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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดอาคารสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 

ซึ่งในโอกาสนี้เองทรงได้พระราชทานพระราชดำารัสมีความตอนหนึ่งว่า

นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำาลงพิมพ์ใน
หนงัสอืพมิพแ์พรห่ลายไปไดโ้ดยรวดเรว็และกวา้งขวางอยา่งไมม่ขีอบเขต จงึจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่กัตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
ด้วยความคิดพิจารณาที่รอบคอบ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำานึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์
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Code of Conduct for 

Members’ Thai Journalists Association

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.

จริยธรรมวิชาชีพ
ของ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อ 
 ความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่งข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะ 
 โดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระทำาการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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สารบัญ

17	 จริยธรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

27	 สารจากนายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

29	 บทบรรณาธิการ

30	 เนื้อหาหลัก

108	 รายงานสถานการณ์สื่อประจำาปี	2557

112	 หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเย่ียมของหนังสือพิมพ์	ในรอบปี	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล		

	 และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

	 ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจำาปี	2557

113	 ประกาศเกียรติคุณข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจำาปี	2556	

119	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

	 เรื่องการสง่ผลงานประกวดรางวลั	“อศิรา	อมนัตกลุ”	ประเภทขา่ว-ภาพขา่วยอดเยีย่ม	ป	ี2557		

	 และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2557	

123	 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทข่าวยอดเยี่ยมประจำาปี	2557

147	 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมประจำาปี	2557	

195	 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำาปี	2557	

210	 ประกาศผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย	ประจำาปี	2556

211	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การประกวดหนังสือพิมพ์	ข่าว	

	 ข่าวส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา	รางวัล	“พิราบน้อย”	และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ		

	 ในสถาบันอุดมศึกษา	รางวัล	“ริต้า	ปาติยะเสวี”	ประจำาปี	2557	

215	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา	อมันตกุล	“ข่าวยอดเยี่ยม”	ประจำาปี	2557	

	 ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล
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216	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา	อมันตกุล	“ภาพข่าวยอดเยี่ยม”	ประจำาปี	2557	

	 ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	

217	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจำาปี	2557	

	 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

218	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัล	“ริต้า	ปาติยะเสวี”	ประจำาปี	2557	

	 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

223	 ผลงานข่าวที่ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	ตั้งแต่ปี	2515-ปัจจุบัน	แยกประเภท	

252	 ทำาเนียบนายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,	

	 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย,	สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

254	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

	 สมาคมฯ	ฝ่ายต่างๆ	ประจำาปี	2557

255	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่องแต่งต้ังท่ีปรึกษาสมาคมฯ	ประจำาปี	2557

257	 ประกาศสมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทยเรื่องแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการฝา่ยตา่งๆ			

	 ประจำาปี	2557

299	 รายงานกิจกรรม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	สมัยที่	15/2557

309	 โครงการ	60	ปี	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	“ปฏิวัติคนข่าว	อภิวัฒน์สื่อ”

319	 แถลงการณ์	ข่าว	จดหมายเวียน	ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

333	 รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

335	 ข้อบังคับ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

341	 รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

369	 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่อยู่ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

371	 ทำาเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน	(แยกประเภทสื่อ	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	และโทรทัศน์)



6

กองบรรณาธิการ

น.รินี เรืองหนู
ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
พงษ์พิพัฒน ์บัญชานนท์
ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ
ขนิษฐา เทพจร
เลิศวุฒิ อุปนันท์
เทียมใจ ทองเมือง
กนก สิริกาญจน
ปนัดดา เหล่าชูวงศ์
พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

นายประดิษฐ ์ เรืองดิษฐ
นายวันชัย  วงศ์มีชัย
ดร.สุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล
นายมานพ  ทิพย์โอสถ
นางสาวกรชนก  รักษาเสรี
นางสาวธนิตา  อิสรา
นายไพรัช  มิ่งขวัญ
นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำา
นายวัสยศ  งามขำา
นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์
นายยุทธนา  นวลจรัส
นายกานต์   เหมสมิติ
นายคเนศ  จิรัษฐิติพงศ์
นายสนธยา  พิกุลทอง
นางสาวตติกานต์  เดชชพงศ์ 
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 5 มนีาคม 2558 เป็นวาระทีส่มาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยครบรอบ 60 ปี ในยคุสมยัแห่งความเปลีย่นแปลง
ของภมูทิศัน์สือ่ ปรากฏการณ์ใหม่ทางด้านการสือ่สาร ส่งผลให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชน ผูป้ระกอบการธรุกจิสือ่  
ผู้บริโภคข่าวสาร ต้องวิ่งไล่ตามให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ที่สำาคัญธุรกิจสื่อได้พัฒนาการจากกิจการขนาดเล็ก
ไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสื่อที่มีเป้าหมายในเชิงธุรกิจมากขึ้น ส่งผลทำาให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกเปลี่ยนสถานะจาก  
“คนข่าว” เป็นเพยีง “คนงาน” ในโรงงานอตุสาหกรรมสือ่ ก่อให้เกดิความขดัแย้งระหว่างเป้าหมายเชงิอดุมการณ์ของนกัข่าวทีต้่อง
ทำาหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะกับเป้าหมายของฝ่ายประกอบการธุรกิจสื่อ

 นอกจากน้ียังเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดความโกลาหลในแวดวงสื่อ สาเหตุมาจากมีคนและกลุ่มคนเข้ามาใช้สื่อเพื่อวัตถุประสงค์
ทางการเมอืงและเพือ่ประโยชน์อืน่ไม่ได้ทำาหน้าทีต่ามหลกัการวชิาชพีสือ่มวลชนตามทีค่วรจะเป็น ในขณะที ่กสทช. มอีำานาจและ
หน้าที่โดยตรงก็ไม่สามารถกำากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อไม่สามารถกำากับดูแลด้านจริยธรรมได้ ส่ง
ผลให้สือ่มวลชนโดยรวมถกูมองว่ามกีารใช้เสรภีาพเกนิขอบเขตและมส่ีวนสำาคญัทีท่ำาให้ความขดัแย้งลกุลามบานปลายในประเทศ

 เป็นยุคที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มการเมืองยาวนาน สื่อมวลชนและองค์กรสื่อที่ทำาหน้าที่ในสถานการณ์ดังกล่าว 
ถูกกดดันอย่างหนัก สถานีโทรทัศน์หลายสถานีก็ถูกมวลชนของกลุ่มการเมืองต่างๆ ปิดล้อมเพื่อกดดันให้สื่อรายงานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุม่ตน ขณะเดยีวกนัสือ่มวลชนกไ็ด้รบัการวพิากษ์วจิารณ์อย่างหนกัว่าไม่สามารถทำาหน้าทีอ่ย่างสร้างสรรค์ ในการนำา
เสนอข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมา อย่างรอบด้านและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 นอกจากนีย้งัเป็นยคุทีส่ือ่มวลชนต้องทำาหน้าทีภ่ายใต้ประกาศกฎอยัการศึกอย่างยาวนานภายหลงั พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ผู้บัญชาการทหารบก ได้ยึดอำานาจรัฐบาลรักษาการ เข้าควบคุมอำานาจการบริหารราชการในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557  
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศและคำาสั่งหลายฉบับ ที่ออกตามกฎอัยการศึก โดยเฉพาะประกาศ
ฉบับที่ 97 และ 103 ท่ีควบคุมการทำาหน้าท่ีของสื่อส่งผลให้เสรีภาพในการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชนมีข้อจำากัดและถูกละเมิด 
อยู่เป็นระยะๆ ซึ่งสมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อได้แสดงจุดยืนที่คัดค้านการกระทำาใดๆ ที่เป็นการขัดขวาง 
การทำาหน้าที่หรือจำากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

