
แผนยุทธศาสตร ์สมาคมนกัขา่วนักหนงัสือพมิพ์แห่งประเทศไทย  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

การส�ือสารในยุคไรพ้รมแดนไดพ้ลกิโฉมหนา้ ไม่เพียงส�ือสารระหว่างกนัของผูค้นจะไรข้อ้จาํกดัดา้น

เวลาและสถานท�ีเท่าน�ัน แต่สื�อมวลชนก็กาํลงัอยู่ในสถานการณท์�ีทา้ทาย จากการทาํงานที�กาํลงักา้ว

เขา้สู่ภาวะ“ไรพ้รมแดน”อย่างแทจ้ริง นักขา่วหลายคนเริ�มถูกเรยีกรอ้งจากตน้สงักดัใหน้าํเสนอข่าว

ครอบคลุมหลากหลายสื�อ ไม่จาํกัดเฉพาะการเขียนขา่วเพ�ือลงหนังสือพิมพเ์ช่นเดิมอกีต่อไป การ

เสนอข่าวขา้ม platform ในสถานการณ ์Media Convergence กาํลงัจะกลายเป็นสถานการณป์กติท�ี

นักข่าวท�ังหนา้เก่าและหนา้ใหม่ตอ้งเผชิญ ไม่ชา้ก็เรว็ 

 

ท�ีผ่านมาหนังสือพิมพห์ลายฉบบัพยายามด�ินรนเพ�ือความอยูร่อด โดยเปิดช่องทางการส�ือสารให้

กวา้งขวางข�ึน ท�ังหนังสือพิมพอ์อนไลน์ ขา่วส�ันผ่านมือถอื วทิยุออนไลน์ การสรา้งแอพลิเคชั�น และ

หาช่องทางการประมลูทวีดิีจิตอล ขณะที�แนวโน้มการเพ�ิมบคุลากรเพ�ือรองรบัภาระงานเหล่าน�ัน

กลบัสวนทาง ส�ือหลายค่ายไมม่ีนโยบายเพ�ิมพนักงาน เป็นสญัญาณบ่งบอกชดัเจนว่านักข่าวที�จะ

ดาํรงหนา้ท�ีของตนไวไ้ด ้จาํเป็นตอ้งปรบัทักษะการทาํงานใหส้ามารถนําเสนอข่าวไดห้ลากหลาย

ประเภท ซ�ึงสื�อแต่ละประเภทย่อมมลีกัษณะเฉพาะ ท�ังเนื�อหาและรูปแบบการนําเสนอที�แตกต่างกนั

ไป 

 

ไม่เพยีงความตอ้งการในดา้นทกัษะการนาํเสนอข่าวผ่านสื�อต่างๆ ที�มีความหลากหลายมากขึ�น แต่

นักข่าวในฐานะที�เคยมีบทบาทหลกัในการเสนอขอ้มูลขา่วสารใหก้บัประชาชน กาํลงัตอ้งเผชิญกบั

ความทา้ทายจากสถานการณก์ารส�ือสารบนโลกออนไลน์ ซึ�งผูใ้ชส้ามารถเป็นท�ังผูส่้งสาร และผูร้บั

สารไดใ้นคราวเดียว นักข่าวภาคพลเมอืง(Media Citizenship) เกิดข�ึนแทบจะทุกวินาที หลาย

เหตุการณท์ั�วโลก ประชาชนทั�วไปท�ีมีสมารท์โฟน สามารถรายงานสถานการณท์�ีเกิดข�ึนตรงหนา้ได ้

อย่างละเอยีดและรวดเรว็ก่อนที�นักขา่วภาคสนามจะไปถึงเหตุการณเ์สยีอกี 

 

สถานการณเ์ช่นนี�มีนัยที�ชดัเจนวา่ นักข่าวไมส่ามารถดาํรงอยู่ดว้ยการรายงานเหตุการณท์�ีเกิดขึ�น

แบบวนัต่อวนัไดอ้กีต่อไป สาธารณชนคาดหวงัใหน้กัข่าวนําเสนอ“ขา่วเชิงลึก” ท�ีสะทอ้นเบ�ืองลึก

เบ�ืองหลงัไดอ้ย่างถึงแก่น ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการการวิเคราะหส์ถานการณท์ี�เกิดข�ึนอยา่งรอบดา้น 

ครอบคลุมท�ังมิตทิางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม นอกจากนี�ยงัมุง่หวงัใหส้�ือแสดง

บทบาทนําในการเปิดเวทีแลกเปล�ียนความคิดเห็น จนนําไปสูก่ารหาทางออกในปัญหาต่างๆ 

ร่วมกนัในสงัคม 

 

