพือ่น�าไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธรุกจิ 
แก่ตนเองได้ในที่สุด
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ชื่อข่าว u เขื่อน-โขง-คน-ธรรมชาติ : เมื่ออนาคตของแม่น�้าโขงอยู่ ในอุ้งมือทุนและรัฐ
ฝ่ายบรรณาธิการ u หนังสือพิมพ์ The Nation

ข้อเท็จจริงของข่าว
	 ก ่ อน วันป ี ใหม ่ ของป ี 	 พ .ศ .	
2560	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผน
พัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศใน
แม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง	 พ.ศ.	 2558-
2568	 และการด�าเนินงานเบ้ืองต ้น
โครงการปรับปรุงร่องน�้าทางเดินเรือ	 น�า
ความสนใจของสาธารณชนไปสู่ประเด็น
การพัฒนาในลุ ่มแม ่น�้ า โขงอีกครั้ ง	 
ในช่วงจังหวะท่ีการพัฒนาบนล�าน�้าโขง
สายประธานก�าลังร้อนแรง	 ท้ังโครงการ
หลายแห่งเป็นขัน้บนัไดบนล�าน�า้โขง	หรอื
โครงการผันน�้า	หลายโครงการก�าลังเริ่ม
ต้นวางแผน	บางส่วนเริ่มต้นไปเรียบร้อย
แล้ว
	 โครงการแรกท่ีรายงานของผม
กล่าวถึง	 คือโครงการปรับปรุงร่องน�้า
ทางเดินเรือในแม่น�้าโขง	 ภายหลังจากท่ี 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาการ
เดินเรอืฯ	บรษิทั	กรมเจ้าท่าก็ประสานงาน 
กับบริษัท	 CCCC	 Second	 Harbor	
Consultants	 ในการเริ่มต้นการส�ารวจ
ร่องน�้า	 และวางแผนในการปรับปรุง 
ร่องน�า้ทันที	โดยพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นขอบเขตการ
ศึกษาคือแม่น�้าโขงช่วงระหว่างพรมแดน
ไทยและลาว	บริเวณจังหวัดเชียงราย
	 นอกจากโครงการปรับปรุงร่องน�า้
ทางเดินเรือในแม่น�้าโขง	 ท้ายน�้าลงไป
จากเชียงราย	 ยังมีโครงการเข่ือนแห่งท่ี
สามบนล�าน�า้โขงสายประธานด้านล่างนัน้
คือ	 เขื่อนปากแบง	 ซึ่งต้ังอยู่ในเขตแดน
ประเทศลาว	 โดยรัฐบาลลาวร่วมทุน 
กับบริษัท	 China	 Datang	 Oversea	 
Investment	 ซึ่งจะก้ันแม่น�้าโขงใกล้กับ
เมืองปากแบง	 เพื่อการผลิตไฟฟ้า	 912	
เมกะวัตต์	 ณ	 เวลาท่ีท�าข่าว	 โครงการ

เขื่อนยังไม่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ	
หากแต่จากปากค�าของชาวบ้าน	 และ
หลักฐานประจักษ์เมื่อลงพื้นที่	พบว่าการ
เตรียมการก่อนสร้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
	 ด้วยเหตุนี้ผม	ปรัชญ์	รุจิวนารมย์ 
และกองบรรณาธิการ	 TheNation	 จึง
ตัดสินใจท�ารายการข่าวเชิงลึกเก่ียวกับ 
การพัฒนาบนล�าน�้าโขง	 แม ้ว ่าการ
พัฒนาส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกดินแดน
ของประเทศไทย	 หากแต่ผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดกับแม่น�้าโขงจะกระทบกับ
ประชาชนตลอดลุ่มน�้าท้ังสาย	 และแม้
ประชาชนท่ีจะได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด
จะอยู่นอกเขตแดนไทย	 แต่ด้วยคุณค่า
ของเรื่องราวท่ีประชาชนรากหญ้าจะ
ได้รับจากโครงการขนาดใหญ่	 ผมและ 
กองบรรณาธิการจึงตัดสินใจขยาย
ขอบเขตของเรื่องไปยังผู้ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาบนล�าน�้าโขงในประเทศ
ลาวด้วย
	 ณ	 ริมฝั่งโขงท่ีเชียงราย	 โขดหิน
และแก่งกลางน�้า	 ยังคงตระหง่านเป็น
ปราการธรรมชาติ	 น่ีคืออุปสรรคส�าคัญ
ท่ีจีนพยายามจัดการโดยการระเบิด
แก่ง	 และปรับปรุงร่องน�้าแม่น�้าโขงเพื่อ
ให้เรือขนาด	 500	 ตันกรอสสามารถ
แล่นผ่านจากมณฑลยูนนานไปยังเมือง 
หลวงพระบางได้	 อย่างไรก็ดี	 จากการ 
พูดคุยกับชาวบ ้านในท ้อง ท่ีอ� า เภอ
เชียงของ	 จังหวัดเชียงราย	 ชาวบ้าน 
ต่างแสดงความกังวลต่อโครงการดัง
กล่าว	 โดยให้เหตุผลว่าการน�าโขดแก่ง
กลางแม่น�า้ออก	หมายถึงการไหลของน�า้ 
จะเชี่ยวกรากขึ้น	 เป็นอันตรายต่อการ 
เดินเรือเล็กของชาวบ้าน	ข้อกังวลที่ใหญ่

ไปกว่าน้ันคือโขดแก่งท้ังหลายคือท่ีอยู่
อาศัยและแหล่งหากินของปลาและสัตว์
จ�านวนมาก	 ซ่ึงชาวบ้านก็ได้รับอานิสงส์
จากการประมงในแม่น�้าโขง	 ดังน้ัน	 
ชาวบ้านจึงมองโครงการปรับปรุงร่องน�้า
ทางเดินเรือด้วยความกังวลใจยิ่ง
	 เช่นเดียวกับชาวบ้านในประเทศ
ลาว	 ภายใต้การปกครองท่ีเข้มงวดและ
การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น	ท�าให้
ชาวบ้านไม่กล้าท่ีจะวิพากษ์การพัฒนา
โดยรัฐและทุนบนล�าน�้าโขงอย่างตรงไป
ตรงมา	แต่เมื่อได้พูดคุยกับชาวบ้านที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโดยตรง	
เช่น	ชาวบ้านหมู่บ้านโหลงโต้ง	ที่จะต้อง
จมอยู่ใต้อ่างเก็บน�้าของเขื่อนปากแบง 
ท้ังหมูบ้่าน	พวกเขาปรปิากถึงความกังวล
ต่อวิถีชีวิตท่ีจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็น
หลังมือ	โดยที่ไม่อาจทักท้วงอะไรได้
	 นอกจากชาวบ้านตลอดล�าน�้าโขง 
สรรพสัตว์และระบบนิเวศของแม่น�้าโขง 
ก็เป็นอกีผู้ได้รบัผลกระทบจากการพฒันา
ล�าน�้าโขงเช่นกัน	 โดยในกรณีน้ีผมได้
เน้นไปยังตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุด	 น่ัน
คือ	 ปลาบึก	 ซึ่งเป็นปลาน�้าจืดที่มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลกและอยู ่ในสภาวะใกล ้
สูญพันธุ์ในธรรมชาติ	 ปลาบึกเป็นปลา
อพยพ	 พวกมันอาศัยในแม่น�้าโขงตั้งแต่
เขตเมืองหลวงพระบางลงไปจนถึงภาค
อสีานของไทย	แต่วางไข่บรเิวณท้องน�า้โขง 
ในเขตจังหวัดเชียงราย	 เขื่อนในล�าน�้า
โขงจะตัดแม่โขงออกเป็นหลายท่อน	 ขัด
ขวางการอพยพของพวกมัน	 อนาคต
ของท้ังโขง-คน-และธรรมชาติ	 จึงอยู่ใน
ความไม่แน่นอน	 และท�าให้ประเด็นดัง
กล่าวมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องสือ่สาร 
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ออกสูส่าธารณะ	เพือ่มุง่หวังให้การพฒันา
บนล�าน�้าโขงเป็นไปโดยเคารพเข้าใจ
และให้ส่วนร่วมกับชุมชนท้องท่ีในการ 
ร่วมตัดสินใจอนาคตของพวกเขา

วิธีการน�าเสนอข่าว
	 การบอกเล่าเรื่องราวให้เห็นชัด
และตรงไปตรงมาท่ีสุดจ�าเป็นท่ีจะต้องมี
การลงพื้นท่ี	 ผมได้ขอทุนสนับสนุนการ
ท�าข่าวจาก	USAIDS	เพื่อสื่อสารประเด็น
เรื่องสิ่ งแวดล ้อมและการพัฒนาใน 
ล�าน�้าโขง	 โดยเจาะไปยังพ้ืนท่ีท่ีจะได้
รับผลกระทบโดยตรงจากสองโครงการ
พัฒนาหลัก	 โครงการปรับปรุงร่องน�้า
ทางเดินเรือในแม่น�้าโขง	 ท่ี	 อ.เชียงของ	
จ.เชียงราย	 และเขื่อนปากแบง	 ท่ีแขวง
อุดมไซ	 ประเทศลาว	 โดยผมลงพ้ืนท่ี 
พูดคุยกับชาวบ้านถึงวิถีชีวิตท่ีเก่ียวพัน
กับแม่น�้าโขงและถามถึงข้อกังวลต่อ 
ผลกระทบท่ีอาจกระทบชวิีต	เมือ่โครงการ
เหล่านี้สร้างเสร็จ	 ผมยังไม่ลงตลาดสด	
เพือ่สงัเกตและไถ่ถามถึงปลาบกึและปลา
อื่นๆ	แหล่งที่มา	และความเปลี่ยนแปลง
ท่ีแม่ค้าปลาสังเกตได้	 เป็นข้อมูลดิบ 
ชั้นเยี่ยมท่ีแสดงถึงความเปลี่ยนแปลง	
และผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น�้าโขง
	 จากข้อมลูท่ีได้รบัผมเขยีนเรือ่งราว
เป็นรายงานข่าวเชิงลึกแยกเป็น	 4	 ตอน 
ลงในหนังสือพิมพ์	The	Nation	ดังที่ได้
แนบส�าเนาข่าวเรียงตามล�าดับมาด้วย

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
	 ประเดน็และเรือ่งราวท่ีผมน�าเสนอ
ผ่านผลงานทั้ง	4	ชิ้นคงไม่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีชดัเจนต่อความเปลีย่นแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นในประเด็นการพัฒนาบน
แม่น�า้โขง	เพราะไม่ใช่เพยีงแต่	The	Nation 
หากแต ่สื่ ออีกหลายส�านักชาวบ ้าน 
และนักเคลื่อนไหวทางสังคมอีกจ�านวน
มาก	 ต่างก็ผลักดันประเด็นดังกล่าว	 
ให้เกิดการร่วมตัดสินใจและการมอง
อย ่ างรอบด ้ านก ่อนการพัฒนาบน 
ล�าน�้าโขง	 ผลงานชิ้นน้ีอาจถือได้ว่าเป็น
อีกหนึ่งพลังท่ีจะสร้างความรับรู ้และ 
ขับสู่การเปลี่ยนแปลง	นอกจากนี้ผลงาน
ชิ้นน้ีได้เปิดพื้นท่ีให้ผู้ท่ีไร้เสียงได้สะท้อน
ความคิดและความกังวลออกสูส่าธารณะ	
อันเป็นหน้าที่หลักของสื่อสารมวลชน
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ด�าเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	 ข่าวหนังสือพิมพ์ 
ฝึกปฏิบัติ	ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	และบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล	 
“พิราบน้อย”	และประกวดสารคดีเชิงข่าว	“รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี”	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์และการท�าข่าว 
ของนิสตินักศกึษาวิชานเิทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอดุมศกึษาต่างๆ	โดยจะมกีารประกาศเกียรตคุิณและมอบรางวัล	
“พิราบน้อย”	และรางวัล	“ริต้า	ปาติยะเสวี”	เป็นประจ�าทุกปี	การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจ�าปี	2559	ปรากฏผล	ดังนี้
 
	 รางวัลพริาบน้อย	ของสมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ซึง่ได้รบัการสนับสนุนการจดัประกวดและเงนิรางวัล
โดย	บรษัิท	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยในปีน้ีรางวัลพริาบน้อยประเภทหนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบัิตดีิเด่น	มผีลงานหนังสอืพมิพ์
ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�านวน	 16	 ฉบับ	 จาก	 15	 มหาวิทยาลัย	 ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่	 หนังสือพิมพ์ 
ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	รางวัลชมเชยอีก	1	รางวัล	ได้แก่	
หนังสือพิมพ์หอข่าว	 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ได้รับรางวัลเงินสด	 รางวัลละ	 10,000	 บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	
และรางวัลพิราบน้อย	ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดีเด่น	ได้แก่	หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้รับ
รางวัลเงินสด	รางวัลละ	5,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
	 รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น	ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	40	ข่าว	จาก	14	มหาวิทยาลัย	 
ผลงานข่าวท่ีได้รับรางวัลดีเด่น	 ได้แก่	 ข่าวเปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลต�าราเรียน	 ซ้ือเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก	 หนังสือพิมพ์ 
ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	15,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	รางวัลชมเชยอีก	3	รางวัล	ได้แก่	
ข่าวแฉเดก็ไทยยคุดจิทัิล	ตดิแคสเกม-โชว์สด	หนังสอืพมิพ์หอข่าว	มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย,	ข่าวบัตรทองไม่ตอบโจทย์	แรงงาน
นอกระบบ	หนังสอืพมิพ์ลกูศลิป์	มหาวิทยาลยัศลิปากร,	ข่าวท้องไม่พร้อมหาคนสวมสทิธิล์กูในครรภ์ผ่านเว็บไซต์	ละเมดิสทิธิเ์ด็ก
ผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ	หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 ได้รับรางวัลเงินสด	 รางวัลละ	 7,500	 บาท	
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
	 รางวัลพิราบน้อย	ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น	มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	19	ข่าว	จาก	
10	มหาวิทยาลัย	ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้รับรางวัลชมเชย	มี	3	รางวัล	ได้แก่	ข่าวตลาดดินแดงไร้ถังท�าขยะเกลื่อน	
หนังสือพิมพ์หอข่าว	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,	ข่าวเปิดโปงกลุ่มลับค้าสัตว์ป่า	อิมพอร์ตค่างอินโด-มาเลย์	หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และข่าว	มจษ.รู้แล้วถูกร้องกลิ่นขยะประตู	2	โชยแก้เกมจ้างเอกชนใหม่ท�างานถี่ขึ้น-มีรถเก็บเองด้วย	
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
	 รางวัลพิราบน้อย	ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น	มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	13	ข่าว	
จาก	6	มหาวิทยาลัย	ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น	 ได้แก่	 ข่าวน�้าแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง	 ร้านอาหารหลัง	มจษ.แห่ติดป้ายการันตี	
จันทรเกษมโพสต์-เพจเฟซบุ๊ก	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 ได้รับรางวัลเงินสด	 10,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	 
ส่วนผลงานข่าวออนไลน์ท่ีได้รบัรางวัลชมเชย	ม	ี2	รางวัล	ได้แก่	ข่าวระบบนเิวศชายฝ่ังเพชรบรุ	ีลกูศลิป์-เพจเฟซบุ๊ก	มหาวิทยาลยั
ศิลปากร,	ข่าวเด็กคืออนาคตของชาติ	ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJA CYBER 
REPORTER ประจ�าปี 2559 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 รางวัลรต้ิา	ปาตยิะเสวี	สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตใินสถาบันอดุมศกึษา	ของสมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	
เป็นรางวัลท่ีจัดประกวดเพ่ือร�าลึกถึงนางสาวริต้า	 ปาติยะเสวี	 อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ	 ในปีน้ีมีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่ง 
เข้าประกวดจ�านวน	24	ชิ้น	จาก	11	มหาวิทยาลัย	ในปี	2559	ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่	สารคดีเชิงข่าว 
เวิร์กแอนด์ทราเวล	 ความเสี่ยงบนเส้นทางเผชิญโชค	 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้รับรางวัลเงินสด	
10,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	 รางวัลชมเชยอีก	 2	 รางวัล	 ได้แก่	 สารคดีเชิงข่าว	 โพงพาง...	 ลมหายใจชาวเล					
หนังสือพิมพ์หอข่าว	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และสารคดีเชิงข่าว	ฝันร้ายของคนปลายน�้า	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

	 ส่วนผลการตัดสินรางวัลข่าวเว็บไซต์	TJA	Cyber	Reporter	จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ	พิราบน้อยรุ่นที่	19	ของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	มีดังนี้
 
	 ข่าวยอดเยี่ยม	1	รางวัล	ได้รับเงินรางวัล	3,000	บาท	ได้แก่
	 -	ข่าว	แท็บเล็ตบังคับซื้อมีปัญหา!	นักศึกษา	มรภ.สวนสุนันทา	 เผยเลือกได้คงไม่ซื้อ-ผู้บริหารพร้อมแก้ไข	โดย	พัชรมัย	 
	 	 เย็นใจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 รองชนะเลิศ	2	รางวัล	ได้รับเงินรางวัล	รางวัลละ	2,000	บาท
	 -	ข่าว	นักศึกษา	มบส.โวย	ผลการเรียนออกช้า	ท�าให้เสียโอกาสในการลงทะเบียน	โดย	ไตรภพ	ศรีหาญ	มหาวิทยาลัย 
	 	 ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	 -	ข่าว	นักศึกษา	มช.	โวยถูกโกงค่าประกันหอพัก	เหตุตกลงปากเปล่ายังไม่เซ็นต่อสัญญา	อ.คณะนิติฯ	ชี้	หอพักไร้สิทธิ 
	 	 ยึดเงินค่าประกันเต็มจ�านวน	โดย	สุนิสา	จินเพชร		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด	(ยอดวิว)	ได้รับเงินรางวัล	1,000	บาท
	 -	ข่าว	น.ศ.กู้เงิน	กยศ.	ร้องไม่มีเวลาท�า	“ชั่วโมงจิตอาสา”	โดย	สุดาดี	โพธิ์ปัดชา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ธัญบุรี
	 -	ข่าว	ดัน	กม.จัดระเบียบขยะอิเล็กทรอนิกส์	โรงงานคัดแยกต้องมีมาตรฐาน	โดย	ชลิตา	เรือนอิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
	 	 จันทรเกษม
	 -	สกู๊ปข่าว	เตือนชาวเน็ต	คอมเมนต์ใส่ร้าย-แชร์ข้อมูลเท็จ	อาจโดนฟ้องร้อง	โดย	ชนัญญา	ดอกรัก	สถาบันการจัดการ 
	 	 ปัญญาภิวัฒน์



218

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดท�า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการให้นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และท่ีเก่ียวข้อง	 
มคีวามเข้าใจบทบาทและภารกิจของนักวารสารศาสตร์มากขึน้	จงึจดัให้มกีารประกวดรางวัล	‘พริาบน้อย’	ตัง้แต่ปี	2536	ควบคู่กับ 
การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร	‘นกัข่าวพริาบน้อย’	โดยปีการศึกษา	2560	ยงัเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏบิตับินเว็บข่าวสามารถส่งประกวด
ในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานท่ีผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
	 2.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 3.	เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการ

ประเภทรางวัล 
1.	หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	(ฉบับพิมพ์	หรือ	Portable	Document	Format:	PDF	file	ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์)	ใน
สถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
			 	 1.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	20,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
	 			1.2	ชมเชย	2	รางวัล	เงินรางวัล	รางวัลละ	7,500	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ	
2.	ข่าวฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 			2.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	15,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ	
	 			2.2	ชมเชย	2	รางวัล	เงินรางวัลละ	รางวัลละ	5,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ	
3.	ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 			3.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
	 			3.2	ชมเชย	2	รางวัล	โล่เกียรติยศ	
4.	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 			4.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ	
	 			4.2	ชมเชย	2	รางวัล	โล่เกียรติยศ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ประจ�าปี 2560
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5.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี’	
	 		5.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
	 		5.2	ชมเชย	2	รางวัล	โล่เกียรติยศ
6.	บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 		6.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	5,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
7.	นิตยสารฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 		7.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และนิตยสารฝึกปฏิบัติ
   1.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)
	 	 	 (1)	บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
	 	 	 (2)	ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
   1.2 แนวคิดเนื้อหาสาระ (Theme & Contents Concept) 
	 	 	 (1)	การน�าเสนอเนื้อหาของข่าว	บทความ	รายงาน	(สารคดีเชิงข่าว)	และสารคดี
	 	 	 (2)	ความหลากหลายของสาระ
	 	 	 (3)	การใช้ภาพบุคคล	ภาพประกอบ	หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์	
	 	 	 (4)	การจัดวางเนื้อหา	
	 	 	 (5)	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
	 	 	 (6)	การน�าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
   1.3 แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)
	 	 	 (1)	แนวคิดหลักและแนวคิดรอง	(Main	&	Minor	Concept)
	 	 	 (2)	เอกลักษณ์	(Identity)
	 	 	 (3)	รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร	(Layout	for	Communication)	
	 	 	 (4)	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
   1.4 การบรรณาธิกร
	 		 	 (1)	ภาพรวมของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
	 		 	 (2)	การพิสูจน์อักษร
	 	 	 (3)	การใช้ค�าย่อ	ทับศัพท์	วรรคตอน	เครื่องหมาย	และอื่นๆ	ตามหลักราชบัณฑิตยสภา
	 		 	 (4)	แบบแผน	(Stylebook)				
    1.5 มีความเป็นธรรมและจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)
	 	 	 (1)	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม	
	 	 	 (2)	ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
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2. ข่าวฝึกปฏิบัติ
 2.1 คุณภาพ (Quality)
	 	 	 (1)	ข้อเท็จจริง	(Fact)
	 	 	 (2)	ความสมดุล	(Balance)
	 	 	 (3)	ทันการณ์	(Timeliness)
	 	 	 (4)	สมบูรณ์	(5Ws	1H)
	 	 	 (5)	ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร	
 2.2 คุณค่า (Value)
	 	 	 (1)	เรื่องใกล้ตัว
	 	 	 (2)	ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ
	 	 	 (3)	เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม	
   2.3 ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)
	 	 	 (1)	ศักยภาพที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
	 	 	 (2)	หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
 2.4 มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
	 	 	 (1)	ส�านึกในจริยธรรม
	 				 (2)	สะท้อนความรับผิดชอบในการน�าเสนอ
3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
	 3.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ	และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
	 3.2	พิจารณาผลกระทบในการน�าเสนอด้านสิ่งแวดล้อม
4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
	 4.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ	มีการน�าเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม�่าเสมอ
	 4.2	เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ทุกประเภท	(Webpage,	Facebook,	Blog	ที่ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์	PDF)
	 4.3	 สามารถน�าเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ	ข้อความ	คลิปวิดีโอ	ภาพ	มีการอ้างอิงแหล่งที่มา	มี	 hyperlink	 
	 	 		เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ 
	 5.1	มุมมองการน�าเสนอ	(Point	of	Views)
			 5.2	ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
	 5.3	เนื้อหาและประเด็นในการน�าเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
	 5.4	น�าเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
	 5.5	น่าสนใจชวนติดตาม
	 5.6	ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่น�าเสนอ		
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การส่งผลงานเข้าประกวด
				 1.	ต้องเป็นหนงัสอืพมิพ์หรอืนิตยสารฝึกปฏบัิต	ิข่าวฝึกปฏบัิต	ิข่าวสิง่แวดล้อมฝึกปฏบัิต	ิข่าวออนไลน์ฝึกปฏบัิต	ิและสารคดี
เชงิข่าวฝึกปฏบิตั	ิท่ีจดัท�าขึน้เพือ่การศกึษาในหลกัสตูรวารสารศาสตร์หรอืสาขาท่ีเก่ียวข้อง	ซึง่เผยแพร่ระหว่าง	1	มกราคม	2560	
-	31	มกราคม	2561	กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอ่ืน	เช่น	วารสารหรือนิตยสาร	ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ 
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่ก�าหนด
			 2.	 หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารท่ีตีพิมพ์เป็นเล่ม	 และหนังสือพิมพ์ท่ีจัดหน้าและรูปเล่ม	 แต่แปลงเป็น	 PDF	 file	 โดยไม่มี 
การตีพิมพ์	 แต่ได้น�าขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต	 ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 1	 ฉบับ	 ฉบับละ	 11	 ส�าเนา	 พร้อมบทคัดย่อเป็น 
ค�าอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
				 3.	 ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	 ส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน	 1	 หน้า	 A4	 รวมกันแล้ว	 ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 3	 เรื่อง	 
โดยจัดท�าส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
	 4.	กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า	1	ประเภท	เช่น	ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ	และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	จะต้องท�าแฟ้มส�าเนา
แยกต่างหาก	ส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
				 5.	 ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	 ให้ส่งบทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังน้ี	 ชื่อข่าวอะไรน�าเสนออะไรบ้าง	 เริ่มตั้งแต่วันท่ีถึงวันท่ี	
วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร	รายงานข่าวก่ีครัง้	พร้อมส่ง	link	ข่าว	น�าเสนอข่าวรปูแบบอะไรบ้าง	ผลกระทบต่อสงัคมเป็นอย่างไร				
โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 3	 เรื่อง	 และจะต้องเป็นข่าวท่ีไม่ซ�้ากับข่าวฝึกปฏิบัติ	 และข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อม 
ฝึกปฏิบัติ	ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว	พิมพ์มาจ�านวน	5	ส�าเนา	พร้อมส่งอีเมลมาที่	tjareporter@gmail.com
	 6.	 สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	 ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 3	 เรื่อง	 เป็นเรื่องท่ีตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	 หรือสิ่งพิมพ์ 
ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดท�าขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น	โดยจัดท�าส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
				 7.	ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	
10300	โทรศัพท์	0-2668-9422	ภายในวันอังคารที่	6	กุมภาพันธ์	2561	เวลา	18.00	น.	หากเกินกว่าเวลาก�าหนด	ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี	กรณีส่งทางไปรษณีย์	จะดูตราประทับต้นทางภายในวันอังคารที่	6	กุมภาพันธ์	2561

การตัดสิน
	 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์	10	คน		

การประกาศผล 
	 การประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่	4	มีนาคม	2561	อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศมา	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิรางวัลอศิรา	อมนัตกุล	ประเภท	“ข่าวยอดเยีย่ม” 
	ประจ�าปี	2560	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ดังนี้	

1.		นายปราเมศ	เหล็กเพ็ชร์	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ประธาน
2.		ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	หรือผู้แทน	 	 	 กรรมการ
3.		นายปรัชญาชัย	ดัชถุยาวัตร	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ
4.		นายพรชัย	ปุณณวัฒนาพร	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ	
5.		นางฐิติวรรณ	ไสวแสนยากร	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ	
6.		นายบรรยงค์	สุวรรณผ่อง	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ
7.		ดร.สุดารัตน์	ดิษยวรรธนะ	จันทราวัฒนากุล	รองผู้อ�านวยการ	 กรรมการ
	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	
8.		ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 กรรมการ
9.		ผศ.ดร.อรทัย	ก๊กผล		 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	 กรรมการ
10.	นายสกุล	บุณยทัต	 นักวิชาการอาวุโส	 กรรมการ	
11.	รศ.ดร.เจษฎ์	โทณะวณิก	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยสยาม	 กรรมการ
12.	รศ.ดร.สิริพรรณ	นกสวน	สวัสดี	 คณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 กรรมการ
13.	นายมงคล	บางประภา						 อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ	สมาคมฯ									 กรรมการ
	 	 	 และเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2560 

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภท	“ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม”	ประจ�าปี	2560	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ดังนี้	

1.		นายชัยฤทธิ์	ยนเปี่ยม	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ		 ประธาน
2.		ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	หรือผู้แทน	 	 	 กรรมการ
3.		นายสุรินทร์	มุขศรี				 หนังสือพิมพ์มติชน							 กรรมการ
4.		นายนิวัติ	กองเพียร				 คอลัมนิสต์อาวุโส	 กรรมการ	
5.		นายอภิชัย	รุ่งเรืองกุล				 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 กรรมการ	
6.		นายณรงค์ศักดิ์	ศรีทานันท์			 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 กรรมการ
7.		นายสายัณห์	พรนันทรัตน์			 อดีตช่างภาพ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		 กรรมการ
8.		นายพิภพ	พานิชภักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 กรรมการ	
	 	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
9.		นายทิววัฒน์	ภัทรกุลวณิชย์	 การ์ตูนนิสต์	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 กรรมการ
10.	นายภานุมาศ	สงวนวงษ์	 เลขาธิการ	ชมรมเพื่อเพื่อน	 กรรมการ
11.	นายชนะ	ผาสุกสกุล			 รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ		 กรรมการ
	 	 	 	 และเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2560 

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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นายอาทิตย์	เคนมี	 รักษาการแทนประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม						ประธานกรรมการตัดสิน
นายสิทธิชน	กลิ่นหอมอ่อน								 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 กรรมการตัดสิน
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 กรรมการตัดสิน
ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์																	 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 กรรมการตัดสิน
รศ.ดร.กุลทิพย์	ศาสตระรุจิ									 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ	 กรรมการตัดสิน
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์										
นายภาณุเดช	เกิดมะลิ																 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	 กรรมการตัดสิน
นายสุรชัย	ตรงงาม					 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 กรรมการตัดสิน

รายชื่อกรรมการตัดสินรางวัลข่าว
ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจ�าปี 2560
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า	ปาติยะเสวี 
ข่าวฝึกปฏิบัติ	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	 และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา	 ประจ�าปี	 2560	 ของสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

1.	 นางสาว	น.รินี	เรืองหนู	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ประธาน
2.	 นายบรรยงค์	สุวรรณผ่อง								 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมฯ	 กรรมการ
3.	 นางสาวนิภาวรรณ	แก้วรากมุกข์	 อนุกรรมการวิชาการ	สมาคมฯ	 กรรมการ
4.	 นายอดุล	แดงมูล	 บรรณาธิการฝ่ายผลิต	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	 กรรมการ
5.	 ผู้แทนบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 กรรมการ
6.	 รศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 คณะสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 กรรมการ
7.		นายพงษ์พิพัฒน์	บัญชานนท์					The	Matter	 	 กรรมการ
8.		นางสาวบุศรินทร์	วรสมิทธิ์		 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี	 																											 กรรมการ
9.		นายปรวิทย์	เจนสมุทร		 เหรัญญิก	สมาคมฯ	 	 กรรมการ
	 	 	 	 และเลขานกุาร

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” 
ประจ�าปี 2560

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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รางวัล “อิศรา อมันตกุล”  ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม
ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2559 ตี แผ ่พฤติกรรมแสบ	 ทัวร ์ 
ศูนย์เหรียญ	 เชื้อโรคร้ายการ
ท่องเท่ียวไทย-จีน	ก�าราบหัวโจก	
หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ

ข่าวดีเด่น อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

2 2559 จุดประกายประกันสังคมเพิ่ม
สิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่า
เทียม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

3 2559 มห าก าพย ์ ร ถ เ ม ล ์ เ อ็ น จี วี 
สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

4 2558 เปิดแผล	 น่านฟ้าไทยอลวน	
พษิสงมาตรฐานการบินบกพร่อง

ข่าวดีเด่น อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

5 2558 มหากาพย์...	 เปิดโปงขบวนการ	
“แชร์ยูฟ ัน”	 ทลายเครือข่าย 
ต้มตุ๋นระดับโลก

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

6 2558 สางปมป ัญหาธุ ร กิจ นัก บุญ	 
ค่ารักษาแพง-โฆษณาประกัน
เกินจริง-หากินบนคราบน�้าตา
ชาวบ้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

7 2557 “อุ้มบุญไทย”	มดลูกโลก ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

8 2557 แรงงานประมงนอกน่านน�้าคน
ไทยที่ถูกลืม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

9 2557 เปิดขุมทรัพย์	 “เจ้าคุณเสนาะ” 
วัดสระเกศ	สตง.ท้าทายอ�านาจ
ตรวจเงินหลวงเงินวัด	 เกิด 
จุ ด เ ป ล่ี ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ตรวจสอบพระ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10 2557 แฉขบวนเขมือบงบสร้างสนาม
ฟตุซอล	17	จังหวัด	เหนือ	อสีาน	
เสียหาย	689	ล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

11
2556 เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง	

2.5	ล้านตัน
ข่าว

ยอดเยี่ยม
อิศรา		อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ
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12 2556 ผ่าขบวนการทุจริต	 ครูผู ้ช่วย	
อปัยศครัง้ใหญ่วงการศกึษาไทย

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

13 2556 กระชากหน้ากาก	 ต�ารวจร่วม
ขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้าม
ชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

14 2555 ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน	 จ�าน�า
ข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์	

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

15 2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต	 โกง
สอบต�ารวจครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

16 2555 มหากาพย์อาชวีะทุจรติครภุณัฑ์	
5.3	พันล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17 2554 ทวงสิทธิ	10	ล้านคน
ลดเหลื่อมล�้าระบบสุขภาพ

ข่าวดีเด่น	
(ไม่มี

ยอดเยี่ยม)

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18 2554 ผ่า!!...เงื่อนง�าสัญญา
“กสท”	เอื้อทรู	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

19 2554 เป ิดโปงซื้ อขาย	 ป. บัณฑิต	
ม.อีสานตีแผ่	บิ๊กคุรุสภา

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

20 2553 จีที	200	ไม้ล้างป่าช้า...	พันล้าน	 ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21 2553 เ จ า ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ ฉ า ว
มหาดไทยขวางนักการเมือง 
ใช้อ�านาจมิชอบ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

22 2553 เป ิดโปงก ๊วนการเมือง	 รุม	
“เขมือบ”	สินค้าเกษตรในสต๊อก
รัฐบาล		รักษาผลประโยชน์ชาติ
หมื่นล้าน	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

23 2552 เปิดโปงทุจริตพอเพียง	 ยับยั้ง
แผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง	สธ.

ข่าวดีเด่น
(ไม่มี

ยอดเยี่ยม)

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

24 2552 เปิดโปง	 รพ.	 โกงเงินแสนล้าน	
สปสช.	 ตีแผ ่ป ัญหาเบิกค ่า	 
“สเต็นท์”	เกินจริง	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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25 2552 มลพิษมาบตาพุด	 จุดเปลี่ยน
อุตสาหกรรมไทย

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

26 2551 เปิดโปง	 อบจ.ท่ัวประเทศฮ้ัว
เอกชนทุจริต	 ซื้อต�าราห่วยแจก
โรงเรียน

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

27 2551 ติด เกม-คลั่ ง เกม! ! 	 ป ัญหา	
“ตาบอดคล� าช ้ า ง ” 	 ธุ ร กิ จ 
หมื่นล้าน...ยิ่งแก้ยิ่งตัน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

28 2551 วิกฤตซับไพรม ์ 	 วิกฤตโลก	
เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความ
เสี่ยงจากหายนะแห่งศตวรรษ
ที่	21	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

29 2550 ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสน
ล้าน	 ชักหัวคิว	 ปั้นราคาท่ีดิน	
ประโยชน์ทับซ้อน	 เชือดวัฒนา	
เมืองสุข	-	บิ๊กเคหะฯ	กับพวก	

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

30 2550 เจาะทุจริตกองทุน	 4	 แสนล้าน	
ปลุกปฏิรูประบบประกันสังคม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน	

31 2550 ซีแอล	:	นโยบายอุ้มผู้ป่วย	ตีแผ่
ธาตุแท้ธุรกิจยาข้ามชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

32 2549 ผ ่าขบวนการเอื้ อประโยชน  ์
ชินวัตร	 ขายหุ ้น	 ชินคอร ์ป	
73,000	ล้าน

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

33 2549 เ ป ิ ด โ ป ง แ ก ๊ ง ม า เ ฟ ี ย โ ล ก	 
“แบนดิ โดส”	 ยึดเกาะสมุย 
ฟอกเงิน	 เลี่ยงภาษี-เชิดนอมินี
ฮุบธุรกิจ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

34 2549 บูรณาโกงรถดับเพลงิ	6,800	ล้าน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

35 2548 ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน...สินบน
ข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

36 2548 ทุนยักษ์	 กว้านท่ีฮุบป่า	 ชุมพร-
ราชบุรี	 ปั๊ม	 น.ส.3	 ก.	 พิสดาร	
หมื่นไร่

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

37 2548 ช�าแหละอาณาจักร	 “ปิคนิค”	
ขุมทรัพย์	“ลาภวิสุทธิสิน”	สู่เวที
การเมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน
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38 2547 เจาะขบวนการซุก	“ไข้หวัดนก” ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

39 2547 เปิดโปงข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่ว	
วิกฤตศรัทธาการศึกษาไทย

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

40 2547 คืนอิสรภาพผัว-เมีย	 สารวัตร
ขังเถื่อน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

41 2546 แกะรอยหมอผัสพรหาย…	ลาก
หมอวิสุทธิ์สู่แดนประหาร

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

42 2546 โค่น	 อัศวเหม	ดับ	พูนผล	ซุก
ทรัพย์สิน	 435	 ล้าน	 แจ้งเท็จ	
ป.ป.ช.

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

43 2546 เปิดโปงขบวนการอุ ้มลากูน่า 
ฮุบที่เหมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ

44 2545 ทลายวงจรอบุาทว์		ทุจรติหัวคิว 
แรงงาน

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

45 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน	:	บท
สะท้อนความผิดพลาดและการ
ทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการราย
วัน

46 2545 คอร์รัปชันบูรณาการ...	 โกงนม
เด็ก

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

47 2544 คดีประวัติศาสตร์	:	บทสะท้อน
ความล้มเหลวในการป้องกัน
อุบัติภัยจากสารเคมี

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

48 2544 ทลายขุมข ่ายผลประโยชน	์
ก า ร บิ น ไ ท ย ซื้ อ โ บ อิ้ ง แ พ ง	
ขบวนการเขมือบตั๋วรัฐเสียหาย
หมื่นล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

49 2544 ศึกแย่งชิงพันธุกรรม
ข้าวหอมมะลิโจรสลัดชีวภาพ 
ในคราบเพื่อนที่แสนดี

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

50 2543 คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน	 พิสดาร
แจ้งเท็จ	ป.ป.ช.