สารนายก

ความท้าทายในวาระ	60	ปี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โดย	ประดิษฐ์	เรืองดิษฐ์
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 ที่สำาคัญยิ่งเป็นยุคที่รัฐธรรมนูญ 2557 (ฉบับชั่วคราว) ของ คสช. มาตรา 27 กำาหนดให้มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนเป็น 1 
ใน 11 ด้านของการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมมองเห็นปัญหาหลายระดับของสื่อมวลชน และสื่อประเภทต่างๆ จึง
ถูกจัดให้เป็นประเด็นที่ต้องปฏิรูปเช่นเดียวกับปัญหาอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งคนในวงการวิชาชีพสื่อมวลชนต้องให้ความสำาคัญกับ
ทิศทางการปฏิรูปสื่อที่กำาลังเกิดขึ้น

 นี่คือสถานการณ์ของความเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อน ยุ่งยากและความขัดแย้งท้าทายในวาระ 60 ปีของสมาคมนักข่าวฯที่
จำาเป็นต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีเป้าหมาย

 ดังนั้น ในวาระ 60 ปี ของสมาคมนักข่าวฯ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ 60 ปีสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ" ที่เห็นว่าถึงเวลา “คนข่าว” ต้องปรับตัวเป็นคนข่าว
ท่ีมคีณุภาพ สามารถนำาเสนอข้อมลูข่าวสารทีม่คีณุภาพ มีอดุมการณ์มีเป้าหมายในการทำาหน้าทีส่ือ่มวลชนเพือ่รกัษาไว้ซ่ึงความถกู
ต้องและผลประโยชน์สาธารณะ ต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีองค์ความรู้รอบตัว  มีสวัสดิการที่เหมาะสม และรักษา
ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นสื่อมวลชน ในขณะเดียวกันต้องมี การอภิวัฒน์สื่อเพื่อพัฒนาสื่อไปในทางที่สร้างสรรค์ ซึ่งเสรีภาพสื่อต้อง
ปลอดจากการแทรกแซงโดยอำานาจรัฐและทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ ซึ่งต้องปรับความสัมพันธ์ให้เกิดความเหมาะสม
ระหว่างผูป้ระกอบการธรุกจิสือ่กบัผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชนทีใ่ห้ความเคารพบทบาทในการทำาหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย เช่นเดยีวกนั
การทำาหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะต่อประเทศชาติโดยรวม

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายจึงให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำานักงานเพื่อใช้
เป็นศูนย์รวมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน, กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว, กองทุนสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ, กองทุนส่งเสริม
จริยธรรม เพื่อทำาหน้าที่ส่งเสริมการกำากับดูแลกันเองและการกำากับร่วมให้สื่อมีความเข้มแข็งด้านจริยธรรม กองทุนสวัสดิการนัก
ข่าว ทำาหน้าท่ีในการดแูลสวสัดกิารและสวสัดภิาพสือ่มวลชน กองทนุโครงการตำาราวารสารศาสตร์จดัตัง้ขึน้เพือ่รองรบัการดำาเนิน
งานการผลิตเนื้อหาสาระรวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ทางวิชาชีพส่ือมวลชนให้ครอบคลุมเนื้อหาสำาคัญใน
หลักสูตรทั้งหมด

 ในรอบปีที่ผ่านมาไม่ว่าสถานการณ์จะยุ่งยากเพียงใด สมาคมนักข่าวฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสมาชิก
และคนในวิชาชีพสื่อทำาหน้าที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ในการต่อสู้เพื่อปกป้องเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน ซึ่งตลอดระยะ
เวลา 60 ปี สมาคมนักข่าวฯ มีบทบาทสำาคัญในภารกิจที่สำาคัญนี้ ที่สำาคัญ สมาคมนักข่าวฯ เป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้ทำากิจกรรม
มาอย่างต่อเนือ่ง ได้ตระหนกัในความสำาคญัของการพฒันาศกัยภาพสือ่มวลชนโดยจดัการอบรมให้กบัสือ่มวลชนในทกุระดับ การ
ดแูลด้านสวสัดภิาพและสวสัดกิารพืน้ฐานของสมาชกิ การสร้างเครอืข่ายสือ่มวลชนให้เข้มแขง็ทัง้ในและต่างประเทศและเครือข่าย
วิชาชีพ – วิชาการสื่อมวลชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวงการวิชาชีพสื่อมวลชน

 ท้ังหมดนีเ้ป็นความท้าทายในวาระ 60 ปีสมาคมนกัข่าวทีเ่ป็นทัง้วกิฤตแิละโอกาสทีจ่ะเป็นหวัรถจกัรในการสร้างเข้มแขง็ให้
กับวงการวิชาชีพสื่อให้มีศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือ และมั่นใจว่า “เสรีภาพของสื่อมวลชนในการประกอบวิชาชีพตามจริยธรรม
เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมย่อมได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นอน”
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บทบรรณาธิการ

 วนิาทนีี ้ทัง้นกัวชิาชพี และนกัวชิาการด้านสือ่สารมวลชนต่างมีความคิดเหน็ไปแนวทาง
เดียวกันว่า “สื่อ” ในวันนี้ ไม่อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็น “หมาเฝ้าบ้าน หรือ “ผู้เฝ้าประตู” หรือ 
“กระจกเงาสังคม” ได้อย่างเต็มปากเต็มคำา นั่นเพราะปัจจุบันโซเชียล มีเดีย  (social media) 
ได้ทำาให้ทกุคนเป็นนกัข่าวและสามารถทำาหน้าที ่“สือ่” ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว โดยไม่จำาเป็น
ต้องผ่านสื่อกระแสหลักเหมือนเดิมอีกต่อไป
 แต่สิง่ทีจ่ะทำาให้บทบาทของสือ่กระแสหลกั ซึง่หมายรวมไปถงึนกัวชิาชพีสือ่สารมวลชน 
ยังคงมีความสำาคัญต่อสังคมอยู่ได้ตลอดกาลก็คือ การใช้เทคโนโลยีนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างมืออาชีพ น่าเชื่อ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ความท้าทายอย่างรุนแรงท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความคาดหวังของสังคม ที่สื่อกำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ หาก
องค์กรใดไม่ปรับตัว ก็เท่ากับ “ตกขบวน”  
 ปี 2558 เป็นปีแห่งการปฎิรูปประเทศไทยในทุกมิติ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สื่อมวลชน
ทุกแขนงควรหันเข้าสู่โหมดทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นกัน  

         น.รินี เรืองหนู
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เหลียวอดีต		มองอนาคต

 นี้อาจเป็นนัยการกลั่นกรองความ
จริงก่อนพูด จากบางถ้อยความของ 
ดาวนิช ี(จากหนงัสอื How to Think Like 
Leonardo da Vinci) มองงานข้างต้น 
แล้วต้องหันกลับมามองตนเอง โดย
เฉพาะ “สื่อ” ในวันครบรอบการดำารงอยู่
อีกขวบปี ว่าก่อนหน้านี้ ท่านเป็นอีกหนึ่ง
ชนวนที่ร่วม และมีส่วนจุดความขัดแย้ง
ทางการเมืองตลอดหลายปีผ่าน อย่างท่ี
คนในสงัคมตัง้ถามหรอืไม่? การนำาเสนอ
ข่าวของคณุ “คณุมองแต่คณุไม่เหน็” หรอื 
“คณุพดูแต่ไม่ได้คิดก่อนทีจ่ะพดู” อย่างที่
ดาวินชีว่าไว้หรือเปล่า เหล่านี้น่าจะเป็น 
คำาถามที่ถูกตั้งขึ้น เพื่อหาคำาตอบจาก
พลวัตของสื่อที่กำาลังเผชิญต่อความ
เปลี่ยนแปลงในการเกิดใหม่ของโลกยุค