ส�ือมวลยงัทาํหน้าที�ท�ีมคีวามทา้ทายในทุกๆดา้น ท�ังดา้นความขดัแยง้ ความแตกแยกในสงัคมและ

การเมอืงยงัคงดาํรงอยูแ่ละยงัไม่มใีครรูว้า่ความขดัแยง้ดงักล่าวจะคล�ีคลายตวัไปในทิศทางใด 



เช่นเดียวกนัการเปล�ียนแปลงของเทคโนโลยี ทาํใหเ้ครือขา่ยทางสงัคมบนโลกอินเตอรเ์น็ตขยาย

ตวัอยา่งรวดเรว็ เกิดสื�อใหม่ๆ ท�ังวิทยุชุมชน ทีวดีาวเทียม เคเบ�ิลทีวี ทวีีดจิติลั ความเปลี�ยนแปลง

ดงักลา่วไดส้ง่ผลกระทบต่อธุรกิจส�ิงพิมพแ์ละส�ือด�ังเดิมมากขึ�นเรื�อยๆ นอกจากนี�สง่ผลใหค้วามเป็น

เจา้ของส�ือท�ีเคยผกูขาดโดยรฐัและทุนขนาดใหญ่เปล�ียนแปลงไปอยา่งมากมาย ท�ีสาํคัญสงัคมไทยได ้

ยอมรบัใหก้ลุ่มการเมอืงต่างๆหรือพรรคการเมอืงสามารถเป็นเจา้ของประเภทส�ือต่างๆไปโดย

ปริยาย 

 

ความหลากหลายของสื�อทาํใหเ้สน้แบ่งระหวา่งสื�อมวลชนกบัสื�อทั�วๆไปคลุมเครือ สื�อมวลชนที�เคย

ทาํหน้าที�รายงานข่าวสาร ขอ้มลู ขอ้เท็จจริงอยา่งรอบดา้น นําความจริงไปสูป่ระชาชนเพ�ือให ้

ประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารท�ีถกูตอ้งและเท�ียงตรง เพ�ือประโยชน์สาธารณะ(Public 

Interest)น�ัน กลบัมีบทบาทนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั แมใ้นยามที�ส�ือตอ้งดิ�นรนอยา่งเต็มที�เพ�ือความ

อยูร่อด แต่ในฐานะผูด้าํรงวิชาดา้นงานขา่ว นักขา่วไม่อาจปฏิเสธการดาํเนินงานภายใตก้รอบ

จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชพี จึงควรมกีารทบทวนมาตรการตรวจสอบกนัเองของส�ืออยา่ง

จริงจงั ควบคู่ไปกบัการสรา้งการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน เพ�ือใหก้ารตรวจสอบการทํางานของ

ส�ือมีพลงัท�ีเขม้แข็ง 

จึงมีเป้าหมาย“พฒันาศกัยภาพ ดแูลสวสัดิการ ส่งเสริมสวสัดิภาพ กระชบัความสมัพนัธก์บันักข่าว” 

 

ยุทธศาสตร์ที� ๑ พัฒนาศักยภาพนักขา่ว 

ยุทธศาสตร์ที� ๒ ดูแลสวัสดิการ ส่งเสรมิสวัสดิภาพ กระชบัความสมัพันธ์กับนกัขา่ว 

ยุทธศาสตร์ที� ๓ เสรีภาพสื�อบนพืนฐานความรับผดิชอบตอ่สงัคม�  

ยุทธศาสตร์ที� ๔ สร้างภาคีสื�อในการขับเคลื�อนเพ�ือหาทางออกในปัญหาสังคม  

ยุทธศาสตร์ที� ๕ การสร ้างเครือขา่ย: วชิาชีพ วิชาการและ ภาคประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที� ๑ พัฒนาศักยภาพนักขา่ว 

ทา่มกลางความเปล�ียนแปลงของส�ือในยุค Media Convergence นักข่าวจาํเป็นตอ้งปรบัตวัใหท้นักบั

สถานการณ ์ดว้ยการพฒันาทกัษะการทาํขา่ว ดังนี� 

- การพฒันาทกัษะการเขยีนข่าว/รายงานข่าว ผ่านส�ือใน platform ตา่งๆ ครอบคลุมท�ังข่าว

ออนไลน์ และการรายงานข่าวโทรทศัน์/วทิยุ 

- การทาํขา่วเชงิสบืสวนสอบสวน ข่าวเชงิลกึ ขา่วเชงิวิเคราะห ์รอบดา้นท�ังมิติการเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม 

- การพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษและภาษาตา่งประเทศ เพ�ือเตรียมพรอ้มสาํหรบัการทาํขา่วที�

ในบริบทที�กวา้งข�ึน เช่น การทาํข่าวในภูมภิาคอาเซียน 



- สง่เสรมิใหน้กัข่าวมีเว็บไซตข์า่วของตวัเอง โดยจะจดัใหม้ีโครงการอบรมการสรา้งเว็บไซตส์าํหรบั

สมาชกิและนักข่าวท�ีสนใจ 

 

ยุทธศาสตร์ที� ๒ ดูแลสวัสดิการ ส่งเสรมิสวัสดิภาพ กระชบัความสมัพันธ์กับนกัขา่ว 

ทา่มกลางความทา้ทายจากภาระหนา้ท�ีท�ีเพิ�มมากข�ึน นักข่าวหลายคนเริ�มตอ้งปฏิบติังานหลายดา้น 

(Multi-tasks) ผ่านส�ือหลากหลายประเภท สวสัดกิารและผลตอบแทนก็ควรไดร้บัการพิจารณา

อย่างสมเหตุสมผลควบคู่ไปดว้ย ขณะเดียวกันนักข่าวก็ควรมีสวสัดภิาพในการทาํงานดว้ย กล่าวคอื 

ขณะที�มกีารเรยีกรอ้งใหนั้กข่าวนาํเสนอขา่วเชิงลึก วิเคราะหว์จิารณ ์และสะทอ้นความไมเ่ป็นธรรม

ต่างๆ ในสงัคม ตวันักข่าวเองกค็วรไดร้บัการปกป้องไมใ่หถ้กูข่มขู่ คุกคาม ท�ังต่อร่างกายและจติใจ 

เช่นเดินหน้าทาํโครงการโครงการสวสัดิการรกัษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอกกบัโรงพยาบาลต่างๆ 

การสง่เสริมใหส้มาชกิสมาคมฯทาํประกันสขุภาพ , อาจมโีครงการทาํบตัรสมาชกิของสมาคมฯเป็น 

ท�ีมีสทิธิของสมาชกิปรากฎอยู่ในบตัร 

 

ท�ังนี�ตอ้งใหก้ารสนับสนุนสหภาพแรงงานกลางส�ือมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นตวักลางในการหารอื

กบัองคก์รส�ือ เพ�ือผลกัดนัใหเ้กิดนโยบายดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิารแกน่ักขา่วไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและเพยีงพอตอ่การดาํรงชพีในยุคปัจจุบนั นอกจากนี�จาํเป็นตอ้งมโีครงการท�ีเชื�อมโยง

ความสมัพนัธท์ี�ดีระหว่างนักข่าวภาคสนามกบัสมาคนักขา่วฯ เป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้

นักข่าวเขา้มาร่วมกิจกรรมกบัสมาคมนักข่าวฯหรือเปิดช่องทางใหน้กัขา่วภาคสนามเสนอโครงการท�ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัขา่วในแต่ละพ�ืนท�ีและเป็นกิจกรรมท�ีเป็นประโยชน์ต่อ

ความสมัพนัธอ์นัดีของคนในวชิาชพีส�ือ โดยสมาคมนักขา่วฯใหก้ารสนับสุนกจิกรรมดงักล่าวดว้ย

ความจริงจงั 

 

ยุทธศาสตร์ที� ๓ เสรีภาพสื�อบนพืนฐานความรับผดิชอบตอ่สงัคม�  

เมื�อสื�อมีการดาํเนินงานในลกัษณะหลอมรวม(Media Convergence) โดยที�ข่าวหนึ�งเร�ืองอาจถกู

นําเสนอผ่านชอ่งทางหลากหลาย การครอบงาํทางความคิดโดยองคร์สื�อที�มีส�ือหลายประเภทในมอื

จึงเป็นสิ�งที�ตอ้งใหค้วามระมดัระวงั การนาํเสนอขา่วในยุคหลอมรวมนี� จาํเป็นอยา่งย�ิงที�จะตอ้งมี

กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกาํกบั ซึ�งท�ีผ่านมา สมาคมฯ ไดจ้ดัทาํกรอบจริยธรรม

และการทบทวนกฎหมายที�เก�ียวขอ้งกบัสื�อมวลชน กา้วตอ่ไปควรมีการหามาตรการตรวจสอบ

กนัเองของส�ืออย่างจรงิจงัและเห็นผลในทางปฏิบติั ดงันี� 

 

- การเปิดเวทีเสวนารว่มกนั ระหว่างนักวิชาชพี นักวชิาการ และองค์กรภาคประชาชน เพ�ือวพิากษ์