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ
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51 2543 เ จ า ะ เ ค รื อ ข ่ า ย ขบวนกา ร	
นางเลิ้ง	 ปั ้นสัญญาเงินกู้เท็จ	 
45	 ล้าน	 อวสาน	 พล.ต.สนั่น	 
ขจรประศาสน์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

52 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์	60 ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

53 2542 ผ่าจรรณยาบรรณหมอขบวนการ
ซื้อขายไต

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

54 2542 ผ่าอาณาจักรธรรมกาย	 วิกฤต
ไทยร้ายแรงกว่าที่คาดคิด

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

55 2542 เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

56 2541 โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข	
1,400	ล้านบาท

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

57 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

58 2541 ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

59 2540 เปิดโปงขบวนการการเมือง-
ข ้ า ร าชการ เขมื อบงบแห ่ ง
ประเทศไทย	คอมพิวเตอร์

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

60 2540 เปิดโปงขบวนการผลาญป่าวัง
น�้าเขียวกินเงียบแผ่นดินของ
ชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

61 2540 ล้มขบวนการงาบปุ๋ย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

62 2539 ทล า ยขบ วนก า ร นั ก ธุ ร กิ จ
การเมืองกลุ่ม	16	ผลาญเงินบีบี
ซี	80,000	ล้านบาท

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
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63 2539 พษิตะก่ัวโรงงานเถ่ือน	คร่าชวิีต
ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

64 2539 พระยอดชัดสังหารโหดแหม่ม
สาวโจแอน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

65 2538 ทลายขบวนการยาม้า	 ปลุก
ส�านึกไทยต้านภัยยาม้า

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

66 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

67 2538 ขจัดยอดมารศาสนา-ยันตระ-
พุทโธ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

68 2537 คดีประวัติศาสตร์อุม้ฆ่า	2	แม่ลกู 
ตระกูลศรีธนะขัณฑ์

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ข่าวสด

69 2537 เป ิดโปงขบวนการ	 ส.ป.ก.	
อัปยศ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

70 2537 อมหัวรถจักร ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

71 2536 เปิดโปงขบวนการผลาญงบ
ประมาณ	5	แสนล้าน

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

72 2536 วิกฤตสวนลุมพินี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

73 2535 เสี่ยสองปั่นหุ้น ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

74 2535 นาทีจับจ�าลอง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

75 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

76 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวการเมือง
ดีเด่น

การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

77 2534 สทิธบัิตรยา	การยอมจ�านนของ
รัฐบาลไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

78 2534 มหันตภัยรถตู้	 คร่าชีวิตเด็ก
อนุบาล

ข่าวปัญหา
สังคมดีเด่น

ปัญหาสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

79 2533 สวนป่ากิตติ	 อีกเหลี่ยมของ
นักการเมืองที่ไม่รู้จักพอ

ข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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80 2533 ถลกคลาบนักบวชปลิ้นปล้อน	
โล้นนิกร

ข่าว

อาชญากรรม

ดีเด่น

อาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

81 2533 เบ้ืองหลังความล้มเหลวของ
การประชุมเกตต์

ข่าวเศรษฐกิจ
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ ์ผู ้จัดการ 
รายวัน

82 2532 ทลายแก๊งมารศาสนา ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

83 2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า

84 2530 ทลายแก ๊ งมา เฟ ี ย	 ทุจริต 
เครื่องราชฯ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

85 2529 เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถื่อน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า

86 2528 สัญญาทาส	ไทยอีอีซี ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน	 (แต่
มติชนไม ่ขอรับรางวัล	
เพร าะมี ก า ร ทั กท ้ ว ง 
คณะกรรมการตดัสนิข่าว
ของมลูนธิอิศิราฯ	ว่าไม่มี
การพิจารณาอย่างรอบ
ด้าน	 และให้รางวัลแก่
ข่าวน้ี	 โดยยื่นหนังสือให้
กับคุณวิภา	สุขกิจ)

87 2527 รอยเปื้อนในวงการศึกษา ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

88 2526 ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ	สป.	
จังหวัด

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นางอัมพา	สันติเมทนีดล	
หนังสือพิมพ์มติชน	

89 2525 วิสามัญฆาตกรรม	7	ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสมบัติ	 คูณสมบัติ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

90 2524 ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมอัยการ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายรุ่งเรือง	 	 ปรีชากุล	
หนังสือพิมพ์มติชน	

91 2523 เผชิญหน้า	ขจก. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายตุลย์		ศิริกุลพิพัฒน์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

92 2522 ทุจริต	รพช. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายตุลย์		ศิริกุลพิพัฒน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

93 2521 ฆ่าพระนักสู้ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายโสภณ		ศิรกุิลพพิฒัน์	
และนายเดช	 คฤหเดช	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

94 2520 การท�าเหมืองแร่ในทะเล ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิชัย		หมีขยัน	
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ		
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95 2519 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล  

96 2518 การโค่นท�าลายป่าเขาสอยดาว ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุวัฒน์		เก็จจินดา	
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

97 2517 นาทราย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายปรีชา		แสงอุทัย	
หนังสือพิมพ์
ประชาธิปไตย	

98 2516 ฆ่าเพื่อน	อ.ส.	8	ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายนิตย์		จอนเจิดสิน	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

รางวัล “อิศรา  อมันตกุล”  ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม
ล�าดับ พ.ศ.	 ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2559 “คืนฝนตก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายปฏิภัทร	จันทร์ทอง	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

2 2559 “ร�่าไห้” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิศิษฐ์	แถมเงิน
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

3 2559 “ตบะแตก” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุพจน์	ศิลปงาม	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

4 2559 “เตะฟุตบอล	” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธนิต	กาละจิตต์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

5 2559 “คลองวัวเดิน” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายปฏิภัทร	จันทร์ทอง	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

6 2558 “ปลอบขวัญ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายณัฐภูมินทร์	ปานรักษ์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

7 2558 	“ลักเลือกตั้ง” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายปฏิภัทร	จันทร์ทอง		
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

8 2558 	“สลดใจ” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชินทัต	มังกรสุรกาล		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

9 2558 “จู่โจมจับ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธวัช	หล�าเบ็ญส๊ะ		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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10 2558 “แบ่งช่องจราจร”	 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายประกฤษณ์	จันทะวงษ์			
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

11 2557 “อาตมาไม่เกี่ยว” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายธิติ	วรรณมณฑา	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

12 2557 “เสี่ยงชีวิต	เพื่อชีวิต” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

13 2557 “ฝืน” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

14 2557 “หนี” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธนารักษ์	คุณทน	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

15 2557 “ใจสลาย” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16 2556 	“น�้าใจ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายกิตติพงษ์		มณีฤทธิ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17 2556 “ลูกห่วงแม่” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวรวิทย์	พุ่มพวง
นสพ.	คมชัดลึก

18 2556 “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์	กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

19 2556 “ให้ก�าลังใจ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอภิชิต	จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

20 2556 “ตื้บน่วม” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายศาสนะ		ศิริลาภ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

21 2555 “กว่าจะได้ภาพ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสันติ		เต๊ะเปีย
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการรายสัปดาห์	

22 2555 “สยบคลั่ง	1” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกัมปนาท		ละออง	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

23 2555 “ล้านเสียง
ส�าเนียงเดียว	
ทรงพระเจริญ

ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสิทธิกร	วงศ์วุฒิอนันต์		
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

24 2555 “ตัวลอย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภักดี		สุขเพิ่ม	
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

25 2555 “กระเจิง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภมร		มานะพรชัย	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

26 2554 “รื้อบิ๊กแบ๊ก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรเชษฏ์	วัชรวิศิษฏ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์



235

27 2554 “ไปด้วยกัน” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฐ์ฐิติ	 อ�าไพวรรณ	
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

28 2554 “รออยู่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกุลพันธ์	ศิริพิมพ์อัมพร	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น	

29 2553 “คนเครียดหมาเครียด”	 ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสันติ		เต๊ะเปีย	
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการ	

30 2553 “รับ	เละ”	 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์	กตัญญู	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

31 2553 “หนี	ตาย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชัยชนะ		เขียวแก้ว	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

32 2552 “ไล่ขวิด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายไชยวัฒน์		สาดแย้ม
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		

33 2552 “สงครามกลางเมือง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภานุมาศ		สงวนวงษ์	
หนังสือพิมพ์มติชน

34 2552 “คลายหนาว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภวัต		เล่าไพศาลทักษิณ	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		

35 2551 “ม็อบเดือด”	 ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสรวิทย์	จ�านงฤทธิ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

36 2551 “กระจกกระจาย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายบุญนาค	แสงเจือ
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

37 2551 “น�้าตาอาลัย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฐ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

38 2551 “นาทีเดือด”	 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนพพร	ชวนภิรมย์	
หนังสือพิมพ์มติชน

39 2550 “ประจัญบาน” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายอร่าม	ทรงสวยรูป
หนังสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวัน	

40 2550 “หวาดเสียว” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชัยพินธ์	ขัตติยะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

41 2550 “ทารกน้อยอายปุระมาณ	
1	เดือนฐ

ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ	ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	

42 2550 “ย่างสด	2” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอะหมัด	รามันห์สิริวงศ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

43 2549 “แผ่นดินเดือด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

44 2549 “ทหารรักษาการณ์” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฐ์ฐิติ		อ�าไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

45 2549 “เหินเวหา” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิชาตรี		ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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46 2549 “พ่อของลูก” ภาพข่าวเกียรติคุณ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนันทสิทธิ์	นิตย์เมธา
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

47 2548 “โถลูก	1” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวรพงษ์		เจริญพล		
หนังสือพิมพ์มติชน

48 2548 “มิตรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวีระยุทธ		แสงโนรี	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

49 2548 “นาทีชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายเฉลิมศรี		บรรณทอง		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

50 2547 “นาทีชีวิต	3” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรเชษฏ์	วัชรวิศิษฏ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์			

51 2547 “ลูกแม่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสรวิทย์		จ�านงค์ฤทธิ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ			

52 2547 “ฮีโร่น้อย	1” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายพัชรพล		ปานรักษ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

53 2546 “สลายม็อบ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก			

54 2546 “จัดระเบียบ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรเชษฏ์		วัชรวิศิษฏ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

55 2546 “คืนสู่อิสรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนัทพล		ทิพย์วาทีอมร	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก		

56 2545 “ไม่มี” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล  

57 2545 “ชูก�าปั้นสู้” ภาพข่าวชมเชย
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรสีห์		อาศัยราษฎร์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

58 2545 “หนีไม่รอด” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธรรมศักดิ์		ทองจันทร์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

59 2545 “สิ้นอิสรภาพ” ภาพข่าวชมเชย
อันดับ	3

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ		ทองนวล		
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

60 2544 “แทบขาดใจ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายอนุชา		กมลาภิรมย์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

61 2544 “Risky	Ride” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์			พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

62 2544 “Water	Wait” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์			พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

63 2543 “หัวอกพ่อ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายภักดี	สุขเพิ่ม	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

64 2543 “สยบไอ้คลั่ง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุวสรรค์	ชมแก้ว	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

65 2543 “ขอชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไพฑูรย์		มนูญพงษ์พนัธ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

66 2542 “ใจสลาย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายจิตติศักดิ์		ตรีเดช
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
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67 2542 “หมากัดม็อบ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายชาญชัย		หล�าส�าเริง	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

68 2542 “เหตุการณ์น�้าท่วม	
จังหวัดจันทบุรี”

ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายไชยวัฒน์	พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

69 2541 “พิษยาอี” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายนิกูล		ก้วนเผ่า	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

70 2541 “เหาะนรก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายจักรี		ผดุงขันธ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

71 2541 “คลั่งยาบ้า” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ		ช่วยชูชาติ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

72 2541 “ผักบุ้งเหินฟ้า” ภาพข่าวเกียรติคุณ	 สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุวิทย์		สั่งสมธนะ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

73 2540 “คลั่ง” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายกัณหา		สร้อยน�้า	
หนังสือพิมพ์มติชน	

74 2540 “ทะลุอก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายภานุวัชร์		ธีฑัมพร	
หนังสือพิมพ์มติชน	

75 2540 “เมาคลั่ง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายวิชาตรี		ทับดวง	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

76 2539 “ไม่ตายแต่คางเหลือง” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายณฐัวุฒ	ิ	ศริทิรพัย์อนันต์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

77 2539 “โอ๊ย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

น.ส.สดุารตัน์	งามพริณุตระกูล	
หนังสือพิมพ์แนวหน้า	

78 2539 “ช่วยชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุทัศน์	บุญช่วยเหลือ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

79 2538 “เสียดาย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายอภิชาติ		จินากุล	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

80 2538 “คู่ทุกข์-คู่ยาก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายอภิชิต		จินากุล	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

81 2538 “ทาสยาม้า” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายเมธี		เข็มวงศ์ทอง	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

82 2537 “สามัคคีบาทา” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายชยาทิต		ทิศาภาคย์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

83 2537 “ย่างสด” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุพจน์		พรภักดี	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

84 2537 “หมดตัวแล้ว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายพะเยาว์		นาคาชล	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

85 2536 “ไฟนรก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิฑูร		ค�าวิมาน	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

86 2534 “หวาด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายพิสันต์		ใจการุณ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	
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87 2533 “ไฟการเมือง” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายโกศล		นาคาชล	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

88 2531 “หนีสุดชีวิต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายเสรี	สุไลมาน	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

89 2530 “ผู้มาเยือน” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

90 2529 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายปรีชา		โพธิ์เล็ก	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

91 2528 “นาทีชีวิต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิเชียร		ยุทธวิบูลย์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		

92 2527 “รอยเป้ือนท่ี	ซอย	101/1” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวีระ		มูลสุข	
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	

93 2527 “คนมักง่ายจ�าไว้” ภาพข่าวชมเชย อิศรา		อมันตกุล นายสมคิด		เตชะสินธุ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

94 2526 “เหตุเกิดเพราะน�้าท่วม” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิชิต		สุขพัฒน์	
หนังสือพิมพ์มติชน	

95 2526 “ดังขาดใจ” ภาพข่าวชมเชย อิศรา		อมันตกุล นายนพพร		เจริญเปี่ยม	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

96 2525 “โธ่ลูกพ่อ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสมชาย		จันทร	
หนังสือพิมพ์ข่าวสด	

97 2524 “สัตว์นรก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวีรพงษ์		กวยะปาณิก	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

98 2523 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวัลลภ		คล้ายพงษ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

99 2522 “ช่วยผมด้วย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรศักดิ์		หาญพิชิต	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

100 2521 “เฮือกสุดท้าย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิโรจน์		มุฑิตานนท์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

101 2520 “วายร้ายจนมุม” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิโรจน์		มุฑิตานนท์		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

102 2519 “ตอกอก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายณฐัวุฒ	ิ	ศริทิรพัย์อนันต์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

103 2518 “ภัยยามวิกาล” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายประวิทย์		ศรีประภา	
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

104 2518 “ระเบิดในสนามกีฬา
เชียงใหม่”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายประกิต		ปวรกุล	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

105 2517 “จลาจลพลับพลาชัย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสายัณห์		พรนันทรัตน์	
หนังสือพิมพ์เสียงใหม่	
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106 2516 “เหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	
นาทีเลือดและน�้าตา”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรินทร์		พนมเชิง	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

107 2515 “ปฏิบัติการจองเวร” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายประสงค์		แฟงเอม	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2559 ทวงสิทธิโฉนดทะเล	 “คน-ธรรมชาติ”	 
อยู่ร่วมกัน	อย่างสอดคล้องสมดุล

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์

2 2559 “ชาวบ้านแหงชกัธงรบ	อทิธพิลการเมอืง	
ผลประโยชน์ทับซ้อน	โค่นป่าท�าเหมือง”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์	

3 2559 “ข้าวโพดแสนไร่	 รุกป่า	 ต้นเหตุปัญหา
หมอกควัน”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์	

4 2558 “คุ้ยปม	 รีสอร์ทรุกภูทับเบิกจุดเริ่มต้น 
โม เดลบูรณาการแก ้ป ้ญหาแหล ่ ง 
ท่องเที่ยว”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์

5 2558 “ตแีผ่บ่อขยะแม่รมิกระตุน้ทุกฝ่ายตืน่ตวั
แก้ปัญหาได้ส�าเร็จ”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

6 2558 “พลังบริ สุทธิ์ชาวบ ้านป่าเหียงต ้าน 
โรงไฟฟ้าขยะ	ปักธงหมู่บ้านปลอดพิษ”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

ห นั ง สื อ พิ ม พ ์
ล า น น า โ พ ส ต 	์
จ.ล�าปาง

7 2557 พิษ	“ขยะไฮเทค” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
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8 2557 “มหัตภัยเงียบจอกหูหนู	รุกเขื่อนกิ่วลม” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์
จ.ล�าปาง

9 2556 “พะเยาโมเดล”	ปฏริปูท่ีดนิเพือ่เกษตรกร
หรือเอื้อนายทุน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

10 2556 ปลุกส�านึก	ล�าปาง	ฟื้น	“แม่วัง”	สายน�้า
แห่งชีวิต

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์	
จ.ล�าปาง

11 2555 “สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ	 ยุติแจก
เอกสารสิทธิที่ท�ากิน	2.5	แสนไร่”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

12 2554 ข่าว	“ต่อต้านถ่านหินทีท่่าทราย	ชัยชนะ
ท่ีแลกมาด้วยลมหายใจทองนาค	 เสวก
จินดา”	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
สยามรัฐ

13 2554 ข่าวเปิดโปงขบวนการรุกป่า	 สังคายนา
วังน�้าเขียว	คืนที่อยู่ให้กระทิง	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

14 2553 ข่าว	 “วิกฤตต้นไม้ใหญ่”	มรดกแผ่นดิน
หรือเอกชน	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
คมชัดลึก

15 2553 เ ถ า วั ลย ์ ถ ล ่ ม 	 ป ่ า แก ่ ง ก ร ะจาน	 
แก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับโลก	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

16 2553 ค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่	 มรดกโลก	
ปลุกกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

17 2552 ดับแผนขุดทรายให้สิงคโปร์	 ปกป้อง
ทรัพยากรมีค่าไทย	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน
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18 2552 ม ล พิ ษ ม า บ ต า พุ ด 	 จุ ด เ ป ลี่ ย น
อุตสาหกรรมไทย	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

19 2552 ค ้ า น ร ะ งั บ ส ร ้ า ง รู ป ป ั ้ น ก ว น อิ ม 
รุกที่หลวง	บดบังสะพานข้ามแม่น�้าแคว	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

20 2551 ตีแผ่ภัย	 “ฝายแม้ว”	 ทส.โหนโลกร้อน 
ผุดสิ่งแปลกปลอมในระบบนิเวศ

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

21 2551 เปิดโปง	 บุกรุกป่า	 จ.สุพรรณบุรี	 ผวจ.
เต้น	ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

22 2551 สกัดแผนฮุบป่า	 เอกชนเช่าอุทยาน 
แห่งชาติ

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

23 2550 “อ ้ าง โครงการแก ้น�้ าท ่ วม	 รุมขยี้ 
แม่ปิง”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
พล เมื อ ง เ ห นื อ	
(จ.เชียงใหม่)	

24 2550 “มหันตภัยร้าย!!!	มลพิษมาบตาพุด”	 ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ

25 2550 “วิกฤตมลพิษ	มาบตาพุด” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ	

26 2549 ตีแผ ่แผนฮุบ	 “ เกาะสมุย”	 รักษา 
ป่าต้นน�้า-จัดระเบียบที่ดิน	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

27 2549 คุ้มหรือไม่...?	 บูมอสังหาฯ-ท่องเท่ียว
สมุยตัวเร่งท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์	
ประชาชาติธุรกิจ
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28 2549 พิทักษ์	 “นีโม”	 อนุรักษ์ปลาสวยงามอยู่
คู่ทะเลไทย

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

29 2549 แฉขบวนการค ้ าปลาสวยงามส ่ ง 
อควาเรียมยักษ์

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
คมชัดลึก

30 2548 “ข่าวปฏิบัติการทวงคืนป่ากะปง” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

31 2547 ตีแผ่สารพิษแคดเมียมที่	“แม่ตาว” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

32 2547 สิทธิบัตร	โจรสลัดขโมยทรัพยากรไทย ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

33 2546 ส้มสายน�้าพิษ	 :	 อุตสาหกรรมใช้เคมี
ล้อมหมู่บ้าน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

34 2546 สวนส้ม	-	ดินแดงแห่งความกลัว ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

35 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน	:	บทสะท้อน
ความ ผิดพลาดและการ ทุจริ ต ใน
โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

36 2544 คดีประวัติศาสตร์	 :	 บทสะท้อนความ 
ล้มเหลวในการป้องกันอุบัติภัยจาก 
สารเคมี

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

37 2543 วิกฤตมลพิษฝั่งทะเลตะวันออก ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	 สมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน
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38 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์	60 ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

39 2542 ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย	 ปลุกส�านึก
สิ่งแวดล้อมไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

40 2541 ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์	 ต้ังงบซ่อนเร้น
ปัญหาเทคนิค

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

41 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์

42 2540 เขมือบพื้นที่ชุ่มน�้าสามร้อยยอด ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์

43 2539 พิษตะก่ัวโรงงานเถ่ือน	 คร่าชีวิตท�าลาย
สิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

44 2538 เปิดโปงแก๊งพราน	 ซี	 8	 ทลายเหมือง
เถื่อนกลางป่าทุ่งใหญ่

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ข่าวสด

45 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

46 2538 เบรกถมทะเลพัทยาใต้ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

47 2537 คว�่ากฎหมายถมทะเล	 เปิดทางงาน
แผ่นดิน

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน
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48 2537 ส.ป.ก.หลักเสื่อม		หยุดขบวนการตัดป่า
แจกเศรษฐี

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

49 2537 รณรงค์ปลุกจิตส�านึกกอบกู้วิกฤตน�้า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

50 2536 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

 

51 2536 ลกัลอบเผาขยะสารพษิกลางป่าอทัุยธานี ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

52 2536 มลพิษอุตสาหกรรมบาดแผลเรื้อรัง 
แห่งการพัฒนา

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

53 2535 มหันตภัยฝุ่นพิษโรงงานแม่เมาะ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

54 2535 น�้าพองเน่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

ห นั ง สื อ พิ ม พ ์
ไทยรัฐ

55 2534 รีสอร์ทงาบเขาใหญ่ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ

56 2534 ซีเกรทหมายเหตุคุณภาพชีวิตยุคนิกค์ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

57 2533 มหันตภัยเมืองชลบุรี	 อุตสาหกรรมพิษ
แน่นอิสเทรินซีบอร์ด

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการ
รายสัปดาห์
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58 2532 ปัญหาการปล่อยน�้าเสียและสารพิษของ
โรงงานอาหารฉายรังสี	การอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ป่า

สารคดี
ดีเด่น

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าว 
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
มติชน

59 2532 รณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม	
ด้านทรัพยากรป่าไม้	 ด้านประชากร	
ศิลปกรรม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	 สมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

นายวรพจน์	ณ	นคร
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ	

รางวัล “พิราบน้อย”  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์  
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกร

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภท
รางวัล

เจ้าของผลงาน

1 2559 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

2 2559 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

3 2559 ข ่าวเป ิดโปงช ่องทางทุจริตประมูล 
ต�าราเรียน	ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

4 2559 ข่าวแฉเด็กไทยยุคดิจิทัล	 ติดแคสเกม-
โชว์สด	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

5 2559 ข่าวบัตรทองไม่ตอบโจทย์	 แรงงานนอก
ระบบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

6 2559 ข่าวท้องไม่พร ้อมหาคนสวมสิทธิ์ ลูก 
ในครรภ์ผ่านเว็บไซต์	 ละเมิดสิทธิ์เด็ก 
ผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพง
แดง	 	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

7 2559 ข่าวตลาดดินแดงไร้ถังท�าขยะเกลื่อน	 ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

8 2559 ข่าวเปิดโปงกลุ่มลับค้าสัตว์ป่า	อิมพอร์ต
ค่างอินโด-มาเลย์

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	
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9 2559 ข่าว	มจษ.	รู้แล้วถูกร้องกลิ่นขยะประตู	2 
โชยแก้เกมจ้างเอกชนใหม่ท�างานถ่ีขึ้น- 
มีรถเก็บเองด้วย

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

10 2559 ข่าวน�้าแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง	 ร้านอาหาร
หลัง	มจษ.แห่ติดป้ายการันตี	

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น	

พิราบน้อย จนัทร์เกษมโพสต์-เพจ
เฟซบุ๊ก	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

11 2559 ข่าวระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

12 2559 ข่าวเด็กคืออนาคตของชาติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	

13 2559 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	 บรรณาธิกร
หนังสือพิมพ์	ดีเด่น

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

14 2558 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

15 2558 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

16 2558 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

17 2558 ข่าว	สตง.สั่ง	มจษ.เคลียร์ปม	บ.แม่บ้าน	
พนง.ไม่ครบตามสัญญาจ้ีปรบัเงนิ	1.4	หมืน่ 
ต่อวัน

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

18 2558 ข่าวระวังภัยทางเพศ	บวชเณรฤดูร้อน	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

19 2558 ข่าวเปิดโปงธุรกิจ	รพ.	แพ็คเกจสุขภาพ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

20 2558 ข่าวฝึกเหยี่ยวล่านกหว่ันท�าลายระบบ
นิเวศ

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

21 2558 ข่าวพบโคลิฟอร์มในน�้าแข็งท่ัว	 ม.บูรพา	
นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว	
มหาวิทยาลัยบูรพา

22 2558 ข่าวกล่ินขยะหาดเพชรบุรีคลุ้งท�านักท่อง
เที่ยวเผ่น

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึก
ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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23 2558 ข่าว	 การเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้าน
ในมหาวิทยาลยัไทยรบัประชาคมอาเซียน

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น	

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

24 2558 ข่าว	 แยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะ 
ให้มีประสิทธิภาพ...ท�าไมคนไม่แยก?

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์

25 2558 ข่าว	28	จุดเสี่ยง!	ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิด
เหตุโจรกรรม	

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

26 2557 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

27 2557 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

28 2557 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

29 2557 ข่าว	 ร.พ.จ่ายยามือสอง	 เภสัชหว่ัน 
ไร้คุณภาพ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

30 2557 ข่าวเปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย	 บัตร
นั่งรถ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์
โพสต์	 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

31 2557 ข่าวขนส่งไทยไม่เอื้อผู ้พิการจี้รัฐเร ่ง
พัฒนา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

32 2557 ข ่าววางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง	
ท�าลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

33 2557 ข่าวบ่อขยะหัวหินกล่ินคลุ้งแถมน�้าเสีย
ไหลลงแหล่งน�้า

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	

34 2556 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

35 2556 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

36 2556 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

37 2556 ข่าวธุรกิจเติมเงินมือถือ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

38 2556 ข่าวน�้าท่วมแม่กลอง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์			
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
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39 2556 ข่าวประเด็นตั๋วผีบอลระบาด ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์
โพสต์		มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

40 2556 ข่าว	“เทรนด์ฮิต	กินข้าว	ชมสัตว์” ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

41 2556 ข่าวขยะติดเชื้อ	ในรั้วสวนสุนันทา ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพง
แดง			มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

42 2556 ข่าวแห่สร้างฝายชะลอน�้า ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

43 2555 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

44 2555 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม	

45 2555 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	

46 2555 ข่าววิกฤติกระเป๋า	นร.ไทย	 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

47 2555 ข่าวแฉภัยมืดสื่ออนไลน์นักวิชาการ 
แนะวัยรุ่นสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

48 2555 ข่าววิชาเรียนรวมล้มเหลว	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพง
แดง	 	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา	

49 2555 ข่าวชูชัยบุรี	ท�าลายวิถีอัมพวา	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

50 2555 	ข่าวแฟชั่นทารุณสัตว์ตัดหู-หางสุนัข	 ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

51 2554 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

52 2554 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

53 2554 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	
จ.ชลบุรี
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54 2554 ข่าวผุดเว็บผลติเอเยนต์หวยใต้ดิน	หวังดงึ
วัยโจ๋สร้างเครือข่าย	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

55 2554 ข่าวแฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว	
หลอกเผยประวัติเร่ขายรายชื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

56 2554 ข่าว	ป.ตรี	8	พัน	ป.โท	3	หมื่น	แฉ	มช.	
รับจ้างท�าตัวจบอี้อ	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	

57 2554 ข่าว	 “คดีฟ้องโรงงานน�้าตาลวังขนาย 
คดีเงียบ	5	ปี	ชาวบ้านโวยแต่โรงงานยัง
เดินเครื่องฉลุย”	

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อินทนิล		
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

58 2553 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

59 2553 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

60 2553 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	

61 2553 ข่าวโวย	 มรภ.สารคามรุกป่าหนองโน	
วุฒิฯจี้คืนชาวบ้าน			

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

62 2553 ข่าว	หอพกัเถ่ือนรอบมหาวิทยาลยับูรพา	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

63 2553 ข่าวผลกระทบและการต่อต้านการจัดตั้ง
นิคมเหล็กฯ	จ.จันทบุรี	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

64 2553 ข่าวผลกระทบและการต่อ	ต้านการจดัตัง้
นิคมเหล็กฯ	จ.จันทบุรี	

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

65 2552 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

66 2552 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

67 2552 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

68 2552 ข่าวแฉแก๊งปั่นกระแสออนไลน์				 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	
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69 2552 ข่าวการสรรหาอธิการบดี	 และเส้นทาง 
ก า ร เ รี ย ก ร ้ อ ง สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ข อ ง
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

ข่าวฝึกปฏิบัติติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

70 2552 ข ่าวไล ่ ท่ีป ้าปุ ๊การพัฒนาท่ีอยู ่ เหนือ
คุณธรรม

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษม
สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

71 2552 ข่าวเทรนด์เลี้ยงปลาทะเล ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

72 2551 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

73 2551 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

74 2551 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

75 2551 ข่าวเตือนภัยคนใจบุญ	แก๊งเรี่ยไรเกลื่อน
เมือง

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

76 2551 ข่าวถังดับเพลิงหมดอายุ	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม		

77 2551 ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

78 2551 ข่าวหว่ันบ่อเกลือโคกพระท�าดินทรุด	
อบต.	แฉเองมีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ	

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม					

79 2550 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

80 2550 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

81 2550 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

82 2550 ข่าวลานกีฬา	กลางมลพิษ				 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

83 2550 ข่าวตะลึง!	 สารคาม-ยโสธร	 แหล่งพัก 
ไม้พะยูงเถื่อน		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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84 2550 ข่าวไฮไฟล์	(Hi5)	พระสงฆ์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย			

85 2550 ข่าวลานกีฬา	กลางมลพิษ	 ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

86 2549 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

87 2549 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

88 2549 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

89 2549 ข่าวการตดิตัง้เสารบั-ส่งโทรคมนาคมของ
บริษัท	ทรูคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

90 2549 ข่าวชาวบ้านครวญน�า้ประปาขุน่แดงหว่ัน
คุณภาพน�้าต�่ามาตรฐาน

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

91 2549 ข่าวเตรียมจัดสัมมนาร้านขายยาทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพขายยาคุมอันตราย
ให้นักศึกษา		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

92 2549 ข่าวแฟชั่นทรมานสัตว์ ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

93 2548 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

94 2548 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

95 2548 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิยาลัยเชียงใหม่

96 2548 ข่าวบุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

97 2548 ข่าวไวน์คูลเลอร์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

98 2548 ข่าวชาวบ้านครวญทนทุกข์	10	ปีน�้าเสีย
ท่ากระสังข์	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
สุรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

99 2547 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม



252

100 2547 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

101 2547 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	

102 2547 เรียกร้องสิทธิอัตราจ้างชนชั้นสองใน
มหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

103 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

104 2547 ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

105 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

106 2546 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

107 2546 หนังสือพิมพ์คลื่นประชา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

108 2546 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

109 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

110 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

111 2546 เปิดสัญญาทาส	จษ-บ.	ไทย	โฮมฟูด้	ต้นเหต ุ
อาหารแพง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

112 2546 แพทย์	มช.	ประท้วงทวงความยุติธรรม ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

113 2545 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์
สถาบันราชภฏัจนัทรเกษม
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114 2545 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัย		
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

115 2545 หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
สุรนารายณ์		สถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา

116 2545 นักศึกษา-เยาวชน	 คลั่งเกมออนไลน์	 
แร็คนาร็อก

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษม		
สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

117 2545 พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย	(ไม่) ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัย		
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

118 2545 อธิการ	 ม.อุบลแห่งประเทศไทย	 รับแก้
ผลวิจัยปากมูล

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน	
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

119 2545 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ย�่าอยู่กับที่ ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
สุรนารายณ์	 สถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา

120 2544 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

121 2544 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

122 2544 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

123 2544 มอญอพยพวอนขอสัญชาติ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา			จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

124 2544 ต่อด้านอธิการบดี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

125 2543 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

126 2543 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

127 2543 โรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อใครกันแน่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์		
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128 2543 ทรท.	พร้อมแก้วกิฤตหอมใหญ่	นักวิชาการ 
ช�าแหละนโยบายพักหนี้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

129 2542 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

130 2542 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	

131 2542 หนังสือพิมพ์รังสิต หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต

132 2542 ทุจริตการเลือกตั้งสภานักศึกษา ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์		
หนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัย

133 2542 จากมอืชายสูม่อืหมอ	:	ทางเลอืกนกัศกึษา
ไทย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์		

134 2542 บ่อส่าเหล้าส่อเค้าอันตราย ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์รังสิต	
มหาวิทยาลัยรังสิต		

135 2541 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

136 2541 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

137 2541 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	

138 2541 นักศึกษาแต่งงานเปิดเผย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	

139 2541 ลักลอบท้ิงขยะบนอุทยานแห ่งชาต ิ
ดอยสุเทพ-ปุย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่		

140 2541 หลอกรับสมัครงานเกลื่อนกรุง	เตือนอย่า
หลงเชื่อ	กม.เอาผิดไม่ได้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

141 2541 ลักลอบท้ิงขยะบนอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย

ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	

142 2540 หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา

143 2540 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

144 2540 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา
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145 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ			
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

146 2540 เกษตรโหดประกาศตัดรุ่นประจานน้อง
ทั่ว	มช.

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่		

147 2540 ชาวบ้านสะบ้าย้อยต้านโรงงานไฟฟ้า ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

148 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวสิ่งแวดล้อม
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

เริ่มปีแรก

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	

149 2539 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

150 2539 ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้นักศึกษา ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	

151 2539 แฉขบวนการค้ากาม	 น.ศ.ใช้เพจเจอร์- 
มือถือสั่งจอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ช้างแดง	
วิทยาลัยโยนก	

152 2539 เฉือนสนามบอลท�าที่จอดรถ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์		

153 2538 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

154 2538 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	

155 2538 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

156 2538 ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	

157 2538 ริชมอนเด้ลักลอบท�าวิจัย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่		

158 2538 ชี้ เหตุหมู ่บ ้านล่มสลายอวนรุนกวาด
ทรัพยากรเรียบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

159 2537 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

160 2537 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

161 2537 หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต
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162 2537 ธุรกิจบัตรปลอม	เกลื่อนถนนข้าวสาร ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

163 2537 วิกฤตขยะในจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่		

164 2537 ชาวน�้าพองวอนจริงใจแก้ปัญหา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

165 2536 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

166 2536 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

167 2536 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

168 2536 วิจัย	1	ปีหลังเหตุการณ์มลพิษแม่เมาะ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนั ง สื อพิ มพ ์ นิ สิ ต
นักศกึษา	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” สารคดีเชิงข่าวฝึกปฎิบัติ
ล�าดบั พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2559 สารคดเีชงิข่าว	เวิร์กแอนด์
ทราเวล	 ความเส่ียงบน 
เส้นทางเผชิญโชค	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 2559 สารคดีเชิงข่าว	 โพงพาง...	
ลมหายใจชาวเล

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์หอข่าว		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3 2559 สารคดเีชงิข่าว	ฝันร้ายของ
คนปลายน�้า	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 2558 สารคดีเชิงข่าว	 กดวีไอพี 
สิคะ...	รออะไรอยู่

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 2558 สารคดีเชิงข ่าว	 น�้ าตา 
แม่เฒ่า	ป่าไม้ชวิีตประเทศ
ชาติ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 2558 สารคดีเชิงข ่าว	 เด็กไร ้
สัญชาติยังมีความฝัน	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7 2557 สารคดีเชิงข่าว	 ความฝัน
ของเด็กชายไร้สัญชาติ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 2557 สารคดีเชิงข่าว	 ผืนป่าท่ี
หายไป

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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9 2556 สารคดีเชิงข่าว	“ป่าคือเรา	
เราคือป่า”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร

10 2556 สารคดีเชิงข่าว	 “บ้านปลา	
ธนาคารปู”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์รังสิต		
มหาวิทยาลัยรังสิต

11 2556 สารคดีเชิงข่าว	 “แมลงปอ	
คะน้า	และสารเคมี”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12 2555 สารคดีเชงิข่าว	ภาพสะท้อน 
คนงานข้ามชาต.ิ..เชยีงใหม่	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

13 2555 สารคดีเชิงข่าว	 น�้าตาจาก
มอืหมอ	เชือ่ใจ	ไว้ใจ	สิน้ใจ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 2554 สารคดีเชิงข่าว	“คนลาว
ไร้รัฐ”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15 2554 สารคดีเชงิข่าว	“Bikexenger	
อาชีพพิทักษ์โลก”		

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์		
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

16 2554 สารคดีเชิงข่าว	“ชาวบ้าน 
อ.บ้านค่าย	 รวมกลุ่มต้าน
โครงการอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว		
มหาวิทยาลัยบูรพา

17 2553 สารคดี	 เชิงข ่าว	 “พืช
เศรษฐกิจความมั่นคงทาง
อาหาร

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

18 2553 สารคดีเชิงข่าว	 “คนไทย
ใจเกาหลี	 ฤาจะเป็นหมา
ลายเสือ”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสอืพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม	

19 2553 สารคดเีชงิ	ข่าว	“เมือ่สนาม
เด็กเล่น...เป็นสนามม้า”	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

20 2552 สารคดีเชิงข่าว	 “ภูทับฟ้า	
เมื่อชาวบ้านทวงภูเขาคืน
จากเหมืองทอง”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

21 2551 ข ่าว	 “ วัน น้ีของลุ ่มน�้ า
สงคราม”	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22 2550 สารคดีเชงิข่าว	“ฤาไม้มะดัน 
จะสิ้นทามห้วยทับทัน”	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

23 2549 สารคดีเชิงข่าวเสียงร�่าไห้
จากแม่น�้าชี	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24 2548 ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี	ความ
คุ้มค่าบนความเสี่ยง

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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25 2547 สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิ
ในความรักให้แก่เด็ก

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี หนังสอืพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

26 2546 กลุ่มน�้าอัดเม็ด		2	องค์กร
ต่อต้านยาเสพติดโรค

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี หนังสอืพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

รางวัล ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2549 ข่าวถนนเขาราชสีห	์ :	 จากคดี
นายทุนรุกทางสาธารณะ	

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา
จังหวัดนครนายก

2 2549 ข่าวปัญหา	 “เยาวชนตราด”	
ความจริงที่ถูกปกปิด

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ
จังหวัดตราด

3 2548 ข่าวจบัทุจรติโฉนดท่ีดิน	881	ฮุบ
เขาหัวโม่งเกาะช้างตราดง

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ		
จังหวัดตราด

4 2548 ข่าวเปิดโปง!ขบวนการลักลอบ
ขุดทราย	ท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

5 2547 ปัญหาท่ีดิน	 “หว่างเขาตาด”	
ความล้มเหลวนโยบายแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ยอดเยี่ยม

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา	
จังหวัดนครนายก

6 2547 นิคมอตุสาหกรรมเชยีงแสนแท้ง ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ	
จังหวัดเชียงราย

7 2547 นักเรียน-นักศึกษาตราดไร ้
สัญชาติ

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ	
จังหวัดตราด

8 2546 เมอืงมหาวิทยาลยักับผลกระทบ
ด้านทรพัยากรป่าไม้เมอืงพะเยา

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ยอดเยี่ยม

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์พะเยารัฐ	
จังหวัดพะเยา

9 2546 บูรณะวัดพระสงิห์-กรมศลิปากร
ร่วมท�าลายเอง

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนั กข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสอืพมิพ์พลเมอืงเหนือ		
จังหวัดเชียงใหม่
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10 2546 ล�ารางสาธารณะ	 ในสภาพ
เป็นถนน...	 กว่าจะถึงวันนี้ท่ี	
“ศรีราชานคร”	ยอมคาย

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี

11 2546 แฉปมปัญหา…	 สถานการณ์
แม่น�้านครนายกเน่าเสีย

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา	
จังหวัดนครนายก

12 2545 ตึกสูงเชียงใหม่-ทิศทางพัฒนา
เมืองอลเวง

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ยอดเยี่ยม

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสอืพมิพ์พลเมอืงเหนือ 
รายสัปดาห์
จังหวัดเชียงใหม่

13 2545 สื่อมวลชนถูกแหกตา	ชาวบ้าน
รวมตัวต่อต้านโรงไฟฟ้าล�าภูรา

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวเสรี	
จังหวัดตรัง

14 2545 โรงแรมอัยปุระสร้างเขื่อนรุก
ทะเล	 สร ้างรีสอร ์ทรุกท่ีดิน 
ราชพัสดุ

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ	
จังหวัดตราด

15 2544 ถนนชีวิตน้องเปีย	ขนานปฏิรูป
การศึกษา

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ยอดเยี่ยม

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา	
จังหวัดสงขลา

16 2544 เปิดโปงทุจริตท่าเรือแหลมฉบัง ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ศรีราชา		
จังหวัดชลบุรี

17 2544 สัมปทานทรายแก ้วฉาวโฉ 	่
ข้าราชการ	นักการเมืองรุมทึ้ง

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ	
จังหวัดตราด

18 2543 แม่น�้าปิงถูกย�่ายี ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์		
จังหวัดเชียงใหม่

19 2543 หาดทรายด�ารักษาโรคได้จริง
หรือ

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว
นักหนังสือพิมพ ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ	
จังหวัดตราด

20 2542 ทะเลแหลมฉบังวิกฤต ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ยอดเยี่ยม

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ศรีราชา		
จังหวัดชลบุรี

21 2542 2	 ปี	 ท่อก๊าซไทย	 -	 มาเลย	์
ชุมชนแตกแยกเป็นเสี่ยง

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา	
จังหวัดสงขลา

22 2542 ผู้ประกอบการท่องเท่ียวอทิธพิล
รุกทะเลเกาะช้าง	 สร้างท่าเรือ
เฟอร์รี่

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ		
จังหวัดตราด



260

23 2542 เปิดโปงต�ารวจขโมย	เอทีเอ็ม ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวเสรี	
จังหวัดตรัง

24 2541 ป ั ญ ห า ป ล า ก ะ ตั ก ศึ ก ชิ ง
ทรัพยากรชายฝั่ง

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นยอดเยี่ยม

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา	
จังหวัดสงขลา

25 2541 เกมชิงนายกอบจังหวัดสงขลา 
1	 ปี	 ของการกระจายอ�านาจ 
ที่ล้มเหลว

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา	
จังหวัดสงขลา

26 2541 แม ่ น�้ า กกสาย ใน เน ่ าสนิ ท
กระทรวงวิทย์-กรมโยธาแย่งงบ
ประมาณคนเชียงรายรับกรรม

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เชียงราย		
จังหวัดเชียงราย

27 2540 การพิ จารณาขั้ น เ งิ น เดื อน
ต�ารวจ	สภอ.เมืองตรัง	อัปยศ

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวเสรี	
จังหวัดตรัง

28 2540 ทลายแก๊งสีกากี	 สภอ.เขาสมิง	
จังหวัดตราดยัดคดียาบ้าให ้
ชาวเขาสมิงแล้วรีดไถเงิน

ข่าวหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น	ชมเชย

สมาคม นักข ่ า ว 
นักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชามติ	
จังหวัดตราด
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1.	 นายกวี	 จงกิจถาวร	 พ.ศ.	2543,	2544
2.	 นายวีระ	 ประทีปชัยกูร	 พ.ศ.	2545,	2546
3.	 นางผุสดี	 คีตวรนาฎ	 พ.ศ.	2547,	2548
4.	 นายภัทระ	 ค�าพิทักษ์	 พ.ศ.	2549	
(เป็นนายกสมาคมฯ	ไม่ครบเทอม	มี.ค.-ต.ค.	2549		ลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	นางสาวนาตยา		เชษฐโชติรส	
อุปนายก	รักษาการแทน)
5.	 นางสาวนาตยา	 เชษฐโชติรส	 พ.ศ.	2550,	2551
6.	 นายประสงค์	 เลิศรัตนวิสุทธิ์	 พ.ศ.	2552,	2553
7.	 นายชวรงค์	 ลิมป์ปัทมปาณี	 พ.ศ.	2554,	2555
8.	 นายประดิษฐ์	 เรืองดิษฐ์	 พ.ศ.	2556,	2557
9.	 นายวันชัย	 วงศ์มีชัย	 พ.ศ.	2558,	2559
10.	นายปราเมศ	 เหล็กเพ็ชร์	 พ.ศ.	2560

ท�ำเนียบนำยกสมำคมนักข่ำวแห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2498)
1.	 นายอิศรา	 อมันตกุล	 พ.ศ.	2499,	2500,	2501
2.	 นายโชติ	 มณีน้อย	 พ.ศ.	2502,	2509,	2510,	2511,	2514
3.	 นายชาญ	 สินสุข	 พ.ศ.	2503
4.	 นายวิมล	 พลกุล	 พ.ศ.	2504,	2505
5.	 นายทวี	 เกตะวันดี	 พ.ศ.	2506,	2507,	2508
6.	 นายเชลง	 กัทลีรดะพันธุ์	 พ.ศ.	2512,	2513
7.	 นายเสถียร	 เกตุสัมพันธุ์	 พ.ศ.	2515,	2516
8.	 นายมานิจ	 สุขสมจิตร	 พ.ศ.	2517,	2518
9.	 นายปรีชา	 สามัคคีธรรม	 พ.ศ.	2519,	2520
10.	นายพงษ์ศักดิ์	 พยัฆวิเชียร	 พ.ศ.	2521
11.	นายประเวทย์	 บูรณะกิจ		 พ.ศ.	2522
12.	นายสุนทร	 ทาซ้าย	 พ.ศ.	2523	 	 	 	
(เป็นนายกสมาคมฯ	ไม่ครบเทอม	ลาออกไปเป็น	ส.ส.	นางสาววิภา	สุขกิจ	อุปนายก	รักษาการแทน)	
13.	นายก�าแหง	 ภริตานนท์	 พ.ศ.	2524,	2525
14.	นายทัศน์	 สนธิจิตร	 พ.ศ.	2526,	2527
15.	นางสาววิภา	 สุขกิจ	 พ.ศ.	2528,	2529
16.	นายส�าเริง	 ค�าพะอุ		 พ.ศ.	2530,	2531
17.	นายไพฑูรย์	 สุนทร	 พ.ศ.	2532,	2533
18.	นางบัญญัติ	 ทัศนียะเวช	 พ.ศ.	2534,	2535
19.	นายปราโมทย์	 ฝ่ายอุประ	 พ.ศ.	2536,	2537
20.	นายสมหมาย	 ปาริจฉัตต์	 พ.ศ.	2538,	2539
21.	นางชุติมา	 บูรณรัชดา	 พ.ศ.	2540,	2541
22.	นายกวี	 จงกิจถาวร	 พ.ศ.	2542

ท�ำเนียบนำยกสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ท�ำเนียบนำยกสมำคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ก่อตั้งเมื่อปี 2508)