ดจิติอล การแข่งขนั การแย่งชงิพืน้ทีข่่าว
เพื่อเรียกเรตติ้ง จนความจริงถูกลดทอน
ความสำาคัญ โดยกำาลังถูกความรวดเร็ว
เข้ามาแทนที่ใช่หรือไม่? 
  ถ้าใช่ ความบรรลัยและวอดวาย
คงเกิดขึ้นในสังคมแน่!
 แต่หากท่านคิดว่าไม่ใช่! อย่างที ่
ถู กประณาม แล ้ วอะ ไร คือความ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะต้องเร่ง และรบีปรับปรุง
ในวงการส่ือ ก่อนความจริงจะถูกกลืน
ด้วยความเร็วในอนาคต
 ในโอกาสครบรอบ “วันนักข่าว” 
มาร่วมกัน “เรียนรู้อดีต สะท้อนอนาคต” 
กบัคนข่าว และผูม้ส่ีวนได้เสยีทีค่รำา่หวอด
ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์กัน

“ลีโอนาร์โด ดาวินชี”  จิตรกร นักปั้น นักพฤกษศาสตร์ 
บิดาแห่งศิลปะทางด้านกายวิภาคศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่  เคยกล่าวไว้ว่า

สะท้อนเส้นทางคนข่าว

คุณมองแต่คุณไม่เห็น (You look but you don’t see)

คุณฟังแต่คุณไม่ได้ยิน (You listen but you don’t hear)

คุณสัมผัสแต่คุณไม่รู้สึก (You touch but you don’t feel)

คุณพูดแต่ไม่ได้คิดก่อนที่จะพูด (You speak but you don’t think)
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คนข่าว	คนสื่อ

เลิศวุฒิ อุปนันท์

ในสายตา	“อัศศิริ ธรรมโชติ”
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 “อัศศิริ ธรรมโชติ” เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยผ่านงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งจาก 
ประชากร, ประชาชาติ, สยามรัฐ, มาตุภูมิ และปัจจุบันยังผันตัวเป็นนักคิด นักเขียน 
เจ้าของรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ่วงท้ายด้วยการ
เป็นศิลปินแห่งชาติ 
 ในการเริ่มบทสนทนา “อัศศิริ” ได้ฉายภาพการทำาหน้าท่ีของส่ือยุคเก่าว่า  
สมัยก่อน (สมัย 14 ต.ค.2516) เป็นยุคที่ขาดแคลนข่าวสาร หนังสือพิมพ์จึงเป็นผู้ทำา
หน้าที่เหมือนโรงพักตำารวจ รับเรื่องราวร้องเรียนความไม่ชอบธรรมทุกวัน บางครั้ง
เสนอข่าวจนผู้ที่คิดข่มเหงรังแกประชาชนก็ต้องหยุดไป ซึ่งหนังสือพิมพ์สมัยก่อนไม่มี
เทคโนโลยใีห้ใช้มากนกั แต่มเีสน่ห์ตรงทีห่นงัสอืพมิพ์จะหอมกลิน่แท่นพมิพ์ จากหมกึ
ที่ใช้ในการแกะบล็อก ที่มีหมึกราดลงไปบนระบบการพิมพ์สมัยเก่า เรียกว่า ระบบ 
ฉับแกระ ต่อมาก็พัฒนามาใช้ตัวตะกั่วในการพิมพ์ และคนที่ทำาไม่ใช่ง่าย ต้องมาจาก
ตระกูลที่มีการรำ่าเรียนมาโดยตรง “เท่าที่จำาได้  การเรียงตัวหนังสือต้องเรียงจากหน้า
ไปหลัง ต้องใช้ความชำานาญพิเศษ ไม่เหมือนยุคนี้ ที่ยิงเพลทไปตีพิมพ์ได้เลย” 

 ส่วนงานในสนาม อดีตคนข่าว 
มากประสบการณ์เล่าว่า แม้มแีค่ ปากกา 
กระดาษ เครื่องพิมพ์ดีด และโทรศัพท์
แบบมือหมุน แต่ก็สามารถ ใช้สติ ความ
มุ่งมั่น และจิตวิญญาณความเป็นนักข่าว  
ต่อสู้กับสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ในสภาพสังคมท่ี
เป็นขาว และดำา แยกกันชัดเจน  
 “ขาวคือประชาธิปไตย ดำาคือ
เผด็จการ แต่มายุคนี้กลายเป็นสีเทา
ปะปน เอาแน่นอนไม่ได้ จึงเกิดความ
แตกแยกสับสน เป็นยุคข่าวสารท่วมโลก 
ขาดการวิเคราะห์ รวดเร็วแต่ขาดการยั้ง
คดิ จ้องแต่แข่งขนั โดยเฉพาะสือ่โทรทศัน์
ที่ เกิดความผิดพลาดบ่อย แม้ความ
ผิดพลาดเกิดได้เป็นธรรมดา แต่ที่แย่ 
คือไม่มีใครเป็นหลัก ชี้ผิดถูก ทุกคน
เอาแต่ตะเกยีกตะกายต่อสูก้นั นีค่อืความ
แตกต่าง จากเมื่อก่อนเราขาดเทคโนโลยี 
และขาดแคลนข่าวสาร แต่วันน้ีเสรีและ
การเข้าถึงสื่อมีพร้อม แต่สื่อกลับไม่ใช้
เทคโนโลยท่ีีรวดเรว็ให้เป็นประโยชน์ และ
การวางตัวยิ่งสำาคัญ แต่ก่อนสื่อมวลชน
ส่วนใหญ่ต ่อต้านฝ่ายเด็จการทหาร  

แต่วันนี้ แม้แต่ตัวนายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รวมถึง 
นายทุนองค์กรหนังสือพิมพ์บางแห่ง  
ยังเข ้าไปมีตำาแหน่งเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งเป็นองค์กร
ท่ีแต่งตั้งโดยคณะยึดอำานาจ ตรงนี้น่า
จะเก็บเอามาคิดกัน เราเคยต่อสู ้กับ
รัฐบาลทหารตั้งแต่สมัยปี พ.ศ. 2475 ที่
ไร้ประชาธิปไตย มีการปิดกั้นการรับรู้
ด้วยประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ฉบับที่ 42 พุทธศักราช 2519 
(ปร.42) ซึ่งการใช้ ปร.42 ปิดสื่อสิ่งพิมพ์
รุนแรงจากรัฐบาลทหาร ด้วยข้อหาที่
ส่อว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ ฝ่ายการเมือง
ประชาธิปไตยก็ง่อนแง่น การต่อสู้เพื่อ
ขออนุญาตออกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง 
สมัยนั้นจึงยากมาก เพราะต้องไปขอ
อนุญาตจากสันติบาล และต้องใช้เงิน
เพื่อซื้อขายกันเป็นล้านบาท ตอนผม
ทำางานอยู่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ก็เคย
ถูกทหารส่ังปิด 2 ครั้ง แต่ว่า ‘ม.ร.ว. 
คึกฤทธิ์ ปราโมช” กลับมีอารมณ์ขัน เมื่อ
ถูกส่ังปิดหนังสือพิมพ์แทนที่จะร้อนใจ 