การทาํงานของส�ือภายใตก้รอบจรยิธรรมและกฎหมายอย่างต่อเนื�อง เพ�ือสรา้งเสน้แบง่ของ

ส�ือสารมวลชนที�ตอ้งทาํหนา้ที� อาทิ การหาจุดสมดุลระหว่างความเป็นกลาง ความเป็นธรรม , การ



เลือกขา้งของส�ือ, การครอบงาํส�ือจากนายทุนและเจา้ของส�ือ, ส�ือสารธารณะกบัประเด็นออ่นไหวใน

สงัคม เป็นตน้ 

 

- การเปิดช่องทางสรา้งการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการทาํงานของส�ือ

ภายใตก้รอบจรยิธรรมและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งร่วมรณรงคใ์หส้�ือมวลชนเห็นถึงจาํเป็นตอ้ง

ปฏิบตัิหน้าที�ของตนโดยต�ังอยู่บนพ�ืนฐานของความเป็นธรรมกับทกุฝ่าย ความถกูตอ้งเป็นธรรม

อย่างแทจ้ริง ดว้ยการกลั�นกรองข่าวท�ีจะนําเสนอดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและยึดประโยชน์

สาธารณะ 

- เฝ้าระวงัไม่ใหเ้สรภีาพของส�ือทุกประเภทถกูละะเมดิ แทรกแซงและคุกคาม 

 

ยุทธศาสตร์ที� ๔ สร้างภาคีสื�อในการขับเคลื�อนเพ�ือหาทางออกในปัญหาสังคม  

จากภาวะความขดัแยง้ท�ีเกิดขึ�นในสงัคม สื�อมวลชนถกูต�ังขอ้สงัเกตวา่ อาจมีส่วนจดุชนวนใหค้วาม

ขดัแยง้ยิ�งรุนแรงข�ึน ท�ังนี�เพื�อเป็นการคล�ีคลายปัญหาท�ีเกิดขึ�น ส�ือควรแสดงบทบาทนําในการเปิด

เวทีใหท้กุฝ่ายไดแ้ลกเปล�ียนขอ้มลู รบัฟังเหตุผลท�ีแตกตา่งหลากหลาย พรอ้มร่วมกันคิด และหาทาง

ออกใหก้บัสงัคมดว้ย เปิดเวทีสาธารณะผ่านโครงการราชดาํเนินเสวนา สนับสนุนใหม้ีโครงการราช

ดาํเนินสนทนา เพ�ือนํานักข่าวที�มีประสบการณแ์ละมคีวามรู ้ความเขา้ใจในปัญหาใดปัญหาหนึ�งมา

แลกเปล�ียนในเวทีเล็กๆกับนักข่าวดว้ยกนั 

 

รวมท�ังตอ้งใหค้วามสาํคญัในการเขา้ไปเรียนรูก้ารรายงานขา่วเพ�ือสนัติภาพในพ�ืนท�ีในปัญหา ๓ 

จงัหวดัชายแดนใต ้มีโครงการสมัมนาร่วมกบันกัข่าวในพ�ืนที� โครงการพานักขา่วจากทุกสื�อลงไปใน

พ�ืนที�เพ�ือร่วมเรียนรูแ้ลกเปล�ียนปัญหากับประชาชนกลุม่ตา่งๆในพื�นที� 

 

ยุทธศาสตร์ที� ๕ การสร ้างเครือขา่ย: วชิาชีพ วิชาการและ ภาคประชาชน 

จากสถานการณข์องสื�อในยุคที�กาํลงั กา้วเขา้สู่การหลอมรวม (Media Convergence) ซ�ึงมกีาร

ดาํเนินงานขา้มสื�อ ดงัน�ันองคก์รวชิาชพีดา้นสื�อ ประกอบดว้ย สมาคมนักขา่วนกัหนังสือพิมพแ์ห่ง

ประเทศไทย สภาการหนังสอืพิมพแ์ห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย และ

เครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื�อมวลชน รวมท�ังองคก์รภาคประชาชน ควรมีการดาํเนินกจิกรรม

ร่วมกนัในลกัษณะเครือขา่ย เพ�ือใหก้ารจดัทําโครงการและกิจกรรมตา่งๆ (ตามยุทธศาสตร ์๑ – ๓) 

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

นอกเหนือจากเครอืข่ายระดบัประเทศ สมาคมนักขา่วนกัหนังสอืพิมพแ์ห่งประเทศไทยยงัควรสบื

สานความสมัพนัธท์�ีดีต่อเครือข่ายองคก์รส�ือระดบันานาชาติ โดยเฉพาะองคก์รวชิาชพีส�ือในภูมิภาค

อาเซียน ซ�ึงจะเป็นรากฐานสาํคัญท�ีรองรบัการทาํงานร่วมกนัในประชาคมอาเซียน. 