1.	 นายเฉลิม	 วุฒิโฆสิต	 พ.ศ.	2508,	2509,	2512,	2513
2.	 นายเสฐียร	 พันธรังษี	 พ.ศ.	2510,	2511
3.	 นายประสิทธิ์	 ลุลิตานนท์	 พ.ศ.	2514,	2515
4.	 นางเสริมศรี	 เอกชัย	 พ.ศ.	2516,	2517,	2520
5.	 นายโชติ	 มณีน้อย	 พ.ศ.	2518,	2519
6.	 นายสมบูรณ์	 วรพงษ์	 พ.ศ.	2521,	2522
7.	 นายกิตติ	 ชูพินิจ	 พ.ศ.	2523,	2524
8.	 นายพอใจ	 ชัยะเวฬุ	 พ.ศ.	2525,	2526
9.	 นายศุภเกียรติ	 ธารณกุล	 พ.ศ.	2527,	2528,	2538,	2539
10.	นายไตรรัตน์	 สุนทรประภัสสร์	 พ.ศ.	2529,	2530
11.	นายบัณฑิต	 รัชวัฒนะธานินทร์	 พ.ศ.	2531,	2532,	2534,	2535
12.	นายเชาวน์	 รูปเทวินทร์	 พ.ศ.	2533
13.	นายสุทิน	 กาญจนไพบูลย์	 พ.ศ.	2536,	2537
14.	นายสมาน	 สุดโต	 พ.ศ.	2540
15.	นายสุวัฒน์	 ทองธนากุล	 พ.ศ.	2541,	2542
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ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร สมำคมฯ ประจ�ำปี 2560

	 คณะกรรมการบรหิาร	สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย		ซึง่ได้รบัเลอืกตัง้จากท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 
2560	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2560	ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2560	ที่ประชุมมีมติก�าหนด
ต�าแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ	เพื่อท�าหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ	ตามข้อบังคับข้อ	14	หมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	
ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายปราเมศ		 เหล็กเพ็ชร์	(ไทยรัฐ)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นายมงคล		 บางประภา	(บางกอกโพสต์)	 อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ
นายชัยฤทธิ์		 ยนเปี่ยม	(โพสต์ทูเดย์)	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
นายอนุชา		 เจริญโพธิ์	(บางกอกโพสต์)	 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
นางสาว	น.รินี		 เรืองหนู	(มติชน)	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ
นายปรัชญาชัย		 ดัชถุยาวัตร	(ไทยโพสต์)	 โฆษก
นายปรวิทย์		 เจนสมุทร	(แนวหน้า)	 เหรัญญิก
นายไพรัช		 มิ่งขวัญ	(เดลินิวส์)	 นายทะเบียน
นายลักษณะศักดิ์	โรหิตาจล	(เดลินิวส์)	 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
นายสิทธิชน		 กลิ่นหอมอ่อน	(แนวหน้า)	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
นายสุเมธ		 สมคะเน	(ไทยรัฐ)	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
นายชนะ		 ผาสุกสกุล	(ผู้จัดการ)	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
นายธนัชพงศ์		 คงสาย	(เนชั่น)	 กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายปรวิทย์		 เจนสมุทร	(แนวหน้า)	 กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุมนชยา		จึงเจริญศิลป์	(สยามรัฐ)	 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 
กรรมการควบคุมจริยธรรม
นายเรืองชัย		 ทรัพย์นิรันดร์	(มติชน)
นายสมาน		 สุดโต	(โพสต์ทูเดย์)
นายบรรยงค์		 สุวรรณผ่อง	(อีคอนนิวส์)
ดร.สุรศักดิ์		 จิรวัสตร์มงคล	(ผู้จัดการ)
นายจักร์กฤษ		 เพิ่มพูล	(ลานนาโพสต์)
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ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษำ สมำคมฯ  ประจ�ำปี 2560

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	 6	 ว่าด้วยการบริหารสมาคม	 ข้อที่	 16	 คณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าว 
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร	ครัง้ท่ี	2/2560	เม่ือวันท่ี	17	มนีาคม	2560	ท่ีประชมุมีมตแิต่งตัง้ 
ที่ปรึกษา	สมาคมฯ	ประจ�าปี	2560	ประกอบด้วย

1.	 นายมานิจ				 สุขสมจิตร	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2517,	2518)
2.	 นายพงษ์ศักดิ์	 พยัฆวิเชียร	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2521)
3.		นายสุนทร	 ทาซ้าย	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2523)
4.		นางบัญญัติ	 ทัศนียะเวช	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2534,	2535)
5.		นายปราโมทย์	 ฝ่ายอุประ	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2536,	2537)
6.		นายสมหมาย	 ปาริจฉัตต์	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2538,	2539)
7.		นางชุติมา	 บูรณรัชดา	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2540,	2541)
8.		นายกวี	 จงกิจถาวร	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2542),
	 	 	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2543,	2544)
9.		นายบัณฑิต	 รัชวัฒนะธานินทร์	 นายกสมาคมนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2531,	2532,	2534,	2535)
10.	นายสมาน		 สุดโต	 นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2540)
11.	นายสุวัฒน์				 ทองธนากุล	 นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2541,	2542)
12.	นายวีระ			 ประทีปชัยกูร	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2545,	2546)
13.	นางผุสดี			 คีตวรนาฎ	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2547,	2548)
14.	นายภัทระ	 ค�าพิทักษ์	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2549)
15.	นางสาวนาตยา	เชษฐโชติรส															นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2550,	2551)
16.	นายประสงค์		 เลิศรัตนวิสุทธิ์	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2552,	2553)
17.	นายชวรงค์		 ลิมป์ปัทมปาณี	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2554,	2555)
18.	นายประดิษฐ์	 เรืองดิษฐ์	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2556,	2557)
19.	นายวันชัย		 วงศ์มีชัย	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2558,	2559)
20.	นายจักร์กฤษ		 เพิ่มพูล	 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร สมำคมฯ ประจ�ำปี 2560

	 	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ข้อที่	16	คณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าว
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร	ครัง้ท่ี	2/2560	เมือ่วันท่ี	17	มนีาคม	2560	ท่ีประชมุมมีตแิต่งตัง้ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ	สมาคมฯ	ประจ�าปี	2560	ประกอบด้วยที่ปรึกษา	2	คน	และอนุกรรมการ	8	คน

1.		นายวันชัย	วงศ์มีชัย							 อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ที่ปรึกษา
2.		นายปราเมศ	เหล็กเพชร์	 นายกสมาคมฯ	 ที่ปรึกษา
3.		นายมงคล	บางประภา	 อุปนายกฝ่ายบริหาร	สมาคมฯ	 ประธาน
4.	 นายชัยฤทธิ์	ยนเปี่ยม	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
5.		ดร.อนุชา	เจริญโพธิ์	 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
6.		นางสาว	น.รินี	เรืองหนู	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
7.		นายปรัชญาชัย	ดัชถุยาวัตร	 กรรมการบริหารและโฆษก	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
8.		นายธนัชพงศ์	คงสาย	 กรรมการบริหารและเหรัญญิก	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
9.		นายลักษณะศักดิ์	โรหิตาจล	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
10.	นายชนะ	ผาสุกสกุล	 รองเลขาธิการ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจ�าปี 2560 
ประกอบด้วยที่ปรึกษา 3 คน และอนุกรรมการ 10 คน

1.		นายกวี	จงกิจถาวร	 อดีตนายกสมาคมฯ		 ที่ปรึกษา
2.		นางสาวบุญรัตน์	อภิชาติไตรสรณ์	 อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	 ที่ปรึกษา
3.		นายชวรงค์	ลิมป์ปัทมปาณี	 ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 ที่ปรึกษา
4.		ดร.อนุชา	เจริญโพธิ์	 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	 ประธาน
5.		นางธนิดา	ตัณศุภผล	 สื่อมวลชนอิสระ	 อนุกรรมการ
6.		นางสาวสุภาภรณ์	อัษฏมงคล	 สื่อมวลชนอิสระ	 อนุกรรมการ
7.		นางสาวกรชนก	รักษาเสรี	 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	 อนุกรรมการ
8.		นายวัสยศ	งามข�า	 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	 อนุกรรมการ
9.	 นายสถาปัตย์	แพทอง	 เนชั่นทีวี	 อนุกรรมการ
10.	ผศ.สิงห์	สิงห์ขจร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 อนุกรรมการ
11.	นางสาวเพ็ญโสภา	สุคนธรักษ์	 ไทยรัฐทีวี	 อนุกรรมการ
12.	นางสาวสุมนชยา	จึงเจริญศิลป์	 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
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คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ประจ�าปี 2560 
ประกอบด้วยที่ปรึกษา 6 คน และอนุกรรมการ 8 คน

1.		ดร.สุดารัตน์	ดิษยวรรธนะ	จันทราวัฒนากุล			ผู้อ�านวยการสถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ	ที่ปรึกษา
	 	 	 	 	 	 		สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2.		นายจักร์กฤษ	เพิ่มพูล	 	 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมฯ	 	 	 ที่ปรึกษา
3.		นายวันชัย	วงศ์มีชัย	 	 อดีตนายกสมาคมฯ	 	 	 	 ที่ปรึกษา
4.		นายบรรยงค์	สุวรรณผ่อง	 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมฯ	 	 	 ที่ปรึกษา
5.		ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์		 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ที่ปรึกษา
6.		ดร.สุรศักดิ์	จิรวัสตร์มงคล	 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมฯ	 	 	 ที่ปรึกษา
7.		นางสาว	น.รินี	เรืองหนู	 	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ	 	 	 ประธาน
8.		นายมงคล		บางประภา		 อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ	สมาคมฯ	 	 อนุกรรมการ
9.		นางสาวนิภาวรรณ	แก้วรากมุกข์	 อดีตเลขาธิการ	สมาคมฯ	 	 	 	 อนุกรรมการ
10.	นายชัยฤทธิ์	ยนเปี่ยม	 	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
11.	นางสาวมนัสชนก	สุรชัยกุลวัฒนา	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 	 อนุกรรมการ
12.	นางภัทราวดี	ธีเลอร์	 	 คณะนิเทศศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 อนุกรรมการ
13.	นายธนัชพงศ์	คงสาย	 	 เหรัญญิก	สมาคมฯ																												 อนุกรรมการ
14.	นายปรวิทย์		เจนสมุทร		 กรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ																	 อนุกรรมการและเลขานุการ

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ประจ�าปี 2560 
ประกอบด้วยที่ปรึกษา 7 คน และอนุกรรมการ 10 คน

1.		นายปราเมศ	เหล็กเพ็ชร์	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ที่ปรึกษา
2.		นายวันชัย	วงศ์มีชัย	 อดีตนายกสมาคมฯ	 ที่ปรึกษา
3.		นายประดิษฐ์	เรืองดิษฐ์	 อดีตนายกสมาคมฯ	 ที่ปรึกษา
4.		นายเสด็จ	บุนนาค	 อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	 ที่ปรึกษา
5.		นายเชษฐ์	สุขสมเกษม	 อดีตเลขานุการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	ที่ปรึกษา
6.		นางสาวกุลชาดา	ชัยพิพัฒน์	 ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน	ซีป้า		 ที่ปรึกษา
7.		นายจักร์กฤษ	เพิ่มพูล	 ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ		 ที่ปรึกษา
8.		นายชัยฤทธิ์	ยนเปี่ยม	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	 ประธาน
9.		นายมานพ	ทิพย์โอสถ	 อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
10.	น.ส.กรชนก	รักษาเสรี	 อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
11.	นายสุเมธ	สมคะเน	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
12.	นายสิทธิชน	กลิ่นหอมอ่อน	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
13.	นายปรัชญาชัย	ดัชถุยาวัตร	 โฆษก	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
14.	นางสาวหทัยรัตน์	พหลทัพ	 ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส		 อนุกรรมการ
15.	นางสาวขนิษฐา	เทพจร	 ผู้สื่อข่าวส�านักข่าวเนชั่น		 อนุกรรมการ
16.	นายเสกสรร	โรจนเมธากุล	 ช่างภาพ	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	 อนุกรรมการ
17.	นายชนะ	ผาสุกสกุล	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ								อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ประจ�าปี 2560 
ประกอบด้วยอนุกรรมการ 9 คน

1.		นายลักษณะศักดิ์	โรหิตาจล	 ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมฯ	 ประธาน
2.		นายไพรัช	มิ่งขวัญ	 นายทะเบียน	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ
3.		ว่าที่	ร.ต.กานต์	เหมสมิติ	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 อนุกรรมการ
4.		นางสาวชุติมณฑ์	ศรีข�า	 บ้านเมืองออนไลน์	 อนุกรรมการ
5.		นางสาวบุษดี	พนมภู	 บ้านเมืองออนไลน์	 อนุกรรมการ
6.		นางสาวธนิตา	อิศรา	 บ้านเมืองออนไลน์	 อนุกรรมการ
7.		นางสาวสุพัฒนา		บุญธรรม	 ส�านักข่าว	ไอ.เอ็น.เอ็น.	 อนุกรรมการ
8.		นายชาติชาย		สุขสมนึก	 หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย	 อนุกรรมการ
9.		นายศุภฤกษ์	ธงไชยฤทธิ์	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 อนุกรรมการ
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	 คณะกรรมการบรหิาร	สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	สมยัท่ี	18	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันท่ี	4	มนีาคม	
2560	-	4	มนีาคม	2561	ได้ร่วมกันก�าหนดยทุธศาสตร์ในการด�าเนินงานไว้	2	ยทุธศาสตร์	คือ	ยทุธศาสตร์หลกัท่ี	1	สทิธเิสรภีาพสือ่ 
สร้างภาคีสื่อและเครือข่ายในการขับเคลื่อน	เพื่อส่งเสริม	ปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ	และยุทธศาสตร์หลักที่	2	การพัฒนาสื่อสู่ความ
เป็นมืออาชีพ	 กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก	 ดูแลสวัสดิการ	 ส่งเสริมสวัสดิภาพสมาชิก	 พัฒนา
คุณภาพและศักยภาพนักข่าวภายใต้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ	 และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมนักข่าวภาคสนามให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสมาคมนักข่าวฯ

	 ในปี	2560	คณะกรรมการบริหาร	สมาคมฯ		ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	ท�าหน้าที่ในการด�าเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ข้างต้น		โดยแบ่งออกเป็น	5	คณะอนุกรรมการ	ดังนี้
	 	 1)	คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
	 	 2)	คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
	 	 3)	คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
	 	 4)	คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
	 	 5)	คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

1. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสิทธิเสรีภำพและกำรปฏิรูปสื่อ
	 ในปี	2560	คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมนักข่าวฯ	ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อท�า
หน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน	โดยนักข่าวจะต้องมีอิสรภาพ	เสรีภาพในการท�างาน	ไม่ถูกคุกคาม	
แทรกแซงทั้งจากกลุ่มทุน	รัฐ	และผู้มีอิทธิพล	โดยมีกิจกรรมดังนี้					
 1.1.งานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพ
	 	 1.1.1	โครงการวนัเสรีภาพสือ่มวลชนโลก	(World	Press	Freedom	Day)	เป็นโครงการตอ่เนือ่งทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ�า	ทกุ
วันท่ี	3	พฤษภาคม	เนือ่งจากเป็นวันท่ีองค์การการศกึษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต	ิหรอื	ยเูนสโก	ได้เสนอให้
สมชัชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาต	ิประกาศให้วันท่ี	3	พฤษภาคมของทุกปี	เป็นวนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก	เพือ่ย�า้เจตนารมณ์
และหลักการท่ีเป็นพ้ืนฐานของเสรีภาพส่ือมวลชนท่ัวโลก	 ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก	 ตั้งแต่เมื่อปี	 2543	 สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่ือมวลชน 
ในเอเชียอาคเนย์	จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด
	 	 ในปี	 2560	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับองค์กรสื่อมวลชนเครือข่าย	 กว่า	 30	 องค์กร	
อาทิ	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ,	สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,	สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,	สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,	สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์,	สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย	และองค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนอื่นรวม	 30	 องค์กร	 จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก	 โดยมีนักการทูตซึ่งประจ�าอยู่ใน
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน	 เพื่อเป็นการรวมพลังต่อสู้กับความพยายามของบางฝ่าย	 ที่มีจุดประสงค์ออกกฎหมายเพื่อคุกคามสิทธิ	
เสรีภาพสื่อมวลชน	กรณีที่		“สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)”	ผลักดันร่างกฎหมายที่หวังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขีดกรอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน	คือ	“ร่างพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	ส่งเสริมจริยธรรม	และมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน”	ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อผ่านที่ประชุม	สปท.	แล้วจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	และส่งต่อ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	เพื่อบัญญัติเป็นกฎหมายใช้ต่อไป	โดยการจัดเสวนาหัวข้อ	“เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”	
เมื่อวันพุธที่	3	พฤษภาคม	2560

รำยงำนกิจกรรม 
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 18
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	 	 การรณรงค์ในปีน้ีใช้ธมี	“หยดุตทีะเบียนสือ่	หยดุครอบง�าประชาชน”	เป็นเนือ้หาหลักในการรณรงค์เรยีกร้องให้ทุกฝ่าย 
ต่อสู้กับความพยายามท่ีจะออกกฎหมายเพื่อคุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน	 ท่ีส�าคัญเป็นสโลแกนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ	 
จากกิจกรรมการประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกอีกด้วย
	 	 1.1.2	สนับสนุนการด�าเนินการของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย	เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนด้านสวัสดิการ 
นักข่าว	 โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเลขทะเบียนท่ี	 กธ.1114	 เม่ือ	 26	 กันยายน	 2555	 โดยมีนายสุเมธ	
สมคะเน	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	เป็นประธาน
	 นอกจากนี้	ได้มีการจัดการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหภาพแรงงานอื่นๆ	ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“พิราบ
แรงงาน”	โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะคนท�างาน		โดยได้รับการสนับสนุนจาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		
 1.2 งานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว ในปี 2560 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ได้จัดการ
อบรมขึ้น 2 หลักสูตร
	 	 1.2.1	การอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร	“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรนุแรงและภยัพบัิต	ิรุน่	8	(Safety	Training)” 
สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	จัดการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร	“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรนุแรงและภยัพบิตั”ิ 
ขึน้เพือ่ให้ผูส้ือ่ข่าวและช่างภาพ	จากสือ่หนังสอืพมิพ์	สถานีโทรทัศน์และวิทย	ุได้เรยีนรูเ้รือ่งการท�าข่าวอย่างปลอดภยัในสถานการณ์
ที่มีความเสี่ยง	สามารถรายงานข่าวภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย	1.	การเตรียมความพร้อม
ก่อนลงพืน้ท่ีปฏบิตังิานของทีมข่าว	2.	การบรหิารความเสีย่ง	3.	การรายงานข่าวในสถานการณ์อนัตราย	ภาษาท่ีใช้ในการรายงาน
ข่าว	4.	การปฐมพยาบาล	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	-	วันอาทิตย์ที่	23	กรกฎาคม	2560	ณ	อุทยานแห่งชาติน�้าตกสามหลั่น	จ.สระบุรี	
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	 สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย,	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 (สพฉ.),	 กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	(Thai	Media	Fund),	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	ช่อง	7,	บริษัท	เทรนด์	วีจี	3	(ไทยรัฐทีวี),	
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี,	สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์	และบริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
		 	 1.2.2	 การอบรมหลักสูตร	 “กฎหมายแรงงานส�าหรับสื่อมวลชน”	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย	 ร่วมกับสภาทนายความ	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 จัดการอบรมหลักสูตร	 “กฎหมายแรงงาน
ส�าหรับสื่อมวลชน”	เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน	เพื่อให้เท่าทันความผันผวนทางเศรษฐกิจ	สถานการณ์การ
เลกิจ้าง	และการเปิดโครงการสมคัรใจลาออกของสือ่มวลชนหลายส�านักท่ีมมีาอย่างต่อเนือ่ง	จดัในวันอาทิตย์ท่ี	6	สงิหาคม	2560	
ณ	สภาทนายความ	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ถนนพหลโยธิน	กรุงเทพฯ	ทั้งนี้	ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถซักถาม	แสดงความคิดเห็น 
หรือตั้งข้อสังเกตผ่านกรณีศึกษา	 รวมถึงมีการถ่ายทอดภาคปฏิบัติของการต่อสู้คดีแรงงานผ่านเวที	 “ศาลจ�าลอง”	 จากคณะ
วิทยาการได้อีกด้วย
 1.3 งานติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพและสถานการณ์สื่อ
							 ในปี	2560	เป็นปีท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายสทิธเิสรภีาพและการปฏริปูสือ่	และเพือ่นสือ่มวลชน	ยงัคงต้องท�างานภายใต้ 
ข้อจ�ากัดของค�าสั่งอ�านาจพิเศษ	 ตามมาตรา	 44	 ตลอดจนท่าทีและทัศนคติของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อการท�างานของสื่อมวลชน	
อีกทั้งกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	ผลักดัน	“ร่างพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	ส่งเสริม
จริยธรรม	และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน”	โดยหวังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อขีดกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน	เปิดช่องทางที่
จะให้นักการเมือง	ข้าราชการ	สามารถใช้อ�านาจแทรกแซง	ควบคุมการท�าหน้าที่ของนักข่าวมืออาชีพ	ผ่านสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาติได้	ซึ่งเป็นการคุมสื่อแบบเบ็ดเสร็จ	ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ	ที่ก�าหนดเอาไว้ชัดเจนว่า
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
							 คณะอนกุรรมการฝ่ายสทิธเิสรภีาพและการปฏริปูสือ่	จงึร่วมกับเพือ่นสือ่และองค์กรวิชาชพีสือ่	ประกาศจดุยนืคัดค้าน
ทุกรูปแบบให้ถึงที่สุดต่อแนวคิดของ	สปท.	(ดูแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องท้ายเล่ม)
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2. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
	 ในปี	2560		คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ	แบ่งงานออกเป็น	5		กลุ่มงาน	คือ
 2.1. ด้านการอบรม สมาคมฯ ได้จัดท�าโครงการด้านการฝึกอบรมจ�านวน 2 หลักสูตร คือ
	 	 2.1.1	การอบรมเชงิปฏบิตักิารนักข่าวพริาบน้อยรุน่	20	เป็นโครงการต่อเน่ืองจดัขึน้เป็นปีท่ี	20		ซึง่หากนบัถึงปัจจบัุนมี
นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมกว่า	1,000	คนแล้ว	มวัีตถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาวิชาชพีสือ่สารมวลชนด้านสิง่พิมพ์		(Professional 
Development)	ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ	(Ethics	Responsibility)		และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
องค์กรเพือ่สงัคม	(Organizational	Social	Responsibility)	ซึง่นักศกึษาท่ีเข้าร่วมอบรมได้มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ท้ังกับ 
เพือ่นนักศกึษาจากต่างสถาบันและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับนกัข่าวรุน่พีท่ี่ท�างานท้ังในภาคสนาม	และในส่วนของผู้บรหิารงานข่าว 
อนัเป็นการเตรยีมพร้อมในการเข้าสูวิ่ชาชพี	นอกจากนีย้งัเป็นกระบวนการปลกูฝังอดุมคตใิห้กับนักศกึษาด้วย	ในรุน่ท่ี	20	มนัีกศกึษา 
ท่ีเรยีนด้านหนงัสอืพมิพ์จากสถาบันอดุมศกึษาจากท่ัวประเทศเข้าร่วมอบรมจ�านวน	44		คน	จาก		25		สถาบนั	จดัเมือ่วันพฤหัสบดีท่ี 
30	พฤศจกิายน	–	วันอาทิตย์ท่ี	3	ธนัวาคม		2560	ณ	รสีอร์ทบ้านสวนทรายทอง	อ�าเภอบางคนที		จงัหวัดสมทุรสงคราม	ได้รบัการ 
สนับสนุนงบประมาณจากบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มหาชน
	 	 ในการอบรมครัง้น้ีได้เพิม่กระบวนการฝึกฝนนักศกึษาในการเขยีนข่าวเพิม่ขึน้อกีขัน้ตอนหน่ึง	โดยนักศกึษาทุกคนจะต้อง 
ส่งผลงานข่าวเข้าร่วมโครงการ	TJA		Cyber	Reporter	อย่างน้อยคนละ	2		ชิ้นงาน	และจะมีการประกาศผลรางวัลในวันศุกร์
ที่	4	มีนาคม	2561
	 	 2.1.2		การอบรมเชิงปฏิบัติการ	วารสารศาสตร์มือถือส�าหรับนักข่าว	ปี	2560		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	เพือ่เป็นการพฒันาและส่งเสรมิให้บุคลากรในวิชาชพีสือ่มวลชน	มีความพร้อมรบัมือกับบรบิทใหม่ของสงัคมท้ังในด้าน 
ความรู้ท่ัวไป	 และการพัฒนาวิชาชีพส่ือสารมวลชนด้านสื่อดิจิทัล	 ตลอดจนเทคนิคการรายงานข่าวโดยใช้อุปกรณ์มือถือ	 
เพื่อให้ผู้สื่อข่าวท�าหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	และเป็นการเสริมทักษะที่จะช่วยให้การท�างานของผู้สื่อข่าว
ในปัจจุบันง่ายขึ้น	สะดวกขึ้น	จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่		5		พฤศจิกายน		2560	ณ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
มีสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรม	28	คน	
 2.2 กลุม่งานเสวนาและสือ่สารสาธารณะ ได้มกีารจดัท�าโครงการในกลุม่งานเสวนาและสือ่สารสาธารณะ จ�านวน 3 กิจกรรม 
ดังนี้
	 	 2.2.1	ราชด�าเนนิเสวนา	เป็นโครงการท่ีด�าเนินงานต่อเนือ่งมาเป็นปีท่ี	19		ซึง่เป็นความรเิริม่จากสมยัท่ีนายกวี	จงกิจถาวร 
เป็นนายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2542)	มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพและอยู่บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริง	 	 โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�าถามนักข่าว	 เพื่อเป็นการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	
ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่าง	ๆ	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม
	 	 ในปี	พ.ศ.	2560	ได้จดัราชด�าเนินเสวนาไปจ�านวน	7	ครัง้	สามารถตดิตามเน้ือหาราชด�าเนนิเสวนาได้ท่ี	www.tja.or.th
	 	 1.	ราชด�าเนินเสวนา	หัวข้อ	“ถอดบทเรียนความไม่เป็นธรรมในการใช้กฎหมายปิดปากสื่อ”	วันที่	4	มิถุนายน	2560
	 	 2.	ราชด�าเนินเสวนา	หัวข้อ	“ข่าวเปรี้ยว	ข่าวเปรี้ยง!	สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย?”	วันที่	9	มิถุนายน	2560
	 	 3.	ราชด�าเนินเสวนา	“85	ปี	ประชาธิปไตย	จะไปไหนดี?”	วันที่	23	มิถุนายน	2560
	 	 4.	ราชด�าเนินเสวนา	หัวข้อ	“2	ปี	สปท.สังคมได้อะไรจากการปฏิรูป”	วันที่	23	กรกฎาคม	2560
	 	 5.	ราชด�าเนินเสวนา	หัวข้อ	“ปลุกข้อหา	มาตรา	116	อุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศ?”		วันที่	3	กันยายน	2560
	 	 6.	ราชด�าเนินเสวนา	หัวข้อ	“ภาษาไทย	ภาษาสื่อ”		วันที่	15	ตุลาคม	2560
	 	 7.	ราชด�าเนินเสวนา	หัวข้อ	“ปฏิรูปงานสอบสวน?	ให้ยุติธรรมกับประชาชน”		วันที่	12	พฤศจิกายน		2560
	 	 2.2.2.	 รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว	 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
กับส�านักข่าวไทยและบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	ออกอากาศทางสถานีวิทยุ	อสมท		FM	100.5	Mhz	ทุกวันอาทิตย์เวลา	
11.00-12.00	 น.	 เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ	 รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราว 
ท่ีเก่ียวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบ	 การวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป	 โดยเน้นความหลากหลาย 
ของประเด็นข่าว	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	การต่างประเทศ	และอื่นๆ	ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
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	 	 ส�าหรบันักจดัรายการประจ�าปี		2560	มจี�านวน	11	คนคือ	1.	นายมงคล		บางประภา	2.	นายราม	อนิทรวิจติร	3.	นายจรีพงษ์ 
ประเสรฐิพลกรงั	4.	นางสาวดารากาญจน์		ทองลิม่	5.	นายสทิธชิน		กลิน่หอมอ่อน	6.	นายธนชัพงศ์		คงสาย	7.	นางสาวพมิพ์นารา 
ประดับวิทย์			8.	นางสาวนันทพร		ทาวะระ			9.	นายบัญชา		จันทร์สมบูรณ์	10.	นางสาวดารินทร์		หอวัฒนกุล		11.	นายบัญชา 
จันทร์สมบูรณ์				
	 	 ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่		www.tja.or.th
	 	 2.2.3	 www.tja.or.th	 เป็นเว็บไซต์ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ	 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	ท้ังประชาสมัพนัธ์กิจกรรม,รายงานกิจกรรม,	กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง,	ประวัตคิวามเป็นมา	จดุยนืและท่าทีของสมาคมฯ 
ต่อสถานการณ์ต่างๆ	ของบ้านเมอืง	รวมท้ังการบันทึกผลงานข่าวท่ีได้รบัรางวัลประเภทต่างๆ		และเป็นชมุชนออนไลน์ของนักวิชาการ 
และวชิาชพีสือ่สารมวลชน	ในการแลกเปลีย่นทศันะของนกัวชิาการและนกัวชิาชีพด้านสือ่สารมวลชน	และน�าเสนอขา่วสารความ
เคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน
 2.3 กลุ่มงานหนังสือ ในปี 2560  ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�าหนังสือรวม  
2  เล่ม ดังนี้
	 	 2.3.1	จุลสารราชด�าเนิน	ในปี	2560		สมาคมฯ	ได้จัดท�าวารสารราชด�าเนินโดยออกเป็นรายสามเดือนจ�านวน	2	ฉบับ	 
ฉบับท่ี	33		เน้ือหาหลกัคือ	หยดุตทีะเบียนสือ่	หยดุครอบง�าประชาชน			มนีายวรพล	กิตตริตัวรางกูร	เป็นบรรณาธิการ	และฉบับท่ี		32 
เนื้อหาหลักคือ	น้อมร�าลึกถึงในหลวง	รัชกาลที่	9	มีนายวรพล	กิตติรัตวรางกูร	เป็นบรรณาธิการ
	 	 อ่านเนื้อหาจุลสารราชด�าเนินฉบับย้อนหลังได้ที่	www.tja.or.th
	 	 2.3.2	หนังสอืวันนักข่าว		“สือ่มอือาชพี	ในภมูทัิศน์ใหม่”		หนังสอืวันนักข่าวเป็นหนังสอืรายงานประจ�าปีท่ีสมาคมนกัข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการข่าวและหนังสือพิมพ์	ตลอดจนรายงานกิจกรรมของ
สมาคม		และท�าเนียบรายชื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เป็นสมาชิกสมาคม		เนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง		“การปรับตัวของ
สื่อหลักในปัจจุบัน	(ภูมิทัศน์ใหม่)”	มีนายวรพล	กิตติรัตวรางกูร	เป็นบรรณาธิการ	มีการแจกจ่ายหนังสือวันนักข่าวถึงมือสมาชิก	
สมาคมฯ	ในวันที่	4	มีนาคม	2561	ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมฯ
 2.4. กลุ่มงานประกวดข่าว
	 	 2.4.1	 การประกวดรางวัลอิศรา	 อมันตกุล	 ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม	 ประจ�าปี	 2560	 สมาคมนักข่าว 
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้รบัมอบหมายจากมลูนิธอิศิรา	อมนัตกุล	ให้ด�าเนินการจดัการประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเยีย่ม 
รางวัลอศิรา	อมนัตกุล	เพือ่เป็นการร�าลกึถึงนายอศิรา	อมนัตกุล	นายกสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและนกัหนงัสอืพิมพ์ 
ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม	 โดยด�าเนินการจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี	 2515	 ส�าหรับในปี	 2560	 มีผลงาน 
งานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน		13		ข่าว	จากหนังสือพิมพ์		7		ฉบับ	และส่งผลงาน 
ภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน		63	ภาพ	จากหนังสือพิมพ์	7	ฉบับ
	 	 2.4.2	 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	 ประจ�าปี	 2560	 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	สมาคมฯ	ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสิง่แวดล้อมเป็นผู้ด�าเนนิการจดัการประกวด	
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ซึ่งจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี	2532	ส�าหรับในปี	2560		มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด
จ�านวน	3	ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	3	ฉบับ
	 	 2.4.3	การประกวดรางวัลพริาบน้อย	ประจ�าปี	2560	เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏบัิตขิองนักศกึษาในสถาบันอดุมศกึษา
ท่ีมกีารท�าหนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏบิตั	ิโดยแบ่งการประกวดออกเป็น	2	รางวัล	7	ประเภท	คือ	รางวัลพริาบน้อย	ประกอบด้วย		1.	ประเภท 
หนังสือพมิพ์ฝึกปฏบัิต	ิ2.	ประเภทข่าวฝึกปฏบัิต	ิ3.	ประเภทข่าวและสารคดีเชงิข่าวสิง่แวดล้อมฝึกปฏบัิต	ิ4.	ประเภทข่าวออนไลน์
ฝึกปฏิบัติ	5.	ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ		6.	ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ		และรางวัลริต้า	ปาติยะเสวี	คือประเภท
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ		เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2536	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์
และการท�าขา่วของนิสตินกัศึกษาวชิานเิทศศาสตร	์และวารสารศาสตร์		ในสถาบนัอดุมศึกษาต่างๆ	และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
ระหว่างสถาบันการศึกษา		กับสมาคมฯ	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ในปี	2560	
มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้		
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	 	 1.	หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์		จ�านวน	12		ฉบับ	จากสถาบันการศึกษา	11		สถาบัน
	 	 2.	นิตยสารฝึกปฏิบัติ			จ�านวน		4		ฉบับ	จากสถาบันการศึกษา	4		สถาบัน
	 	 3.	สารคดีเชิงข่าว						จ�านวน		18		ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	8	ฉบับ	สถาบันการศึกษา	7	สถาบัน
	 	 4.	ข่าวฝึกปฏิบัติ							จ�านวน		23	ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	11	ฉบับ	สถาบันการศีกษา	10	สถาบัน
	 	 5.	ข่าวสิ่งแวดล้อม					จ�านวน		15		ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	7	ฉบับ	สถาบันการศึกษา	6	สถาบัน
	 	 6.	ข่าวออนไลน์								จ�านวน		8		ข่าว	จากสถาบันการศึกษา	4	สถาบัน

3. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและสมำชิกสัมพันธ์
	 ในปี			2560		คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แบ่งงานออกเป็น	2	
กลุ่มงาน	คือ
 3.1 งานด้านสมาชิกสัมพันธ์
	 	 3.1.1	อบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	แบบครบวงจร			สมาคมนกัข่าวฯ	ได้ให้ความส�าคัญกับการจดัอบรมสร้างอาชพีเสรมิ 
ส�าหรับสื่อมวลชน	 เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจ	 และการเปลี่ยนแปลงในแวดวงวิชาชีพที่หลายองค์กรสื่อมีแนวโน้มปรับโครงสร้าง
องค์กร	ลดจ�านวนพนักงานอย่างต่อเนื่อง	สมาคมนักข่าวฯ	จึงมีก�าหนดจัดกิจกรรม	อบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	แบบครบวงจร 
จนถึงขั้นตอนการแปรรูปเพื่อจ�าหน่าย	 ระหว่างวันเสาร์ท่ี	 5	 -	 วันอาทิตย์ท่ี	 6	 สิงหาคม	 2560	 ณ	 “กระท่อมเห็ด	 ฟาร์ม” 
อ�าเภอบางบัวทอง	จงัหวัดนนทบุร	ี	เพือ่ให้ผู้ท่ีผ่านการอบรมเรยีนรูเ้ทคนคิการเพาะเห็ดต้นทุนต�า่	ปลกูง่ายและรายได้ดีไปประกอบ
อาชพีเสรมิ	เพือ่เพิม่รายได้และลดรายจ่ายในครวัเรอืน		ตลอดจนสามารถพึง่พาตนเองได้บนพืน้ฐานแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
มีสื่อมวลชนเข้าร่วมการอบรมจ�านวน	20	คน
 3.2 งานด้านสวัสดิการสมาชิก
	 	 3.2.1	 ทุนการศึกษา	 สมาคมฯ	 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมฯ	 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาท่ีมอบให้กับ
สมาชิกสมาคมฯ	และทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา	สมาชิก	ดังนี้
	 	 		1)	ทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา	สมาชิก	สมาคมฯ	แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1.	ทุนส่งเสริม
การศกึษา	เป็นทุนแบบรายปี	2.	ทุนต่อเน่ือง	เป็นทุนท่ีมอบให้แบบต่อเน่ืองตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	-	ระดบัปรญิญาตร	ีโดยได้รบั 
การอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี	ปีละ	10	ทุน	ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว	100	คน
	 มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 24	 เมษายน	 2559	 ได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น	 2	
ประเภท		คือ	1.	ทุนส่งเสริมการศึกษา	เป็นการให้ทุนแบบรายปี	โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา	สมาชิก
สมาคมฯ	มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�านวน	101	ทุน	ทุนละ	4,000	บาท	เป็น	เงิน	404,000	บาท	และ	2.	ทุนต่อเนื่องได้รับ 
การสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย	โดยในปี		2560	ได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีก	14	ทุน		
	 	 3.2.2	 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	 สมาคมฯ	 ได้จัดท�าประกันชีวิต
กลุ่มให้กับสมาชิกที่ช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปีกับบริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	 	
	 	 3.2.3	 การจัดท�าโครงการสวัสดิการผู้ป่วยนอกร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน	 เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพให้
กับสมาชิก	สมาคมฯ	ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน	2	โรงพยาบาลคือ	โรงพยาบาลเวชธานีและโรงพยาบาล
พญาไท	โดยสมาชิกสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ	1,500	บาท	ต่อคน	คนละ	6	ครั้งต่อปี	และมีนโยบาย 
ที่จะประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ	ในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ	ทั้ง	4	มุมเมือง
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4. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ
	 ในปี		2560		คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		แบ่งงานออกเป็น	3	
กลุ่มงาน	คือ
 4.1 กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ
	 	 4.1.1	โครงการแลกเปลีย่นความสัมพนัธ์สือ่มวลชนไทย-เวียดนาม	ดร.อนชุา	เจรญิโพธิ	์อปุนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ 
และนายชวรงค์	ลิมป์ปัทมปาณี	ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	และที่ปรึกษาสมาคมฯ	น�าคณะรวม	8	คน	เดินทางเยือน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเวลา	7	วัน	ตามค�าเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม	(Vietnam	Journalists	Association)	
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของแต่ละประเทศ	 โดยในปีนี้	 คณะได้เดินทางเยือน
กรุงฮานอย	ซาปา	และนครโฮจิมินห์	ระหว่างวันพุธที่	18	-	วันอังคารที่		24	ตุลาคม	2560
	 	 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนจนี-ไทยน้ีเป็นโครงการท่ีสลบักันเป็นเจ้าภาพต้อนรบัคณะสือ่มวลชนจาก
แต่ละประเทศ	 เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี	 	 2542	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่ือมวลชนของท้ังสองประเทศอีกท้ังยังเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
	 	 4.1.2	โครงการแลกเปลีย่นความสมัพันธส์ื่อมวลชนไทย-ลาว	นายปราเมศ	เหลก็เพช็ร์	นายกสมาคมฯ	และนายชวรงค์ 
ลิมป์ปัทมปาณี	 ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาต	ิ และท่ีปรึกษาสมาคมฯ	 น�าคณะรวม	 8	 คน	 เดินทางเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว	เป็นเวลา	7	วัน	ระหว่างวันพฤหัสบดท่ีี	7	-	วันพธุท่ี	13	ธนัวาคม	2560	ตามค�าเชญิของสมาคมนกัข่าวลาว 
(Lao	 Journalists	 Association)	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของแต่ละประเทศ 
โดยในปีนี้	คณะได้เดินทางเยือนเมืองหงสา	แขวงไซยะบุรี	แขวงหลวงพระบาง	และนครหลวงเวียงจันทน์	ซึ่งได้มีการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจร่วมระหว่าง	2	สมาคม	ฉบับใหม่	ที่จะมีระยะเวลา	2	ปี	ระหว่างปี	2561	ถึง	2562	ด้วย	สนับสนุนงบประมาณ
โดยบริษัท	ช.การช่าง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนลาว-ไทยน้ี	เป็นโครงการท่ีสลบักันเป็นเจ้าภาพต้อนรบัคณะสือ่มวลชนจาก
แต่ละประเทศ	เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ	อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ	เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี		2530
	 	 4.1.3	โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนจนี-ไทย		Mr.	Gong	Zhengwen			Vice	President	and	Editor-in- 
Chief	of	Hunan	Daily	น�าคณะสมาคมนกัข่าวจนี	(All-China	Journalists	Association)	จ�านวน	5	คน	เดินทางเยอืนประเทศไทย
เป็นเวลา	6	วัน	ระหว่างวันจันทร์ท่ี	3	-	วันเสาร์ที่		8	กรกฎาคม	2560	ตามค�าเชิญของสมาคมฯ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของแต่ละประเทศ	โดยคณะได้เดินทางเยือนกรุงเทพฯ	และจังหวัดเชียงราย	เพื่อ
ศึกษาดูงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	(One	Belt	One	Road)	ของรัฐบาลจีน
	 	 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนไทย-จนีน้ีเป็นโครงการท่ีสลบักันเป็นเจ้าภาพต้อนรบัคณะสือ่มวลชนจาก
แต่ละประเทศ	เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี		2542	เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ	
 4.2 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
	 	 4.2.1	Southeast	Asian	Press	Alliance	(SEAPA)	
	 	 1)	ผู้แทนสมาคมฯ	ใน	SEAPA	Board	of	Trustees	สมาคมฯ	ได้แต่งตั้งนายชวรงค์	ลิมป์ปัทมปาณี	ประธานสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	และที่ปรึกษาสมาคมฯ	เป็นผู้แทนสมาคมฯ	ใน	SEAPA	Board	of	Trustees	ในฐานะที่สมาคมฯ	ซึ่ง
เป็นสมาชิกก่อตั้ง	SEAPA	ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ	เมื่อปี	2558	ให้เข้าไปด�ารงต�าแหน่งใน	
SEAPA	Board	of	Trustees	ซึ่งมีวาระถึงปี	2561
	 	 2)	SEAPA	Retreat:	Toward	a	SEAPA	membership	strategy	และ	SEAPA	Consultative	Gender	Action	Planning 
Workshop		นายชวรงค์	ลมิป์ปัทมปาณ	ีประธานสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต	ิและท่ีปรกึษาสมาคมฯ	ในฐานะตวัแทนสมาคมฯ	ใน	
SEAPA	Board	of	Trustees	นายปราเมศ	เหลก็เพช็ร์	นายกสมาคมฯ	และนางสาวสมุนชยา	จงึเจรญิศลิป์	กรรมการฝ่ายต่างประเทศ 
สมาคมฯ	เข้าร่วมการประชุม	SEAPA	Retreat:	Toward	a	SEAPA	membership	strategy	ระหว่างวันอาทิตย์ที่	5	-	วันจันทร์
ที่	6	พฤศจิกายน	2560	ที่โรงแรมพูลแมน	พัทยา	จังหวัดชลบุรี
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	 	 นายสุเมธ	สมคะเน	กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ	และปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	นางสาวสุมนชยา	จึงเจริญศิลป์	กรรมการ
ฝ่ายต่างประเทศ	 สมาคมฯ	นางสาวเพ็ญโสภา	 สุคนธรักษ์	 อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	 สมาคมฯ	 และนางธนิดา	 ตันศุภผล	
อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	 สมาคมฯ	 เข้าร่วม	 SEAPA	 Consultative	 Gender	 Action	 Planning	 Workshop	 ที่โรงแรม 
พูลแมน	พัทยา	จังหวัดชลบุรี
	 	 4.2.2	COCONET:	Southeast	Asia	Digital	Rights	Camp	โดย	APC	และ	SEAPA
	 	 นางสาวหทัยรัตน์	พหลทัพ	อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ	และปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	เป็นตัวแทนสมาคมฯ	ไปเข้าร่วม
โครงการ	COCONET:	Southeast	Asia	Digital	Rights	Camp	ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายในภูมิภาค	
เผยแพร่ประเด็น	 และขยายแคมเปญเก่ียวกับ	 Digital	 Rights	 โดยการเชื่อมโยงผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย	 นักวิจัย	 นักรณรงค	์ 
นักเทคโนโลยี	และสื่อ	โดยการมาแบ่งปันความรู้	ประสบการณ์ร่วมกัน	ที่ยอกยากาตาร์	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 
22	-	วันพฤหัสบดีที่	26	ตุลาคม	2560
	 	 4.2.3	SEAPA	Dialogue	Mission	to	Cambodia
	 	 นายชนะ	ผาสุกสกุล	รองเลขาธิการ	และกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ	และปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	และนางสาวสุมนชยา	 
จงึเจรญิศลิป์	กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	ร่วมกับตวัแทนองค์กรสมาชกิ	SEAPA	จากเมยีนมา	ฟิลปิปินส์	อนิโดนเีซยี	และ
ตมิอร์-เลสเต	ลงพืน้ท่ีกรงุพนมเปญ	ราชอาณาจกัรกัมพชูา	เพือ่พดูคุยภบัภาคส่วนต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ในการเก็บข้อมลูสถานการณ์
ด้านเสรภีาพสือ่มวลชน	และสทิธใินการแสดงออก	ในกัมพชูา	โดยได้เข้าพบปะหารอืและสอบถามสถานการณ์กับนายเขยีว	กันหะรดิ 
รัฐมนตรีข่าวสาร	ราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย	เมื่อวันอังคารที่	5	ธันวาคม	2560
	 	 4.2.4	การจัดท�าคู่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว,	ลาว-ไทย	ฉบับปรับปรุง	สมาคมฯ	และสมาคมนักข่าวลาว	เห็นพ้องร่วมกัน 
ท่ีจะปรับปรุงคู่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว,	 ลาว-ไทย	 ซึ่งได้มีการจัดท�าไว้ตั้งแต่ปี	 2551	 ให้มีความทันสมัยในเรื่องข้อมูลมากขึ้น	 
โดยขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการตั้งคณะท�างานร่วมเพื่อปรับคู่มือฯ	ฉบับดังกล่าว	โดยก�าลังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ	สนับสนุน
งบประมาณโดยบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	และสายการบินไทย	แอร์เอเชีย
 4.3. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักข่าว ในปี 2560 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น 4 
หลักสูตร
	 	 4.3.1	อบรมความรูพ้ืน้ฐานภาษาไทยส�าหรบัสือ่มวลชนกัมพชูา	สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สมาคมนักข่าวกัมพูชา	(Club	of	Cambodian	Journalists:	CCJ)		จัดอบรมความรู้พื้นฐานภาษาไทยส�าหรับสื่อมวลชนกัมพูชา	
โดยจะเรียนทั้งสิ้น	10	สัปดาห์	รวม	30	ชั่วโมง	ระหว่างวันเสาร์ที่	4	กุมภาพันธ์	ถึง	8	เมษายน	2560	
	 	 ผลการทดสอบหาผูท่ี้ได้รบัคะแนนดท่ีีสดุเพือ่รบัทุนมาฝึกปฏบัิตงิานในประเทศไทยม	ี2	คน	คือ	Ms.	Sorn	Sokkheang 
จาก	CNC	TV	ฝึกปฏิบัติงานที่ส�านักข่าวไทย	และ	Mr.	Leng	Phearun	จาก	Sabay	Digital	Corp	ฝึกปฏิบัติงานที่ไทยรัฐ
ออนไลน์	 ระหว่างวันอาทิตย์ที่	 21	 -	 วันอาทิตย์ที่	 28	 พฤษภาคม	 2560	 สนับสนุนงบประมาณโดย	 เอสซีจี	 และสายการบิน 
บางกอกแอร์เวย์ส	ครูผู้สอนคือนายจันดารา	ดวง	(ชาวกัมพูชา)
	 	 4.3.2	 อบรมความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนามส�าหรับสื่อมวลชนไทย	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 
จดัอบรมหลักสตูรความรูพ้ืน้ฐานภาษาเวียดนามส�าหรบัสือ่มวลชนขึน้ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี	19	กุมภาพนัธ์	-	วันอาทิตย์ท่ี		7	พฤษภาคม 
2560	โดยมีเวลาเรียนรวม	30	ชั่วโมง	ภายในระยะเวลา	10	สัปดาห์	เน้นทักษะการอ่านและการสนทนา	สอนโดยอาจารย์พิสิฐ		
อ�านวยเงินตรา	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอาเซียน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 	 ผลการทดสอบหาผู้ท่ีได้รับคะแนนดีท่ีสุดเพื่อได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสื่อมวลชน 
ในประเทศเวียดนามม	ี2	คน	คือ	นางสาวอรณุรตัน์	เชือ้บาง	พนกังานศนูย์ข้อมลูหนังสอืพมิพ์ไทยรฐั		ฝึกปฏบัิตงิานท่ีหนังสอืพมิพ์	
Nhan	Dan	และนางสาวอัญชลี	ศิลปชัย	บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	ฝึกปฏิบัติงานที่
ส�านักข่าวเวียดนาม	ระหว่างวันจันทร์ที่	17	ถึงวันอาทิตย์ที่	23	กรกฎาคม	2560	สนับสนุนงบประมาณโดยบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	และสายการบินไทย	แอร์เอเชีย
	 	 4.3.3	 อบรมความรู้พื้นฐานภาษาไทยส�าหรับส่ือมวลชนเวียดนาม	 	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 
ได้สนับสนุนให้สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งเวียดนาม	 (Vietnam	 Journalists	 Association)	 จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน
ภาษาไทยส�าหรับสื่อมวลชนเวียดนาม	 ผลการทดสอบหาผู้ท่ีได้รับคะแนนดีท่ีสุดเพื่อรับทุนมาฝึกปฏิบัติงานในประเทศไทยม	ี 
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2	คน	คือ	Ms.	Nguyen	Phuong	Hang	จาก	Vietnam	News	Agency	และ	Ms.	Nguyen	Thi	Thom	จาก	Business	and	
Trade	Magazine	เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรสื่อในประเทศไทย	ระหว่างวันอาทิตย์ที่	4	-	วันอาทิตย์ที่	11	มีนาคม	2561	
สนัสนุนงบประมาณโดยบริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	และสายการบินไทย	แอร์เอเชีย
	 	 4.3.4	อบรมความรูพ้ืน้ฐานภาษาอนิโดนเีซียส�าหรบัสือ่มวลชนไทย	สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้
จดัอบรมความรูพ้ืน้ฐานภาษาอนิโดนีเซยีส�าหรบัสือ่มวลชนไทยขึน้	ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี	6	สงิหาคม-วันอาทิตย์ท่ี		15	ตลุาคม	2560			
โดยมีเวลาเรียนรวม	30	ชั่วโมง	ภายในระยะเวลา	10	สัปดาห์	หลักสูตรจะเน้นทักษะการอ่านและการสนทนา	(Introduction	to	
Bahasa	Indonesia,	Bahasa	Indonesia	Alphabets,	Greeting	&	Introduction,	Family,	Hobby	and	Occupation,	Food	
and	Drink,	Position,	Direction	and	Location,	Daily	Activities,	Shopping,	Travelling,	At	the	Hospital		สอนโดย	Ms.	Yanti 
Ovina	Limiarti	(ชาวอินโดนีเซีย)		อาจารย์ประจ�าศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
	 	 ผลการทดสอบหาผู้ท่ีได้รับคะแนนดีท่ีสุดเพื่อได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสื่อมวลชน
ในประเทศอินโดนีเซียมี	2	คน	คือ	นางสาวพัชรินทร์	สารพูนทรัพย์	พนักงานศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		และนางสาวผุสดี	 
สริวัิชระเมตตา	จากหนังสอืพมิพ์โพสต์ทูเดย์	ได้เดนิทางไปฝึกปฏบัิตงิานกับ	Kompas	กรงุจาการ์ตา	ประเทศอนิโดนีเซยี	ระหว่าง 
วันอาทิตย์ท่ี	3	-	วันอาทิตย์ท่ี	10	ธนัวาคม	2560	สนับสนุนงบประมาณโดยเอสซีจี,	PTT	Group	และบรษิทั	ไพพรรณรตัน์	มาร์เก็ตติง้ 
จ�ากัด
	 	 4.3.5	 โครงการ	 ASEAN	 Travel	 JOURNO	 CAMP	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ 
สายการบินไทย	แอร์เอเชีย	จัดท�าโครงการ	TJA	ASEAN	Travel	Journo	Camp	เนื่องในโอกาสครบ	50	ปีการก่อตั้งอาเซียน		
โดยเล็งเห็นความส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน	 ในฐานะกลไกส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน	
เพ่ือให้ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง	 ก้าวไปข้างหน้าโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 เป็นการจัดกิจกรรมค่ายผู้สื่อข่าวอาเซียนขึ้น	
โดยมีผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่	17	คน	จาก	9	ประเทศ	ได้แก่	บรูไน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ลาว	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	
และไทย	เข้าร่วมศึกษาการท่องเที่ยวชุมชน	และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ระหว่างวันพฤหัสบดีที่	17	-	วันศุกร์ที่ 
	25	สิงหาคม	2560
 4.4 กิจกรรมอื่นๆ ของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
	 นอกเหนือจากโครงการต่างๆ	โดยอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	แล้ว	สมาคมฯ	โดยอนุฯ	ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วม
กับกิจกรรม	และงานต่างๆ	ขององค์กร	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ดังนี้
	 	 4.4.1	เป็นส่วนช่วยประสานให้สมาคมนักข่าวกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
	 	 ในฐานะสมาชิกของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(Confederation	of	Thai	Journalists)	สมาคมฯ	ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสมาคมนักข่าวกัมพูชา	(Club	of	Cambodian	Journalists)	ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมให้สมาคม
นักข่าวกัมพูชา	เข้าเป็นสมาชิกล�าดับที่	8	ของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน	ซึ่งได้มีการรับรองในการประชุมใหญ่สามัญ	
ครั้งที่	19	ที่กรุงเทพฯ	ระหว่างวันพุธที่	24	-	วันอาทิตย์ที่	28	มกราคม	2561
	 	 4.4.2	 ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเวียดนาม	 ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยตามค�าเชิญของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย
	 	 Mr.	Tran	Ba	Dung	Vice-president	of	Vietnam	Journalists	Association	น�าคณะจ�านวน	7	คน	เดินทางเยือน
ประเทศไท	ระหว่างวันจันทร์ที่	3	-	วันอาทิตย์ที่	9	กรกฎาคม	2560	ตามค�าเชิญของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 
ในโอกาสนี้สมาคมฯ	ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเย็นคณะที่ห้องอาหารครัวกรุงเทพ	เมื่อวันเสาร์ที่	8	กรกฎาคม	2560
	 	 4.4.3	ร่วมต้อนรบัคณะสือ่มวลชนเวียดนาม	ซ่ึงเดินทางเยอืนประเทศไทยตามค�าเชญิของหนังสอืพมิพ์ไทยนวิส์	จงัหวัด
เชียงใหม่
	 	 Mr.	 Lai	 Ba	 Ha	 รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครหลวงฮานอย	 น�าคณะจ�านวน	 7	 คน	 เดินทางเยือน
ประเทศไทย	ตามค�าเชิญของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์	จังหวัดเชียงใหม่	ในโอกาสนี้สมาคมฯ	ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเย็น
คณะที่ห้องอาหารครัวกรุงเทพ	เมื่อวันจันทร์ที่	21	สิงหาคม	2560
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5. คณะกรรมกำรอนุกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร
	 ในปี	2560		คณะอนกุรรมการฝ่ายเลขานุการ	สมาคมฯ		ได้จดักิจกรรมต่างๆ	ท้ังท่ีเป็นการประสานความร่วมมอืกับองค์กร
วิชาชีพสื่อและกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก	ดังนี้
 5.1 งานด้านการระดมทุน
	 	 5.1.1	ดินเนอร์ทอล์ค	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดงานดินเนอร์ทอล์คขึ้นเป็นประจ�าในวันที่	5	
มนีาคมของทุกปีมาตัง้แต่ปี	2549	งานดนิเนอร์ทอล์คประจ�าปี	2560	จดัเมือ่วันอาทิตย์ท่ี	5	มนีาคม	2560	ณ	ห้องวอเตอร์เกท	บอลรมู 
ชั้น	6	โรงแรมอมารี	วอเตอร์เกท	มีการปาฐกถา	“สื่อมวลชนกับการสืบสานพระราชปณิธาน	ในหลวง	ร.9”	โดยหม่อมราชวงศ์ 
ดิศนัดดา	ดิศกุล	ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ	สืบสานแนว
พระราชด�าริ
	 	 5.1.2	หนังสอืวันนกัข่าว	สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	จดัท�าหนงัสอืวันนกัข่าว	ซึง่เป็นหนงัสอืรายงาน
ประจ�าปีเผยแพร่ทุกวันที่	4	มีนาคม	นอกจากจะเป็นการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมฯ	แล้ว	ยังได้รวบรวม 
ผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ	ของสมาคมฯ	เอาไว้ด้วย	สมาคมฯ	ได้มอบหมายให้บรษิทั	นักทุ่งเท่ียว	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการ 
การจัดหาโฆษณา
 5.2 งานด้านการบริหารจัดการ
	 	 5.2.1	การบริหารบัญชีเงินฝาก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	มีกองทุนต่างๆ	อยู่จ�านวน	6	กองทุน	
ประกอบด้วย	1.	กองทุน	60	ปี	สมาคม	2.	กองทุนเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ		3.	กองทุนส่งเสริมจรรยาบรรณ	4.	กองทุนเหยี่ยวปีกหัก		
5.	กองทุนการศึกษาบุตรธิดานักข่าว	และ	6.	กองทุนเงินสะสมพนักงาน	เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมจากแต่ละกองทุน	จึงได้มีการ
บริหารกองทุน	โดยการจัดสรรงบประมาณไปซื้อสลากออมสินและพันธบัตรที่มีความมั่นคง
	 	 5.2.2	ปรบัปรงุระบบบัญชสีมาคมฯ		สมาคมนักข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย		ได้ว่าจ้างส�านกังาน	เอน็แอนด์เค	
การบัญชีและตรวจสอบ	วางระบบบัญชีและจัดท�าบัญชีของสมาคมฯ	เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
 5.3 โครงการบริจาคโลหิต		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�า
ทุกสามเดือน		โดยในปี	2560		จัดเมื่อวันพุธที่	9		สิงหาคม	2560	(ครั้งที่	7)	วันพฤหัสบดีที่	9	พฤศจิกายน	2560	(ครั้งที่	8)	
และเมื่อวันพฤหัสบดีที่		8	กุมภาพันธ์	2561	(ครั้งที่	9)	ณ	สภากาชาดไทย	ถนนอังรีดูนังต์
 5.4 อบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนส�าหรับสื่อมวลชน	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ศูนย์
วัฒนธรรมจนี	ได้จดัท�าโครงการอบรมหลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานภาษาจนีส�าหรบัสือ่มวลชน	(หลกัสตูรจะเน้นทักษะการอ่านและการ
สนทนา)	วันจันทร์ที่	19	กันยายน	2559	-	วันอาทิตย์ที่	22	มกราคม	2560		โดยมีเวลาเรียนรวม	90	ชั่วโมง	ภายในระยะเวลา	 
15	สปัดาห์		เรยีนสปัดาห์ละ	2	วัน	คือทุกวันจนัทร์	ระหว่างเวลา	09.20-12.00	น.	และทุกวันอาทิตย์	ระหว่างเวลา	13.00	-16.00	น. 
ณ	ศูนย์วัฒนธรรมจีน	ถนนเทียมร่วมมิตร	กรุงเทพฯ	มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	25	คน
 5.5  อบรมโครงการ  “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”		โดย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		และคณะรัฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ได้จดัอบรมโครงการ		“เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560”		ขึน้ท่ีสมาคม
นิสิตเก่ารัฐศาสตร์	อาคารเกษม	อุทยานิน	คณะรัฐศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชน 
ทุกแขนง		ทั้งหนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์		และสื่อสังคมออนไลน์		ระดับผู้สื่อข่าวภาคสนาม		หัวหน้าข่าว	จนถึงบรรณาธิการข่าว 
รวม	46	คน
 5.6 เน่ืองจากกรณีท่ีมีกระแสข่าวตามสังคมสื่อออนไลน์พาดพิงถึงผู้บริหารองค์กรสื่อมีพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามทางเพศ 
รวมท้ังความเคลือ่นไหวเข้าชือ่เรยีกร้องให้องค์กรสือ่มกีระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจรงิสมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย 
จึงได้ทาบทามและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างในความเป็นมาเป็นไป 
ของกระแสข่าว	 	 รวมท้ังเกิดความชัดเจนในข้อเท็จจริงของประเด็นท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล	 องค์กร	 ตลอดจน
แวดวงสือ่สารมวลชนโดยรวม	ให้มกีรอบระยะเวลาการท�างานภายใน	90	วัน	และได้ออกแถลงการณ์ผลการพจิารณารายงานการ
แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีผู้บริหารองค์กรสื่อมีพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามทางเพศ	เมื่อวันจันทร์ที่	29	มกราคม	2561
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	 จากสถานการณ์อนัเปราะบางในความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลกับสือ่มวลชนทุกรปูแบบในประเทศไทย	แสดงออกให้เห็นถึง
ลักษณะความพยายามที่ต้องการให้อ�านาจรัฐเข้ามามีอ�านาจครอบง�า	และบงการสื่อในลักษณะต่างๆ	มากขึ้น
	 ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 มีความเป็นห่วงและกังวลยิ่งขึ้นว่า 
รปูแบบของกฎหมาย	หรอืข้อก�าหนดใดๆ	ท่ีคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านสือ่สารมวลชน	และคณะกรรมาธกิาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พยายามด�าเนินการผ่านเป็นกฎหมายออกมา
ใช้บังคับน้ัน	จะเป็นการละเมดิหลกัการในเรือ่งสทิธเิสรภีาพ	และความเป็นอสิระของสือ่มวลชน	ท้ังในระดบัประเทศ	และในระดับ
สากล	ซึ่งล้วนเป็นการขัดกับหลักการความเป็นประชาธิปไตย	และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน	สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน
	 แน่นอนว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทย	 ในความพยายามพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีขึ้นอย่างก้าวหน้า	 ในรูปแบบ
การเมอืง	การปกครองประเทศในอนาคต	จะขาดการยอมรบัในชมุชนประชาธปิไตยของโลก	และผิดไปจากเจตนารมณ์ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ	ในความพยายามพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตามโรดแมปที่ก�าหนดขึ้น
	 ชมรมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์อาวุโส	มคีวามเป็นกังวลต่อความพยายามของ	คสช.	หรอืคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิและ
คณะกรรมาธิการทั้งสองคณะ	ในความพยายามน�าเสนอการปฏิรูปสื่อที่จะน�าเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ด้วย
เกรงว่าลักษณะแห่งความพยายามดังกล่าว	เป็นการคุกคามสื่อ	แทรกแซงสื่อ	และมีเจตนาแฝงเร้นในการควบคุม	ครอบง�า	และ
บงการสือ่มากกว่า	ซึง่ล้วนเป็นสิง่ท่ีสงัคมประชาธปิไตยไม่อาจยอมรบัได้	และไม่ปรารถนาสร้างให้มขีึน้	ไม่เป็นสิง่อนัพงึควรกระท�า
บรรดานกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์อาวุโสท้ังมวลน้ี	ต่างได้ผ่านสถานการณ์ของการเรยีกร้อง	แสวงหาสทิธเิสรภีาพของสือ่มวลชน	สทิธิ
เสรีภาพของการแสดงออก	จนถงึขั้นไดต้อ่สู้ให้ได้มาซึง่สิทธิเสรีภาพของสือ่มวลชน	ตอ่สู้กบัอ�านาจรัฐในการครอบง�า	บงการ	และ
แทรกแซงสือ่	มาตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบัุน	เรามคีวามภาคภมูใิจว่า	ประเทศไทยได้รบัการยอมรบัประเทศหนึง่	ท้ังในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ของอาเซียน	และในชุมชนสื่อมวลชนทั้งมวล	ว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการเรียกร้อง	ต่อสู้	ให้ได้มา	
และรักษาไว้	ซึ่งสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทย	จนสามารถน�าเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในทุกมิติ	มาบัญญัติ
ไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ	ฉบับ	พ.ศ.	2540	และรัฐธรรมนูญ	ฉบับ	พ.ศ.	2550
	 ชมรมนักข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์อาวุโส	จงึขอแถลงการณ์แสดงความกังวลและห่วงใย	ต่อสถานการณ์	“ก้าวถอยหลงัเข้าคลอง”	
ของคณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ	และคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะ	ต่อทัศนคติความคิด	ความเชื่อ	และการวางคุณค่าอันยัง
ความล้าหลังต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนทุกรูปแบบในประเทศไทย	 และจะขยายเป็นจุดด่างด�าในความเป็นประชาธิปไตยท่ี	
คสช.	สร้างขึน้	เราขอคดัค้านพฤตกิารณ์ดงักล่าวนี	้และจะร่วมต่อสูใ้ห้ได้มาซึง่สทิธเิสรภีาพอนัยัง่ยนื	มัน่คง	ของสือ่มวลชนเฉกเช่น 
ที่ได้เคยต่อสู้มา	และจะร่วมสนับสนุนการต่อสู้ขององค์กรวิชาชีพสื่อทั้งหกองค์กร	อันได้แก่	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	สมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์	และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
	 เราเรียกร้องให้ผู้ครองอ�านาจรัฐตระหนักถึงความส�าคัญและหลักการของความเป็นประชาธิปไตย	ที่จะไม่ด�าเนินการใดๆ	
ในลกัษณะถอยหลงัเข้าคลองลกึเลยเถิดอย่างไร้เหตผุล	เราเรยีกร้องให้ประชาชนตืน่ตวั	ตระหนักรูถึ้งสทิธ	ิเสรภีาพ	ของสือ่มวลชน	
สทิธขิองการรบัรูซ้ึง่ปราศจากการแทรกแซงจากอ�านาจรฐั	ไม่มรีะบอบประชาธปิไตยใดเลย	ท่ีกดขีค่รอบง�า	และบงการสือ่มวลชน	
นอกจากระบอบอ�านาจนิยมเผด็จการ
 

ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

11	มกราคม	2560

แถลงกำรณ์ ชมรมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์อำวุโส
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 ตามทีส่ภาขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	(สปท.)	โดยคณะกรรมาธกิารขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศด้านการสือ่สารมวลชน	
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ได้ด�าเนินการยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	ได้แก่	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
พ.ศ.	...	เพื่อเสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรับรองและส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปตามความ
ทราบแล้วนั้น
	 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน	 30	 องค์กร	 ตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้	 ได้ประชุมหารือร่วมกันแล้ว	 มีความเห็นดังต่อไปนี้	 
ร่างพระราชบัญญตักิารคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ	ส่งเสรมิจรยิธรรม	และมาตรฐานวิชาชพีสือ่มวลชน	พ.ศ.	...	ดงักล่าว	มไิด้อยูบ่นพืน้
ฐานหลกัการของการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของผูป้ระกอบวิชาชพีสือ่มวลชน	แต่กลบัเน้นหลกัการควบคุมสือ่มวลชนโดยใช้อ�านาจ
รัฐเข้ามาแทรกแซงการท�าหน้าท่ีโดยอิสระของส่ือมวลชน	 และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ	ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนก�ากับดูแลกันเองโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาค
รัฐ	ทั้งนี้	จะมีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการตรวจสอบอ�านาจรัฐและเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน
	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	ต้องยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการสือ่สารมวลชน	สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	โดยให้กลบัไปทบทวนความจ�าเป็นในการออกกฎหมายดังกล่าว
หากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ	เดินหน้ารับรองร่างพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ฟังเสียงทักท้วง	องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั่ว
ประเทศจะยกระดับมาตรการในการคัดค้านร่างกฎหมายนี้ต่อไปจนถึงที่สุด
	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้พัฒนาระบบการก�ากับดูแลกันเองด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 เพื่อยกระดับความรับผิดชอบของส่ือมวลชนและตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม	 รวมท้ังมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินการ
ในเรื่องนี้ต่อไป
	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	
	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	
	 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	
	 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
	 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย	
	 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
	 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
	 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย	
	 สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
	 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
	 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
	 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

แถลงกำรณ์ร่วม 30 องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน
เรื่อง กำรคัดค้ำนร่ำงกฎหมำยคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ 
ส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน
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	 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
	 สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง	(ประเทศไทย)
	 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	(ประเทศไทย)
	 สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
	 สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
	 สถาบันอิศรา	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ	17	จังหวัด
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้
	 ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส
	 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
	 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพสื่อมวลชน

	 	 	 	 	 	 	 	 29	มกราคม	2560
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เรื่อง				การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
เรียน			สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	ผ่านประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

	 ตามท่ีสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	(สปท.)	โดยคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการสือ่สารมวลชนฯ 
ได้ด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	 ได้แก่	 ร่าง 
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	พ.ศ.....	 เพื่อเตรียมน�าเสนอต่อท่ี
ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามความทราบแล้วนั้น

	 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน	30	องค์กรตามรายชื่อท้ายจดหมายนี้	เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	พ.ศ.	...	ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วนั้น	มิได้อยู่บนพื้นฐานหลักการของการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน	 แต่กลับเน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชนโดยใช้อ�านาจรัฐเข้ามาแทรกแซง
การท�าหน้าท่ีโดยอิสระของสื่อมวลชน	 และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย	 ฉบับท่ีผ่านการ
ลงประชามติ	ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนก�ากับดูแลกันเองโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนพยายามท้วงติงและน�าเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
และส่งเสรมิมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชพีสือ่มวลชน	พ.ศ.	...	ท่ีเน้นหลกัการส่งเสรมิเสรภีาพของผู้ประกอบวิชาชพีรวมถึงการก�ากับ
ดแูลกันเองของคนในวิชาชพี	ให้คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นประเทศด้านการสือ่สารมวลชนฯ	สภาการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	
พิจารณา	 แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ	 และยิ่งกว่านั้น	 ยังได้แก้ไขเปล่ียนแปลงร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้รัฐเข้ามา
แทรกแซงการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น	 โดยจะมีผลให้อ�านาจและผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาครอบง�าสื่อมากกว่า
ที่ผ่านมา

	 ดังนั้น	องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน	จึงจัดท�าข้อเรียกร้องมายังสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดังต่อไปนี้
	 1)	 ขอให้สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศชะลอการให้การรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้	 และให้คณะกรรมาธิการ 
ขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ	กลับไปทบทวนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

	 2)	ขอให้สมาชกิสมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศพจิารณาเปลีย่นแปลงประธานคณะกรรมาธกิารขบัเคล่ือนประเทศ
ด้านการสื่อสารมวลชนฯ	 เพื่อให้บุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปฏิรูปสื่อมวลชนเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีแทน	 เน่ืองจากท่ีผ่านมา	
ประธานคนปัจจบัุนได้ยอมรบัว่าตนเองไม่มคีวามรูเ้รือ่งน้ี	อกีท้ังยงัมพีฤตกิรรมบิดเบอืนข้อเท็จจรงิโดยอ้างว่าได้รบัประทานอาหาร
หารือผู้แทนองค์กรวิชาชีพให้ยอมรับร่างกฎหมายแล้ว	 รวมทั้งการอ้างงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	ทั้งๆ 
ที่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
	 3)	องค์กรวิชาชพีสือ่มวลชนพร้อมให้ความร่วมมอืกับสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศในการปฏริปูประเทศในทุกด้าน	โดย
เฉพาะการปฏิรูปสื่อสารมวลชนเพื่อให้น�าไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
																																																																																				ขอแสดงความนับถือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

จดหมำยเปิดผนึก
2 กุมภำพันธ์ 2560



281

	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
	 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
	 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
	 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
	 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
	 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
	 สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
	 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
	 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
	 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
	 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
	 สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง	(ประเทศไทย)
	 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	(ประเทศไทย)
	 สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
	 สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
	 สถาบันอิศรา	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ	17	จังหวัด
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้
	 ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส
	 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
	 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพสื่อมวลชน
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เรื่อง		ขอเรียกร้องให้	กสทช.	ทบทวนค�าสั่ง	กสท.	ที่สั่งพักใบอนุญาต	Voice	TV
	 สืบเนื่องจาก	กสท.	สั่งพักใบอนุญาต	Voice	TV	โดยอ้างเหตุผลว่า	Voice	TV	กระท�าผิดซ�้าซาก	เพราะมีการออกอากาศ
รายการที่ขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ฉบับที่	97	และ	103		ใน	3	รายการ	ยังมีเนื้อหาไม่เหมาะสม	ยุยง
ให้เกิดความแตกแยก	ประกอบด้วย		1.	รายการใบตองแห้ง	ออกอากาศเมื่อวันที่	15	มีนาคม	2560		เรื่องธรรมกายกับรัฐบาล	
2.	รายการ	In	Her	View	ออกอากาศวันที่		20	มีนาคม	2560	เรื่องเครือข่ายโกตี๋กับอาวุธสงคราม	และ	3.	รายการ	Over	View	
ออกอากาศวันที่		20	มีนาคม	2560	เรื่องการวิสามัญฆาตกรรม	นายชัยภูมิ	ป่าแส	นักกิจกรรมชาวลาหู่	นั้น
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย		และสมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทัศน์ไทย	ขอคัดค้านมตขิองคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(กสท.)	ที่สั่งพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์	Voice	TV	เป็นระยะเวลา	7	วัน	มีผลตั้งแต่
วันที่	28	มีนาคม	2560	ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
	 1.	การสั่งพักใบอนุญาต	ระงับการออกอากาศ	Voice	TV	เป็นเวลา	7	วันได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับวอยซ์ทีวีในฐานะเป็น
องค์กรธุรกิจและองค์กรสื่อ	 ซึ่งมีคนท�างานอยู่ในหลายส่วนและอาจไม่ได้เก่ียวข้องกับเนื้อหาของรายการ	 หรือมีส่วนรับรู้ในการ 
กระท�าการของพิธีกรรายการแต่ได้รับผลกระทบไปด้วย	 เพราะล�าพัง	 กสท.ใช้อ�านาจสั่งพักรายการบางรายการของ	 Voice	 TV	
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในการท�าหน้าท่ีของส่ือโดยตรง	 แต่การใช้อ�านาจพักใบอนุญาต	 Voice	 TV	 ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบท่ี 
ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงยิ่งกว่า
	 ดังนั้น	กสท.เป็นส่วนหนึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระท่ีให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการ	 และก�ากับผู้ได้รับใบอนุญาต	 หากไม่ระมัดระวังในการใช้อ�านาจ		 กสทช.	
จะเป็นองค์กรที่ท�าลายเสรีภาพสื่อและองค์กรธุรกิจสื่อเสียเอง
	 2.	กสทช.เป็นองค์กรอสิระมอี�านาจและมหีน้าท่ีโดยตรงในการป้องกันไม่ให้อ�านาจฝ่ายอืน่เข้ามาแทรกแซงความเป็นอสิระใน
การท�าหน้าที่ขององค์การสื่อที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ	กรณีที่	กสท.	ได้อ้างถึงหนังสือร้องเรียนทางช่อง	VoiceTV	
มาจากคณะกรรมการติดตามสื่อของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	เข้ามาจ�านวน	4	รายการ	มีมติพักใบอนุญาตครั้งนี้
เท่ากับ	กสท.ยอมและเปิดทางให้อ�านาจอื่นเข้ามาท�าลายความเป็นอิสระของ	กสทช.โดยตรงเสียเอง
	 และมผีลกระทบต่อองค์กรสือ่ท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากับของ	กสท.โดยตรง	รวมท้ังท�าลายน่าเชือ่ถือของ	กสท.และส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการท�าหน้าที่ขององค์กรสื่อมวลชนภายใต้การก�ากับของ	กสทช.ให้เลวร้ายลงไปอีก	รวมถึง	ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อมวลชนไทยก็ลดลงไปเช่นกัน
	 3.	มติของ	กสท.	ยังขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญทั้งปี	 2540-2550	และฉบับที่ผ่านประชามติที่ให้การรับรองบุคคลซึ่งประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน	และใช้เสรีภาพเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ		การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพจะกระท�ามิได้	 การให้น�าข่าวสารหรือข้อความใดๆ	 ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท�า
ขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน�าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ	จะกระท�ามิได้เช่นกัน		ดังนั้น	มติ	กสท.	ครั้งนี้เป็นการใช้
อ�านาจท่ีขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่ือมวลชน		 และกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน	ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ	ก�าหนดไว้ว่า		 “การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น
จะกระท�าไม่ได้”	ก็เพื่อให้องค์กรสื่อในส่วนที่ไม่ได้สร้างปัญหายังคงท�าหน้าที่ต่อไปได้

แถลงกำรณ์ร่วม
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

และสมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
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	 ในกรณีของ	Voice	TV	หากรายการใดมีปัญหาก็ควรพิจารณาเป็นกรณีไป	ไม่ควรใช้อ�านาจพักใบอนุญาตทั้งสถานี	หรือ
หากการเสนอเนื้อหาของ	Voice	TV	หรือทีวีช่องใด	มีผลกระทบต่อความมั่นคง	หรือละเมิดสิทธิบุคคล	หมิ่นประมาทบุคคลอื่น	
ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสีย	 ก็ชอบท่ีจะใช้สิทธิแจ้งความด�าเนินคดี	 หรือฟ้องร้องตามกฎหมายปกติได้อยู่แล้ว	 และในแง่ของ 
ผู้บริโภคข่าวสาร	 หากสื่อใดน�าเสนอรายการที่ไม่มีความรับผิดชอบ	 หรือละเมิดสิทธิผู้คน	 กลไกตลาด	 ผู้บริโภคข่าวสารจะเป็น
คนตัดสินสื่อนั้นได้เช่นกัน
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 สมาคมท้ังสองขอเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ทบทวนค�าสั่งของ	กสท.	โดยด่วนและหากรายการใดมีปัญหา		ก็สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว
จัดการได้		แต่ต้องไม่ใช้อ�านาจพักใบอนุญาตทั้งสถานี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

28	มีนาคม	2560
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เรื่อง		คัดค้านและขอให้ยกเลิกร่าง	พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ	เสรีภาพ	ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน		
เรียน		ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ		

									ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	จะมีการพิจารณา	ร่าง	พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ	เสรีภาพ	ส่งเสริม
จรยิธรรมและมาตรฐานวิชาชพีสือ่มวลชน	พ.ศ.	...	ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านการสือ่สาร
มวลชนในวันนี้	องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน	30	องค์กร	เห็นว่า	ร่าง	พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว	เป็นกฎหมายที่มีหลักการอันเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย	อีกทั้งขัดแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายมาตรา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาส�าคัญของ
กฎหมายท่ีเปิดโอกาสให้มกีารครอบง�า	และแทรกแซงการท�างานของสือ่มวลชน	ลดิรอนสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นของ
สื่อมวลชนและประชาชน		สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	และจะยังส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางในอนาคต		
												องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง	30	องค์กร	จึงมีความเห็นคัดค้านและขอให้ยกเลิกการพิจารณาร่าง	พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย
เหตุผล	ดังนี้		
													1.	นิยามค�าว่า	“ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”	ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	นิยามค�าว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน	
ให้หมายความว่า	บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นสื่อกลาง	เพื่อน�าข่าวสาร	สาร	และเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกประเภทไป
สู่มวลชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดอย่างเป็นปกติธุระ	 หรือท�าอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจ�าจากเจ้าของสื่อ	
หรือมีรายได้จากการงานที่กระท�านั้น	ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม		
													เมื่อพิจารณานิยามค�าว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน	ตามร่างกฎหมายฉบับนี้	ประกอบกับความเห็นสาธารณะของ
ท่านประธานกรรมาธิการฯ	นยิามนี้มุ่งหมายจะครอบคลุมไปถึงผู้ใช้สื่อทุกประเภท	ทัง้	“สื่อบคุคล”	และ	“สื่อวชิาชีพ”	ความหมาย 
ก็คือ	ประชาชนท่ัวไป	ท่ีใช้สือ่โดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์	ซ่ึงมีกฎหมายเฉพาะก�ากับความรบัผิดอยูแ่ล้ว	จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย	
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 อันจะมีภาระผูกพันตามกฎหมายซึ่ง
จะต้องมีใบอนุญาตและอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ดังจะกล่าวต่อไป		
								 				2.	การก�าหนดให้สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีอ�านาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียน	ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน	ตามนิยามที่กล่าวแล้ว	เป็นการก�าหนดหลักการที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน	ในหลายมาตรา	เช่น	มาตรา	26	ว่าด้วยการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล	มาตรา	34	
และมาตรา	35	ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	การเขียน	การพิมพ์	การโฆษณา	และการสื่อความหมาย
โดยวิธอีืน่ของประชาชน	และสือ่มวลชน	มาตรา	77	ว่าด้วยการท่ีรฐัพงึจดัให้มกีฎหมายเพยีงเท่าท่ีจ�าเป็น	และยกเลกิหรอืปรบัปรงุ
กฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์	หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ		
														นอกจากนั้น	มาตรา	77	ยังบัญญัติว่า	ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ	รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เก่ียวข้อง	 วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ	 ซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการดังกล่าวแต่อย่างใด		
															มาตรา	77	ยังกล่าวถึง	การที่รัฐจะใช้ระบบอนุญาต	พึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฏหมาย
เฉพาะกรณท่ีีจ�าเป็น	พงึก�าหนดหลกัเกณฑ์การใช้ดลุพนิิจของเจ้าหน้าท่ีของรฐัและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ	
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน	และพึงก�าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง			
										3.	การก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน	ที่ไม่ด�าเนินการยื่นขอจดทะเบียน	และองค์กรสื่อ
ท่ีรับผู้ท่ีไม่จดทะเบียนเข้าปฏิบัติงาน	 โดยก�าหนดระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท	 หรือท้ังจ�าท้ังปรับ	
เป็นการก�าหนดโทษจ�าคุกในอัตราที่สูง	 ไม่สอดคล้องกับสภาพความผิด	อีกทั้งขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ว่า	พึงก�าหนดโทษ
อาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรงเท่านั้น		
										4.	การมีตัวแทนรัฐในคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ	ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	ก�าหนดให้มีตัวแทน
ของรัฐ	ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยต�าแหน่งสองต�าแหน่ง	คือปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ซึ่งขัดแย้ง

จดหมำยเปิดผนึก
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กับบทบาทหน้าท่ี	 การท�างานของสื่อมวลชน	 ท่ีต้องตรวจสอบอ�านาจรัฐ	 ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	 เม่ือผู้ท่ีต้องถูก 
ตรวจสอบ	กลายมาเป็นผู้ตรวจสอบเสียเอง	ก็เกิดกรณีที่อาจมีความขัดแย้งในเชิงอ�านาจและผลประโยชน์ได้	เป็นอ�านาจซ�้าซ้อน	
ที่ไม่ส่งผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	ที่ต้องมีธรรมาภิบาล	และมีความโปร่งใส		
	 นอกจากนั้น	เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาวิชาชีพอื่นๆ	เช่น	แพทยสภา	สภาทนายความ	ก็ไม่ปรากฏว่าสภาวิชาชีพ
เหล่าน้ัน	 มีบุคคลภายนอกหรือตัวแทนภาครัฐเข้าไปเป็นกรรมการแต่อย่างใด	 จึงไม่มีเหตุผลความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีตัวแทน 
ภาครัฐในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ

คณะท�างานสื่อเพื่อการปฎิรูป
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	 องค์การศกึษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต	ิหรอืยเูนสโก	ได้ประกาศให้วันท่ี	3	พฤษภาคมของทุกปีเป็น	
“วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก”	เพื่อย�้าถึงเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชน	ซึ่งคือเสรีภาพของประชาชน	
เพื่อให้มวลมนุษยชาติตระหนักถึงความส�าคัญของสื่อมวลชนที่จะต้องมีเสรีภาพ
	 โดยตระหนักว่า	 สถานการณ์ทางด้านเสรีภาพของส่ือมวลชนไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติภายใต้ประกาศและค�าสั่งของ 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	หลายฉบับ	อกีท้ังสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	(สปท.)	มมีตเิห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	พ.ศ.	...	โดยเปิดทางให้อ�านาจรัฐเข้ามาแทรกแซงและ
ควบคุมการท�าหน้าท่ีสื่อมวลชน	 อีกท้ังยังเป็นการปิดก้ันและลิดรอนสิทธิการรับรู้ข่าวสารและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของสื่อมวลชนและประชาชน	
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการ 
กระจายเสียง	(ประเทศไทย)	สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย	สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอื่นรวม	 
30	องค์กรได้เห็นความส�าคัญของวันเสรภีาพสือ่มวลชนโลกและตระหนักถึงสถานการณ์ด้านเสรภีาพของสือ่มวลชนไทย	จงึขอเสนอ 
ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้		
	 1.	 ให้รัฐบาลยับยั้งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	 พ.ศ.	 ...	
เพราะนอกจากจะเป็นร่างกฎหมายท่ีจ�ากัดเสรภีาพของสือ่มวลชนและประชาชนแล้ว	ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมเีน้ือหาท่ีขดักับรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	
	 2.	 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศและค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีมีเน้ือหาจ�ากัดเสรีภาพสื่อมวลชน	 เน่ืองจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 มีเนื้อหารับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของส่ือมวลชนและประชาชน 
ไว้ชัดเจน
	 3.	ให้สื่อมวลชนทุกประเภทพึงตระหนักว่า	แม้รัฐธรรมนูญได้ให้หลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนและสือ่มวลชน	แต่การท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชนต้องค�านงึถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามกรอบจรยิธรรมแห่งวิชาชพี
โดยเคร่งครัดและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากสังคม	
	 4.	ขอให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคข่าวสารมีส่วนร่วมในการตรวจสอบควบคุมการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนให้อยู่ในกรอบ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างเข้มข้น	
	 5.	องค์กรวิชาชพีสือ่มวลชนขอยนืยนัว่า	เสรภีาพของสือ่มวลชนมคีวามส�าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	การกระท�าของทุกฝ่ายท่ีละเมดิต่อเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสือ่มวลชน	
เป็นสิง่ท่ีองค์กรวิชาชพีสือ่มวลชนไม่อาจยอมรบัได้และจะต่อสูเ้รยีกร้องจนถึงท่ีสดุ	ท้ังน้ีองค์กรวิชาชพีสือ่มวลชนมคีวามตัง้ใจและ
ความมุ่งมั่นที่จะท�าให้กลไกก�ากับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมที่มีอยู่แล้ว	มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
	 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
	 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