โดยแอบให้คนเอาข้อความไปตีพิมพ์
ประกาศประชดประชันว่า หยุดตรุษจีน 
งดพิมพ์ เพราะมีการไหว้เจ ้า ทว ่า 
เสรีภาพสื่อก็มาล้นทะลักช่วงหลัง ต.ค.
2516 เพราะมีการยกเลิก ปร.42 จาก
รัฐบาล สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายก
รัฐมนตรี แต่เพียง 3 ปี ปร.42 ก็กลับมา
ในยุคสงครามเย็น อำานาจในบ้านเมือง
แบ่งเป็นสองค่าย ฝ่ายเผดจ็การขวาจดั – 
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ท่ีเป็นเผด็จการ แต่ไป
ทางซ้ายก้าวหน้า เวลานั้น ฝ่ายทุนนิยม
อเมริกา สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการขวา
จัด มากกว่า เพราะว่าสามารถบงการ
ได้ง่าย รวมถึงเอาไว้เป็นกำาแพงต่อสู้กับ
คอมมิวนิสต์ด้วย”
 นอกจากคำาบอกเล่าของ “อัศศิริ” 
ที่ฉายให้เห็นภาพการต่อสู ้ของคนข่าว
ครั้งอดีต ว่าเข้มข้น และยากลำาบากแค่
ไหนแล้ว ยังยำ้าว่า การเมืองไทย ไม่ใช่
เฉพาะเสรภีาพสือ่ทีมี่มาก แต่กับเสรีภาพ
ประชาชนวันนี้เองก็ล้นทะลักไม่แพ้กัน  
 “ใครอยากได้อะไรก็ปิดถนน ที่
น ่าผิดหวังคือเราได้นักการเมืองและ
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ดูหลังนะ อย่าเสนอด้านเดียว เพราะเรา
ต้องพยายามอยูต่รงกลางให้มาก ต้องมอง 
ให้รอบคอบ เราอย่าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
พวกยดึอำานาจ กลุม่ทนุ หรอืนกัการเมอืง  
เช้านั้นพาดหัวข่าวของเราจึงแค่บอกว่า 
“ปฏิวัติแล้ว” ไม่ใช่ ‘ปฏิวัติส�าเร็จ’’’
 จุดนี้ นอกจาก “อัศศิ ริ” จะ
กล่าวถึงหลักคิด การวางตัว รวมถึงวิธี
การทำางานท่ีต้องต่อสู้กับอำานาจทหารที่ 
จ้องใช้ ปร.42 ในการสั่งปิดแล้ว ยังยำ้าอีก
ว่า “สือ่” ต้องมจีติสำานกึมากกว่าอาชพีอืน่ 
และหวงัว่า ตวัแทนจากสมาคมฯ ทีเ่ข้าไป
ร่วมกับ สปช.จะทำางานอย่างจริงจัง อย่า

ประชาธิปไตยที่น ่ า เ บ่ือหน ่าย ทั้ ง
โกงกินและคอร ์รัปชั่น  บางทีคนที่
ไ ป เ ข ้ า ร ่ ว ม เ ดิ น ข บ ว น ค รั้ ง ก ่ อ น 
อาจคิดว ่าการปฏิวัติ เป ็นกุญแจไข
ทางออกของประชาธิปไตยที่ถึงทางตัน   
สาเหตุทั้งหมดจะโทษแต่หนังสือพิมพ์
ไม่ได้ เพราะวันนี้สื่อโทรทัศน์เป็นที่นิยม
มากกว่า เพราะให้ภาพ ให้อารมณ์ 
รวดเร็ว แต่กลับไม่สามารถเป็นหลักให้
สังคมเหมือนที่หนังสือพิมพ์เคยเป็นใน
สมัยก่อน ไหนจะวันนี้ที่โลกกำาลังเข้าสู ่
การจัดระเบียบใหม่ ทั้งอินเตอร์เน็ต  
คลิปวิดีโอ เฟซบุ๊กจากภาคประชาชน  

ท่านอาจจะโดนรบิเสรคืีนเหมือนครัง้อดตี
ก็ได้ คุณไม่สามารถหนีพ้น สื่อสิ่งพิมพ์  
หรอืสือ่โทรทศัน์บางแห่งทีถ่กูน�าเข้าไปใน
ตลาดหุ้นฉันใด คุณก็ไม่มีทางหนีอ�านาจ
เผด็จการฉันนั้น ผมขอกล่าวโทษพวกสื่อ
เราเอง คือตัวการส�าคัญ พอมีเสรีภาพก็
แก่งแย่งกันจนอ่อนแอ ทั้งที่สู้กับรัฐบาล
ประชาธิปไตย น่าจะง่ายกว่า แต่กลับอิง
ผลประโยชน์ จนกระอักกระอ่วนใจเมื่อ
ถึงเวลาต้องตรวจสอบ การคอร์รัปชั่นจึง
ด�าเนินไปโดยง่าย ไม่เหมือนสมัยก่อน  
หนังสือพิมพ์ตรวจสอบเข้มข้นมากกว่านี้  
แม้มีบ้างท่ีนั่งสะใจเม่ือเห็นนักการเมือง

เป็นยุคดิจิตอลที่ไม่ใช่แค่เปล่ียนโลกของ
สื่อ คือด้านงานศิลปะก็เปลี่ยนไปหมด  
นี่อาจเป็นเหตุทำาให้ความคิดทางการ
เมืองของคนเปลี่ยน เช่น แต่ก่อนอยู่ตรง
ข้ามสดุกู ่แต่วนันีก้ลบัไปอยูฝ่่ายเผดจ็การ
เสยีเอง ไปร่วมกบัระบบทีม่ทีีม่าไม่ถกูต้อง 
คือใช้อาวุธยึดอำานาจ อนาคตผมไม่รู้ว่า 
จะไปทศิทางไหนต่อ แต่ขอยำา้ว่าเผดจ็การ 
ก็คือเผด็จการ ทุกวันนี้ เราอยู ่ในยุค
เผด็จการกระดิกตัวได้ยากโดยเฉพาะ
สือ่มวลชน แต่กท็ำาให้ฉกุคดิว่า เออ ตอนที่ 
เสรีเบ่งบาน เราต่อสู้และท้วงติงส่ิงไม่ดี
เคียงข้างสังคมมากน้อยแค่ไหน เราทำา
หน้าที่ได้ดีกว่าพ่ีน้องส่ือในสมัยอดีตหรือ
เปล่า นั้นน่าคิด คือเราต้องอย่าไปเป็น
ชนวน อย่าไปชี้นำา อย่าไปเป็นเครื่องมือ 
ของการปลุกระดมก็พอ ไม่เช ่นน้ัน  

เลวทรามถูกยึดอ�านาจ แต่ก็ไม่มีใครไป
เออออห่อหมกด้วย  คือต้องนั่งตรงกลาง
สองขั้วอ�านาจ  รอเก็บความจริงไปเสนอ
สังคมเสมอ นี่คือจุดยืนที่ต้องปราศจาก
อคติ และเราต้องยอมรับด้วยว่า ไม่ว่า
บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ว่าถ้า
เผด็จการเลว เอาแต่อำานาจมากก็อยู ่
ไม่ได้ เหมือนนักการเมืองเลวก็จะยังคู่
สังคมไทย แล้วสื่อล่ะ? จะทำาอย่างไรให้
รอเก็บความจริงอย่างเป็นกลาง ตรงนี ้
ต้องคิดกัน สมัยนั้นมีการปฏิวัติซ้อน  
ผมทำางานอยู่ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดูแล
ข่าวหน้าหนึง่ และกถ็กูกำาชบัจากผูอ้าวโุส 
ในองค์กรว่า ต้องเสนอข่าวสองด้าน 
คราวนัน้เราระแคะระคายว่า ทหารกำาลงั
แตกคอกนั ส่อว่าจะมกีารปฏวิตัซ้ิอน ดนีะ 
ทีผู่ใ้หญ่กบ็อกเราก่อนว่า เสนอข่าวดหูน้า

ท�าให้สูญเปล่า แถมยังเตือนว่า สมาคมฯ 
ต้องระวัง การส่งคนเข้าร่วมมีส่วนท�าให ้
เป๋ไป อาจเหมือนไปเข้าข้างเผด็จการ  
เป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าวิตก และอาจมี
ส่วนต่อการท�างานในอนาคตของสือ่ต่อไป
 อย่างไรก็ตาม ศิลปินแห่งชาติ
ยังหวังให ้ หนังสือพิมพ์ต ้องตั้งหลัก
ให้ได้ “แน่นอน คนอ่านหนังสือพิมพ์
น้อยลงจากการที่มีโลกของอินเตอร์เน็ต  
สื่อดิจิตอล เข้ามาเปลี่ยน แต่จุดอ่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ความผิดพลาด
เยอะ สัจจะของข่าวรั่วไหล เอาเร็วเข้าว่า 
เพราะหนังสือพิมพ์วันนี้ เป็นสิ่งเดียวที่
จับต้องได้ 
 “ผมไม่เชื่อว่าหนังสือพิมพ์จะหาย
ไปจากโลก แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะได้รับ
ความสนใจน้อยมาก เนือ่งจากคนรุ่นใหม่ 
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เติบโตมากับเทคโนโลยี เหมือนกับยุคผม 
ท่ีเตบิโตมากบัหนงัสอืพมิพ์ มองว่า ต่อไป
การทำาหนังสือพิมพ์จะต้องมีคุณภาพขึ้น  
วันหนึ่งเราต้องหาทางว่า หนังสือพิมพ์
จะเสริมความบกพร่องของข่าวในโลก
ดิจิตอลได้อย่างไร น่ันคือกุญแจส�าคัญ
ท่ีคนจะหันกลับมาเสพความจริง ไม่แน ่
สงัคมยคุคณุ อาจจะได้ค�าตอบของพลวตั 
ของสือ่ ทีเ่ป็นอยูว่่าจะไปจบทีจ่ดุไหนกไ็ด้” 
 แล้วการบริการ ศักดิ์ศรีคนข่าว 
ต้องเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่? 
 “คำาถามนี้ต้องชัดเจน ไม่ใช่เขียน
ข่าวเก่ง พูดเก่ง หน้าตาดีแบบเดียวไม่ได้ 
ต้องมจีรรยาบรรณ ทกุอาชพีต้องพยายาม
สร้างความถูกต้อง หนังสือพิมพ์กำาลังรอ
วันโผล่จากเงาแห่งความเปล่ียนแปลง
ที่รวดเร็ว เช่น ทุกวันนี้ สื่อโทรทัศน์ยัง
เอาข่าวจากหนังสือพิมพ์เราไปอ่านข่าว
ในรายการข่าวของเขาเลย น่ีคือส่ิงท่ีจับ
ต้องได้ และมีหลักฐานความน่าเช่ือถือ 
โทรทัศน์ คณุจะไปหาข่าวอย่างไรนอกจาก
ถ่ายทอดสด นั่นคือจุดเด่นของโทรทัศน์  
แต่เขาต้องผ่านกระบวนการตัดต่อภาพ
ก่อนออกอากาศ เหมือนกับการทำาหนัง
และละคร เชื่อถือยาก ผมไม่เห็นด้วย
ที่โทรทัศน์จะเอาคลิปวิดีโอมาออกข่าว  
ซึ่งถ้าจะเอามาออกอากาศได้ คุณต้อง
ตรวจสอบกันเองให้ดีก่อน ไม่เช่นนั้น  
ไม่ยุติธรรมต่อคนท่ีเป็นเหย่ือ และวันน้ี
อันตรายมากที่สื่อภาคประชาชนเกิดขึ้น
เป็นดอกเห็ด พร้อมกับอันตรายที่ไม่รู้ว่า
อะไรคอืความจรงิหรอืปลอม ข่าวสารของ
หนังสือพิมพ์ในยุคก่อน ห้ามแม้กระทั่ง 
ใส่ความเหน็ส่วนตวั แต่เดีย๋วนีก้ารเล่าข่าว 
ในจอโทรทัศน ์ เป ็นไปในลักษณะ 
การแสดง ระบบการทำางานเอารัด 
เอาเปรียบอย่างไม่ยุติธรรม คือ คนท่ี
จะเป็นผู้ประกาศข่าวส่วนใหญ่ ต้องมี
คณุสมบตัคิอืหน้าตาด ีแต่คนทีไ่ปทำาข่าว
เสีย่งภยัคลกุคลตีโีมงเหมอืนพวกปิดทอง
หลงัพระ ถ้าผูป้ระกาศทีเ่ป็นคนดมีคีวาม
ยตุธิรรม จะต้องให้เครดติข่าวกบัเจ้าของ

ด้วย แต่ปัจจุบันมีน้อยที่เป็นอย่างนั้น ไป
เน้นอ่านข่าวแบบกึ่งมหรสพ ผู้อยู่หน้าจอ 
ต้องเป็นนักแสดง ซึ่งทั้งหมดนี้เสี่ยงกับ
ความผิดพลาดสูง โดยเฉพาะการเอา
ข่าวในโลกออนไลน์มานำาเสนอ มาเรียก
กระแส แล้วเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรถ้า
คนใช้เลว ใช้ข่าวทำาร้ายคนอื่น ฉะนั้นสื่อ
เราต้องตั้งหลัก เพราะการเอาคลิปมา
นำาเสนอ เป็นข่าวแข่งกัน จะต้องมีความ 
ย้ังคิด อะไรที่ เ กิดผลร ้ายกับคนอื่น 
คุณต้องคิด จากเม่ือก่อนที่มีคนมาร้อง
ทุกข์กับหนังสือพิมพ์ เรารู้ว่าเขาน่าจะ 
ถกูรงัแกจรงิ แต่มนัยงัไม่มหีลกัฐาน เราก็
หาหลกัฐานก่อนทีจ่ะนำาเสนอข่าว และพอ
เสนอข่าวก็อย่าไประบุชื่อผู้มาร้องเรียน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เขาถูกอิทธิพลมืดมา
ทำาร้าย นี่คือหน้าท่ีหาความจริง และ
ความรบัผดิชอบทีต้่องแบกและทำาของสือ่ 
แต่วันนี้ดูการนำาเสนอข่าวของสื่อแล้ว
หดหู่ เช่น คดีฆ่าชาวต่างชาติที่เกาะ
เต่า ตำารวจเอาผู ้ต้องหามาแถลงข่าว 
สื่อก็เสนอข่าวแบบไม่เซ็นเซอร์หน้าตา 
ผู ้ต ้องหาเลย เขาเป็นเพียงผู ้ต ้องหา 
และถ้าเขาไม่ใช่คนร้ายตัวจริง ก็จะเกิด 
ผลกระทบกับชีวิตในอนาคตของเขา
ด้วยนำ้ามือส่ือท่ีสังคมหวังให้เป็นเสาหลัก 
คุณเอาเสรีภาพไปกอด เอาไปสร้างผล
ประโยชน์ส่วนตวัจนรำา่รวย โด่งดงักเ็ยอะ 
ส่ือโทรทัศน์เอาข่าวที่ยังไม่มีการยืนยัน
ความจริงมาอ่าน แบบนั้นคือคุณไม่ได้
ต่อสู ้เพื่อใครเลย คุณไม่ต้องเข้าข้าง
ใคร แต่คุณต้องรู้ว่าอะไรคือกงจักร หรือ
ดอกบัว ถ้าแยกไม่ออก สังคมก็จะอยู่
ไม่ได้
 “ถ้าถามว่า ยุคนี้ และยุคก่อน  
การใช้เสรภีาพมคีวามแตกต่างกนัไหม ? 
อะไรคือข้อจ�ากัดที่ต้องห้ามในอดีต สื่อ
ทุกคนตระหนักในหน้าที่ดี แต่ผมว่า  
ผู้เสนอความจริงไปสู่สังคม จะต้องไม่
ทรยศ หักหลังกันเองก่อน มิเช่นนั้น  
เสรีภาพที่มีก็ไร้ประโยชน์”
 พอหลัง 14 ต.ค.2516 ในรัฐบาล 