แถลงกำรณ์วันเสรีภำพสื่อมวลชนโลก
3 พฤษภำคม 2560
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	 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
	 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
	 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
	 สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
	 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
	 สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
	 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
	 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	(ประเทศไทย)
	 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
	 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
	 สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง	(ประเทศไทย)
	 สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
	 สถาบันอิศรา	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ	17	จังหวัด
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง-ภาคตะวันออก
	 เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้
	 ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส
	 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
	 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพสื่อมวลชน
	 สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 3	พฤษภาคม	2560
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เรื่อง			 หยุดคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าว
  
	 กรณีนายณัฐพร	วีระนันท์	ผู้สื่อข่าว	ส�านักข่าวอิศราได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเรื่องหอพัก	ที่	หจก.สมถวิล	เรียลเอส
เตรท	ตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน	32	ถ.รัชดาภิเษก	เขตจตุจักร	กทม.	ในช่วงบ่ายของวันที่	9	สิงหาคม	2560		เพื่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับหอพัก	ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ	พล.ต.อ.พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	อดีต	ผบ.ตร.	และ
น้องชาย	พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	และ	รมว.กลาโหม	หลังถูกคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ไต่สวนการแจ้งบัญชี
ทรัพย์สิน	ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรายงานข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและรอบด้านตามหลักวิชาชีพ
	 จากการตรวจสอบข้อมูล	 พบว่าสถานท่ีดังกล่าวเป็นอาคารท่ีพักอาศัยให้เช่า	 ชื่อ	 “เก๋ไก๋	 อพาร์ตเมนต์”	 โดยผู้สื่อข่าว
ได้แสดงตนและขอสัมภาษณ์นางสมถวิล	 ไม่ทราบนามสกุล	 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในการท�าธุรกิจ	 ปรากฏว่าในเวลาต่อมา	 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เชิญตัวผู้สื่อข่าวมาที่	 สน.พหลโยธิน	 พร้อมกับแจ้งข้อหาบุกรุกสถานที่และยึดโทรศัพท์มือถือไว้	 โดยให้พิมพ์
ลายนิ้วมือ	ท�าประวัติอาชญากร	และควบคุมตัวไว้ในห้องขัง	ก่อนที่จะให้ประกันตัวในวงเงิน	15,000	บาท
	 จากเหตกุารณ์ครัง้นี	้ฝ่ายสทิธเิสรภีาพและการปฏริปูสือ่	สมาคมนักข่าวฯ	เห็นว่า	การกระท�าของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจมลีกัษณะ
เป็นการใช้กฎหมายเพือ่ข่มขูคุ่กคามการท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชนซ่ึงได้ปฏบัิตติามหน้าท่ี	ขณะท่ีผู้สือ่ข่าวได้ลงพืน้ท่ีได้แสดงตนและ
สงักัดชดัเจน	โดยขอสมัภาษณ์ผู้เก่ียวข้องเพือ่ตรวจสอบข้อมลูในประเด็นท่ีเป็นข่าว	ไม่ได้เข้าไปในจดุห้ามเข้า	ไม่ได้ท�าลายเครือ่ง
กีดขวาง	หรอืรบกวนการครอบครองอสงัหารมิทรพัย์หรอืประสงค์ต่อทรพัย์อนัเป็นองค์ประกอบความผิดฐานบุกรกุแต่อย่างใด	ขณะ
ที่คนดูแลอาคารดังกล่าวได้แจ้งว่าให้รอในพื้นที่ก่อน	 ผู้สื่อข่าวจึงได้รอในบริเวณนั้น	 ซึ่งต่อมาต�ารวจ	 สน.พหลโยธิน	 ได้เชิญตัว 
ไปที่โรงพักพร้อมกับมีการแจ้งความข้อหาบุกรุกสถานที่
	 ฝ่ายสทิธฯิ	สมาคมนักข่าวฯ	เห็นว่า	กรณผู้ีส่ือข่าวเข้าไปสอบถามผู้ดแูลสถานท่ีซึง่เปิดให้คนท่ัวไปมาเช่าพกั	ไม่ใช่การกระท�า 
ความผิดฐานบกุรกุ	ดังน้ัน	การตัง้ข้อหานีจ้งึไม่มคีวามชอบธรรมและเป็นการกระท�าเพือ่ขดัขวางการประกอบวิชาชพีของผู้สือ่ข่าว
โดยใช้กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นเป็นเครื่องมือ	
	 นอกจากน้ี	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจไม่มีอ�านาจในการยึดโทรศัพท์ของผู้ส่ือข่าวเพื่อดูข้อมูลภายในยังเป็นการละเมิดสิทธิ	 และ 
เปิดช่องให้เจ้าหน้าท่ีกลัน่แกล้ง	ยดัข้อหาให้กับผูส้ือ่ข่าว	อกีท้ังการท่ีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจรบัแจ้งความด�าเนนิคดี	ท้ังท่ีไม่มคีวามชดัเจน
ในความผิด	 และบีบบังคับให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในที่คุมขัง	 ถือเป็นพฤติการณ์กักขังหน่วงเหนี่ยว	 ท�าให้สูญเสียเสรีภาพ	หรือปฏิบัติ
หน้าที่มิชอบ	ยังเป็นการคุกคามการท�าหน้าที่สื่อมวลชน												
	 ฝ่ายสิทธิฯ	สมาคมนักข่าวฯ		เห็นว่า		ปัจจุบันรัฐบาลก�าลังเดินหน้าปฏิรูปต�ารวจเพื่อให้ต�ารวจเป็นของประชาชน	ไม่ใช้
อ�านาจกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใด	แต่สิ่งที่เกิดขึ้น	หรือกรณีก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้อ�านาจออกหมายเรียก	นายยุทธิยง	ลิ้มเลิศ
วาที	พิธีกรรายการ	“สภากาแฟ	สภาประชาชน”	ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	นิวส์วัน	(เอเอสทีวี)	ที่ตรวจสอบการน�าเสนอ
ข่าวท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์	เพือ่หวังปิดปากสือ่ไม่ให้ท�าหน้าท่ีรายงานข้อเท็จจรงิไปสูส่งัคม	ซึง่มคิวรเกิดขึน้แล้วในยคุปัจจบัุน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจจักต้องผดุงความยุติธรรมให้กับสังคม	มิใช่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอ�านาจ						
	 ฝ่ายสิทธิฯ	สมาคมนักข่าวฯ	ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจยุติการสอบสวนคดีที่ไม่เป็นธรรม	ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ
กฎหมาย	และมีลักษณะเป็นการรับใช้ผู้มีอ�านาจในคดีนี้โดยพลัน	

ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10	สิงหาคม	2560

แถลงกำรณ์ฝ่ำยสิทธิเสรีภำพและกำรปฏิรูปสื่อ 
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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เรื่อง	 	 ขอให้ยุติการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนและประชาชน

	 หลังจากรัฐบาล	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ได้บริหารราชการแผ่นดินมาจนถึงวันน้ีเป็นระยะเวลาสามปีกว่า	 อันเป็น
เวลาที่บ้านเมืองก�าลังเดินหน้าเข้าสู่บรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์	 เพื่อเตรียมการเข้าสู่วิถีทางประชาธิปไตย		แต่ในช่วง
ท่ีผ่านมากลับมีขบวนการของเจ้าหน้าท่ีรัฐบางหน่วยงาน	 มีพฤติการณ์เข้าข่ายคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชน	 นักวิชาการ	 และ
สื่อมวลชน	อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น	ในชั้นเจ้าพนักงานต�ารวจ	ตั้งแต่การตั้งข้อหาโดย
มูลเหตุคลุมเครือ	การปฏิบัติที่ดูคล้ายจงใจสร้างความล�าบากให้กับผู้ถูกกล่าวหา	เช่น	การกักขังไม่ให้ประกันในชั้นเจ้าพนักงาน
โดยไม่มีเหตุอันควร	ทั้งที่ยังไม่ใช่ผู้กระท�าความผิดและยังไม่ใช่ผู้ต้องหา	ซึ่งควรได้รับสิทธิคุ้มครองในฐานะที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตาม
หลักกฎหมายอาญา
	 ดังปรากฏในกรณีเจ้าหน้าที่ต�ารวจตั้งข้อหากับนายประวิตร	โรจนพฤกษ์	ผู้สื่อข่าวอาวุโส	ว่ายุยงปลุกปั่นตามมาตรา	116	
ของประมวลกฎหมายอาญา	และ	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	เนื่องจากโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์รัฐบาล	และ	คสช.	อีก
ท้ังกรณนีายชยนัต์	วรรธนะภตู	ิผู้อ�านวยการศนูย์ภมูภิาคศกึษาด้านสงัคมศาสตร์และการพฒันาอย่างยัง่ยนื	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	
และคณะอีก	 4	คน	ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนค�าสั่งชุมนุมทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการไทยศึกษาของมหาวิทยาลัย	
	 รวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ตั้งข้อหากลั่นแกล้งกับผู้สื่อข่าวส�านักข่าวอิศรา	ว่าบุกรุกสถานที่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ	พล.ต.อ.พัชรวาท	วงษ์สุวรรณ	อดีต	ผบ.ตร.	โดยปราศจากมูลความผิด	ทั้ง
ที่สื่อมวลชนได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและรักษาผลประโยชน์สาธารณะ	และกรณีที่	พล.ท.สรรเสริญ	แก้วก�าเนิด	รักษาการอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์	 สั่งการให้สื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่	 ในวันที่	 16	 สิงหาคมที่ผ่านมา	 ท�า
รายงานพิเศษผลงานรัฐมนตรีผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเห็นว่า	ปัจจุบันมีการใช้มาตรการที่คลุมเครือ	เหวี่ยงแห	เพื่อข่มขู่	ปิดปาก	
ด�าเนินคดีกับประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลมากขึ้น	 โดยอ้างว่า	 บุคคลเหล่าน้ียุยงให้เกิดความปั่นป่วน	 หรือสร้าง 
ความกระด้างกระเดือ่งในหมูป่ระชาชน	ถึงขนาดท่ีจะก่อความไม่สงบขึน้ในราชอาณาจกัร	ท้ังท่ีการแสดงความคิดเห็นหลายกรณี
เป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	34	ที่รองรับสิทธิเสรีภาพในการพูด	การเขียน	การพิมพ์	และการสื่อความหมายในวิธี
ต่างๆ	พฤตกิรรมเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่าอ�านาจรฐัได้เข้ามาปิดก้ันการแสดงความคิดเห็นโดยอ้างเหตผุลความมัน่คง	ท้ังท่ีเป็นไป
เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง	และข่มขู่ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว	โดยเฉพาะมาตรา	116	ที่มีบทลงโทษสูงจ�าคุก
ไม่เกิน	7	ปี	ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนคุกคามการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนและประชาชนอย่างชัดแจ้ง
	 สมาคมนักข่าวฯ		ขอเรยีกร้องให้เจ้าหน้าท่ีรฐัยตุกิารกลัน่แกล้ง	แทรกแซงเสรภีาพสือ่มวลชน	การตัง้ข้อหาท่ีเกิดขึน้เป็นการ
ใช้อ�านาจรฐัเกินขอบเขตของกฎหมาย	เป็นสญัญาณอนัตรายต่อการใช้สิทธเิสรภีาพของประชาชน		และขอให้รฐับาล	รวมถึง	คสช.	
เปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
24	สิงหาคม	2560

แถลงกำรณ์สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 สืบเน่ืองจากกรณีท่ีมีกระแสข่าวตามสังคมสื่อออนไลน์	 พาดพิงถึงผู้บริหารองค์กรสื่อมีพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามทางเพศ	
รวมทั้งความเคลื่อนไหวเข้าชื่อเรียกร้องให้องค์กรสื่อมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง	จากกลุ่มนักข่าวภาคสนามที่ปรากฏเป็น
จดหมายเปิดผนึกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์	อันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน	ต้องมีความตระหนักด้วยมิติแห่งเพศ	และกระแส
สังคม	และยังเกี่ยวพันถึงความน่าเชื่อถือในแวดวงสื่อสารมวลชนโดยรวม		ตามที่มีหนังสือข่าวอ้างถึงผลการหารือนอกรอบ	เมื่อ	
10	กันยายน	2560	ที่ผ่านมานั้น
 
	 ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา	 สมาคมนักข่าวฯ	 ได้พยายามทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ	 และเป็นที่น่าเชื่อถือตาม
กรอบท่ีได้หารอืกันไว้	ท่ามกลางกระแสข่าวท่ียงัคงเผยแพร่ต่อเน่ืองอย่างสบัสนเป็นระยะๆ	ซ่ึงท�าให้การทาบทามเป็นไปด้วยความ
ยากล�าบาก	จนในท่ีสดุผู้ได้รบัการทาบทามได้ตอบรบัมาในจ�านวนท่ีเพยีงพอท่ีจะเริม่ต้นท�างานเพือ่แสวงหาข้อเท็จจรงิจากกระแส
ข่าวต่างๆ	ได้แล้ว

	 คณะกรรมการบรหิารสมาคมนักข่าวฯ	จงึอาศยัอ�านาจหน้าท่ีตามข้อบงัคับสมาคมนักข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	
พุทธศักราช	2543	(แก้ไขเพิ่มเติม	5	มิถุนายน	พ.ศ.	2557)	หมวด	2	วัตถุประสงค์		ข้อ	5	หมวด	4	หน้าที่และสิทธิของสมาชิก	
ข้อ	7	และ	หมวด	6	การบริหารสมาคม	ข้อ	16	ก.	และ	ค.	ประกอบกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	16	มิถุนายน	
พทุธศกัราช	2558	ว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการท�างาน	อกีท้ังสอดรบั
กับกระบวนการเรยีกร้องให้มกีารตรวจสอบกันเองของสือ่มวลชนโดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกเข้ามามส่ีวนร่วม	ด้วยกระบวนการ
ที่โปร่งใส	จึงมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงผู้บริหารองค์กรสื่อ		เพื่อ
ให้ได้ข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างในความเป็นมาเป็นไปของกระแสข่าว		รวมทั้งเกิดความชัดเจนในข้อเท็จจริงของประเด็นที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล	องค์กร	ตลอดจนแวดวงสื่อสารมวลชนโดยรวม
	 โดยคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	ชุดนี้ประกอบด้วย
 
	 1.	รศ.	ดร.จุรี	วิจิตรวาทการ										 เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
	 2.	รศ.	ดร.เจษฎ์	โทณะวณิก									 นักวิชาการทางกฎหมาย
	 3.	นายทัศไนย		ไชยแขวง		 	 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	และกรรมการประชาสัมพันธ์
	 	 	 	 	 	 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
	 4.	นายนคร	ศรีสุโข	 	 	 นักจิตวิทยาคลินิกช�านาญการพิเศษ	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
	 5.	น.ส.	สุเพ็ญศรี	พึ่งโคกสูง									 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ	
	 	 	 	 	 	 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 6.	ผศ.ดร.เอื้อจิต	วิโรจน์ไตรรัตน์			 อดีตผู้อ�านวยการโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม

	 	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ	ยังได้มอบหมายให้	นายมงคล	บางประภา	อุปนายกฯ	ฝ่ายบริหาร	และ
เลขาธิการ	 เป็นเลขานุการ	 และ	 น.ส.สุมนชยา	 จึงเจริญศิลป์	 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	 เพื่อท�าหน้าที่
ประสานงานด้านธุรการ	การจัดท�ารายงาน	โดยไม่มีอ�านาจร่วมตัดสินใจ	หรือแสดงความคิดเห็นในกระบวนการท�างานของคณะ
อนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	ชุดนี้

แถลงกำรณ์สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



291

	 ส�าหรับกรอบการท�างานเบื้องต้น	ให้มีกรอบระยะเวลาการท�างานภายใน	90	วัน	โดยมีการเปิดรับข้อมูล		หลักฐานจาก
บุคคลภายนอกเป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า	 30	 วัน	 และแสวงหาข้อเท็จจริงภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบและอ�านาจหน้าท่ีของ
สมาคมนักข่าวฯ		รวมทั้งอาจเสนอรายงานข้อเสนอแนะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสมาคมนักข่าวฯ		โดยต้องรักษาความลับของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 	 โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรม	 และจะไม่มีการแถลง	
ให้ข่าว	หรือให้สัมภาษณ์		จนกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงจะยุติ	โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักข่าวฯ	เป็นกรณีๆ	ไป
ขอความร่วมมอืให้ผู้ท่ีมข้ีอมลูท่ีเป็นจรงิ		ในเหตกุารณ์ท่ีสงสยัว่าจะเก่ียวข้องกับกระแสข่าวดงักล่าว		ไม่ว่าพยานบุคคลหรอืหลกัฐาน 
ในรูปแบบใดๆ	 ส่งข้อมูลประกอบการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ	 ภายในเวลา	 30	 วันนับแต่คณะอนุกรรมการ
แสวงหาข้อเท็จจริงฯ	เริ่มประชุมครั้งแรก
 
	 ท้ังน้ี	 สมาคมนักข่าวฯ	 ขอให้ทุกฝ่ายรอผลจากคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	 และติดตามข้อแถลงของสมาคม 
นักข่าวฯ	ในโอกาสต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
20	กันยายน		2560
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	 สืบเนื่องจากกรณีมีกระแสข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์	พาดพิงถึงผู้บริหารองค์กรสื่อแห่งหนึ่งว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคาม
ทางเพศ	และมีกลุ่มนักข่าวกลุ่มหนึ่งส่งจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์	เพื่อเรียกร้องให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	และต่อมาเมือ่วันท่ี	20	กันยายน	2560	คณะกรรมการบรหิารสมาคมนักข่าวนกัหนังสือพมิพ์
แห่งประเทศไทยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
จ�านวนหกท่าน	 	 และด�าเนินกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในทางลับเพื่อให้ปราศจากอิทธิพลหรือปัจจัยภายนอกใดๆ	 เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุดภายหลังคณะอนุกรรมการใช้เวลาด�าเนินการภายในกรอบเวลา	90	วัน		แล้วแจ้งผล
ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทราบ	เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น
	 คณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	 ได้ส่งรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงให้แก่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	 เมื่อวันท่ี	 19	 ธันวาคม	 2560	 โดยระบุว่าได้มีการประชุม	 และพบผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่ผู้เก่ียวข้องกับการส่ือสารทาง
สาธารณะต่อกระแสข่าว	 ผู้ใกล้ชิดกับผู้ถูกกล่าวอ้างถึงท้ังฝ่ายชายและฝ่ายหญิง	 ผู้โพสต์ข้อความพาดพิงถึงผู้ถูกกล่าวอ้างถึงท้ัง
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง	ไปจนถึงผู้ถูกกล่าวอ้างถึงฝ่ายชายและผู้ถูกกล่าวอ้างถึงฝ่ายหญิง	รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด	11	คน	และการ
ประชมุและการพบกับผูใ้ห้ข้อมลูทุกครัง้เป็นไปในทางลบัตามกรอบมตท่ีิคณะกรรมการบรหิารสมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนดไว้
	 นอกจากนีใ้นระหว่างกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจรงิ		สมาคมนกัข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้เปิดโอกาสให้ผูม้ี
ข้อมูล	หรือผู้ที่คิดว่าจะได้รับความเสียหาย		ให้มายื่นข้อมูลกับสมาคมนักข่าวฯ	โดยตรง		หรือผ่านตู้	ป.ณ.	ที่ได้แจ้งต่อสาธารณะ
ไว้	แต่ก็ไม่ปรากฏผู้ยื่นข้อมูลใด	ๆ 	จากช่องทางดังกล่าว		และตลอดระยะเวลาของกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง		ก็ไม่ปรากฏ
ผู้แสดงความจ�านงจะร้องทุกข์ต่อสมาคมฯ
	 ทั้งนี้	คณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	ตั้งประเด็นการพิจารณา	ได้แก่	1.	การกล่าวอ้างว่ามีการคุกคามทางเพศเกิด
ขึ้นในที่ท�างาน		2.	การสื่อสารการใช้สังคมออนไลน์ในการแพร่กระจายประเด็นและการน�าเสนอของสื่อหลัก	3.	ข้อเสนอต่อการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในองค์กรสื่อ	และการท�าหน้าที่ของสื่อต่อประเด็นนี้
	 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ได้ประชุมพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ
แสวงหาข้อเท็จจริงฯ	เป็นรายประเด็นแล้ว	มีมติดังต่อไปนี้
	 ประเด็นการกล่าวอ้างว่ามีการคุกคามทางเพศนั้น	มีความเห็นสอดคล้องกับรายงานของอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	
ที่ระบุว่า	เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวอ้างฝ่ายชายและผู้ถูกกล่าวอ้างฝ่ายหญิง	ได้ถูกน�ามาพูดคุยสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร
จ�านวนหนึ่ง	 อันเป็นเหตุท�าให้เรื่องราวที่น่าจะจบลงระหว่างบุคคลทั้งสอง	 กลายเป็นเรื่องที่ต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง	 โดย
เฉพาะอย่างยิง่เป็นความจ�าเป็นท่ีองค์กรท่ีต้องก�ากับดแูลกันเอง	เช่น	สมาคมนกัข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	มหีน้าท่ีต้อง
เข้ามาแสวงหาข้อเท็จจริง	เป็นเหตุให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	จนได้น�าไปสู่ข้อสรุปว่า	พบว่ามีองค์กรข่าว 
แห่งหน่ึงท่ีบุคลากรท�างานด้วยความใกล้ชิดสนิทสนม	 เมื่อยามสนทนากันหรือท�างานร่วมกันก็มีการหยอกล้อกันเล่น	 มีการถูก 
เนื้อต้องตัวกันบ้างตามประสาคนที่ใกล้ชิด	แต่ในช่วงกลางปี	2560	มีเหตุการณ์เป็นประเด็นระหว่างบุคคลสองคน	ซึ่งบุคคลหนึ่ง
ได้รับการปลูกฝังมาในเรื่องการให้เคารพต่อผู้ใหญ่	และวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับผู้บังคับบัญชา	จึงมีการดูแลบุคคล
อีกคนหน่ึงในลักษณะท่ีใกล้ชิดสนิทสนม	 การให้ความไว้วางใจ	 ซ่ึงมีบางเรื่องท่ีความไว้วางใจเป็นเหตุท�าให้เกิดความเข้าใจใน
ลักษณะที่เป็นการตีความเข้าข้างตนเองของอีกฝ่ายหนึ่ง	จนอาจน�าไปสู่ความสุ่มเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ		เพราะต่างตีความ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน	ต่อมาได้มีการพูดคุยเพื่อท�าความเข้าใจและขอโทษต่อกัน	ซึ่งในท้ายที่สุดฝ่ายหนึ่ง
ลาออกจากองค์กรข่าวแห่งนั้น		ต่อมามีบุคคลที่สามน�าเรื่องราวที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงไปเผยแพร่สู่สาธารณะ		ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทั้งสองฝ่าย		โดยที่ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่ติดใจที่จะเอาความต่อกันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน		ทั้งยังกังวลแทนอีกฝ่าย
จากการได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่ได้รับจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นต่อมา

ค�ำแถลงผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรแสวงหำข้อเท็จจริง
กรณีผู้บริหำรองค์กรสื่อมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยคุกคำมทำงเพศ
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	 ประเดน็การสือ่สารการใช้สงัคมออนไลน์ในการแพร่กระจายประเดน็และการน�าเสนอของสือ่หลกัมคีวามเห็นสอดคล้องกับ
รายงานของคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	ที่พบว่า	ผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน	ไม่
ใช้การสื่อสารเชิงปรึกษาหารือ	หรือการสอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย	ทั้งอย่างเป็นทางการหรืออย่างไม่เป็นทางการ	
แต่กลับใช้วิธีการสอบสวนเรื่องราวหรือเหตุการณ์อย่างไม่ครบถ้วนรอบด้าน	 แล้วสื่อสารความเห็นสู่สาธารณะผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ทั้งในพื้นที่ในชื่อส่วนบุคคลและชื่อองค์กร	จนเป็นเหตุให้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จ�านวนหนึ่งใช้สื่อสังคมออนไลน์สื่อสาร
ขยายเรือ่งราวจนเกินเลยไปกว่าข้อเท็จจรงิมาก	ท้ังในมติคิวามสมัพนัธ์และพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศ	ส่วนการสือ่สารของสือ่
หลักพบว่า	ส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่หวือหวา	โดยการเสนอข่าวเชิงกล่าวหาตัดสินพบมากที่สุดในสื่อเว็บไซต์		รองลงมาพบบ้างในสื่อ
หนังสือพิมพ์รายวัน	ขณะที่สื่อโทรทัศน์มีความระมัดระวังในการใช้ภาษา
	 ประเด็นข้อเสนอต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในองค์กรสือ่	และการท�าหน้าท่ีของสือ่ต่อประเดน็
น้ีน้ัน	 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	 ท่ีว่า	 บุคลากรวิชาชีพสื่อ	 ต้องมีความเชื่อมั่นในกลไก
การก�ากับดูแลกันเอง	 และมีวิถีปฏิบัติต่อกลไกอย่างเป็นระบบ	 รวดเร็วทันกาลและด้วยความเสมอภาค	 ไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะมี
ต�าแหน่งหน้าที่ใด	ภายใต้หลักการเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ากระบวนการสอบสวนและพิจารณาข้อเท็จจริงจะเป็นที่สิ้นสุด	โดยเฉพาะ
ไม่พงึท�าการสือ่สารโดยตรงหรอืโดยนัยทางพืน้ท่ีสาธารณะอย่างขาดข้อเท็จจรงิรอบด้านหรอือย่างต่อเตมิ	และตดัสนิ	อนัส่งผลต่อ
ความน่าเชือ่ถือในวิชาชพี	ขณะท่ีองค์กรสือ่และองค์กรวิชาชพีสือ่จ�าเป็นต้องมกีารเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตัต่ิอกัน 
อย่างเคารพในสิทธิแห่งตัวตนและร่างกาย	 โดยเฉพาะในมิติของความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ	 ท้ังในพฤติกรรมส่วนตัว	 ท้ัง 
ในการสือ่สารในพืน้ท่ีส่วนตวัแต่อย่างแสดงตวัตนความเป็นนักวิชาชพีสือ่	ไปจนถึงการสือ่สารในทางวิชาชพีท้ังด้านข่าวและอืน่ๆ	 
อกีท้ังยงัเสนอให้องค์กรวชิาชพีส่ือ	ร่วมกันพฒันามาตรการหรอืแนวทางปฏบัิตใินทางจรยิธรรม	เก่ียวกับการปฏบัิตอิย่างเหมาะสม 
ในทางความสัมพันธ์ในองค์กรวิชาชีพสื่อ	 วิธีการติดตามเฝ้าระวังการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศท่ี
แตกต่างในองค์กรวิชาชีพสื่อ	การปฏิบัติอย่างเที่ยงตรง	 เหมาะสม	ชัดเจนในการสื่อสารทางออนไลน์	การท�าหน้าที่ของสื่อเพื่อ
น�าเสนอเนื้อหาในประเด็นทางเพศอย่างระมัดระวัง	การน�าข้อมูลจากสื่อออนไลน์ไปน�าเสนอทางสื่อหลัก	ที่หมายถึงสื่อหลักเดิม
และสื่อออนไลน์	 โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเปิดประเด็นหรือสร้างกระแส	แล้วเชื่อมโยงหรือน�าไปสู่การผลิตซ�้าในสื่อหลัก	
ที่ส่งผลในเชิงความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบุคคลและองค์กรวิชาชีพ		
	 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายงานสรุปของ
อนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	แล้ว	และมีมติเห็นชอบกับข้อสรุปดังกล่าว
	 สมาคมนักข่าวฯ	ยังตระหนักดีว่า	กรณีนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการท�าหน้าที่ขององค์กรสื่อสารมวลชน	นักวิชาชีพสื่อมวลชน
โดยรวม	 จึงรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงฯ	 ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศใน
องค์กรสือ่และการท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชน	โดยจะส่งผลสรปุและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจรงิให้องค์กรวิชาชพี
สื่อ	เพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสม	และจะมีการหารือกับองค์กรวิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้อง	เพื่อด�าเนินการสร้างความเชื่อมั่นใน
กลไกการก�ากับดูแลกันเอง	และมีวิถีปฏิบัติต่อกลไกอย่างเป็นระบบ	รวดเร็วทันกาล	ด้วยความเสมอภาคต่อไป

คณะกรรมการบริหาร	
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

29	มกราคม	2561
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สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจ�าปี 2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก	จ�านวน	101	ทุน	ทุน	ละ	4,000	บาท
รวมเงิน	404,000	บาท

สวัสดิการบุตรคนแรก
1.	นายปรีชา		หยั่งทะเล	 	 สยามรัฐ		 	 เป็นเงิน			5,000		บาท
2.	นายภมร		มานะพรชัย	 	 เดลินิวส์	 	 	 เป็นเงิน			5,000		บาท
3.	นายเอกราช		สัตตะบุรุษ		 บางกอกโพสต์	 	 เป็นเงิน			5,000		บาท

รวมเป็นเงิน	15,000	บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (คนไข้นอก)  ประจ�าปี 2560
1.		นางกมลทิพย์		สอาดนัก	 วิสามัญฯ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 480	 บาท
2.		น.ส.กัลยา		ธรรมปรีชาไว	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	6	ครั้ง	 เป็นเงิน	 3,00	 บาท
3.		นายเกษตร		น้อยทิพย์	 มติชน	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
4.		น.ส.จุฬาภรณ์		กุดวิเทศ	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 826	 บาท			
5.		น.ส.ช่อทิพย์		คลี่แก้ว	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	4	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,640	 บาท
6.		น.ส.ชัยฤทธิ์		ยนเปี่ยม	 โพสต์ทูเดย์	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500	 บาท
7.		นายณรงค์วิทย์		ศรีวัฒนา	 ไทยรัฐ	 เบิก	3	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,471	 บาท				
8.		น.ส.ดารินทร์		หอวัฒนกุล	 ไบรท์	ทีวี	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน			1,000			บาท
9.		นายธนพล		ปิยะสิรานนท์	 อปท.นิวส์	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน					500		 บาท
10		น.ส.ธิดารัตน์		เย็นสงค์	 ไทยรัฐ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 370	 บาท
11.	น.ส.นพภาภรณ์		เกตุพิจิตร	 ไทยรัฐ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500	 บาท		
12.	นางบังอร		ราชสิงโห	 วิสามัญฯ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 274.50	 บาท
13.	น.ส.บุษดี		พนมภู	 บ้านเมืองออนไลน์	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500	 บาท
14.	น.ส.ประนอม	บุญล�้า	 TNN	24	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
15.	น.ส.พรพรรณ		พูลเกษม	 ไทยรัฐ	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
16.	น.ส.พิมพ์ปวีณ์		แซ่เตียว	 ไทยรัฐ	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท		
17.	น.ส.มยุรี		พัวศิริมิตร	 ไทยรัฐ	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
18.	น.ส.รสพร		จิรประณีต	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
19.	น.ส.รัตนาภรณ์		มีสิงขร	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	5	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,500	 บาท
20.	นางวรรณทนา		ธนาวรรณกิจ	 ไทยรัฐ	 เบิก	6	ครั้ง	 เป็นเงิน	 3,000	 บาท
21.	นางวัชรินทร์		อิ่มอารมย์	 มติชน	 เบิก	3	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,500	 บาท	
22.	น.ส.วารุณี		สิทธิรังสรรค์	 ไทยรัฐ			 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500	 บาท

รำยงำนสวัสดิกำรสมำชิก
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
1  มกรำคม  -  31 ธันวำคม  2560
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23.	น.ส.วิภาวรรณ		หาญชนะ	 ไทยรัฐ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 300			บาท
24.	น.ส.ศรีสมพงษ์		วาจาสิทธิ์	 ไทยรัฐ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500			บาท
25.	น.ส.สดศรี		คุปตะพันธ์	 มติชน	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500			บาท
26.	นางสมจิตต์		อิสระพินิจ	 ไทยรัฐ	 เบิก	3	ครั้ง	 เป็นเงิน	 900			บาท
27.	น.ส.สวิชญา		ชมพูพัชร	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
28.	นายสุรศักดิ์		จิรวัสตร์มงคล	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	5	ครั้ง	 เป็นเงิน			2,500		 บาท
29.	น.ส.เสาวลักษณ์		สวัสดิกว้าน	 มติชน	 เบิก	6	ครั้ง	 เป็นเงิน			3,000		 บาท
30.	นางแสงจันทร์		กาญจนขุนดี	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	6	ครั้ง	 เป็นเงิน	 3,000	 บาท
31.	นายอดุลย์		ประพฤติดี	 ไทยรัฐ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500		 บาท
32.	นายอนุชา		เจริญโพธิ์	 บางกอกโพสต์	 เบิก	3	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,500	 บาท
33.	น.ส.อมรรัตน์		มหิทธิรุกข์	 บางกอกโพสต์	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 380		 บาท
34.	น.ส.อมรศรี		วองเที่ยม	 ไทยรัฐ	 เบิก	4	ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,400		 บาท
35.	น.ส.อังสนา		ศรีวัฒนา	 ไทยรัฐ	 เบิก	6	ครั้ง	 เป็นเงิน			2,810		 บาท
36.	น.ส.อัญชลี		จิตติวิชกุล	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 416		 บาท
36.	น.ส.อิศรินทร์		หนูเมือง	 มติชน	 เบิก	6	ครั้ง	 เป็นเงิน	 3,000			บาท	

รวมเงิน	45,267.50	บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน)   ประจ�าปี 2560
1.		นายสุรศักดิ์		จิรวัสตร์มงคล	 ผู้จัดการ	360	�	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน			3,000			บาท
2.		นายธนพล		ปิยสิรานนท์	 อปท.	นิวส์	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน			6,000			บาท

รวมเงิน	9,000	บาท	

ค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (คนไข้นอก)
1.		นางคณิต		นันทวาณี	 วิสามัญฯ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 5,000	 บาท
2.		นางมยุรี		พ.ผลพิบูลย์	 วิสามัญฯ	 เบิก	4	ครั้ง	 เป็นเงิน	 4,000	 บาท
3.		นายวิชเลิศ		งามข�า	 วิสามัญฯ	 เบิก	6	ครั้ง			 เป็นเงิน			5,350			บาท
4.		นายศุภรัตน์		แสงสีทอง	 ไทยก้าวหน้า	 เบิก	1	ครั้ง			 เป็นเงิน					404			บาท
5.		นายสุชิน		ติยวัฒน์	 ไทยรัฐ	 เบิก	5	ครั้ง	 เป็นเงิน			4,950			บาท
6.		นางอุไร		วิรุณพันธ์	 ไทยรัฐ	 เบิก	2	ครั้ง		 เป็นเงิน			1,906			บาท
7.		นายโอภาส		เพ็งเจริญ	 มติชน	 เบิก	9	ครั้ง	 เป็นเงิน			7,204			บาท

รวมเงิน	28,814	บาท

ค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน)
1.	นายวิชเลิศ		งามข�า	 วิสามัญฯ	 เบิก	1	ครั้ง	 เป็นเงิน			5,000			บาท
2.	นายจิรสันต์		อ้นตระการ	 วิสามัญฯ	 เบิก	2	ครั้ง	 เป็นเงิน			8,185			บาท

รวมเงิน	13,185	บาท



296

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2560
สมาคมฯ		ส่งพวงหรีด	-	ร่วมสวดพระอภิธรรม
1.		นายพจน์		สุขเมือง	 วิทยุ	อสมท	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
2.		นางยุวดี		ธัญญสิริ	 วิสามัญฯ	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท
3.		นายวิรัช		ทศานนท์	 วิสามัญฯ	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท
4.		นายชูศักดิ์		เพ็ชรดี		 วิสามัญฯ	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
5.		นายจิรสันต์		อ้นตระการ	 วิสามัญฯ	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
6.		นายสุเทพ		พุทธวรกฤติ	 วิสามัญฯ	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท
7.		นางคณิต		นันทวาณี		 วิสามัญฯ	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท

รวมเงิน	27,000	บาท

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม  ปี 2560
สมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย		ท�าสวัสดกิารประกันชวิีตกลุม่ให้แก่สมาชกิท่ีเสยีชวิีต		รบัสนิไหมมรณกรรม		กับ		
บริษัท		เมืองไทยประกันชีวิต		จ�ากัด		(มหาชน)
1.	นายพจน์		สุขเมือง	 	 วิทยุ		อสมท	 	 สินไหมมรณกรรม				100,000		บาท
2.	นายปิยะพงศ์		ศรไพนันท์		 ผู้จัดการ	360	�									 สินไหมมรณกรรม				100,000		บาท

รวมเป็นเงิน	200,000	บาท

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2560
1.		นายพจน์		สุขเมือง	 	 	 	 วิทยุ	อสมท	 	
2.		นางยุวดี		ธัญญสิริ	 	 	 	 วิสามัญฯ	
3.		นายวิรัช		ทศานนท์	 	 	 	 วิสามัญฯ
4.		นายชูศักดิ์		เพ็ชรดี	 	 	 	 วิสามัญฯ	
5.		นายจิรสันต์		อ้นตระการ	 	 	 วิสามัญฯ
6.		นายสุเทพ		พุทธิวรกฤติ		 	 	 วิสามัญฯ
7.		นายปิยะพงศ์		ศรไพนันท์	 	 	 ผู้จัดการ	360	�
8.		นางคณิต		นันทวาณี	 	 	 	 วิสามัญฯ
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	 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2560	 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับ
ในหมวดท่ี	 3	 ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก	 โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน 
ในสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้

	 ดงัน้ัน	เพือ่ให้การก�าหนดคุณสมบตัขิองผู้ประกอบวิชาชพีจากส่ือออนไลน์เป็นไปด้วยความชดัเจน	อาศยัอ�านาจตามความ
ในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	หมวด	6	การบริหารสมาคม	ข้อ	16	ข.		ให้ยกเลิกระเบียบสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2551	ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ	แล้วให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

	 ข้อ	 1	 ระเบียบน้ี	 ให้เรียกว่า	 “ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ	 
พ.ศ.	2560”

	 ข้อ	2	ระเบียบนี้	ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

	 ข้อ	 3	 ส�านักข่าวออนไลน์	 หมายถึง	 องค์กรสื่อมวลชนท่ีมีกองบรรณาธิการท�าหน้าท่ีผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต ์
ซึ่งประกอบการเป็นปกติธุระ	 ทั้งที่แสวงหาก�าไรและไม่แสวงหาก�าไร	 โดยเว็บไซต์นั้นจะต้องปรากฏแหล่งที่อยู่	 ข้อมูลการติดต่อ	
ผู้บริหาร	ผู้ลงทะเบียน	และผู้รับผิดชอบทางเทคนิคในข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์นั้นไว้อย่างชัดเจน	

	 ข้อ	4	ผู้ท่ีท�างานในกองบรรณาธกิารจะต้องเป็นพนักงานท่ีท�างานเก่ียวข้องกับเนือ้หาข่าว	ภาพข่าวหรอืคลปิข่าวในต�าแหน่ง
นักข่าว	หัวหน้าข่าว	ผู้เรียบเรียงข่าว	ช่างภาพ	หัวหน้าช่างภาพ	บรรณาธิการ	ผู้ช่วยบรรณาธิการ	เลขานุการกองบรรณาธิการ	
เจ้าหน้าที่แปลข่าว	เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล	พนักงานพิสูจน์อักษร	ฝ่ายศิลป์	หรือชื่อต�าแหน่งที่เรียกอย่างอื่นในท�านองเดียวกัน

	 ข้อ	5	การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ	3	และข้อ	4	 เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม	ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคมถือเป็นที่สุด

ประกาศ	ณ	วันที่	2	เดือนพฤศจิกายน		พ.ศ.	2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ระเบียบสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรรับสมำชิกสำมัญ พ.ศ. 2560
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หมวด 1  ข้อควำมทั่วไป
	 ข้อ	1		สมาคมนี้มีชื่อว่า	“สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”	ใช้ชื่อย่อว่า	“สขนท.”	เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า	“Thai	Journalists	Association”	และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า	“TJA”		
	 ข้อ	2		เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนกพิราบและปากกา	มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อม
	 ข้อ	3		ส�านักงานของสมาคมตั้งอยู่	ณ	อาคารเลขที่	538/1	ถนนสามเสน	แขวงวชิระ	เขตดุสิต		กรุงเทพมหานคร
	 ข้อ	 4	 ข้อบังคับน้ีแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันท่ี	 28	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2543	 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีเจ้าพนักงานรับ 
จดทะเบียนเป็นต้นไป

หมวด 2  วัตถุประสงค์
	 ข้อ	5		สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
	 	 (1)	ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
	 	 (2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร	 
การพิมพ์	การโฆษณา	และการแสดงออก	ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
	 	 (3)	ผดุงไว้ซ่ึงมาตรฐานอนัดีงามของสมาชกิโดยให้ยดึจรยิธรรมแห่งวิชาชพีและความรบัผิดชอบเป็นหลกัปฏบัิตอินัส�าคัญยิง่
	 	 (4)	ส่งเสรมิสวัสดกิารและความสามคัคีระหว่างสมาชกิ	ส่งเสรมิการท�าตนให้เป็นประโยชน์		ส่งเสรมิการบ�าเพญ็สาธารณกุศล 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ
	 	 (5)	ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ	ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ	 เพื่อยังสันติสุข	ภราดรภาพ	ความ
เคารพในสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก

หมวด 3  ประเภทและคุณสมบัติของสมำชิก
	 ข้อ	6		สมาชิกแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 ก.	สมาชิกสามัญ	ได้แก่		
	 	 (1)	ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	มีต�าแหน่งและรายได้ประจ�า	ท�างานอยู่ในกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญและพิมพ์ออกจ�าหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
	 	 (2)	ผู้ประกอบวิชาชพีสือ่สารมวลชนในส�านกัข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	มตี�าแหน่งและรายได้ประจ�า	ท�างาน
อยูใ่นกองบรรณาธกิารข่าวออนไลน์ท่ีเสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญ	และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ�าสม�า่เสมอ	ท้ังน้ี	ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด
	 ข.	วิสามัญสมาชิก	ได้แก่
	 	 (1)	 ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ	 ก.	 และได้พ้นต�าแหน่งหน้าท่ีมาแล้ว	 โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์	 ให้ออก	 
ปลดออกหรือไล่ออก	หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
	 (2)	 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง	 หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์	 ท่ีเสนอข่าว 