สัญญา ธรรมศักดิ์ เสรีภาพสื่อมีล้นเหลือ 
แต่พอ 6 ต.ค.2519 ปร.42 ก็กลับมา 
มีการสั่งปิด และยึดแท่นพิมพ์ และ
การต่อสู้กับอำานาจรัฐบาลทหารเข้มข้น
ยากเย็นกว่าจะได้เสรีภาพกลับคืน คน
หนังสือพิมพ์ยุคนี้ ควรเพิ่มการเรียนรู ้
ทีม่าทีไ่ปเรือ่งประวตัศิาสตร์ให้มาก ควรรู ้
ว่า “อิศรา อมันตกุล” และ “ม.ร.ว. 
คึกฤทธิ ์ปราโมช” คอืใครฃ วนัที ่14 ต.ค. 
คือวันอะไร พวกท่านจะได้เห็นค่าแห่ง
เสรีภาพที่ได ้มาว ่าบางครั้งต ้องแลก
ด้วยเลือด จึงต้องใช้ให้เห็นประโยชน์
สูงสุด ขณะเดียวกันต้องไม่ดูถูกตัวเอง 
ถ ้าสื่ อป ัจจุบันไม ่สนใจเรียนรู ้ อดีต  
จะส่งผลหลากไหลไปกับสังคมที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทางจนสับสน  
เจ็บปวดนะถ้าคนข่าววันนี้ ไม่รู้ว่าทำาไม
การเมืองไทยจึงเกิดเซฟทีคัท นับหน่ึง
ใหม่บ่อยครั้งด้วยนำ้ามือทหาร ที่สำาคัญ 
ท่านต้องรู้ว่าการตายเพื่อประชาธิปไตย
บ้าๆ บอๆ นั้น ทำากันเพื่ออะไร การรู้ 
อดีตทำาให้เรามีสติ รู ้ผิดถูกแบบที่นัก
ปราชญ์ท่านหนึ่งเคยบอกไว้ว่า พลเรือน
จะตีกันเองจนทหารชนะ ถ้าท่านเรียนรู ้
จนเข้าใจ จะรู ้ว ่า ทำาไมวันนี้ทหาร 
ริบเสรีภาพสื่อ กเ็พราะไม่ตอ้งการให้ใคร
ไปขวางการทำางาน เขาคอืเผดจ็การทีค่ดิ
แบบเผดจ็การ เขาจงึต้องทำา และคดิแบบ
เผด็จการ เพื่อเร่งบรรลุเป้าหมาย จาก
การทีท่หารเองก็รูต้วัดว่ีา จะอยูใ่นอำานาจ
ได้ไม่นานแน่ ถ้าสื่อวันนี้รู้จุดยืนข้างต้น  
ก็จะไม่หลากไหลไปตามกระแสที่สับสน
ของสังคมเสียเอง 

เรือ่งไหนคอืประการแรกทีส่ือ่ปัจจบุนัต้อง
ปรับปรุง เพื่อไม่หลากไหลไปตามสังคม
ที่ก�าลังสับสน?
 สื่ อควรจะปฏิ รู ปตั ว เองด ้ วย
จริยธรรม การทำางาน-จรรยาบรรณที่
ใช้อยู่นี้ ต้องคิดว่ายังใช้ได้อยู่อีกหรือไม ่
ซ่ึงการเข้าไปร่วมกระบวนการปฏิรูป
ประเทศก็ไม่น่าใช่เรื่องที่ ผิดนัก แต่
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ดขีึน้หรือเลวลงล่ะ?ฉะนัน้ จงึน่ารำาคาญที ่
พอดาราเลิกกันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โต 
แข่งกันหมดจนกระทั่งอะไรคือความจริง 
ดาราบางคนอาจจะโปรโมทข่าวการแสดง
ที่กำาลังออนแอร์ก็ได้ ต้องมีหลักตั้งแต่ตัว
บรรณาธิการเองไหม? ไม่ใช่แค่มีหน้า
ที่ขึ้นโรงข้ึนศาลเม่ือถูกฟ้อง ต้องกำาชับ 
นกัข่าวเรือ่งจรรยาบรรณ ไม่ใช่ปล่อยให้ทำา
ข่าวกอ็บป้ีคำาพดูจากเฟซบุก๊ นกัการเมอืง 
หรือดารา มาเขียนข่าว บางครั้งถึงขั้น
ไปพาดหัวหน้าหนึ่ง ไม่ใช่ว่าทำาไม่ได้นะ 
แต่บางข่าวไม่ได้หาความจริงก่อนจะมา
ลงข่าว สดุท้ายกถ็กูประชาชนด่า เช่น เพจ
กับดักนักข่าวในเฟซบุ๊ก ผมไม่ค่อยถนัด
เรื่องโลกออนไลน์ว่าชื่อเพจเขาถูกหรือ
เปล่า ที่เอาข่าวปลอมมาโพสต์เรียกแขก 
แล้วข่าวออนไลน์ก็ก็อบปี ้ไปเล่นข่าว
เรียกเรตติ้ง สุดท้ายเป็นไง ถูกเฉลยว่า
น่ันคือข่าวปลอมที่คอยดักพวกนักข่าวไร้
จิตสำานึกและจรรยาบรรณ น่าเศร้านะ 
ไม่ควรไปทำาร้ายใครแบบนัน้ นีค่อืท้าทาย
ความเปลีย่นแปลงในอนาคตมากสำาหรบั
สิ่งที่เกิดขึ้น”
 ยังพอมีทางหรือไม่ ที่สื่อยุคเก่า
อย่างหนงัสอืพมิพ์ จะกลบัมาเป็นเสาหลกั
อีกครั้ง?
 โดยรูปแบบอาจจะยากแล้ว ถ้า 
ไม่ทำาอย่างที่กล่าวไป เพราะโลกเปลี่ยน
ไปแบบที่ตาดูหูฟังอย่างเดียวแล้ว เห็น
ด้วยที่คุณต้องเข ้มแข็ง โดยต่อไปนี้
คุณต้องออกมาแสดงจุดยืนว ่า ข่าว
หนังสือพิมพ์ที่สื่อโทรทัศน์เอาไปเล่า มัน
ไม่จริงนะ ที่จริงควรเป็นแบบนี้นะ คุณ
จะไปตอกไข่ใส่สีไม่ได้นะ ต้องตอบโต้ 
ถ้าไม่มีการตอบโต้หรือชี้แจง แล้วจะมี
สภาการหนังสือพิมพ์เพื่ออะไร? มองว่า
ปัญหาอาจเกิดจากทีอ่�านาจทนุ ท�าให้เรา
ต้องยอมติดร่างแห อาจเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อที่อลเวง ต่อไปนี้จะไม่มีโทรทัศน์
เป็นร้อยช่อง ซึ่งเราไม่รู้ว่าประเทศของ
เราได้เตรียมรับสถานการณ์ไว้หรือเปล่า 

เพราะว่าถ้าไม่จัดระเบียบก็จะยุ่งเหยิง
 แสดงว่าหนังสือพิมพ์วันนี้ต ้อง
ยอมก้มหัว ยากจะโผล่พ้นเงาของสื่อยุค
ดิจิตอล?
 ใช่ แน่นอนการทีเ่ขาเอาข่าวเราไป
อ่าน แล้วให้เครดิต ก็ไม่มีอะไรเสียหาย 
แต่ถ้าไม่ใช่ แถมกลับไปเล่าตรงกันข้าม
กับข้อเทจ็จรงิทีห่นงัสอืพมิพ์เขยีนกไ็ม่ถกู 
แต่ผมก็ยังมองไม่ออกว่าหนังสือพิมพ์
จะต ่อสู ้อย ่างไรกับการต ่อยอดของ 
สื่อ โทรทัศน์ ที่ทั้งเสริมแต่ง ทั้งรวดเร็ว
และเห็นภาพ พอเสริมแต่งข่าวสารก็ถูก
บดิเบอืน สิง่ทีเ่ราต้องระวงัให้ดคีอื นกัข่าว 
ภาคประชาชน ใครคือผู ้ตรวจสอบ 
การทำางานของเขาเหล่านัน้ กองบรรณาธกิาร
จึงต้องเข้มแข็งก่อนที่จะนำาเสนอ อย่าง
อาชญากรรม เวลาเสนอข่าวต้องมผ้ีาสดีำา 
ผูกตา ปิดบังใบหน้าผู้ต้องหา หรือเหยื่อ
ด้วย แต่ปัจจุบัน ในคดีฆาตกรรมที่ 
เกาะเต่า สือ่ประเทศองักฤษเขาทนไม่ไหว
ท่ีเห็นเราไร้จรรยาบรรณจนออกมาเล่น
งานสื่อไทย แข่งกัน จนช่องทีวีดาวเทียม
ช่องหนึ่ง เอาข่าวปลอมมาเสนอ น่าเศร้า
นะที่คุณไปทำาเอง เรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยว
กับประสบการณ์การทำางาน แต่เกี่ยว
กับจิตสำานึก ไม่ควรทำาร้ายใครแบบน้ัน 
แบบนี ้หนงัสอืพมิพ์เหน็แล้วต้องจดัการสิ 
ทำาเรือ่งไปทีส่ภาการของโทรทศัน์เขา แต่
คุณกลับอยู่เฉยเป็นความผิดที่ปล่อยปละ 
ละเลยเช่นกัน มันท้าทายความเปล่ียนแปลง
ไม่เช่นนั้นคุณก็กลับมาเป็นหลักไม่ได้ 
อย่าปล่อยให้พวกทำาบิดเบือนที่คิดชั่ว  
ไม่คิดถึงเหยื่อ ให้มีสื่อในมือแล้วไป
ทำาลายทำาร้ายผู้ตกเป็นเหยื่อ คุณให้คน
แบบนี้เข้ามาอยู่ในวงการไม่ได้เพราะ 
จะอันตราย 

หากเราปฏิรูปโดยตัวเองได้คงจะดีกว่า  
เรายังไม่ต้องไปพูดถึงโทรทัศน์ แต่จะพูด 
ถึงสื่อหนังสือพิมพ์ก่อน เพราะถึงแม้
หนังสือพิมพ์ จะแพร่หลายด้อยกว่า
โทรทัศน์ในตอนนี้ แต่หนังสือพิมพ์ยังคง 
เป ็นแกนหลักให ้กับ ส่ือไทยอยู ่  ถ ้า
หนังสือพิมพ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้ 
เชื่อว่าโทรทัศน์ก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วย  
เราควรปฏิรูปจรรยาบรรณของเราใหม่  
ว่า ยคุดจิติอลแบบนี ้จรรยาบรรณของเรา
ควรเปลีย่นไหม? ต้องสงัคายนา เราไม่ได้ 
อยู่ในยุคฉับแกระแล้ว การที่ส่งตัวแทน
สื่อเข้าไปร่วมกับ สปช.เหมือนกับเลือก
ข้างเผด็จการนั้นอันตราย แต่ว่า ปัญหา
คือ ท�าไมจึงต้องมีตัวแทนสื่อเข้าไปร่วม 
ฉะนั้น จรรยาบรรณยุคนี้กับยุคก่อน  
ควรจะปรับปรุงได้แล้ว ท่านต้องเข้าไปพดู 
กับผู ้มีอ�านาจให้เกิดผล ถ้าไม่เกิดผล 
ก็สูญเปล่า สังคมก็จะตั้งค�าถามว่าแล้ว
คุณเข้าไปร่วมท�าไมในเมื่อไม่ได้การ
เปลี่ยนแปลงกลับมา ว ่าสื่อใดทำาได้
แค ่ไหนอย่างไร ต ้องเริ่มท่ีสภาการ
หนังสือพิมพ์เป็นหลักไหม?
 “เช่น ปัญหาการขโมยข่าว ไปใช้เพือ่
ประโยชน์โดยไม่ให้เครดิตที่มาที่ไปของ 
ผูท้ำาข่าวนัน้ เป็นเรือ่งแรกๆ ทีต้่องคำานงึถงึ 
เนื่องจากหากเรายังโกงกันเองแล ้ว 
จะไม่โกงประชาชนหรือ? น่ันน่าคิด 
ต้องปรับให้ทันโลก ท้ังส่ือบันเทิง กีฬา 
การเมือง อาชญากรรม หรือส่ือในโลก
ออนไลน์เอง ควรระบุรายละเอียดไปเลย
นีไ่ม่ใช่การแบ่งแยก แต่เป็นการทำาให้รูว่้า 
หน้าที ่ข่าวศลิปวฒันธรรมสมยัผมทำางาน
อยู่นั้น เสนอเรื่องวัฒนธรรมจริงๆ ไม่ว่า
จะเป็นโขน ลำาตัด ภาพยนตร์ เสนอแบบ
เจาะลึก แต่วันน้ี ข่าวศิลปวัฒนธรรม
กลายเป็นพื้นท่ีของเรื่องส่วนตัวดารา 
คลอดลูก ดาราเลิกกัน ทุกฉบับเปล่ียน
ไปหมด เพราะคิดว่าทำาแบบเก่าไม่ได ้
ขายไม่ได้ ผมไม่ได้คิดว่าห้ามเปลี่ยนเพื่อ
กำาไรนะ! แต่ได้กำาไรแล้วควรทำาให้สังคม
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 หากถามถงึบทบาทหน้าทีข่องสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย 
“รศ.มาล ีบญุศริพินัธ์” คณบดคีณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ให้ข้อคดิ
ไว้อย่างน่าสนใจ
 เป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิ และเสรีภาพของสื่อ ในวันเริ่มก่อตั้งสมาคมนักข่าว 
มีพัฒนาการจากอดีตมากแค่ไหน โดยเฉพาะในแง่เมื่อคนข่าวถูกคุกคาม?
 ถ้าจะให้เปรียบเทียบเรื่องการพัฒนาการของสมาคมนักข่าวฯ ดูมีพัฒนาการ
ขึ้นมามาก จากสมัยก่อนที่เป็นแค่การรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อ “สังสรรค์ กินเหล้า 
เฝ้าคุย แทงบิลเลียด” แต่เดี๋ยวนี้มีความเป็นรูปธรรมและเข้าใจบทบาทของตัวเอง
มากขึ้น และการรวมตัวกันของสมาชิกก็เป็นชิ้นเป็นอัน รู้ว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไร 
กรรมการก็มีการแบ่งหน้าที่เป็นกิจจะลักษณะ มีความกระตือรือร้นในการให้ความรู้
เพื่อนร่วมอาชีพ แม้ระยะหลังมาส่วนใหญ่กิจกรรมจะไปเน้นทำาร่วมกับฝ่ายวิชาการ
เสยีมากกว่า ทีจ่ะทำากบัสมาชกิทีเ่ป็นนกัข่าวมอือาชพีแท้ๆ อย่างเช่นเวลานี ้มกีารร่วม
กิจกรรมโรงเรียนโน้น เขียนตำาราร่วมกับมหาวิทยาลัยนี้  ทำาตำาราวิธีการสอน แต่การ
อบรมให้สมาชกิทีเ่ป็นนกัข่าวอยูใ่นวชิาชพีจรงิๆ นอกจากของสถาบนัอศิราแล้ว วนันี้
ก็ยังไม่มีเห็นที่ชัดเจน 

สมาคมนักข่าวฯ

มาลี	บุญศิริพันธ์

ต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อ
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 ส ่วนป ัจจัยช้ีวัดการพัฒนาอีก
ด้านหนึ่งคือ ยามสื่อมวลชนถูกคุกคาม 
แต่ละครั้ง สมาคมฯ องค์กรส่ือ ก็ออก
แถลงการณ์ตอบโต้ทุกรอบ แต่หลังจาก
แถลงการณ์ กลับไม่มีกิจกรรมต่อเน่ือง 
มองว่าการที่สื่อถูกคุกคามเป็นเรื่องปกติ 
โดยเฉพาะสังคมแบบกึ่งประชาธิปไตย
อย่างทุกวันนี้ ท่ีรัฐบาลยังไม่ค่อยเข้าใจ
ในความเป็นประชาธิปไตยในการแสดง
ความคิดเห็น การคุกคามจึงซำ้าซาก 
เรื่อยมา องค์กรสื่อ น่าจะมีบทบาทใน
การเปิดโครงการให้ความรู้ ไม่ใช่แค่กับ
ประชาชนอย่างเดียว แต่ต้องให้ความรู้