ข้อบังคับ
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พุทธศักรำช 2543

(แก้ไขเพิ่มเติม 4 มีนำคม พ.ศ. 2560)
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ต่อสาธารณชนสม�่าเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม
	 (3)	 สมาชิกใหม่	 ที่ได้รับความเห็นชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร	 ให้คงสถานะไว้เพียง	 2	 ปี	 เมื่อสมาชิก 
ดงักล่าวได้แสดงตวัต่อท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	และได้รบัการพจิารณาเห็นชอบจากทีป่ระชมุฯ	แล้วจงึจะมสีถานะเป็นสามญั
สมาชิก

หมวด 4  หน้ำที่และสิทธิของสมำชิก
	 ข้อ	7		สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม	ช�าระ
ค่าบ�ารุงและค่าธรรมเนียมอื่น	ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมก�าหนด	ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ
	 ข้อ	8		สมาชิกมีสิทธิ
	 	 (1)	เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด
	 	 (2)	ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร
	 	 (3)	เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
	 	 (4)	ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม
	 	 (5)	ได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆ	ที่สมาคมจัดขึ้น	ทั้งนี้	เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด
	 ข้อ	9		สามัญสมาชิกมีสิทธิ
	 	 (1)	เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม
	 	 (2)	สมาชิกที่ได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปี	เข้าชื่อกันจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนให้คณะกรรมการบริหาร
จดัประชมุใหญ่วิสามญัโดยท�าเป็นหนงัสอืยืน่ต่อคณะกรรมการบรหิาร	และในหนงัสอืนัน้จะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชมุพิจารณา
ญตัตเิรือ่งใด	เมือ่คณะกรรมการบรหิารได้รบัหนังสอืแล้ว		ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน	แล้วด�าเนนิการตามค�าร้องขอภายในก�าหนด
สามสิบวัน	นับแต่วันได้รับค�าร้องขอ

หมวด 5  สมำชิกภำพ
	 ข้อ	10		ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ
	 	 เมื่อเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
	 	 หากเลขาธิการเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้น้ันทราบโดยไม่ชักช้า	 และให้ผู้น้ันมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายกสมาคมภายในก�าหนดเวลาสิบห้าวัน	 นับแต่วันท่ีได้รับค�าปฏิเสธและให้นายกสมาคมน�าเรื่องเข้าหารือในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป
	 	 มติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์
	 	 เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว	 ให้ผู้น้ันไปแสดงตัวต่อท่ีประชุมใหญ่ของสมาคมตามข้อ	 29	 
พร้อมทั้งน�าเงินค่าสมัครและค่าบ�ารุงมาช�าระให้เสร็จสิ้น	จึงจะมีผลให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์
	 ข้อ	11		สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
	 	 (1)	ตาย	หรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล
	 	 (2)	ลาออก	โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการ	และเลขาธิการได้รับหนังสือนั้นแล้ว
	 	 (3)	เป็นบุคคลไร้ความสามารถ	เสมือนไร้ความสามารถ	หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค�าสั่งศาล
	 	 (4)	ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน	ตามข้อ	12
	 ข้อ	12		สมาชิกอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 และสมาคมน้ี	 หรือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 
จนปรากฏความผิดชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้ว
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	 	 (2)	ต้องค�าพพิากษาถึงท่ีสดุให้จ�าคุก	เว้นแต่เหตท่ีุให้ต้องจ�าคุกนัน้เป็นความผิดอนัเน่ืองมาจากการปฏบัิตหิน้าท่ีเก่ียวกับ 
วิชาชีพโดยชอบ	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
	 	 (3)	 ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม	 หรือประพฤติตนเป็นท่ีเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือกระท�าการให้
แตกสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
	 	 (4)	ไม่ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป
	 ข้อ	13		กระบวนการลบชือ่สมาชกิออกจากทะเบียน	ให้เสนอเป็นญตัตโิดยกรรมการบรหิารจ�านวนไม่น้อยกว่า	ห้าคน	หรอื
โดยสมาชิกสามัญที่ได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปี	จ�านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน	ต่อคณะกรรมการบริหาร
	 การลงมตใิห้ลบชือ่ให้ลงคะแนนลบั	และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการบรหิารท้ังหมด	แต่ก่อนท่ีจะ 
ลงมติต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหาร	 เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชี้แจงโดยไม่แจ้งเหตุ
ขัดข้องอันสมควร

หมวด 6  กำรบริหำรสมำคม
	 ข้อ	14		ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจ�านวนสิบห้าคน	ประกอบด้วย		นายกสมาคมคนหนึ่ง		อุปนายกสมาคมจ�านวน
ตามความจ�าเป็น		เลขาธิการ		เหรัญญิก		และนายทะเบียน		ต�าแหน่งละหนึ่งคน	กับกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร
	 ข้อ	15		กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
	 	 ก.	ถึงคราวออกตามวาระ
	 	 ข.	ตายหรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล
	 	 ค.	ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายกสมาคมและนายกสมาคมได้รับหนังสือนั้นแล้ว
	 	 ง.	ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ	11
	 	 จ.	ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารสามครั้ง	ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้นายกสมาคมทราบ
	 ข้อ	16		คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 ก.	บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
	 	 ข.	วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	เพื่อด�าเนินการตามข้อ	ก.	โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
	 	 ค.	ก�าหนดต�าแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ตามข้อ	14	วรรคหนึ่ง	และตั้งอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของ
สมาคม
	 	 ง.	แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒ	ิและผูม้เีกียรตคุิณเป็นท่ีปรกึษาสมาคม	โดยให้ท่ีปรกึษาเข้าร่วมและออกความเห็นในการประชมุ	
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
	 ข้อ	17		กรรมการบริหารอยู่ในต�าแหน่งสมัยละสิบสองเดือน	เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
	 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการบรหิารชดุใหม่ยงัไม่ได้รบัต�าแหน่งให้คณะกรรมการบรหิารชดุเดมิปฏบัิตหิน้าท่ีอนัเป็นงานปกติ
ไปพลางก่อน
	 ข้อ	18		คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
	 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม
	 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ	ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่รอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ีได้	ให้อปุนายกสมาคมเป็นประธาน
ที่ประชุม	และถ้าอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 ข้อ	19		นายกสมาคม	เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
	 นายกสมาคมมีหน้าที่อ�านวยการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคม
	 อปุนายกสมาคม	เป็นผู้ช่วยเหลอืนายกสมาคม	ท�าการแทนเมือ่นายกสมาคมไม่อยูห่รอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ีได้	หรอืปฏบัิตงิาน 
ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
	 เลขาธิการ	มีหน้าที่เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	นัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี		นัดประชุมใหญ่อื่นๆ	บันทึก
การประชุม	ดูแลรักษาเอกสารอื่นรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ	ของสมาคม	ติดต่อกับสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่มิได้ก�าหนดให้
เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ	นอกจากนี้	ยังมีหน้าที่ควบคุมดูแลจัดการกิจการของสมาคม	ควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สมาคม	แต่การรับบุคคลเข้าท�างาน		หรือให้ออกจากงาน	เลขาธิการจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
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	 	 เหรญัญกิ	มหีน้าท่ีเก็บรกัษาเงนิ	ท�าบัญช,ี	งบดุล	และดแูลผลประโยชน์อนัเก่ียวเนือ่งกับเงนิและทรพัย์สนิอืน่ของสมาคม
	 	 นายทะเบียน	มีหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง
	 ข้อ	 20	 	 เงินรายได้ทั้งหมดของสมาคมให้ฝากไว้ที่ธนาคารที่มีความมั่นคง	 หรือซื้อตราสารทางการเงินที่ออกหรือรับรอง
โดยรัฐบาล	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
	 	 การเบิกจ่ายเงนิของสมาคมให้นายกสมาคม	เลขาธกิาร	และเหรญัญกิของสมาคม	ลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทับตรา
ของสมาคมเป็นส�าคัญ
	 ข้อ	21		นายกสมาคมมอี�านาจสัง่จ่ายเงนิได้ไม่เกินครัง้ละหนึง่หม่ืนบาท	หรอืรวมแล้วไม่เกินสองหม่ืนบาทภายในหน่ึงเดือน	
หากจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
	 การอนุมัติจ่ายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่ง	นายกสมาคมต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป
	 ข้อ	22		เหรัญญิกมีอ�านาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละห้าพันบาท	หรือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทภายในเวลาหนึ่งเดือน
เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้าพันบาท
	 เหรัญญิกต้องจัดท�างบดุลแสดงฐานะการเงินของสมาคมทุกเดือนปิดแสดงไว้	 ณ	 ท่ีท�าการสมาคม	 และต้องท�างบดุล 
ทุกวันที่	31	ธันวาคม	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

หมวด 7  กำรเลือกตั้งนำยกและกรรมกำรบริหำรสมำคม
	 ข้อ	23		นายกสมาคมและกรรมการบริหารให้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	โดยที่ประชุมเลือกสามัญสมาชิก
จ�านวนห้าคนขึ้นท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
	 ให้สามญัสมาชกิเสนอชือ่ผู้ท่ีอยูใ่นท่ีประชมุผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมจากสามญัสมาชกิด้วยกันต่อคณะกรรมการ
เลือกตั้ง	โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน	การเลือกตั้งให้กระท�าโดยให้สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ	ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม	ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
	 ผู้ใดจะด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้
	 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม	 ให้สามัญสมาชิกเสนอชื่อสามัญสมาชิกผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมผู้ท่ีสมควรเป็นกรรมการ
จากหนังสือพิมพ์ท่ีสามัญสมาชิกสังกัดฉบับละไม่เกินสองคน	 โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน	 และเลือกตั้งโดยให้
สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ	 ผู้ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับหน่ึงถึงอันดับสิบส่ี	 ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร	 
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
	 ผู้ได้รับคะแนนรองลงมาให้เป็นส�ารองกรรมการและให้เลื่อนขึ้นมาเป็นกรรมการแทนเม่ือกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
หน้าที่ตามข้อ	15	โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคนที่ตนแทน
	 กรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้
	 ให้คณะกรรมการบริหารชุดท่ีสิ้นสุดลงตามวาระมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเวลาสามสิบวันนับแต ่
วันที่ได้ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว

หมวด 8  กำรควบคุมควำมประพฤติของสมำชิก
	 ข้อ	24		จริยธรรมของวิชาชีพตามข้อ	7	ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ	ได้แก่
	 	 (1)	ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
	 	 (2)	ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง	การเสนอข่าวสารใดๆ	ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่	ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อ
ความเป็นจริง	ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
	 	 (3)	ในการได้มาซึ่งข่าว	ภาพ	หรือข้อมูลอื่นใด	มาเป็นของตน	ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
	 	 (4)	เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว	และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
	 	 (5)	ปฏบัิตหิน้าท่ีของตน	โดยมุง่หวังต่อสาธารณประโยชน์	ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั	หรอืหมูค่ณะ 
โดยไม่ชอบธรรม
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	 	 (6)	ไม่กระท�าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ	หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
	 ข้อ	25		ให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีเลอืกคณะกรรมการควบคุมจรยิธรรมวิชาชพี	จากสามญัสมาชกิผู้มคีวามประพฤตดิขีึน้ 
คณะหนึ่ง	มีจ�านวนไม่เกินห้าคน	ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลในข้อ	9	(2)	และให้ใช้วิธีการเลือกตั้งเช่นเดียวกับการเลือกตั้ง
นายกและกรรมการบริหารโดยอนุโลม
	 ข้อ	26	คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอ�านาจหน้าที่
	 	 (1)	สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ
	 	 (2)	สอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม	เมื่อได้รับค�าขอจากคณะกรรมการบริหาร
	 	 (3)	สอบสวนคุณสมบัติ	และความประพฤติของผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารร้องขอ
	 	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพด�าเนินการสอบสวนแล้ว	 ให้เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อด�าเนินการต่อไป
	 ข้อ	27		คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับอายุของคณะกรรมการบริหารในปีนั้น

หมวด 9  กำรประชุมใหญ่
	 ข้อ	28		การประชุมใหญ่ของสมาคมมีได้	2	กรณี	คือ
	 	 (1)	การประชุมใหญ่สามัญ
	 	 (2)	การประชุมใหญ่วิสามัญ
	 ข้อ	29		ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในวันที่	5	มีนาคม	เพื่อ
	 	 (1)	ให้คณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปี
	 	 (2)	ให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่
	 	 (3)	รับรองงบดุลประจ�าปี
	 	 (4)	ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย	
	 	 (5)	เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร
	 	 (6)	เลือกตั้งกรรมการควบคุมจริยธรรม
	 	 (7)	เรื่องอื่นๆ	
	 ข้อ	30		การประชุมใหญ่วิสามัญกระท�าได้เมื่อ	
	 	 (1)	คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเมื่อมีปัญหาที่จะต้องหารือ	หรือให้ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย
	 	 (2)	สามัญสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนร้องขอให้เรียกประชุมตามข้อ	9	(2)
	 ข้อ	31	การประชมุใหญ่ตามข้อ	29	และ	30	ต้องมสีามญัสมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนสามญัสมาชกิ
ทั้งหมด	หรือจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ข้อ	32	การนัดประชุมใหญ่ตามข้อ	29	และ	30	ให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน	
และให้ปิดประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการสมาคม

หมวด 10  กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
	 ข้อ	 33	 	 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับน้ีจะกระท�าได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่และมติให้แก้ไขข้อบังคับ 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม
	 ข้อ	34		ญัตติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องมาจากคณะกรรมการบริหารหรือมาจากสามัญสมาชิกที่ได้
ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปี	 จ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน	 โดยให้ท�าเป็นหนังสือและให้เลขาธิการท�าส�าเนาแจกจ่าย 
แก่สมาชิกก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
	 ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�าหนดสามสิบวัน	นับแต่วันที่เลขาธิการได้รับญัตติดังกล่าว
	 ข้อ	35		ให้เลขาธกิารน�าข้อบงัคับท่ีแก้ไขหรอืเพิม่เตมิน้ันไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานภายในสบิห้าวัน	นับแต่ท่ีประชมุใหญ่ 
มีมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
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หมวด 11  กำรเลิกสมำคม
	 ข้อ	36		สมาคมเลิก	โดย
	 	 (1)	ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิก
	 	 ในการประชุมให้เลิกสมาคมนั้นต้องมีสามัญสมาชิกไปประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
	 	 (2)	เลิกตามกฎหมาย
	 ข้อ	37		เมือ่สมาคมต้องเลกิไปไม่ว่าโดยสาเหตใุดๆ	ให้ทรพัย์สนิของสมาคมตกเป็นขององค์กรท่ีเก่ียวกับวิชาชพีหนังสอืพมิพ์	
ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวด 12  บทเฉพำะกำล
	 ข้อ	 38	 ให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	 และไม่ขาดคุณสมบัติตาม 
ข้อบังคับของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	เป็นสมาชกิของสมาคมแต่ละประเภทโดยอตัโนมตั	ิมสีทิธแิละหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดไว้ 
ในข้อบังคับนี้เท่าที่จะพึงมีพึงได้ทุกประการ
	 ข้อ	 39	 ผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารมาก่อนท่ีข้อบังคับน้ีจะมีผลใช้บังคับ	 ไม่ตกอยู่ใน 
บทบังคับแห่งข้อ	23	ว่าด้วยข้อห้ามการด�ารงต�าแหน่ง
	 ข้อ	40	ในวาระเริ่มแรก	หลังจากจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแล้ว	 ให้ด�าเนินการเลือกตั้งตามข้อ	14	ภายในก�าหนดเวลา
สามสิบวัน
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สำมัญสมำชิก

กรุงเทพทูเดย์
รังสีไชย			 มณีโชติ
วันดี			 เตยศรี

กรุงเทพธุรกิจ
เฉลา			 กาญจนา
ชนิตา			 ภระมรทัต
ชุติมา			 ซุ้นเจริญ
ชุลีพร			 อร่ามเนตร
ดารากร			 วงศ์ประไพ
ดาริน			 โชสูงเนิน
นิรันศักดิ์			บุญจันทร์
บุษกร			 ภู่แส
ปานใจ			 ปิ่นจินดา
พิมพัดชา			กาค�า
เพ็ญลักษณ์	ภักดีเจริญ
รัตติยา			 อังกุลานนท์
ลักษ์โตเย่น		วุฒิศักดิ์
วันเพ็ญ			 แก้วสกุล
สรัญญา			 จันทร์สว่าง
สุกัญญา			 ศุภกิจอ�านวย
หทัยรัตน์			ดีประเสริฐ
เอกรัตน์			 สาธุธรรม

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)
พิชัย			 กิติสมชัย

ข่ำวสด
ชัยภูมิ			 อุดมศักดิ์
บวร			 ศรีทรงวุฒิ
วสันต์			 ทิพย์ประโภชน์
ศิราเมษฐ์			แกล้ววิกย์กรรม
สุทธิชัย			 เตียวยืนยง

ข่ำวหุ้นธุรกิจ
ชาญชัย			 สงวนวงศ์
ฐปนี			 แก้วแดง
ณัฐยาน์				หาญกล้า		
ธนะชัย			 ณ	นคร
นุจรีย์			 หมัดสะและ
บุษบากร			วงศ์อนันต์
รินดา			 ลิมสวัสดิ
เรวัต			 อินทนงลักษณ์
ฤทธิชัย			 ชาวโพธิ์
ล�าแพน		 วันเพ็ญ
วิชชุพงษ์			ปิตานุวัฒน์
วิษณุ			 โชลิตกุล
ศิริโรจน์		 	ศิริสวัสดิ์
ศุภชัย			 บุญดอก
สิรีรัศมิ์			 กลัดส�าเนียง
สืบศักดิ์			 ปลื้มจิตต์
อภิชาต			 ช้างงาแก้ว
อัญชลี			 ต่ายลีลาศ
อ�านวย			 บรรจงสุทธิ์		

คมชัดลึก
กอบแก้ว			แผนสท้าน
จริยา			 พันธุ์ศรี
ชัยพงษ์				ชัยพงษ์ชิระพจน์
ชุลีพร			 แฟ้มคลองขอม
ธนกฤต				กอแก้ววิเชียร
ธนกฤต			 แก้วโกริยะ
บัณฑิต			 จันทศรีค�า
ปัทมนันท์			ข�าอรุณ	
มณเฑียร			อินทะเกตุ
มะลิวัณย์			ยงยุทธ
วิฑูร			 พึงประเสริฐ
ศิรินภา			 สมานสุข

สมถวิล			 เทพสวัสดิ์
สาธิต			 จันทร์ทนต์
สุรัตน์			 อัตตะ

โครำชรำยวัน 
วิชาณี			 จันทร์รังสี

ชีวิตต้องสู้
ก้องไกร			ลิ้มจรูญ

เชียงใหม่นิวส์
กรวุฒิ			 อาศนะ
กิติ		 ภารดี
จิรวัฒน์			ตันเกษม
ทวีบุญ			 ระบิน
นคร			 ดวงศรี
นภาพร			 ขัติยะ
นเรศ			 อินทิยศ
นันทพร			ระบิน
น�าชัย				 อู่วานิชย์
น�าพล				 สุริยะเจริญ
ประยูร			 นันทาวงศ์
ภูริทัต			 สืบภา
มนชัย			 เต๊จะสา
มนัส			 ค�าจันทร์
มรกต			 จันทราช
มานิตย์		 เข็มค�า
วรวลัญช์	 ค�าแจง
วิทยา			 ศรีดาวเรือง
วีรศักดิ์			 ปัญญาโชติ
สมคิด			 ไชยวงศ์
สันทัด			 ศักดิ์สูง
สุพิน		 วงษ์งาม
เสน่ห์			 นามจันทร์
อัครวิทย์			ระบิน

รำยชื่อสมำชิก สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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วีรบุตร			 เชื้อศรีลา
สร้อยเพชร	สังข์เขป

ซิงจงเอี๋ยน
ปิยะโชค			 ตั้งมั่นสุจริตกุล
ผุสดี			 คีตวรนาฎ
สมชัย			 ตั้งมั่นสุจริตกุล
สุเทพ			 ศุภภัทรานนท์
อุดม				 คุณาธนะโภค

ซิงเสียนเยอะเป้ำ
ก�าธร			 ธนวิภูษิต
ทวี			 ยอดเพชร
พงเจษฎ์			 แพร่ไชยกุล
ไพศาล			 ตรีพนากุล
วรมน			 ถิระพงศ์
ศักดิ์ชัย			 เจียรพานิชยะ
ศิริพร		 เตโชพิศาลวงศ์

ฐำนเศรษฐกิจ
ชิษณุชา			 เรืองศิริ
บากบั่น			 บุญเลิศ
พงษ์ศักดิ์			สีสด
สมัชชา			 หุ่นสาระ
สุรพล			 ระวิวงษ์
อนุสรณ์			 ฉิมบ้านไร่
อรุณ			 ลอตระกูล
โอฬาร			 สุขเกษม
ทิฆัมพร			 ศรีจันทร์

เดลินิวส์
กฤติมา			 โฆสิตสมิต
กัญณัฎฐ				บุตรดี
กิตติพันธ์			เหตระกูล
เกริก		 เขมะบุลกุล
เกรียงไกร		บัวศรี
ไกรเลิศ			 พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา
จตุพร			 เอี่ยมสอาด

จักรพันธ์			 วงศ์สลับสี
จันทวรรณ			แก้วสุวรรณ
จิตวดี			 เพ็งมาก
จิราวัฒน์			 จารุพันธ์
จีระวัฒน์			 สุขานนท์
จุฑานันทน์		บุญทราหาญ	
ชญานิษฐ			คงเดชศักดา
ช้องมาศ			 พุ่มสวัสดิ์
ชาย			 ปถะคามินทร์
เชาวลี			 ชุมข�า
ฌัฐา			 มีเจริญ
ณรงค์			 จรุงธรรมโชติ
ณรงค์			 สัจจะภูริภูมิ
ณรงค์พันธ์		ปลื้มจิตต์
ณัชชารีย์			 วิเชียรรัตน์
ดนฤดี			 วงษ์เคี่ยม
ดวงฤทัย			 ผ่องใส	
ดาวเรือง			 วรจินดา
เดชาธร			 แสงศัพท์
ธีระชัย			 ทองเสน
ธีระพงษ์				 เหลืองทองกุล
นพปฎล			 รัตนพันธ์
นพพร			 เจริญเปี่ยม
นภาพร			 พานิชชาติ
นริทธิ์			 เพิ่มสิทธ์
นาตยา			 คชินทร
น�้าเพชร			 จันทา
นิรมล			 ชีระจินต์	
บดินทร์			 ศักดาเยี่ยงยงค์
ประชัน			 แสนมาตร
ประชา			 เหตระกูล
ประพงษ์			 แหลมแจง
ประภา			 เหตระกูล		ศรีนวลนัด
ประหยัด				คูณสมบัติ
ปริญญา			 สุวรรณมณี
ปัทมา			 ลือวัฒนะ
ผาณิต			 นิลนคร
พงษ์พรรณ		อ่องสะอาด
พรชัย			 ปุณณวัฒนาพร
พรประไพ			เสือเขียว
พลพิบูล			 เพ็งแจ่ม
พัชรินทร์			 ธรรมรส

พัฐสุดา			 วังกุลางกูร
พานิช			 บัณฑราภิวัตน์
พิเชษฐ์			 รื่นกลิ่น
พิทยา			 วัฒนศัพท์
พูนทรัพย์			 ทองทาบ
ไพรัช			 มิ่งขวัญ
ไพศาล			 ชัยเพชร
ภมร			 มานะพรชัย
ภัทราพร			 ไพบูลย์ศิลป				
ภัทราพร		 โพธิอาศน์
ภาณุ			 ค�าคุ้ม
ภาณุพงศ์			 ส่องสว่าง
ภูพาน			 ภูมิพงศ์		ฉู้วงศ์
ภูษา		 นิลภู
มณีรัตน์			 ศิริปัญจนะ
มณีรัตน์			 สว่างค�า
มนตรี			 ประทุม
มยุรี			 วนะสุขสถิตย์
มานิจ				 โมฬีชาติ
มาริสา			 ช่อกระถิน
ยุวนันต์			 สวัสดิ์วงษ์
โยธิน			 พรหมชัย
โยธิน			 เพ็ชรล่อเหลียน
รัชนี			 วงศ์ลาโพธิ์
รุ่งชัย			 คงสุข
ลักษณะศักดิ์			โรหิตาจล
ล�ายอง			 ปกป้อง
วรพล			 เพชรสุทธิ์
วรรณภา			 งามสมวงษ์
วรลักษณ์			 อโนทัยสินทวี
วรวิทย์				 ศรีอนันต์รักษา
วราวุธ			 คูณสมบัติ
วสันต์			 บุญนฤธี
วิญญู			 ศรีนาง
วิษณุพงษ์			 หิญชีระนันท์
วีระศักดิ์				 แป้นสุวรรณ
ศราวุธ			 ดีหมื่นไวย์
ศศิธร			 ทองกวาว
ศศิมา			 ด�ารงสุกิจ
ศะศิมา		 ใจชุ่ม
ศิริโรจน์			 ศิริแพทย์		
ศุภพล			 กมลาภิรมย์
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ศุภฤกษ์			 วิเชียรปัญญา
สมชาย			 ภาณุไพศาล
สมาน			 พิมพ์โคตร
สรณคมน์			 บัวพึ่งน�้า
สิริวรรณ			 พันธุ์ปรีชากิจ
สืบพงษ์			 อุณรัตน์
สุกัญญา			 สังฆธรรม
สุขสันต์			 พจนรุ่งวกุล
สุคนธวิทย์			จังคศิริ
สุดใจ			 บูรณะกิจ
สุดารัตน์			 งามพิรุณตระกูล
สุทธิพร			 สุนทรชัย
สุพจน์			 อุ้ยนอก
สุภัค			 แสงกระจ่าง
สุภาพร			 มีลาภา
สุภารัตน์			 ยอดศิริวิชัยกุล
สุรเชษฏ์			 วัชรวิศิษฏ์
สุรพงศ์			 ทวี
สุรสีห์			 อาศัยราษฎร์
เสริมศักดิ์			ทองศรีสุข
อธิชา			 ชื่นใจ
อภิชัย			 รุ่งเรืองกุล
อรนุช			 วานิชทวีวัฒน์
อรรถชยา			 โทนุศิษย์
อ้อมจันทร์		พรายพรรณ
อาภาพร			 เทศทองดี
อุทิตา				 สุวรรณธาดา	
อุมาพร			 อักษรพันธ์
อุไรวรรณ			 พ่วงเอี่ยม
อุษา			 มีชารี
ชุติมา			 นิ่มสุวรรณสิน						

เดอะเนชั่น
จินตนา			 ปัญญาอาวุธ
จิรพรรณ			 บุญหนุน
จุฬารัตน์			 แสงปัสสา
เทพชัย			 หย่อง
พนา			 จันทร์วิโรจน์
มยุรีย์			 สุขยิ่งเจริญวงศ์
มาริสา			 ฉิมประภา
สุทธิชัย			 หยุ่น
อศินา			 พรวศิน

ตงฮั้ว
ณรงค์				 เนรมิตรวันชัย
สุชาติ			 อัครพุทธิพร

เทคโนฯ ชำวบ้ำน
จิรวรรณ			 โรจนพรทิพย์

เทเลคอมเจอนัล
นัยนา			 แย้มอรุณ
รัชพร			 วรอินทร์

ไทยก้ำวหน้ำ
พิสัณฑ์			 เพ็ชรพิรุณ
ศุภรัตน์			 แสงสีทอง

ไทยนิวส์  
ชายชาตรี			ลิ้มจรูญ

ไทยโพสต์
กรรณิกา			 วิริยะกุล
เกษม			 แววงาม
เกียรติชัย			พงษ์พาณิชย์
ฉัตรชัย			 นามตาปี
ปรัชญาชัย		ดัชถุยาวัตร
โรจน์			 งามแม้น
เสรี			 โลหิตคุปต์
อรรณพ			 กิติชัยวรรณ	
อาวุธ			 มะณีแสง

ไทยรัฐ
กรชนก			 เจนนภาภัณฑ์กิจ
กานต์			 เหมสมิติ	(ว่าที่	ร.ต.)
กิจจา			 ทองเกลา
กิตติ			 วงษ์ใบแก้ว
กิตติพงศ์			นโรปการณ์
กิรณา			 อินทร์ชญาณ์
กุลธน			 เลาหทวีโชค

เกรียงไกร			ภู่ระย้า
เกรียงศักดิ์		จุนโนนยางค์
ไกรสีห์			 นาคประเสริฐ
คมกฤช			 แสงเฟื่อง
คัทลียา			 นุดล
ค�ารณ				 ชูดี
จรูญ			 วานิชชา
จักรี			 ผดุงขันธ์
จันทนา			 เชียงทอง
จารุวัตร			 มารวิชัย
จิรวัชร			 สิทธิโชติพงศ์
จิรากร			 พุ่มพวง
ฉัตรชัย				 คงทอง
เฉลิมชัย			 ทรงสุข
ชนาธิป			 กฤษณสุวรรณ
ชวรงค์			 ลิมป์ปัทมปาณี
ชัย			 งามเมืองแมน
ชัยวัฒน์				พรหมมา
ชาติชาย				ศิริพัฒน์
ช�านาญ			 ไชยศร
ชูพงศ์			 มณีน้อย
เชษฐ์			 สุขสมเกษม
โชคชัย			 ชัยวิชิต
ไชยรัตน์			 ส้มฉุน
ฐานวัฒน์			วรประสิทธิ์ชัย
ฐิตศักดิ์				 สุนทโร
ฐิตาภา			 ทรงเผ่า
ฐิติวรรณ			 ไสวแสนยากร
ฑีฆาวุฒิ				กุลลประภา
ณรงค์วิทย์		ศรีวัฒนา
ณัฐนัย			 วัชรฐิตพร
ณัฐยา			 มหาเทียน
ด�าฤทธิ์				 วิริยะกุล
เดชา			 ชนะโชติ
เดชา			 ภู่พิชิต
ทวิชช์			 โปสินธุ์
ธงชัย			 ณ	นคร
ธรรมรัฐ			 บูรณะกิจ
ธันย์ชนก			กุลมา
ธิดารัตน์			 เย็นสงค์
ธีรพงษ์				 เอกโชติ
นพภาภรณ์			เกตุพิจิตร
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นริศรา			 สุทธิค�า
นิคม			 แสงบุญเรือง
นิพนธ์				 ปฏิวงศ์ไพศาล
นิภาวรรณ			จันทร์เปลี่ยน
นุชรัตน์			 ผลหิรัญกิจ
บพิตร			 เกาฎีระ
บังอร			 ธงทอง
บัญชา			 นันทวโนทยาน
บัณฑิต			 จันทร์เฮง
ประกิต			 หลิมสกุล
ประเสริฐ			 ภาคภูมิวุฒิกุล
ปราเมศ			 เหล็กเพ็ชร์
ปราโมทย์			 ฝ่ายอุประ
ปัญญา			 เจริญวงศ์
พนมพร			 นุกูลรักษ์
พรพรรณ			 พูลเกษม
พรพรรณ			 โลหาชีวะ
พัชรินทร์			 สารพูนทรัพย์
พัลลภ			 ศรีไพรวัลย์
พิชชานี			 การวุฒิ
พิชญะ			 วงษ์ฟัก
พิชัย			 ศรีรัตนวงศ์	(ว่าที่	ร.ต.)
พิมพ์ปวีณ์				แซ่เตียว
พิสิฐ			 ภูตินันท์
เพ็ชรากรณ์		 วัชรพล
เพ็ญพิชญา			แซ่เตียว
เพลินฤดี			 ศรีรัตนตาปี
ไพโรจน์			 โฉลกคงถาวร
ภิญญวรรษ			เกสะวัฒนะ
ภิญโญ			 ทุมมานนท์
มยุรี			 พัวศิริมิตร
มานิจ			 สุขสมจิตร
มาเรียม				 วิเศษรัตน์
ยุทธเดช			 ชื่นทรวง
ยุพิน			 แสงฉาย		
รัตนา			 เตชะเสาวภาคย์
รัตนาภรณ์			มีสิงขร
ฤทธิ์			 พรายพรรณ
ลัดดา			 ธนวิชากร
ลิขิต				 จงสกุล
เลิศ			 อัศเวศน์
วรรณทนา			ธนาวรรณกิจ

วรรณี			 ห่อวโนทยาน
วรรธะนี			 มหาวุฒิวงศ์		
วรางคณา			 สุขม่วง
วันวิสา			 ชูชนม์
วารุธ			 เหลาโชติ
วิชาตรี			 ทับดวง
วิชิต			 แก้วเกื้อ
วิเชียร			 ดอนก้อนไพร
วิภา			 เทพศิริ
วิภาวรรณ			 หาญชนะ
วิโรจน์				 กิจกุลอนันตเอก
วีรพจน์			 อินทรพันธ์
ศศิธร			 แย้มศิลา
ศุภกิจ			 วัณโณ
ศุภฤกษ์			 ธงไชยฤทธิ์
สนธยา			 พิกุลทอง
สมควร				 สีเน
สมจิตต์			 อิสระพินิจ
สมชัย				 กตัญญุตานันท์
สมชัยยุทธ			เหมยสวาท
สมชาย			 กรุสวนสมบัติ
สมถวิล			 ตอพฤกษา
สมพิณ			 พุ่มจิตร
สรวิทย์			 จ�านงค์ฤทธิ์
สรัญญา			 จงใจหาญ
สราวุธ			 วัชรพล
สวัสดิ์			 ปันยศ
สัจภูมิ			 ละออ
สันติ			 วิริยะรังสฤษดิ์
สุกัญญา			 ปุระ
สุชาดา			 ปาทาน
สุชาติ				 จันทนพ
สุชิน			 ติยวัฒน์
สุณัฐตินันท์		อุ่นหล้า
สุทธา			 พิมาลัย
สุทธิวรรณ			ตัญญพงศ์ปรัชญ์
สุนทร			 คันธพิศาล
สุนทร			 ทาซ้าย
สุนันทา			 ผกาหลง
สุพจน์			 ศิลปงาม
สุมาลี			 โงะบุดดา
สุเมธ			 สมคะเน

สุวสรรค์			 ชมแก้ว
เสรี			 ภัทรพิศาล
เสาวคนธ์			 จุลพันธ์
แสงทิพย์				ยิ้มละมัย
อโณทัย				 ถือวรรณ
อดุลย์			 ประพฤติดี
อนุสรณ์			 จิตต์ชื่นโชติ
อมรชัย			 เพิ่มพูน
อมรศรี			 วองเทียม
อมรศักดิ์			 ไม้งาม
อรวรางศ์			 คนเพียร
อริญชัย			 จตุรวิทย์
อรุณรัตน์			 เชื้อบาง
อลงกฎ			 จิตต์ชื่นโชติ
อลันณ์			 พิชิตวงศ์
ออมรัก			 บุศยโล่	
อังคณา			 รุ่งพรนุรักษ์
อานุภาพ			 เงินกระแชง
อาภาภรณ์			โกศลกุล
อารีลักษณ์			ผินสูงเนิน
เอกภพ				 พงศ์สุพัฒน์
เอนก			 มั่นใจ
ผดุงศักดิ์			 เหล่ากิจไพศาล

เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
กนก			 รัตนวงศ์สกุล
กฤษนะ			 ละไล
คณาธิศ			 ศรีหิรัญเดช
เจษฎา			 จันทรรักษ์
ทนงศักดิ์			 หมื่นหนู
นิภาวรรณ			แก้วรากมุกข์	
ปิยะนุช			 ท�านุเกษตรไชย
พรรณี			 อมรวิพุธพนิช
ภักดี			 สุขเพิ่ม
มานพ			 จันทรอัครภัทร
วีระศักดิ์			 พงศ์อักษร
ศรุช			 (ชัยวุฒิ)	มั่นสิงห์
สุทธิรักษ์			 อุฒมนตรี
สุนันทา			 อินทรดนตรี
โอภาส			 บุญล้อม
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แนวหน้ำ
กาญจน์วดี			โชควิทยานุกูล
กุลนธี			 นวลย้อย	
คเนศ			 จิรัษฐิติพงศ์
จเร			 ข�าอรุณ
จักรฤทธิ์			 นาคเสวี
จันดารา			 อุดมสิน
จันทิมา			 สุขสมพืช
จ�านงค์			 จันทรส�าเภา
จิระพงศ์			 เต็มเปี่ยม
จีระ			 กลิ่นหอม
ชนิตร			 ภู่กาญจน์
ชัยสิทธิ์			 รอดทอง
ดรุณี			 ไทยกมล
ทิพวิมล			 จันทาทับ
ธวัชชัย			 ปุณณะรัตน์
นภาพร			 แจ่มจันทร์
นรธัช			 ทองศรี
นันทภรณ์				แพพ่วง
น�้าฝน			 บ�ารุงศิลป์
นิติ		 โมราวรรณ			
บัญชา			 จันทร์สมบูรณ์
ปรวิทย์			 เจนสมุทร
ประเสริฐ			 ค�าพลงาม
ปริญญา			 ช้างเสวก
ปรีชา			 ชัยยาโลม
ปรียา			 ชื่นทรวง
ปาริชาติ				 ป่าเขตต์
เปี่ยมศักดิ์				สุวรรณ
ภาคภูมิ			 ภู่กาญจน์
มณฑลทัศน์		นันทวิสูตร์
มณฑา			 ศรีสุข
มธุริดา			 รัตนอุบล
มนเทียร			 พานทอง
มยุรี			 โสตถิชัยอาภรณ์
ระวิวรรณ			 ธ�ารงวินิจฉัย
รัฐปัถย์			 เสถียรภูริภาคย์
ลฎาภา			 ทิวะสิงห์		
ลักขณา			 ธรรมรักษา
วรพจน์				 แสนประเสริฐ
วันชัย			 ภมรมานพ
วันชัย			 วงศ์มีชัย

วาสนา			 นิภากรพันธ์	
วิโรจพันธ์				อนันต์ภิรมย์รื่น
วิศิษฎ์				 แสงเมือง
ศรัญญา			 อนันตสุข
ศิลปชัย			 ศรีรุ้ง
ศุภนุช			 บัวผ่อง
ศุภพจน์				 สุภาคง
ศุภรภัทร			 ช�านิบรรณการ
สมพงษ์			 ตั้งกฤษณขจร
สังวร			 แก้วถาวร		
สิทธิชน			 กลิ่นหอมอ่อน
สิริพร			 พานทองถาวร
สุชาติ			 พิมโคตร
สุนทรี			 ทองศรี
สุนนต์			 คชพันธุ์
สุพรรณา			 เจริญผล
แสงระวี			 สุมณฑา
อธิพงศ์			 ลอยชื่น
อนันตเดช			 พงษ์พันธุ์	
อรพิน			 อุตตมางคพงศ์
อรสา			 ผาวันดี
อรุณี			 ทรงพรวานิชย์
อารี			 นักเพียร
อารีย์			 เหมเปา
อุทัย			 เดชแพง

บำงกอกทูเดย์
จุมพล			 โพธิสุวรรณ
นุชรีย์			 ฉ�่าบุญรอด
เผด็จ			 ภูริปติภาน
ภัทรสุดา			 อุดมศรี
วิสูตร			 ยิ้มละมัย
ศรี			 อินทปันตี
ศุภเกียรติ			 ธารณกุล

บำงกอกโพสต์
กรชนก		 รักษาเสรี
กาญจนา			 กาญจนทวี
ด�ารงเกียรติ		มาลา
ธวัชชัย			 เข็มก�าเหนิด
นาตยา			 เชษฐโชติรส

นิตยา			 นัดทะยาย
เนาวรัตน์			 สุขส�าราญ
ปรางทอง			 จิตรเจริญกุล
ปริญญา			 ม่วงอากาศ
ผุสดี			 อรุณมาศ
พงษ์เพชร			 เมฆลอย
พัฒนะพงศ์		 จันทรานนทวงศ์	
พิชญา			 สวัสดิวัตน์			
เพ็ญจันทร์			 เจริญสุทธิพันธ์
มงคล			 บางประภา
รัญชน์			 วังวิบูลย์
วัสยศ			 งามข�า
สนิทสุดา			 เอกชัย	กองจันทึก
สฤษฎ์เดช			 มฤคทัต
สาโรช			 เมฆโสภาวรรณกุล
สิรินยา			 วัฒนสุขชัย
สุพจน์			 วรรณเจริญ
อติยา			 อัชชะกุลวิสุทธิ์
อนุชา			 เจริญโพธิ์
อภิชาติ			 จินากุล
อภิชิต			 จินากุล
อรนุชา			 หุตะสิงห์
อัญชลี			 คงกรุต
เอกราช			 สัตตะบุรุษ

บิสิเนสไทย
พิไลพร			 นาคเส็ง

ประชำคม
ศักดิ์ดา			 นพเกตุ

ประชำคม  (จ.อุดรฯ)
ธวัชชัย			 ขันทะชา
สมศักดิ์			 ถนัดช่าง

ประชำชำติธุรกิจ
กฤษณา			 ไพฑูรย์
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ฉลวย			 เหรียญทอง
ชานัญ			 ถือนิล
ณัฏฐ์พิชญ์			วงษ์สง่า
ดิษนีย์			 นาคเจริญ
พัฒนพันธุ์			วงษ์พันธุ์
พิเชษฐ์			 ณ	นคร
เมตตา			 ทับทิม
รุ่งโรจน์			 ขันธ์แก้ว
วรรณศิริ				 วงศ์วานิช
วิไล			 อักขระสมชีพ
วุฒิณี			 ทับทอง
สมปอง			 แจ่มเกาะ
สารภี			 น�าธรรมวงศ์
สาโรจน์			 มณีรัตน์
สุรียพัชร์			 แก้วไพรสี
สุวรรณรักษ์		สุขมะ				
อิศรินทร์			 หนูเมือง

ประชำมติ  (จ.ตรำด)
จักรกฤชณ์			แววคล้ายหงษ์

ผู้จัดกำร 360
กมลพร			 วรกุล
กรองทอง			 เศรษฐสุทธิ์
กัมพล				 เสนสอน
กัลยาณ์			 ธรรมปรีชาไว
กิตติชัย			 ไพโรจน์ไชยกุล
กิตตินันท์			 นาคทอง
กุลนารี			 เหล่าวานิช
เกรียงศักดิ์		เยี่ยงศุภพานนทร์
เกียรติก้อง		ทองเรือง
ขุนทอง			 ลอเสรีวานิช
เขมชาติ			 ชวนะธิต
เขมิกา			 พลายงาม
คทา			 ประทุมธารารัตน์
ค�านูณ			 สิทธิสมาน
ฆฎนาวดี			 เมนะคงคา
จรินทร์			 นุชนิศากร
จันทิมา			 ตันตราภรณ์
จิตตนาถ			 ลิ้มทองกุล
จิตปภาส			 ปริญญากุล

จุฬาภรณ์			 กุดวิเทศ
ชนะ			 ผาสุกสกุล
ชวลิต			 ทองฉ�่า
ช่อทิพย์			 คลี่แก้ว
ชัยยศ			 ส�าราญพันธ์
ฐิติรัตน์			 สังข์เมือง
ณรนารถ			 บุญเย็น
ณัฎฐ์			 แก้วปัด
ณัฎฐาภรณ์			 เพิ่มศรีสุข		
ดรงค์			 ฤทธิปัญญา
ดวงพร			 ลิ้มทองกุล		
ตุลย์			 ศิริกุลพิพัฒน์
ธนิดา			 สนธิพิจิตร
ธนิตา			 อิสรา
ธิดารัตน์			 ลอย	
ธีรวัฒน์			 ดุรงค์กวิน	
ธีระพงษ์ศักดิ์			สังฆะทิพย์
นภา			 คงวัฒน์
นฤมล				 ไชยขันธ์
นฤมล			 ประพฤติดี
นวลสวาท			 เพิ่มเพ็ชร์
นันทนีย์			 นราภินนท์
นิพนธ์			 วิรยศิริ
นิรันดร์				 เยาวภาร์
นุสรา			 พินิจพงศ์
นุสรา			 อินทร์น้อย
ประคองจิต			 ไชยชนะ
ประสัยห์			 จารุรัตน์
ประเสริฐ			 เฟื่องฟู
ประเสริฐ			 ศรีโรจน์รุ่ง
ปรุง			 ปัญญาประดิษฐ์
ปัญจภัทร			 อังคสุวรรณ
ปัญจรัตน์			 บัณฑิตย์
ปิยะโชติ			 อินทรนิวาส
ปิยะนันท์			 ขุนทอง
ปุณญาดา			 มะจิ๊
เปรมจิตต์			 ปิยะภาคี
พงษ์ศักดิ์			 พิพิธพงศ์พัฒน์
พชร			 สมุทวณิช
พบสุข			 โยธา
พรพัฒน์			 ชุนชฎาธาร
พรรณพิมล		แดงรัศมีโสภณ

พัฒนพงศ์			แต้สกุล
พีรยุ				 ดีประเสริฐ
พีระพรรณ			พิสิฐชัยรักษ์
ภิญโญ			 อัศวสันติชัย
ภูริพรรธน์		ตุลยธรวงศ์
มัลลิกา			 อัศวราชันย์
มานพ			 ชูแสง
รณชาติ			 บุตรแสนคม
รสพร			 จิรประณีต
รัตนกมล			 วงศ์เครือศร
รัตน์ติกรณ์		จารุเกษตรวิทย์
รัตนา			 ฤทธิ์งาม
รัมภา			 รัตนภานพ
ฤดี			 พิริยะพงษ์พันธ์
วชิร			 สายจ�าปา
วรสิร์ศรี			 รัตนสาขา
วริษฐ์			 ลิ้มทองกุล
วัฒนะชัย			 ยะนินทร
วันชัย			 ม่วงศรี
วัลลภา			 เสนาะจิตต์
วิเชียร			 เส็นหละ
วีรชัย		 เต็มดวง
วุฒิพงษ์			 หลักค�า
ศรีสมพงษ์			วาจาสิทธิ์
ศศิวิมล			 แถวเพชร
ศิรินทิพย์			 อรุณเรื่อ
สนธิ			 ลิ้มทองกุล
สมชาติ			 นาคหล่อ
สมหมาย			 สาตะโยธิน
สวิชญา			 ชมพูพัชร
สันติ			 เต๊ะเปีย
สากล			 คงนะ
สิรวุฒิ			 รวีไชยวัฒน์
สิริลักษณ์			 เขตร์กุฎี
สุกัญญา			 แสงงาม
สุจิตรา		 วงศ์อัษฎาพร
สุดใจ			 แดงเจริญ
สุธา		 วิเศษสุวรรณภูมิ
สุธารัตน์			 เกษร
สุธิมา			 ประดับหิน
สุภางค์			 ศิริเดช
สุรศักดิ์				 จิรวัสตร์มงคล
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สุวภัทร			 รัตนะพันธ์
สุวัฒน์			 ทองธนากุล
สุวิชชา			 เพียราษฎร์
แสงจันทร์		กาญจนขุนดี
อรวรรณ			 เหม่นแหลม
อัญชลี			 จิตติวิชกุล
อุษณีย์			 เอกอุษณีย์

พิมพ์ ไทยรำยวัน
จารึก			 เรืองเกษม
ณัชพล			 โรจน์ถาวร
นาม			 เรืองวุฒิ
มณสิการ			 รามจันทร์
วิชเลิศ			 งามข�า
วิชาญ			 อภิลักษณ์สันติ
ส�าราญ			 สมพงษ์
สินชัย			 เพ็ญแตงโม
สุรเชษฐ์			 ศิลานนท์
อิทธิเทพ			 กาญจนรัตน์

โพสต์ทูเดย์
กษม			 จักรเครือ
จารุพันธ์			 จิระรัชนิรมย์
ฉัตรชัย			 ธนจินดาเลิศ
ชัยฤทธิ์			 ยนเปี่ยม
ชีวรัตน์			 กิจนภาธนพงศ์
ธรรมสถิตย์		ผลแก้ว
นฤนุช			 สุนทรศิริ
เบ็ญจวรรณ		รัตนวิจิตร
พิเชษฐ์			 ชูรักษ์
รัชนีย์			 ศรีวัฒนชัย
วราภรณ์			 เทียนเงิน
วารุณี			 อินวันนา
วิมลพรรณ		ปีตธวัชชัย
วิษณุ			 นุ่นทอง
สมาน			 สุดโต
ณ	กาฬ			 เลาหะวิไล

ภำคใต้ โฟกัส
ภูวสิษฎ์			 สุขใส

ภำคเหนือรำยวัน
ผ่องพรรณ		จงยศยิ่ง
อ�านาจ			 จงยศยิ่ง

มติชน
กาญจนา		บุนปาน
กิตติ			 ไกรฤกษ์
เกริกชัย			 ซุ่นพงศ์
เกษตร			 น้อยทิพย์
เกษมณี			 นันทรัตนพงษ์
ขรรค์ชัย			บุนปาน
ขุนพล			 พรหมแพทย์
จตุรงค์			 ปทุมานนท์
จรัญ			 พงษ์จีน		
จ�ารัตน์			 พูลทรัพย์
เจตนา			 จนิษฐ
เจษฎา			 เหมือนวงศ์
ฉลาด			 จันทร์เดช
ชลิต			 กิติญาณทรัพย์
ชวกิจ			 หันประดิษฐ
ชาญวิทย์			ทานกระโทก
ชาลินี			 แก้วคงคา
ชุติมา			 นุ่นมัน
โชคชัย			 บุญยะกลัมพะ
ทรงพร			 ศรีสุวรรณ
ทวีพร			 พิชัย
น.รินี			 เรืองหนู
นพพร			 ชวนภิรมย์
ประยงค์			คงเมือง
ปริศนา			 ทับดวง
พงษ์เทพ		 ทับบุรี
พงษธร			 พุกรัดกรุด
พงษ์ศักดิ์			พยัฆวิเชียร
เพ็ญทิพย์			อักษรเนียม
ไพโรจน์			 ปรีชา
ภาวิณีย์				เจริญยิ่ง
เรืองชัย			 ทรัพย์นิรันดร์
เลอสรรค์			 ศรีกนก
วรวิทย์			 ไชยทอง
วัชรินทร์			 อิ่มอารมย์

วันชัย			 เพ็ชรเสนา
วันดี			 รุจนาถ
วารุณี			 สิทธิรังสรรค์
วาสนา			 พันธ์ครู	
วิชัย			 เสาร์หิรัญเมธี
วิชุดา			 อ่อนศิลา
วิบูลย์			 อัศวชานนท์
วิมล			 ทัศนบริบูรณ์
ศรีสุดา			 จันทรสีมา
ศุภรดา			 ญาณพระรักษา
สกุณา			 ประยูรศุข
สมพงษ์			 แหวนจะโป๊ะ
สมศักดิ์			 นิ่มอนงค์
สมหมาย			 ปาริจฉัตต์
สฤษดิ์			 ดวงโสภา
สหทัศน์			 นิลวัลย์
ส�าเริง			 บุญมี
สุชาดา			 รุจิโชค
สุชาติ				 ศรีสุวรรณ
สุพัต			 ทีปะลา
สุภัทรา			 บุณยพรหม
สุเมธ				 จันทะวงศ์
สุรพล			 สุประดิษฐ์	ณ	อยุธยา
สุวพงศ์			 จั่นฝังเพ็ชร
เสกสรรค์		 กิตติทวีสิน
เสถียร			 จันทิมาธร
เสาวลักษณ์			สวัสดิ์กว้าน
อนงค์			 จ�ารัสบุญสม
อภิชาติ			 จันทร์บรรจบ
อภิญญา			 ภู่กิ่ง
โอภาส			 เพ็งเจริญ

มวยสยำมรำยวัน   
สุขะวุฒิ			 วรธรรม

ลำนนำโพสต์
จักร์กฤษ			เพิ่มพูล
ภูษณิศา			 สัญญารักษกุล
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วริษฐา			 ภักดี
ศชากานท์		แก้วแพร่

โลกวันนี้ รำยวัน
ถนอมศรี			 จันทร์ทอง
นิด			 ศุภรัตน์
พจนา			 จักรกาย
สมศักดิ์			 ไม้พรต
สุนทร			 กุลวัฒนวรพงษ์
อรวรรณ			 จารุวัฒนะถาวร
จรัลนัดดา			จรูญโรจน์				
นพพร			 เจริญเปี่ยม

วำรสำรช่ำงภำพ  (รำยเดือน)
ฐานิศร์			 สมิตานนท์

ศรีรำชำ 
สมพล			 ยศฐาศักดิ์
สมชาย			 เพ็ชรรัตน์

สยำมกีฬำรำยวัน
กิตติ			 โหลทอง
เกรียงไกร			ก�าจร
คงศักดิ์		 ทองภักดี
คทาทอง		 ไวทยานนท์
จรัสศรี			 จิตแกล้ว
จุติ			 ไกรเลิศ
เจษฎาชัย			แก้วพิทักษ์
ชูชัย				 จิตแกล้ว
เดชา			 คุรัตนเวช
ทวยเทพ			 ไวทยานนท์
ธราวุธ			 นพจินดา
ธานี				 ชัยสุนทรโยธิน
นพนันท์				ศรีศร
ปราชญ์			 ไชยค�า
ผดุงศักดิ์			 ลิ้มเจริญ
เพียรศักดิ์			อ่อนส�าอางค์
ไพฑูร				 ชุติมากรกุล
มานิตย์				 ลือประไพ

ยอดชาย			 ขันธะชวนะ
ระวิ		 โหลทอง
วัชเรนทร์			ผาสุข
วิชัย			 วงศ์สุรีย์กุล
วิฑูรย์			 นิรันตราย
สมขวัญ			 เพร็ชเสนา
สุรพล			 ล่อใจ

สยำมรัฐ
กาญจน์วดี		โชควิทยานุกูล
กิตติพงษ์			ตรีเมฆ
จินตนา			 จันทร์ไพบูลย์
เจริญชัย			 อุดมพาณิชวงศ์
ชนิดา			 สระแก้ว
ชูชัย			 สระแก้ว
ณัฐพล			 ศรีภิรมย์
ณัษฐพร			 อินทร์คง
ทวีศักดิ์			 ชิตทัพ
นภาพร			 ด�าเนินสกุลชัย
นารีนาฎ			 ภัยวิมุติ
ปรีชา			 หยั่งทะเล
ปาริชาติ			 เฉลิมศรี
พนอ			 หลิมไทยงาม
พลศักดิ์			 สุพร
พสุพล			 ชัยมงคลทรัพย์
พุทธชาติ			แซ่เฮ้ง
มาโนช			 สาระศาลิน
รังสรรค์			 สว่างศรี
วาทินี		 ห้วยแสน
วารินทร์			 พรหมคุณ
วิชัย			 สอนเรือง
ศุภลักษณ์		หัตถพนม
สวิชย์			 บ�ารุงสุข
สิทธิเดช			 จันทรศิริ
สิริภูมิ			 ชูวงศ์ตระกูล
อุทุมพร			 เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา

สยำมเศรษฐกิจ
ประวิทย์			 พูลขุมทรัพย์			
วรพล			 เขตต์บรรพต

สำกล
ชัยรัตน์			 โชติประดิษฐ์
ณรงค์			 ทรัพย์คงอยู่

สำยกลำง
ก�าจร				 ลิขิตวงษ์
ก�าพจน์			 สุทธิชัย
คฑา			 สุทธิชัย
ชุ่ม			 ธนัษเฐียร
ณรงค์			 สกุลชัยอรชร
ตุลย์เดช			 เผดิมชิต
นิคม			 น่วมเงิน
บุญให้			 คงชื่น
พงษ์ศักดิ์			บุญชื่น
พิศาล			 พ้นภัย
มานิตย์			 วชิระสมบูรณ์
สมควร			 สุทธิชัย
สมจิต			 ไชยชนะ
สมชาย				 ศีหะวรรณ์
สุวิทย์				 เผดิมชิต
เสมอ			 บุญญาวัลย์

เส้นทำงเศรษฐกิจ
จินดา			 เมฆวัฒนาเลิศ
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เสียงใต้  (จ.ภูเก็ต)
สมเดช				 ยืนบุญ

อีคอนนิวส์
เกรียงไกร			โลหะจรูญ
นุชจนาถ			 เล็กอยู่
บรรญาณี			สุวรรณผ่อง
บรรยงค์			 สุวรรณผ่อง
สุทธิชัย			 โฆษิตวรรณรัตน์

เอกภำพโพสต์ 
กนก		 ศิริกาญจน์
นพดล			 สันติภาพจันทรา

อปท.นิวส์ (รำย 15 วัน)
ธนพล				 ปิยสิรานนท์

สำมัญสมำชิก (2)

บ้ำนเมือง  ออนไลน์

บุษดี			 พนมภู
พนิตนันท์		วงศ์ด�า
พิกุล			 จันทวิชญสุทธิ์
สมศักดิ์				ศรีก�าเหนิด
สลักจิตร			ผิวพรรณ์
เสาวพร			 ชื่นประภานุสรณ์

ส�ำนักข่ำว  TCIJ
ชุลีพร			 บุตรโคตร

ส�ำนักข่ำว AS NEWS
อัชณา			 จิณณวาโส

ส�ำนักข่ำวไทยทริบูน
ไพสันต์			 พรหมน้อย

ส�ำนักข่ำวไทยพับลิก้ำ
กมล			 ชวาลวิทย์
บุญลาภ		 ภูสุวรรณ

ส�ำนักข่ำวอิศรำ
ประสงค์				เลิศรัตนวิสุทธิ์
มนตรี			 จุ้ยม่วงศรี
ราม			 อินทรวิจิตร
เสนาะ			 สุขเจริญ
เลขา			 เกลี้ยงเกลา
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วิสำมัญสมำชิก
ก
กชกร		 นุชนารถ
กนก		 เดชวุฒิกุล
กนกพร			 ผันอ�านวย
กมล			 จันทรศร
กมลทิพย์			 สอาดนัก
กมลมาศ			 จิตต์ขันติวงศ์
กมลรัตน			 ศรีหารักษา
กรรชัย			 เห็นนนท์
กรรณกา			 สงฆ์เจริญ
กรรณิกา			 ใจจ�านงค์
กรรณิภา			 ผ่องมาลัย
กรวรรณ			 สุขจันทร์
กรองกาญจน์	บ�ารุงสุข
กรองแก้ว			 บูรณะกิจ
กริชภิญญา		 ปัจฉิมนันท์	(จ.ส.ต.หญิง)
กฤติยา		 วงศ์เทววิมาน
กฤษณ์			 ลีมัคเดช
กฤษดา			 พันธ์สุ
กฤษดากร			 รณยุทธเสนีย์
กวางไหว่			 แซ่จัง
กอบเกียรติ์		ไกรพิบูลย์
กวิน			 กิตติบุญญา
กวี			 เคหะสุขเจริญ
กวี			 จงกิจถาวร
กัญญารัตน์		กมลยะบุตร
กัญสุชญา			 สุวรรณคร
กันทิมา			 เกษมอ�าไพรินทร์
กันยา			 สุขพานิช
กาญจนา			 มณฑา
กาญจนา			 โมสิกะ
กาญจนา			 ลาภเดโช
กาญจนา			 หงษ์ทอง
ก�าพล			 พิริยะเลิศ
กิ่งกาญจน์			ตรียงค์
กิ่งฉัตร			 รัตนเวคินรัตน์
กิจจา			 ตัณฑ์บุญมี
กิจจา			 ปูรณัน
กิตติ			 พรพิทักษ์สิทธิ์
กิตติบูรณ์			 เคหสุขเจริญ

กิตติพงษ์			 มณีฤทธิ์
กิตติศักดิ์			 บุษราคัม
กุลชาดา			 ชัยพิพัฒน์
กุลชีพ			 วรพงษ์
กุลธิดา			 สามะพุทธิ
กุสุมา			 โยทสมุทร
เกรียงไกร			 บุตรภักดี
เกรียงไกร			 ฤทธิ์ทองพิทักษ์
เกรียงศักดิ์			วิทยช�านาญกุล
เกรียงศักดิ์			หาญวาณิชย์
เกศกาญจน์		บุญเพ็ญ
เกศรินทร์			 วังคีรี
เกษแก้ว			 เทพพิทักษ์	
เกษญาภรณ์		พงษ์สวัสดิ์
เกษม			 บัวพุ่ม
เกษา			 นิ่มระหงษ์
แก้วตา			 ปริศวงศ์
แก้วตา			 สมาฤกษ์
โกวิท			 สนั่นดัง
โกศล			 โกมารทัต
โกศล			 นาคาชล
ไกรวุฒิ				 ล�าดวนหอม
ไกรสีห์			 พุธรักษา
ไกรสีห์			 เวชรักษ์

ข
ขจร			 พราวศรี
ขวัญชนก			 อดทน
ขวัญดาว			 ชุ่มกมล
ขวัญเรือน			 ถาวรทวีวงษ์
ขาบ			 โศกหาย

ค
คงศักดิ์				 คงด้วง
คชส์			 ศิรมนตรี
คณาบุญ			 รัตนตานนท์
คณิต			 บุษบง
คณิต			 โพธิ์เพิ่มเหม
คมศักดิ์				 อินตะโชติ
คมสัน		 นันทจักร์
ค�ารณ		 ขันธชวนะ

คีตฌาณ์			 ลอยเลิศ
คีนาน		 ซุย
เคลิ้น			 บุญมะโน
เคียมเน่			 แซ่ฉี่
โครพ			 เหลืองโสภณ

จ
จงรักษ์				 คฤหบดี			
จรรยารักษ์			วิโรจน์สกุล
จรัล			 บุญยิ่ง
จรินทร์				 ตระกูลเลิศเสถียร
จริยา		 จินตชาติ
จรุง			 ศทยาลัย
จรูญ			 มณีรัตน์
จเร			 ตินานนท์
จเร			 รัตนราตรี
จักรกฤษณ์			ศรีตระเวณ
จักรสิงห์			 ประภาสโนบล
จัตวา				 กลิ่นสุนทร
จันทนา			 ชัยสารัตน์		
จันทนี			 ลลิตลัคนกุล
จันทร์จิรา			 พงษ์ราย
จันทร์ทิพย์			เทศรงค์ทอง
จันทร์ศรี			 รัศมีทอง
จันธิมา		 ทรงพลยศ
จ�าลอง			 รัตน์สมบูรณ์
จิตติมา			 บ้านสร้าง
จินดา			 นาคประเสริฐ
จินดา			 ศุภรัตนภินันท์
จินดานุช			 เถกิงเกียรติ
จินไถ่			 แซ่ตั้ง
จิรชฎา			 ทองนาค
จิรโชค			 พันเทวี
จิรพร			 สิงควะนิช
จิรพรรณ			 อัญญะโพธิ์
จิรศักดิ์			 สุขพิทักษ์
จิระชัย			 ธนะโสภณ
จิราพร			 เพิ่มลาภ
จิราภรณ์			 วิริยะพิษฐาน
จิรายุ			 ห่วงทรัพย์
จิราวุธ			 สุดหล้า
จิวมล			 กนกศิลป์
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จีรพงษ์			 ประเสริฐพลกรัง
จีรวัฒน์			 ณ	ถลาง
จีระชัย			 ธนโสภณ
จีระพันธ์			 ขันติศีลชัย
จุฑาทิพย์			 พึงวิทยานุกุล
จุมพฏ			 สายหยุด
จุรีรัตน์			 เอกบ�ารุง
จุลกรณ์			 จุลินทร
จุฬารัตน์			 ถือซื่อ
เจตบวร			 สุขเสมอ
เจนจิรา			 ทรวดทรง	
เจริญไชย			 จารุกะกุล
เจียม			 ทองกรณ์
เจียรนัย			 อุตุมะ

ฉ
ฉลองรัตน์			 กิ่งก้าน
ฉลาด			 วงศ์ประเสริฐ
ฉวีวรรณ			 เกียรติโชคชัยกุล
ฉัตรชัย			 วรดิลก
ฉัตร์ฤดี			 อนันต์ศิริขจร
ฉัตรสุมาลย์			เผด็จพาล
ฉัตรารัศมิ์			 แก้วมรกต
แฉล้ม			 จันทรวงศ์ไพศาล

ช
ชญาณิน			 สรวงท่าไม้
ชฎิล			 เทพวัลย์
ชฏาพร			 รักษาศิริกุล
ชนะ			 สุพรรณโมกข์
ชนิกานต์			 พุ่มหิรัญ				
ชนิญญา			 สันสมภาค
ชมพูนุช			 คงมนต์
ชไมพร			 คงเพชร
ชยันต์			 ค�าทวี
ชยานนท์			 ปราณีต
ชรัส			 ศรจิตติ
ชลิดา			 วรศิลป์
ชวลิต			 ตันมงคล
ชวลิต			 เผ่าผม
ชวลิต			 อรุณทัต

ช้อง			 พึ่งเทียร	
ชัชพัชร			 ทองกรณ์
ชัชรินทร์			วงศ์สงวน
ชัชวาลย์			โชตนา
ชัยชาญ			 โพธิ์ทอง
ชัยณรงค์		 เงินปาน
ชัยยุทธ			 โชติบาล
ชัยวัฒน์			ทรัพย์ประสม
ชัยวัฒน์			 อยู่น้อย
ชัยสิทธิ์			 ภูวภิรมย์ขวัญ
ชาญ			 อัศวเรืองพิภพ
ชาญชัย			 กิ่งเงิน
ชาญชัย			 หล�าส�าเริง
ชาญนริศ		บุญพารอด
ชาญสิทธิ์		จิรเพิ่มไพบูลย์
ชาติชาย			เย็นบ�ารุง
ชาติณรงค์	 วิสุตกุล
ชาย			 ซีโฮ่
ชาลินี			 กุลแพทย์
ชาลี			 วาระดี
ชิงชัย			 ชวนสมบูรณ์ศิริ
ชิงชัย			 สุภิมารส
ชิน			 จรูญเรืองวงศ์
ชีวาตม์			 มาลัย
ชุติมณฑน์		ศรีข�า
ชุมชื่น			 พูลสวัสดิ์
ชุมพต				 บุญครอง
ชุมพร			 ทาสีธง
ชุมพล		 เจริญเปี่ยม
ชุมศักดิ์			 นรารัตน์วงศ์
ชุลีวัลย์			 มันตาพันธ์
ชูเกียรติ			 บุญเรืองฤทธิ์
ชูเกียรติ			 ยิ้มประเสริฐ
ชูชาติ			 เพ็ชรโต
ชูชีพ			 ชวนสมบูรณ์
ชูชีพ			 มีโพนทอง
ชูโชติ				 ชูแก้วร่วง
ชูศักดิ์				 เอี่ยมปาน
เชวง		 ภริตานนท์
เชาวลิต			 จิตต์ณรงค์
เชิดศักดิ์			ถนัดภาษา
เชิดศักดิ์		 วุ่นบ�ารุง

โชติ		 พุฒวันเพ็ญ
โชติชัย			 ปิยะวิทยานนท์
ไชยชม			 ฟูสินไพบูลย์	
ไชยยง			 รัตนอังกูร
ไชยยงค์			 บัญญัติศุภศีล
ไชยฤทธิ์			 เสนาะวาที
ไชยวัฒนา			อุดมสุขสันติ
ไชยา			 แก้วหาญ

ซ
ซวงเพ้ง			 แซ่เบ๊
เซ่นห่าน			 แซ่หวอง

ญ
ญาณาธิป			 พึ่งแย้ม	

ฐ
ฐากูร			 กันภัย
ฐานิส			 สุดโต
ฐาปนา			 น้อยประสิทธิ์
ฐิตกา			 แสงพนัสธาดา
ฐิตารีย์				 ลิชิตธนธรรม
ฐิรนันท์			 การะเกษ

ณ
ณฐกร			 ขุนทอง
ณรงค์				 ปานดี
ณรงค์				 ศรศาสตร์
ณรงค์				 สุขส�าราญ
ณรงค์			 โบษกรนัฏ
ณัฏฐวุฒิ			 วรกัณย์
ณัฐฉัฎฐ			 เอกธนาโสภาพันธุ์
ณัฐชัย			 พุ่มถาวร
ณัฐติกา			 นาคสุบรรณ
ณัฐพงค์			 พยุงศักดิ์สกุล
ณัฐพงศ์			 โลหิตนาวี
ณัฐพร			 รุจิวรรณ์
ณัฐพรรษ			 เจริญรัฐ
ณัฐวัญ			 ขวัญส�าราญ
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ณัฐา			 ทวีเจริญพันธ์
ณิชา			 อภิรักขวนานนท์
ณิฌา			 ฐิติชีวิน

ด
ดวงกมล			 โชตะนา
ดวงใจ				 เอื้อพาพรกุล
ดวงใจ			 ยงยิ่งเชาว์
ดอน			 ปาทาน
ดารารัตน์			ปูนพันธุ์ฉาย
ดาริณี			 บุตดีวงศ์
ดารินทร์			 หอวัฒนกุล
ด�ารงค์				 ปัญญานนท์
ด�ารงศ์พันธ์		ใจห้าว
ด�ารงศักดิ์			สหศักดิ์มนตรี
ดิลก				 ศิริฤกษ์
ดิลก			 บุญยะประภา
ดิสทัต			 โรจนาลักษณ์
เดชา			 จุลละโพธิ์
เดชา			 ปาการะนันท์

ต
ตติกานต์			 เดชชพงศ
ตรีสุคนธ์			 วรรณพักตร์
ตวงศักดิ์				ชื่นสินธุวล
ตุลย์			 ปิ่นแก้ว
ตุลสถิตย์			 ทับทิม
เต็กเคี้ยว			 แซ่โค้ว
เต็งฮง			 แซ่ตั้ง
เต็มศักดิ์			 ไตรโสภณ
เติมศักดิ์			 เฉลิมพลานุภาพ
ไตรเทพ			 ไกรงู

ถ
ถนอม			 พิพิธยากร
ถนอม			 เพียดขุนทด
ถวัลย์		 วงศ์สุภาพ
ถวิล			 มนัสนอม
ถาวร			 สุวรรณ
แถมสิน			 รัตนพันธุ์

ท
ทรงวิทย์			 ดลประสิทธิ์
ทวี			 บุญจรัส
ทวี			 พัฒนกิจ
ทวี			 มีเงิน
ทวี			 สุวรรณพัฒน์
ทวีชัย			 เจาวัฒนา
ทวีป				 คล�้าประเสริฐ
ทวีพร			 จ�านงนุสรณ์
ทวีวัฒนา			 ทุนคุ้มทอง			
ทวีศักดิ์				 บุตรตัน
ทวีศักดิ์				 อ่อนละมุน
ทศพร			 โกศัยดิลก
ทองดี			 วงษ์เสงี่ยม
ทองนากศิริวิ			เหล่าวงษ์โคตร
ท�านอง			 ประชารักษ์
ทินวัฒน์			 รัตนสีหกุล
ทิพย์วัลย์				 คงประพันธ์
ทิพย์ศิรินทร์			นาคจ�าศีล
ทิพรัตน์			 หิริวัฒนวงศ์
ทิพวรรณ			 รักษ์สุทธิ์	
เทพ			 จ�ารัสโรมัน
เทพไชย			 วิโนทัย

ธ
ธงไชย			 อิ่มทรัพย์
ธนก			 บังผล
ธนกร			 วงษ์ปัญญา
ธนภณ			 อินทุประภา
ธนวรรณ			 ไพนุพงศ์
ธนวัฒน์			 เพ็ชรล่อเหลียน
ธนสิทธิ์				 เหล่าประเสริฐ
ธนัชชา			 เฉลิมศรี
ธนัชพงศ์			 คงสาย
ธนิดา				 ศรีสวัสดิไกรศร	
ธนิต			 ธรรมสุคติ
ธนู			 จ�าปาทอง
ธเนศน์		 นุ่นมัน
ธรรเกียรติ				กันอริ
ธรรม			 เหลืองมโนธรรม
ธรรมศักดิ์				 พึ่งตนเพียร

ธวัช			 รภาจิตตกุล
ธวัช			 อินทรจันทร์ดี
ธวัชชัย			 ขุมเพชร
ธวัชชัย			 เทพพิทักษ์
ธวัชชัย			 อินทประดิษฐ์
ธัญญ์รวี			 ธนพลเลิศวริศ
ธัญญา			 ชุนชฎาธาร
ธันยมัย			 มูลเทพ
ธาดา		 มหาเปารยะ
ธานินทร์			กิจนันทคุณ
ธานี			 กุลแพทย์
ธานี			 ลิมปนารมณ์
ธิดารัตน์			จันทรักษ์
ธีรพงษ์				 พันธรังษี
ธีรพล			 ปิฏฐปาตี
ธีรวัฒน์			 ธรรมสกุล
ธีระชัย			 พฤกษ์เรืองกิจ
ธีระพันธ์			เจริญสิทธิ์

น
นคร			 เมษไกรสร
นคร			 วีระประวัติ
นครินทร์			ใช้สมบุญ
นงค์นาถ			ห่านวิไล
นงนภัส			 ไม้พานิชย์
นนท์				 พลางวัน
นพคุณ				 นาฏกระสูตร
นพดล			 พูนเสริม
นพดล			 ล�าดับพงศ์
นพดล			 ศรีทวีกาศ	(ว่าที่	ร.ต.)
นพพร			 วงศ์อนันต์
นพพร			 หอเนตรวิจิตร
นพพร		 บุญญฤทธิ์
นภัทร			 สมบัติ
นภัสนันท์		ชูทอง
นภา			 ชั้นอินทร์งาม
นภา			 ทับทรวง	
นภา			 ศรประสิทธิ์
นภาภรณ์		กิตติทวีสิน
นภาภรณ์		พิพัฒน์
นริศรา			 ยิฐธรรม
นฤพนธ์			 เพชรดี
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นฤมล			 คนึงสุขเกษม
นฤมล		 อภินิเวศน์
นลิน			 สุภานุสร
นวนิตย์			 ประถมบูรณ์
นวรัตน์			 เพ็ญพิมล
นวลน้อย			 ธรรมเสถียร
นัฐฤดี			 ตันติโกวิทย์
นันชนก			 มีสุวรรณ
นันท์ชนก			วงษ์สมุทร์
นันทนา			 มณีน้อย
นันทิช				 สอาดสอน
นับดาว			 รัตนสูรย์
นัมมทา			 รุ่งรัตน์
นาตยา			 บุญเลิศสิทธิเดช
น�้าผึ้ง			 กอระพันธ์
นิกรณ์			 สอนถา
นิคม			 เรืองเดช
นิคม			 อัชฌาเจริญสถิตย์
นิตย์			 โลหิตุปต์
นิตยา			 ธานินทร์ธนารักษ์
นิตยา			 สดวัฒนา
นิตยา			 หอมอินทร์
นิธิดา		 อัศวนิพนธ์
นิธินันท์			 ยอแสงรัตน์
นิพนธ์			 แก้วจงประสิทธิ์
นิพนธ์			 เทียมจันทร์
นิพนธ์			 พฤทธิ์ธเนศ
นิมิตร			 พลเยี่ยม
นิยม			 เก้าส�าราญ
นิยาม			 ทองเป็นใหญ่
นิรัชพร			 เขียวสุวรรณภูมิ
นิรันดร์			 ชูสุทน
นิรันดร์			 ทองตะนุนาม
นิราศ			 มูลราศรี
นิลวรรณ			 พรหมบุตร
นิลุบล			 พรพิทักษ์พันธุ์
นุสรา			 เงินเจริญ
นุสรา			 ไทยธวัช
เนตรชนก			เขียวอ่อน
เนตรทราย		เกิดแดง
เนตรนภา		ชัยวงค์
เนสินี			 คงศรีทอง

เนิน			 ฉายาบุตร
โนรี			 กลิ่นดอกแก้ว

บ
บรรเจิด			 ทวี
บรรชร			 โตจับ
บรรณสาร			 จันทรสมศักดิ์
บรรเทิง			 มีแต้ม
บรรยง				 อินทนา
บรรลุชัย			 ศรีสองเมือง
บรรหาร			 อนุภัทร์
บริสุทธิ์				 จิณวุฒิ
บริสุทธิ์			 กาสินพิลา
บริสุทธิบุณย์			ทัศนียะเวช
บังอร			 ทรรพกาญจน์
บังอร			 ราชสิงโห
บัญญัติ			 ทัศนียะเวช
บัณฑิต			 รัชวัฒนะธานินทร์
บัณฑิต		 โชติสุวรรณ
บัว			 สุขเสมอ
บัวพันธุ์			 จาตุรงคกุล
บ�ารุง				 จินากุล
บุญกลม				 ดงบังสถาน
บุญชัย			 อัศวอรุโณทัย
บุญญฤทธิ์				 สาระชีวิล
บุญนาค			 แสงเจือ
บุญพร้อม			 นิงสานนท์
บุญมี				 อ่อนน้อม
บุญมี			 หยุบแก้ว
บุญยัง				 คงรอด
บุญรัตน์				 อภิชาติไตรสรณ์
บุญรุ่ง			 พวงทอง
บุญลือ			 มีพร้อม
บุญเลิศ			 คชายุทธเดช
บุญส่ง			 คชเกร็ง
บุญส่ง			 พฤกษาพันธ์รัตน์
บุญส่ง		 โฆษิตโชติธนา
บุตรดา			 ศรีเลิศชัย
บุนนาค				 จันทรวงศ์
บุศดี				 บัวดก
บุษกร			 โพธิสุธน
บุษดี			 ลิขิตเดชาโรจน์

บุษบา				 ศรีลาปัง
บุษยมาศ			 ซองรัมย์
บุษรา			 ไพศาลสิทธิ์
บุษราคัม			 ศิลปลาวัลย์
เบญจมาศ			 เลิศไพบูลย์
เบ็ญจวรรณ			 เผ่าจินดามุข
เบญจวรรณ			 ภู่เจริญยศ

ป
ปฏินันท์			 สันติเมทนีดล
ปฏิวัติ			 วสิกชาติ
ปฐม			 จันทมาศ
ปฐมพงศ์			 มงคลพรไพโรจน์
ปณิตาพร			 นิบุญพงศ์
ประกอบ			 บุญมะโน
ประกอบพงษ์			พนะพูล
ประกายดาว			ตลุ่มพุก
ประกาศิต			 ค�าพิมพ์
ประจวบ				 วังใจ
ประจักษ์				 วิชัยแสง
ประจักษ์			 มะวงศ์สา
ประณิดา				 แสนโรจน์
ประดิษฐ์				 ตัณก�าเนิด
ประดิษฐ์				 เรืองดิษฐ์
ประดิษฐ์				 วิโรจน์สกุล
ประทวน			 ยุวชาติ
ประทุม			 โลหิตคุปต์	
ประพฤติ			 สอนสมบูรณ์
ประพันธ์				 บุญยเกียรติ
ประพันธ์			 จินดาเลิศอุดมดี
ประพันธ์			 สุขทะใจ
ประพิม				 เก่งกรีฑาพล
ประไพ			 ชีรนรวนิชย์
ประไพ			 วัฒนาพานิช
ประไพ		 ไกรสรโกวิทย์		
ประไพพรรณ			รัฐอมฤต
ประภา			 แสนประเสริฐ
ประภาศรี			 รัตตะคุปต์
ประภาส			 ขุนสงคราม
ประภาส			 ทรัพย์พานิช
ประยูร				 ตระการศรีสุนันท์
ประวิทย์			 ผลวัฒนะ
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ประสงค์				 สวัสดิชัย
ประสงค์			 ชัยสารัตน์
ประสม			 วิริยะศิริ
ประสมศักดิ์			ทวีชาต
ประสันต์			 โพธิ์ทอง
ประเสริฐ			 วารีเวช
ประหยัด			 เวศนารัตน์
ปรัชญา			 ผ่องใส
ปรัชญา			 พันธุ์มณี
ปรางทอง			 จิตรเจริญกุล
ปราโมทย์			 บรรณวิทยกิจ
ปริญ			 ปฏิมานันท์
ปริญญ์			 คุณวัฒน์
ปรินทร			 ภาวรรณ
ปริวัตร			 พลาพร
ปรีชา			 ฉันทากร
ปรีชา			 โพธิ์เล็ก
ปรีชา			 ภูริวัฒนากิจ
ปรีชา			 เย็นเปี่ยม
ปรีชา			 ลิ่มไชยฤกษ์
ปรีชา			 สามัคคีธรรม
ปรีดารัชช์			 พุ่มประดับ
ปรียะชาติ			 เหตระกูล
ปรียานันท์			 อึ้งประเสริฐ			
ปรียานาถ			 พนายางกูร
ปลอบ			 ไทยสยาม
ปองพล			 สารสมัคร
ปัญญา			 นุชทอง
ปัญญา			 พันธ์เผือก
ปัญญา			 ยิ้มละมัย
ปัญญา			 สมสุวรรณ
ปัญญา			 หล่อสิริวุฒิ
ปัณรษี				 ไทยวัชรมาศ
ปัทมา			 เปล่งวิทยา
ปัทมา			 ลี้วิเศษ
ปาณี					 ชีวาภาคย์
ปานทรัพย์			 ยมนาค
ปาริชาติ			 ประคองจิตร์
ปาริชาติ			 อินทร์ประดับ
ปิติ			 จงแจ่ม
ปิยภรณ์			 วงศ์เรือง
ปิยรัตน์			 เศรษฐศิริไพบูลย์

ปิยวรรณ			 มีพวกมาก
ปิยะ		 ปัทมาภิรัตน์
ปิยะฉัตร			 หอระตะ
ปิยะชนน์			 สุทวีทรัพย์
ปิยะชาติ			 มงคลไชยสิทธิ์
ปิยะนันท์			 บัวสาคร
ปีเตอร์			 โอลาพฟลิน
เปรม			 โกเมนพิชัย
เปรมศิริ			 ฤทัยเจตน์เจริญ
เปรียง			 เจริญรัมย์
ไปรมา			 เจียมจันทร์เศขร

ผ
ผุษดี			 จันทรวิโรจน์

พ
พงษ์ไทย			 วัฒนาพาณิชย์วุฒิ
พงษ์พิพัฒน์			จันทน์หอม
พงษ์พิพัฒน์			จินดาศรี
พงษ์เพ็ญ			 สุทธาโรจน์
พงษ์ศักดิ์			 วิมุกติบุตร
พจน์ธนา			 บุญมา
พจนารถ			 ทองอรุณ
พชรวัลย์			 พรมยศ
พณาภรณ์			 ลิมปนโอสถ
พนอ			 ฉาบสุวรรณ
พนิดา			 พลอยมุข
พยงค์			 อรุณฤกษ์
พรชัย			 ธนะศรีนนท์
พรชัย			 วีระณรงค์
พรนภา			 พจนะลาวัณย์
พรพจน์			 บุญยาสัย
พรพล			 พิทักษ์พูลสิน
พรภัรสร			 สุขะวัฒนะ
พรเลิศ			 ยนตร์ศักดิ์สกุล
พรศักดิ์				 เหล่ากิจไพศาล
พรศักดิ์			 ธนพัฒนพงศ์
พรศักดิ์			 ศรีกฤษณพล
พลสัณฑ์			 ศรีหาผล
พอพันธุ์			 สนเจริญ
พัชรา				 อร่ามศรี

พัชรี			 นับทอง
พัชรี			 เหลืองอุทัย
พัฐลักษณ์			 หันประดิษฐ	
พัฒนา			 เพียรไม่คลาย
พัทธนันท์			 ศรแก้ว	
พันธ์ระวี			 พันธ์โยธิน
พันธรัตน์			 รัตนพันธ์
พันธ์ศักดิ์			 ไม้เขียว
พัสสรวง			 นรเทพไพศาล
พาฝัน			 รื่นฤทธ์
พิชยาภรณ์			 จิตต์นุพงศ์
พิเชษฐ์				 ศิวกุลรังสรรค์
พิทักษ์			 คันธจันทน์
พิธาน			 คลี่ขจาย
พินพร			 สักกามาศ
พินิจ			 เวชรักษ์
พินิจ			 หุตะจินดา
พินิต			 ทองสุข
พิพัฒน์			 เลิศกิตติสุข
พิพัฒน์พรรณ			นิตยธรรม
พิพัตร		 บัวรอด
พิมนต์			 ชุปวา
พิมพ์นารา			 ประดับวิทย์
พิมพ์พัชร			 ค�าใบ
พิมพ์สินี			 สิงห์โตทอง
พิมพ์สุจี			 ญาณนะพงศ์	
พิสันต์			 อิทธิวัฒนกุล
พิสิษฐ์			 อุดมอัครโรจน์
พีเทอร์		 ไมตรี		อึ๊งภากรณ์
พีรพงษ์			 เขืองเขียงขวาง
พีรพร			 วดีศิริศักดิ์
พีรภัทร			 ทิมทองค�า
พีระวัฒน์			 จริยะสมบัติ
เพ็ญจันทร์			 เบญจเล่าหรัตน์
เพ็ญรุ่ง			 ใยสามเสน
เพลินพจน์		 วรเพียร
เพิ่มพูล			 โพธิ์เพิ่มเหม
เพิ่มศักดิ์			 ลีลากุล
แพรพิมพ์			 อิศรพันธุ์
ไพฑูรย์			 ศรีโฮง
ไพบูลย์			 สุขสุเมฆ
ไพรัช			 โสระพันธ์
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ไพรัชช์				 แสงพวง
ไพโรจน์			 รัตนกุล
ไพโรจน์			 วรรณสวาท
ไพศาล			 ศรีจรัสจรรยา

ฟ
ฟาริดา			 เหล่าพัชรกุล

ภ
ภรณี			 พิทักษ์วงศ์
ภักดี			 วีระรัตน์
ภัคจีรา			 แก้ววรรณรัตน์
ภัททิรา			 แย้มเผื่อน
ภัทรชัย			 ปรีชาพานิช
ภัทระ			 ค�าพิทักษ์
ภัทรานันท์			 เอี่ยมจ้อย
ภัทราพร			 สังข์พวงทอง
ภัทราวรรณ			พูลทวีเกียรติ
ภันทิลา			 ศรีข�า
ภัสวรรณ			 ศรีธนวิบูลชัย
ภาคภูมิ			 เตมะศิริ
ภาคภูมิ			 ธีระภัทรานนท์
ภิญโญ			 พนมไชย
ภิญโญ			 แพงไธสง
ภุชงค์			 แดงประเสริฐ
ภุชงค์			 ทิพยเนตร
ภูนาถ			 ณ	สงขลา
ภูมิชัย			 อินทปันตี

ม
มณฑล			 แย้มกลิ่น
มณฑา			 ธีระเดช
มนตรี				 ไม้จีน
มนตรี			 แฟงเอม
มนตรี			 ร่มรุกข์
มนตรี			 รัตนะ
มนตรี			 ฤทธิ์น้อย
มนตรี			 วีระประวัติ
มนตรี			 ศรีนวล
มนตรี			 แสนสุข

มนตรี		 แฟงเอม
มนต์ฤทัย				 นรคง
มนัส				 อุดร
มนัสนันท์			 วิภวาอนันต์
มนู			 คณานุรักษ์
มนูญ			 อุทะกะวารี
มยุรี			 พ.ผลพิบูลย์	
มรกต				 รอดพึ่งครุฑ			
มลฤดี			 จันทร์สุทธิพันธุ์
มัณฑา			 วิชยกุล
มัธนา			 เมนแก
มัธยัสด์			 อิมมา
มานพ			 ทิพย์โอสถ	
มานะ			 กัญจนะวโรดม	
มานะ			 แพร่พันธุ์
มานะ			 โอภาส
มานิตย์				 ภูริวัฒนกิจ
มาโนช			 ประภาสานนท์
มาโนช			 ไม้ทอง
มาลินี			 เรืองวัฒนกุล
มาลีรัตน์			 เพชรสร้าง
มาลีรัตน์		 ทรัพย์คต
มุกดาวรรณ			ศักดิ์บุญ
เมฆ			 น้อยพิทักษ์
เม้ง			 แซ่ตั้ง
เม่งกวง			 แซ่ลิ้ม
แมน			 น้อยพิทักษ์
ไมเคิล			 คอร์แมน

ย
ยงยุทธ			 โกยมา
ยงยุทธ			 ขวัญมงคล
ยงยุทธ			 วิชาญนุวัฒน์
ยรรยง			 ศรีวชิรมาศ
ยศไกร			 รัตนบรรเทิง
ยิ่งศักดิ์			 ตรงต่อศักดิ์
ยินดี			 เลิศเจริญโชค
ยุทธกร			 ศรีทอง
ยุทธนา			 กระบวนแสง
ยุทธนา			 นวลจรัส
ยุทธพล			 กีรตชีวิน
ยุทธิยง			 ลิ้มเลิศวาที

ยุนิ้น			 แซ่ลี้
ยุพา			 สุภากุล
ยุ่ย			 แซ่เจี๋ย
ยุรชัฎ			 ชาติสุทธิชัย
ยุวดี			 เตชะไพทูรย์สุข
ยุวดี			 วัชรางกูร
เยาวเรศ			ฟูธรรม
เยื้อน			 พิริยบรรเจิด
โยธิน			 โยธินสัมพันธ์

ร
รพีพันธุ์			จันทสี
รมณ			 รวยแสน
รวีนาถ			 โรจวิภาค
รวีวรรณ			เสมอตระกูล
ระจิตต์			สุทธิโชติ
ระมัย			 คงสี
รังษี			 จีนะธงประดิษฐ์
รังษี			 เราเจริญ
รัชดา			 ธราภาค
รัชตะ			 พรหมภูเบศ
รัชนี			 เชิดโฉม
รัฐกร				 อัศดรธีรยุทธ
รัฐกาล			 เมฆลอย
รัฐศักดิ์		 พลสิงห์
รัฐสยาม		ศีลคุณ
รัตติญา			ตัณฑ์เจริญรัตน์
รัตนา				 จีนกลาง
รัตนาวดี		บุญเชย
รัมภา			 เผ่าสุริยะ
ราณี			 เลิศเลื่อมใส
ราณี			 สมานวิจิตร
รุ่งทิพย์			ทองอยู่
รุ่งมณี			 เมฆโสภณ
รุ่งรดิศ			 เชาวนปรีชา
รุ่งเรือง				ปรีชากุล
เรณู				 เอี่ยมจิตรโสภา
เรวดี			 ตั้งสกุล
เรวดี			 พงศ์ไชยยง
เริงศักดิ์			ก�าธร
เรืองยศ			อัครวัชราง
โรม			 บุนนาค
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ฤทัยกาญจน์			อินทร์แพง
ฤาชัย			 ชัยยุทธ

ล
ละแมน			 อาแม
ลักขณา			 สุริยงค์
ลัดดา			 จตุรทรัพย์
ลัดดา		 เรืองกิจวัฒนากร
ล�าไผ่			 อินตะเทพ
เลอศักดิ์			 จตุรพล
เลิศวุฒิ			 อุปนันท์

ว
วงจันทร์			 นาคธร
วงศ์สุภัทร์			 คงสวัสดิ์
วชิรหัตถ์			 นามบุตร
วชิระ			 ผุดผ่อง
วณิช			 พูนวังกาญจน์
วณิช			 วณิชชกุล
วนาลี			 จันทร์อร่าม
วรเชษฐ			 พึ่งพิพัฒน์
วรณ			 คล้ายพงษ์
วรนิธิ์				 สมุทรวนิช
วรพจน์			 เที่ยงตรง
วรพันธุ์			 ศรีวรนาถ
วรพันธุ์			 สุขแก้ว
วรรณพร			 เปรมจิตต์
วรรณพฤกษ์			รังสิโสภิณ
วรรณรัตน์			 วุฒิสาร
วรรณี			 เย็นสมุทร
วรวีร์			 บ�ารุงพงศ์
วรัญญา			 ศรีเสวก
วราพร			 ตลับนาค
วราภรณ์			 สุวรรณประเสริฐ
วราวุฒิ				 ทวีทอง
วราเวช			 หวังสุข
วสันต์			 ชูสกุล
วสันต์			 เตชะวงศ์ธรรม
วสันต์			 ภัยหลีกลี้
วสันต์		 กฤษณสมิต
วัชรพล			 พุฒธรรม

วัชระ			 ชีวโกเศรษฐ์
วัชระ		 ธรรมศรี
วัชรา			 จรูญสันติกุล
วัชราพร			 จันทระ
วัชราภรณ์			สายเป็ง
วัชรี			 ทองโพธิ์
วัฒนา			 ค�้าชู
วัฒนา			 นาคใหม่
วัฒนา			 บุญมะโน
วันฉัตร			 วณิชพันธุ์
วันเฉลิม			 จันทรากุล
วันชัย			 คุ้มกัน
วันทนา			 ศีลอุดม
วัลลภ			 ชัดแววศรี
วัลลภ			 ป้องศิริ
วารินทร์			 ศรีแย้ม
วารี			 น้อยใหญ่
วาสนา			 กลั่นประเสริฐ
วาสนา			 เดชวาร
วิจิตร			 พหลสิทธิ์			
วิจิตรา			 บุณยพรหม
วิจิตรา			 เพ็งพันธ์ฉ�่า
วิชชุลดา			 บัวชัย
วิชยุติ์			 วิไลวรางกูร
วิชัย			 เจริญศรี
วิชัย			 วิเชียรธร	
วิชัย		 สุวรรณกิตติพล
วิชิต			 ใจตรง
วิชิต			 สุขพัฒน์
วิเชษฐ์			 พิชัยรัตน์
วิซรุต			 บัญฑะมาลีกุล
วิญญู			 พูลชนะ
วิทยา			 นาคธร
วิทยา			 สกลเจริญเวช
วิทิต			 สุนทรสุข
วิภา			 สุนันท์สถาพร
วิภาวี			 เตชะวงศ์ธรรม	
วิภาส			 จงวัฒนาสถิตย์
วิมลพร			 แซ่ลิ้ม
วิมลรัตน์			 เชื้อเพ็ง
วิรัช			 วิริยะกุล
วิรัช			 ศรีสิริเสถียร

วิรัญญา			 จันพรม
วิรัตน์					 แสงทองค�า
วิรัตน์			 ตรีรานุรัตน์
วิโรจน์			 พึ่งสุนทร
วิลาวัณย์			แก้ววันเพ็ญ
วิวัฒน์				 ประทีปชัยกูร
วิวัฒน์			 จุลละทรัพย์
วิวัฒน์			 ธรรมโกมุท
วิสิทธิ์			 แฟงเอม
วีณา		 ธูปกระแจะ
วีนัส			 พยัคฆชาติ
วีรชัย			 วโรทยานนท์
วีรยุทธ			 รวานนท์
วีรศักดิ์			 โตมั่นคง
วีระ			 แซ่จัง
วีระ			 ธีระภัทรานนท์
วีระ			 ประทีปชัยกูร
วีระ			 มูลสุข
วีระ			 โอสถานนท์
วีระเดช			 ปัญจากุล
วีระพันธ์			 วุฒิบุญญะ
วีระศักดิ์			 จันทร์นวล
แววดาว			 ภุชงค์กุล
ไวหลิน			 แซ่หลิน

ศ
ศตชัย			 เพ็ญบุญมี
ศรันยา		 วัดแก้ว
ศรีชัย			 เรืองไรรัตนกุล
ศศิชา			 อิสระศรีโรจน์
ศศิธร			 ค�าภูผา
ศศิเพ็ญ		 ไตรโสภณ
ศศิมา			 นโรปการณ์
ศักดา			 เจ็กจั่น
ศักดิ์ชัย			 ศรีสอน
ศันสนีย์			 นาครังสรรค์
ศิรัณพร			 มูลอุทก
ศิราณี		 วงษ์โซ
ศิริ			 ศรวรณะศิริ
ศิริพงษ์			 วิทยวิโรจน์
ศิริพร			 ปิ่นสุวรรณบุตร
ศิริพร			 วาสะศิริ
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ศิริเพ็ญ			 เพ็งชุม
ศิริรัตน์			 เชื้อดี		
ศิริวรรณ			 ศรีเอี่ยมจันทร์
ศิริศักดิ์			 รัตนชูโชติ
ศิลปชัย			 ศรีไพรวัลย์
ศิวดล			 ชวลิตปรีชา
ศิวัตรา			 สิงห์ทอง
ศุภชัย		 พยัคฆันตร์
ศุภรัตน์			 บูรณะอาตมะ
ศุภรา			 จันทร์ชิดฟ้า
ศุภลักษณ์			คงสวัสดิ์
ศุภลักษณ์			ทีปประเสน
ศุภลักษณ์			สุวัณณารุน
ศุภางค์			 โพวาทอง
เศียร			 รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต

ส
สงบ			 จันทโชติ
สง่า			 ศิวะศรี
สดศรี			 เผ่าอินทร์จันทร์
สถาพร			 คงศรี
สนชัย			 นกพลับ
สนิท			 หงษ์เจริญ
สมเกียรติ			จ�าจด
สมเกียรติ			จันทรสีมา
สมเกียรติ			พัฒนทรัพย์				
สมเกียรติ			อ่อนวิมล
สมจิตร			 บุญแจ้ง				
สมชัย				 อักษรารักษ์
สมชัย			 ธรฤทธิ์							
สมชัย			 ศรีวัฒนชัย
สมชัย			 ส�ารวลหันต์
สมชาย			 มีเสน
สมชาย			 สิงห์กล่อม
สมชาย			 สุทธิโกเศศ
สมชาย			 สุรวัชโยธิน
สมชาย			 แสวงการ
สมเดช			 เนียมหลาง
สมนึก			 ปิตะกนกพันธ์
สมนึก			 สุทธิกมล
สมบัติ			 ทนงศักดิ์
สมบัติ			 บ�ารุงวงษ์

สมบัติ			 มนัสฤดี
สมบัติ			 รักสกุล
สมบัติ			 วัฒนวิไลกุล
สมบูรณ์			 เกตุผึ้ง
สมพงษ์				 พงศ์พูนลาภ
สมพงษ์			 รัตนสุวงศ์
สมพงษ์			 สุวรรณจิตกุล
สมพร			 แย้มเยื้อน
สมพร		 ลาภชุมศรี
สมพิศ			 เจริญราษฎร์
สมมาส			 บรรพต
สมยศ			 ทัพไชย
สมฤกษ์			 แก้วพินิจ
สมฤทัย			 ทรัพย์สมบูรณ์	
สมลาภ		 สุวรรณบุตร
สมศักดิ์				 กูรมะโรหิต
สมศักดิ์			 บุญจูง
สมศักดิ์			 ประทีปรัตนะ
สมศักดิ์			 สุวพิชญ์ภูมิ
สมสกุล			 ไซรลบ
สมสกุล			 เผ่าจินดามุข
สมสมัย			 ศักดาวัฒนานนท์
สมสุข			 มณีทิพย์สกุล
สมิทธิ์			 อาจปรีชา
สรญา			 จิตพงศ์สถาพร
สรพงษ์			 กระบวนรัตน์
สรวิศ			 อิ่มบ�ารุง
สร้อยนภา			 สงฆ์โนนเหล็ก
สราวุธ			 คชเพต
สโรชา			 เกสโร
สวัสดิ์			 ปัญญาพวก
สวาท			 เธียรทรัพย์
สวาท			 เย็นสุนทร
สหัสชัย		 โสรัตน์
สอนของพ่อ			สถิตในดวงใจ
สังคม			 เพชรศรีกอง
สังวรณ์			 พราหมพันธ์
สัจจา			 จอมบุญ
สันชาย			 จันทราวัฒนากุล
สันติ			 แกล้วเกษตรกรณ์
สันติ			 จริยสมบัติ
สันติ			 เศวตวิมล

สันทนา			 รัตนอ�านวยศิริ
สันธาร			 สันติวิมลนาถ
สัมผัส			 พึ่งประดิษฐ์
สัมฤทธิ์				 หวังแซงกลาง
สัมฤทธิ์			 วิริยะกุล
สากล			 เจรจา
สาคร			 ข�านวลทอง
สาธิต			 ยุวนันท์การุณ
สานนท์		 เจริญพันธุ์
สามารถ			 พ่วงพงษ์
สายสวาท			ค�าพะอุ
สายัณห์			 พรนันทรัตน์
ส�าเนย			 ฟูสินไพบูลย์				
ส�าเนียง			 สุจริต
ส�าเภา		 ชิดเชื้อ
ส�ารวย			 ธรรมโน
ส�าราญ			 เทศสวัสดิ์
ส�าราญ			 รอดเพชร
ส�าเริง			 ค�าพะอุ
ส�าเริง			 วิจิตรเลขะการ
สิตานัน			 เตียงเกตุ
สิทธิเจตน์			ธีรพงศ์
สิน			 มรกตเดโช
สิริกุล			 บุณนาค
สิริทิพย์			 ขันสุวรรณ
สิรีรัตน์			 วารีร�าพึงเพลิน
สีนวล			 รอดเงิน
สุกรานต์			 โรจน์ไพรวงศ์
สุกรี			 สุขเปล่ง
สุกฤตา			 พรมภู่น้อย
สุขนิตย์		 วรรณรัตน์
สุขสันต์			 สมพงษ์
สุคนธ์ทิพย์		จันสน
สุคร			 วิทยากุล
สุจิต			 เมืองสุข
สุจิตรา			 โกวิทวนิชกานนท์
สุจิตรา			 ศรีอินทร์	
สุจินตนา			 เหมตะศิลป
สุจิระ			 เสร็จกิจ		
สุชลี			 พงษ์ประเสริฐ
สุชาดา			 วงศ์สารสิน
สุชาดา			 ศรีเสริมโภค
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สุชาติ			 กุลบุษราคัม
สุชาติ			 เทพมาลา
สุชาติ			 นุ่มดี
สุชาติ			 มั่นรักคง
สุชาติ			 เล็กไพจิตร์
สุชาติ			 ศิริสวัสดิศิลป์
สุชาติ			 เสียงสืบชาติ
สุชาสินี			 สุวรรณพันธ์มณี
สุชีรา			 พินิจภารการณ์
สุดจิตต์				 พูลสวัสดิ์
สุดใจ			 ชาญชาตรีรัตน์
สุดสงวน			 ชนะพลชัย
สุดา			 พูนเจริญ
สุดารัตน์			 ศิริศักดิ์ยศ
สุทธิ			 โพธิ์พิพัฒน์
สุทธิพงษ์				ประสงค์ทรัพย์
สุทธิสิทธิ์			 ขันตยาภรณ์
สุทธีวรรณ			ถิตย์ผาด
สุทัศน์				 โกวประดิษฐ์
สุทัศน์			 พัฒนสิงห์
สุทิน			 ชัยพันธ์ปรีชา
สุทิน			 เสรีวัลยสถิต
สุเทพ			 ขันทัตบ�ารุง
สุเทพ			 ฉวีวรรณ
สุธรรม			 ชมชื่น
สุธิน			 วัชรพงษ์ปรีชา
สุนทร			 เขือรัมภ์
สุนทร			 ชวาศิลป์
สุนทร			 ตั้งเขาทอง
สุนทร			 สมัรรถชัยศรี
สุนทรีย์			 มูฮ�าหมัด
สุนันท์				 ศรีจันทรา
สุนิต์			 ทีวะเวช
สุบิน			 น�้าจันทร์
สุประดิษฐ์		กัณฑ์วานิช
สุประวัติ			 ศริลักษณ์
สุปราณี			 คงนิรันดรสุข
สุพจน์			 จงจิตร์
สุพจน์			 พันธ์ภูมิ
สุพจน์		 อึ่งทอง
สุพร			 ปุญญบาล
สุพร			 พรศรีสุข

สุพรทิพย์			 พัชรอัมพร
สุพรรณี			 ท�าจะดี
สุพล			 ฉาบสุวรรณ
สุพัฒน์			 ม่วงเขาแดง
สุพัฒน์		 ทิพย์ภวัง
สุพัตรา			 แสนประเสริฐ
สุพิน			 ธนวัฒน์เสรี
สุพีร์				 สิงหรานนท์
สุภพงษ์			 เทียนสี
สุภาพ			 ก�าแพงสิน
สุภาพร				 สุวรรณชัยฉัตร์
สุภาพร			 ทางธรรม
สุภาพรรณ		เปล่งมณีพันธ์
สุภาภรณ์			อัษฎมงคล
สุภาภรณ์			 กาญจน์วีระโยธิน
สุภาวดี			 อินทะวงษ์
สุภิญญา			 นาคมงคล
สุมนชยา			 จึงเจริญศิลป์
สุมิตรา			 จันทร์เงา
สุมิตรา			 หาญปัญญาพิชิต
สุรชัย			 นาเจริญ								
สุรชัย			 พงเพ็ง
สุรชัย			 เฟื่องฟู
สุรชัย			 วิเศษโสภา
สุรชา			 บุญเปี่ยม
สุรณีย์				 แสงเพ็ญ
สุรพันธ์			 ศิริสมบูรณ์
สุรศักดิ์				 ทุมมานนท์
สุรศักดิ์				 หาญปัญญาพิชิต
สุรศักดิ์				 อัฉริยะขจร
สุรศักดิ์			 จันทร
สุริยา			 ปะตะทะโย
สุริเยช			 วิชาเทพ
สุรีย์พร				 ยุวบุตร
สุรีย์พร			 รัตนรอด
สุวพิชญ์				 ลักษณพิสุทธิ์
สุวรรณ				 เมนะเนตร
สุวรรณ			 จันทรศร
สุวรรณ			 พันธุ์ศรี
สุวรรณา			 นิยมศิลป์
สุวรรณา			 อยู่ขวัญ
สุวรรณา			 อัศวเรืองชัย

สุวัฒน์				 เศวตไอยราม
สุวัฒน์				 สมนิกร
สุวัฒน์			 เก็จจินดา
สุวัฒน์			 ปัญจวงศ์	
สุวัฒน์			 สุขสัมฤทธิ์
สุวารี				 รักษาศิลป
สุวิทย์				 โพธิ์บางหวาย
สุวิทย์			 เกตุแก้ว
สุวิทย์			 คงเมือง
สุวิทย์			 จงรุจิภิญโญ
สุวิทย์			 โลหิตคุปต์
เสกชัย				 ศิริบุญ
เสกสรร			 เพ็ญสวัสดิ์
เสด็จ		 บุนนาค
เสถียร			 จิตรีเนตร
เสนอ			 ถนัดสอน
เสมอ		 เสถียรเถวี
เสริมศักดิ์			 ศุกวรรณ
เสรี			 มโยทาร
เสรีสนาน			 ชยามฤต
เสวก			 น�้าหอม
เสาวรภ		 ปัญญาชีวิน
เสาวรส				 รณเกียรติ
เสาวรส			 เปล่งแสงศร
เสาวลักษณ์			ไชยจุติ
แสงไชย		 เค้าภูไท
แสงไท			 เค้าภูไท
แสงยุทธ			 อุทัยจรัสศรี
แสนรัก			 วงศ์ศิรินวรัตน์
แสวง			 เที่ยงจิตตรง
แสวง			 เพชรศิริ
โสภณ			 หมีมงคล
โสภิต			 หวังวิวัฒนา
โสรยา			 พันธ์ชาติ
ไสว			 จั่นอุไร			
ไสว			 วิศวนันท์

ห
หทัยรัตน์			 วงศ์กิติก�าจร
หทัยรัตน์		 พงศธรวิวัฒน์
หนึ่งหทัย		 อินทขันตี
หว่างเหลียง			แซ่ฮวย
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เหมกานติ์			ศรีจรัสจรรยา
เหมวดี			 พลรัฐ
เหรียญชัย			โฉมสัญชาติ

อ
องอาจ			 พึ่งพานิช
องุ่น			 กี่คงเดิม
อณุรัจจ์			 มณีพันธุ์
อดิเรก			 อินต๊ะพรม
อดิศร			 เศวตศิลป์
อดิศร			 อิสี
อดิศักดิ์			 ขวัญเนตร
อดิศักดิ์			 ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
อดุลย์			 จันทรังษี	
อนันต์				 ลือประดิษฐ์
อนันต์			 กฤตยาเตียรณ
อนันต์			 สุขสมศรี
อนันต์		 มาติวงศ์
อนุกูล			 วงษ์บัวทอง
อนุธร				 ลอยแก้ว
อนุรักษ์			 เพ็ญสวัสดิ์
อนุรัต			 อันสงค์
อโนชา			 ปัทมดิลก
อโนทัย			 จินดารัตน์
อภัสสร			 ฤทธิ์แรงกล้า
อภิชาต			 ศักดิเศรษฐ์
อภิชาติ			 บัวทอง
อภิญญา			 เปาอินทร์
อภินันท์			 ศิรวานิชย์
อภิรดี			 ตรีรัตน์เกื้อกูล
อภิรัตน์			 ม่วงศิริกุล
อภิวัจ			 สุปรีชาวุฒิพงศ์
อภิวัฒน์			 ค�าสิงห์
อมร			 วิบูลย์ศิริวงศ์
อมรรัตน์			 เรืองสกุล
อมรรัตน์			 สีม่วง
อมรรัตน์			 หมุดทอง
อมรา			 แสงประทุม
อรณัญฐ		 ปรีฒ์วรรณ
อรณิชา			 สุรัชนิติกิจ
อรทัย			 ทรงพันธุ์
อรพิน			 ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์

อรรครินท์			 ห้องดอกไม้
อรวรรณ			 ชโนวิทย์
อรวรรณ			 มีเงิน
อรวรรณ			 หอยจันทร์		
อรศิริ			 ประวัติยากูร
อรัญญา			 เครือวิละ
อรัญญา			 ศรีจันทร์นิตย์
อร่าม			 ทรงสวยรูป
อรุณ			 บริรักษ์
อรุณศักดิ์			 สอนศีลพงศ์
อรุณี			 เอี่ยมสิริโชค
อลงกรณ์			 ปริวุฒิพงศ์
อลงกรณ์			 พลบุตร
อัครภรณ์			 ศิรวาณิชย์
อังคณา				 พุ่มพวง
อังคณา			 วัฒนมงคลศิลป์
อังศุมาลิน			 บุรุษ
อังสนา			 เทศขยัน
อังสนา			 ศรีวัฒนา
อัจฉรา			 มาภา
อัจฉรา			 อัชฌายกชาติ
อัจฉราวรรณ			สุวรรณสมบัติ
อัจฉริยา			 นุชเกษม
อัจฉรีย์				 กระจ่างรมย์
อัจฉิมาพร			 หริ่มปราณี
อัญจิรา			 อัศวานนท์
อัญชลี			 เฉลียวชาติ
อัญชลี			 สบายสุข
อัญชลี			 อุชชิน
อัญชุลี			 จันทร์งาม
อัมพร			 พิมพ์พิพัฒน์
อัมพร			 สรหงษ์
อัมพร			 สิทธิผา
อัมพวัน		 บูรณพรชัย
อัมพา			 สันติเมทนีดล
อาคม			 ไชยศร
อาจิณพร			 วสุธาร
อาจิต			 อุณหะนันท์
อาซอง			 แซ่ลู
อาทิตย์			 เคนมี
อาทิตย์			 ชินวงศ์
อาทิตย์			 ลมูลปลั่ง

อาทิตยา			 ร่วมเวียง
อานนท์			 จันทรไพศรี
อาภาพัชร์			 ลี้ลับ
อาภาลักษณ์			ปาติยเสวี
อายุษ			 ประทีป	ณ	ถลาง
อาร์มรินทร์				หนูเอี่ยม
อาริยา				 สินธุจริวัฒน์	บุนนาค
อารี			 สมบูรณ์พงศ์
อารีย์				 สีลา
อารีย์			 ลับไพรี
อ�านวย			 จันทะริส
อ�านวยศักดิ์			 สว่างนก
อ�านาจ			 ช่วงจันทร์
อ�านาจ			 ดวงเนตร
อ�าพล			 อยู่ถนอม
อิทธิกร				 เถกิงมหาโชค
อิทธิเดช			 ศุขดวง
อุโฆษ			 ขุนเดชสัมฤทธิ์
อุณาโลม			 จันทร์รุ่งมณีกุล
อุดม			 พัวพูนเจริญ
อุดมรัตน์			 รอดอยู่
อุทัย			 ศุภโชคพาณิชย์
อุ่นจิตต์			 ธีระปถัมภ์
อุ่นใจ			 แป้นคง
อุบลรัตน์			 ไกรสัย
อุไร			 วิรุณพันธ์
อุษณีย์			 ว่องมงคลฤทธิ์
อุษณีย์			 สาลิฟา
อุสาห์				 เอกมหาชัย
เอกปวีร์				 เลาสุขศรี
เอนก			 เรืองเชื้อเหมือน
เอี้ยงเจียง			 แซ่ลิ้ม
เอื้อมพร				 สิงหกาญจน์
โอฬาร			 จงกุลสถิตย์ชัย

ฮ
ฮ้าใจ๋				 แซ่หวั่น
เฮงหว่า				 แซ่เหลียง
เฮียงเจียง			 แซ่ลิ้ม
เฮี้ยวเจียว				 แซ่เจียว
โฮม				 พลังชีวิน
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สถำนีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี
รณิตา		ทัศนสุวรรณ
สมฤดี		คงเกิด	

สถำนีโทรทัศน์ NEW TV
ธีรยุตร์		สันธากร
นวพรรษ		บุญชาญ
ศักดิ์ชัยสิทธิ์		ศรีดาชาติ

สถำนีโทรทัศน์ มติชนทีวี
จรัญ		ยั่งยืน
ธีรเดช		เอี่ยมส�าราญ
สดศรี		คุปตะพันธ์
สมปรารถนา		คล้ายวิเชียร

สถำนีโทรทัศน์ PP TV
ณฐา		จิรอนันตกุล		
พัฐอร		พิจารณ์โสภณ
วิศิษฎ์		ชวนพิพัฒน์พงศ์
เสถียร		วิริยะพรรณพงศา

สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS
ก่อเขต		จันทเลิศลักษณ์
เย็นจิตร์		สถิรมงคลสุข
เสริมสุข		กษิติประดิษฐ์
อัจฉราวดี		บัวคลี่

สถำนีโทรทัศน์ NOW26
จิรยุทธ		ปรีชัย

สถำนีโทรทัศน์ Voice TV
สิรินาฎ		ศิริสุนทร

สถำนีโทรทัศน์  IPM TV
ธนจักร		กมล			

สถำนีโทรทัศน์ MONO29
ปกรณ์		รัตนทรัพย์ศิริ
ฐิติมา		บุญถนอม
อัฎฐวรรณ		ลวณางกูร

สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5
ปริญญา		แก้วตัน
ศึกษา		วงศ์จินดา

สถำนีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 
อสมท
กฤช		กลิ่นสมิทธ์
คมน์		เครือวัลย์
ค�ารณ		หว่างหวังศรี
ฐิติพงษ์			กุลหิรัญโชติ
เทพกิจ		ฉัตรสุริยาวงศ์
ธานี		พงษ์โกศล
พิษณุ		นิลกลัด
วรวุฒิ			เดือนขาว
วิศาล		ดิลกวนิช
สมกฤช		เปรมสุขสวัสดิ์
โสภณ		จันทร์กลม
นเรศ		เหล่าพรรณราย
พิบูลย์		ลี้สุขสม

สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
กนกลักษณ์		ธนรักษ์กิตติโชติ
คทาธร			อัศวจิรัฐติกรณ์
ยุทธนา		วรุณปิติกุล
วีรศักดิ์			นิลกลัด
สมเกียรติ			หงษ์แก้ว

ส�ำนักข่ำวไทย อสมท 
และสถำนีโทรทัศน์ MCOT HD
วิสุทธิ์		คมวัชรพงศ์
สังกมา		สารวัตร
สุวิทย์		สุทธิประภา
อนุสรณ์		ศิริชาติ
จันทร์แรม		สัมพันธ์วิวัฒน์
เสาวณีย์		วงศ์มีชัย

สถำนีโทรทัศน์  TNN ช่อง 24
ประนอม		บุญล�้า

โทรทัศน์ ฟ้ำวันใหม่
มณีรัตน์		มีนา

เมโทร ทีวี
ผดุงสิน		ศรีไชโย
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วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 
กรมประชำสัมพันธ์
คณาภพ		ทองมั่ง
ชนิดา		ศรีปัญญา
ศิริศุภา		กร่างสะอาด
ปรียากร		โพธิ์ทอง
ฐิติมา		ศิรินุพงศ์

ส�ำนักข่ำวไอ เอ็น เอ็น
จักรกฤษณ์		ทรัพย์พึ่ง
มั่นจิตร		ดีลาศ
วราภรณ์		กันยาเฮง
วันชัย			ปิณฑะบุตร
สายพิน		ผาสุพงษ์
สุพัฒนา		บุญธรรม

ส�ำนักข่ำว จีจีนิวส์
กมลวรรณ			มีปิ่น
ดนัย		เอกมหาสวัสดิ์
ดาวรุ่ง		เขียวสลับ
บุญมา			ศรีมหาด
พรทิพย์		พลสิทธิ์
สมฤดี			ปะนันโต

ส�ำนักข่ำว Asia Calling
(จ.เชียงใหม่)
กรรณิกา		เพชรแก้ว

ส�ำนักข่ำว ทีนิวส์
สุธา		ทางดี

ส�ำนักข่ำว นิวส์คอนเน็ก  
พริษฐ์		เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

ส�ำนักข่ำวเกียวโด
อมรรัตน์		มหิทธิรุกข์

ศูนย์ข่ำวแปซิฟิค
บุษบง	บุษปวณิช
รฌญา		วงษ์ประยูร

ส�ำนักข่ำว AS NEWS
อัชณา		จิณณวาโส

นิตยสำร
วิชัย		แสงทวีป
วิมลวัลย์		พิบูลเวช
เสมอใจ		มณีโชติ
ฐิติพันธ์		พัฒนมงคล
สุเจน		กรรพฤทธิ์
พิพัฒน์		นวสวัสดิ์	
สมแข		ปัญจวงค์	
สุริยะ		คชินทร
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  ล
�ำดับ

ที่

     ชื่อ - นำมสกุล สังกัด แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ฯ 

1 กานต์ธิดา		คุณพาที ฐานเศรษฐกิจ สิ้นสุด	ปี	2561

2 อนุสรณ์		ฉิมบ้านไร่ ฐานเศรษฐกิจ สิ้นสุด	ปี	2561

3 กรกมล		เรืองเวทย์สกุล เดลินิวส์ สิ้นสุด	ปี	2561

4 ธันย์ชนก		กุลมา ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2561

5 ปรางทอง		จิตรเจริญกุล บางกอกโพสต์ สิ้นสุด	ปี	2561

6 กรองทอง		เศรษฐสุทธิ์ ผู้จัดการรายวัน	360		 สิ้นสุด	ปี	2561

7 ภัทรชัย		ปรีชาพานิช โพสต์ทูเดย์ สิ้นสุด	ปี	2561

8 อักษร		วิสุมา โพสต์ทูเดย์ สิ้นสุด	ปี	2561

9 เมธา		สกาวรัตน์ ฐานเศรษฐกิจ สิ้นสุด	ปี	2562

10 ธนพร		วัฒนสุวกุล เดลินิวส์ สิ้นสุด	ปี	2562

11 พิชญ์ชลอ		อุปจันโท เดลินิวส์ สิ้นสุด	ปี	2562

12 สมชาติ	แซ่เอียะ เดลินิวส์ สิ้นสุด	ปี	2562

13 จุไรวรรณ		วงศาสนธ์ ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2562

14 เธียรทรรศน์		ไวทยานนท์ ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2562

15 เปรมฤดี		จันศิริ ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2562

16 พีรวัส		อนุอัน				(ว่าที่	ร.ต.) ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2562

17 วรันธร		รุ่งเลิศ ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2562

18 วิษณุ		นกนาค ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2562

19 นพรัตน์		มณีมงคล แนวหน้า สิ้นสุด	ปี	2562

20 อ�านาจ		เกิดเทพ ผู้จัดการ	360		ไทยเดย์	ด็อท	คอม สิ้นสุด	ปี	2562

21 วัชรพงษ์		จันทร์คง ผู้จัดการ	360		เว็บไซต์ผู้จัดการ สิ้นสุด	ปี	2562

22 กรวริฬ		กิ่งแก้วกันจารุ ผู้จัดการ	360	องศา สิ้นสุด	ปี	2562

23 สุจิตรา		ขวัญวงกระจ่าง ผู้จัดการ	360	องศา สิ้นสุด	ปี	2562

24 สกนธ์		จินดาวรรณ อสมท สิ้นสุด	ปี	2562

25 กรวัฒน์		วีนิล ไทยรัฐ สิ้นสุด	ปี	2562

26 นฤพล		อาจหาญ ทีวี.	ช่อง	8 สิ้นสุด	ปี	2562
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องค์กรวิชำชีพสื่อสำรมวลชน
ในอำคำรสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1	ถนนสามเสน	ดุสิต	กรุงเทพฯ	10300		โทร.	0-2668-9422		โทรสาร	0-2668-7505

สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
Thai Journalists Association-TJA
www.tja.or.th
email : tjareporter@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2668-9422
โทรสาร 0-2668-7505

สภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ
The National Press Council of Thailand
www.presscouncil.or.th
email : info@presscouncil.or.th
โทรศัพท์ 0-2668-9900, 0-2243-5697
โทรสาร 0-2243-5697

สมำพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
Confederation of Thai Journalists-CTJ
www.ctj.in.th
email : ctj2523@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2668-9422
โทรสาร 0-2668-7505

สภำวิชำชีพข่ำววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
The News Broadcasting Council of Thailand-NBCT
www.newsbroadcastingcouncil.or.th
โทรศัพท์  0-2243-8479
โทรสาร 0-2243-8489
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สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ ไทย 
Thai Broadcast Journalists Association-TBJA
www.thaibja.org 
email : thaibja@hotmail.com
โทรศัพท์  0-2243-8479
โทรสาร 0-2243-8489

ชมรมนักข่ำวสิ่งแวดล้อม
Thai Society of Environmental Journalists-ThaiSEJ
https://greennews.agency
email : thaisej@outlook.com
โทรศัพท์  0-2243-8739
โทรสาร 0-2668-7740

ชมรมนักข่ำวสำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
Information Technology Press Club-ITPC
www.itpc.or.th
email : itpcpress@gmail.com
โทรศัพท์  0-2243-8988
โทรสาร 0-2243-9108

สถำบันอิศรำ มูลนิธิพัฒนำสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
Isra Institute, Thai Press Development Foundation
www.isra.or.th
โทรศัพท์  0-2241-3905
โทรสาร 0-2241-3906

ส�ำนักข่ำว สถำบันอิศรำ 
Isra News Center, Isra Institute
www.isranews.org
email : isaranews.agency@gmail.com
โทรศัพท์  0-2241-3160
โทรสาร 0-2241-3161
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ท�ำเนียบที่อยู่องค์กรด้ำนสื่อมวลชน

กรุงเทพธุรกิจ 
1858/126 ชั้น 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3333 ต่อ 3386 3391  โทรสาร 0-2338-3947
www.bangkokbiznews.com

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)
108 ถนนเสือป่า เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2221-4181-2 โทรสาร 0-2225-4073, 0-2623-1213

ข่ำวสด 
40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2954-4999 โทรสาร 0-2954-3992, 0-2954-3994
www.khaosod.co.th

ข่ำวหุ้น
48/5-6 ชั้น 2 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2693-4555 โทรสาร 0-2693-4819
www.kaohoon.com

คมชัดลึก
1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3333 โทรสาร 0-2338-3333 ต่อ 3325
www.komchadluek.com

เชียงใหม่นิวส์
164 ถนนราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ 0-5320-6374-5 โทรสาร 0-5320-6377
www.chiangmainews.co.th

ซิงจงเอี๋ยน
1022-1030 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2266-8500  โทรสาร 0-2237-1733
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ซิงเสียนเยอะเป้ำ
267 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2225-0070  โทรสาร 0-2225-4663

ฐำนเศรษฐกิจ
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 25 โซน B ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2126-1122-40
www.thansettakij.com

เดลินิวส์
1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-1111  โทรสาร 0-2561-1329
www.dailynews.co.th

เดอะเนชั่น
1858/127-128 ชั้น 31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3333, 0-2338-3333  โทรสาร 0-2338-3334, 0-2338-3958
www.nationmultimedia.com

ตงฮั้วยิดเป้ำ
877-878 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2236-9172, 0-2236-9171-6  โทรสาร 0-2238-5286

ไทยนิวส์
56 ถนนสามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5327-7252-4 โทรสาร 0-5327-7255
www.thainews70.com

ไทยโพสต์
1850-1862 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2240-2612-6  โทรสาร 0-2249-4830, 0-2249-0295
www.thaipost.net
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ไทยรัฐ
1 ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2272-1030  โทรสาร 0-2272-1350-1
www.thairath.co.th

แนวหน้ำ
96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2551-4290-9, 0-2973-4250  โทรสาร 0-2552-3800
www.naewna.com

บำงกอกโพสต์
136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2616-4000  โทรสาร 0-2240-3662
www.bangkokpost.net

บ้ำนเมือง
1 ซอยปลื้มมณี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2930-1600-9  โทรสาร 0-2513-3107
www.banmuang.co.th

ประชำคมท้องถิ่น
180 ซอยวิมลสรกิจ (จรัญสนิทวงศ์ 44) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2883-5813-4  โทรสาร 0-2883-5814

ประชำชำติธุรกิจ
12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0020  โทรสาร 0-2589-2302
www.prachachat.net

ประชำคม
53/40 ถนนโพนพิสัย ซอย 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-6246, 0-4224-6642  โทรสาร 0-4232-6263
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ผู้จัดกำร 360 องศำ
102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2629-4488  โทรสาร 0-2629-4470, 0-2629-4475
www.manager.co.th

พิมพ์ ไทย
36 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2717-6630-1  โทรสาร 0-2717-6632-3

โพสต์ทูเดย์
136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2616-4000  โทรสาร 0-2671-3147, 0-2671-3132
www.posttoday.com

โฟกัสภำคใต้
บริษัท สงขลาทูเดย์ จ�ากัด
3 ซอย 24 (นิพัทธ์สงเคราะห์ 1) ต.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7436-8522-3  โทรสาร 0-7436-8522-3 ต่อ 13
www.songkhlatoday.com

มติชน
12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0020  โทรสาร 0-2589-5674, 0-2954-3171
www.matichon.co.th

โลกวันนี้
71/30 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2884-5000, 0-2422-8000  โทรสาร 0-2884-9918-9
www.watta.co.th

ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
102/26 ซอยวัดจีน ถนนสุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3832-1975 โทรสาร 0-3832-7975
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สยำมกีฬำรำยวัน
459 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2694-3010  โทรสาร 0-2694-3040-1
www.siamsport.co.th

สยำมรัฐ
12 อาคาร 6 ถนนราชด�าเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-1810-41  โทรสาร 0-2223-7591, 0-2224-1984
www.siamrath.co.th

สำกล
21/1 สี่กั๊กพระยาศรี ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2226-4849-59  โทรสาร 0-2224-7968, 0-2224-4745

สำยกลำง
163/52 ถนนพระปิ่นเกล้า (ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 3) แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2813-1414-7, 0-2433-1328, 0-2424-3942 
โทรสาร 0-2813-1411-2, 0-2433-7787-8

เส้นทำงเศรษฐกิจ
81/1-9 ถนนศรีนครินทร์ สี่แยกล�าสาลี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2379-4490-8  โทรสาร 0-2379-4498
www.sentang.com

เสียงใต้
1/25 ถนนเทพกระษัตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-2949, 0-7621-4623  โทรสาร 0-7622-3751
www.siangtai.com

อีคอนนิวส์
44/30-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2953-4502-6  โทรสาร 0-2953-4500
www.econnews.org
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เอเชียนิวส์ ไทม์
330/1-3 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2238-2745  โทรสาร 0-2238-2346-7

ศูนย์ข่ำวแปซิฟิค
1400 อาคารตึกไทย ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2249 -9306-7 โทรสาร 0-2249-9309
www.js100.com

ส�ำนักข่ำวกรมประชำสัมพันธ์
236 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323  โทรสาร 0-2277-5881, 0-2277-8028
www.prd.go.th

วิทยุ อสมท
63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2245-0786-7 โทรสาร 0-2245-9789
www.mcot-web.mcot.net/fm1005

ส�ำนักข่ำว ไอ.เอ็น.เอ็น.
287/195 ซอยรามค�าแหง 21 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง/เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2730-2424 โทรสาร 0-2184-4333
www.innnews.co.th

โลกสีเขียว
2 ซอยสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-5766
www.greenworld.or.th
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เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2325-5555*2474, 0-2317-0420, 0-2317-0042*7201-7209 
โทรสาร 0-2751-4086
www.nationtv.tv

สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
210 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2238-8555  โทรสาร 0-2615-0274
www.tv5.co.th

สถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2610-0777  โทรสาร 0-2272-0239-40
www.ch7.com

สถำนีโทรทัศน์ MCOT HD
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2245-0700-19
โทรสาร 0-2201-6000
www.mcot.net

สถำนีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
อาคารส�านักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-2000  โทรสาร 0-2790-2020
www.thaipbs.or.th

สถำนีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร 0-2204-1384
www.ch3thailand.com
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