เกิดเหตุการณ์ทำานองนี้อีก 3. เราจะให้
ความรู้ความเข้าใจกับทั้ง กลุ่มที่เป็นผู้
คุกคาม และผู้ถูกคุกคาม คือนักข่าว ว่า
เราจะต้องมีการปกป้องตวัเราเองอย่างไร 
คือไม่ได้หมายความว่า เขายื่นมีดมารอ 
เราจะเอาคอไปให้เขาเชือด  เราจะต่าง
ฝ่ายต่างจะดแูลกนัอย่างไร ไม่ใช่ว่าพอคดิ
ว่าตัวเองเป็นสื่อ แล้วไปท้าทาย 
 “ยกตัวอย่างข่าวล่าสุดที่สำานัก
พระราชวงั ออกแถลงการณ์เกีย่วกบัเรือ่ง
การแต่งกายไม่เหมาะสมของสื่อ  แต่
ส่ือก็ไปโม้อีกว่า ฉันเป็นสื่อ ฉันจะแต่ง
กายอย่างไรก็ได้ นี่คือการแสดงความ 

ไป สังคมจะรุมดูถูกอาชีพสื่อ ว่าคนใน
อาชีพสื่อลดศักดิ์ศรีตัวเอง”
 สมัยนี้ต่างจากสมัยก่อน ไม่ใช่ว่า 
การคุกคามสื่อจะเกิดด้วยนำ้ามือของผู้มี
อำานาจเพียงอย่างเดียว!
  วันนี้มาจากทุกทิศทาง เช่น กรณี
มีบริษัทเอกชนกว้านซื้อหุ ้นสื่อ นั่นคือ
การคุกคามเชิงธุรกิจอย่างหนึ่ง แม้มี
คนมองว่า ส่ือถูกซ้ือหุ้นจะเป็นสิ่งที่ถูก
ต้อง เพราะมีการนำาธุรกิจไปเก็งกำาไรใน
ตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นเสรีภาพสื่อจึง
ถูกมองข้าม เคยคาดการณ์ไว้แล้ว ว่า
จะเกิดสถานการณ์อย่างทุกวันนี้แน่นอน 

กับนักการเมือง นักบริหารให้ตระหนักว่า 
เสรีภาพนั้นสำาคัญ ส่ือต้องมีการประชุม
กันอย่างจริงจังเข้มข้น เพื่อหาสาเหตุ  
1. อยู่ที่ตัวนักข่าวเองหรือไม่ว่า ไม่เข้าใจ
หรือไม่รู ้สถานการณ์ ไม่รู ้กาลเทศะ  
ว่าเมื่อไหร่ควรจะรายงานอย่างไรเพื่อ 
ไม่ให้ถูกคุกคาม 2. คำาว่าถูกคุกคามนั้น
มันขนาดไหน อย่างเช่น เอาทหารมา 
ควบคุม ตรงนี้คุกคามแน่นอน แต่ 
ในสถานการณ์ของรัฐประหารเขาทำาได้
หรือไม่ แล้วเราจะป้องกันอย่างไรหาก 

โง่เง่าของตัวสื่อ ไม่รู้จักกาลเทศะ เพราะ
ส่ือต้องเป็นผู้นำาในการรู้กาลเทศะ เป็น
ผู้นำาการวางตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ 
ถ้าสื่อเองยังทำาตัวเป็นคนที่ไร้ซึ่งความ
เข้าใจในสถานการณ์ คุณก็ต้องทนรับ 
การถูกคุกคามต่อไป วันนี้คุณจึงต้อง
ระมัดระวัง เพราะประชาชนฉลาดกว่า 
คือเข้าสถานท่ีสำาคัญประชาชนเขายังรู้
ว่าต้องแต่งตัวอย่างไร แต่ทำาไมสื่อไม่รู้
ล่ะ? อย่างนี้เป็นต้น ที่สมาคมจะต้องมา
ลงมอืทำาอะไรสกัอย่าง เพราะถ้าไม่ทำาต่อ

ประเทศเรายังไม่มีข้อกฎหมายมาดูแล
ว่า นายทุนสามารถเป็นเจ้าของสื่อมาก
น้อยแค่ไหน แล้วกฎหมายลูกในส่วน
ของตลาดหลักทรัพย์มีความเข้มข้นหรือ
เปล่า? ไม่ใช่รอให้ซ้ือไปเรื่อย พอเกิด
เหตุเสร็จก็มาฟ้องร้อง ในต่างประเทศ มี
กฎหมายเพื่อป้องกันการผูกขาดสื่อ คน
ต่างชาติไม่มีสิทธิที่จะมาซื้อกิจการ วันนี้ 
ขึ้นอยู ่กับรัฐบาลว่า จะปกป้องสมบัติ
ของชาติหรือไม่ เพราะธุรกิจสื่อคือธุรกิจ
ความมัน่คง และเป็นศกัดิศ์รขีองประเทศ  
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อยากให้ถึงเวลามานั่งทำาความเข้าใจ
เสียทีว่า กระบวนการเรียกร้องอิสรภาพ
เสรีภาพคืออะไร ทำาไมต้องลุกขึ้นมา
โวยวาย เมื่อถูกคุกคามจากนายทุน ผู้
มีอำานาจ 
 ทำาความรู้จักได้ แต่ต้องมีระยะ
ห่าง ในอดีตบ้านเรา นักข่าวจะมาน่ัง
สนิทสนม กินเหล้ากับแหล่งข่าวนั้นไม่
ได้  ต่างฝ่ายต้องไว้เนื้อไว้ตัว วางตัวให้
น่านับถือ แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ อย่างนัก
ข่าวการเมืองทุกวันนี้คุยโวมาก รู้จักคน
นั้นคนนี้ ใหญ่โต ตรงนี้สะท้อนอะไรล่ะ? 
สะท้อนเรื่อง นำ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่าใช่ไหม 
มีปัญหาผมจัดการให้! ยิ่งใกล้ชิดหัวโขน
เท่าไหร่ ความกร่างของนักข่าวก็มากขึ้น 
ตราบใดที่ยังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ ก็ต้อง
ถูกคุกคามไปตลอด องค์กร สมาคมสื่อ
จึงต้องเข้ามาดู ต้องมาจัดการหาวิธีแก้
ปัญหา   
 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย เรียกร้องให้กรรมการนโยบาย และ
ฝ่ายบริหารของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส ปกป้อง และคุ้มครองเสรีภาพของ
บุคลากรในการทำาหน้าท่ีสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ วชิาชพีสือ่มวลชน หลงัจาก
มนีายทหารกลุม่หนึง่เข้าตรวจสอบเนือ้หา
และกดดันให้ผู ้บริหารสถานีเปล่ียนตัว 
ผู้ดำาเนินรายการ “เสียงของประชาชน
ต้องฟังก่อนปฏิรูป” 
 ประเด็น น้ี ที่สมาคมนักข ่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทยเรียกร้อง เข้าใจ
ว่า องค์กรสื่อต้องดำารงความเป็นกลาง 
เพราะฉะนั้น “ณาตยา แวววีรคุปต์” อยู่
ภายใต้ไทยพีบีเอส แล้วไทยพีบีเอส ก็
มีกรรมการนโยบายดูแล เพราะฉะนั้น 
หน้าที่ของกรรมการนโยบาย ต้องดูแล
ความเป็นอิสระตามกฎหมาย  ที่องค์กร
สื่อเรียกร้องมาก็สามารถทำาได้ แต่ใน
ขณะเดยีวกนั กรรมการนโยบายกไ็ด้ออก
แถลงการณ์ปกป้องสิทธิและความเป็น
อิสระขององค์กรเช่นกัน  การตัดสินใจก็

ต้องถือว่ามีความอิสระทั้งคู่ ไม่ใช่ใครจะ
มาสัง่ เรือ่งนีจ้งึไม่ใช่เรือ่งใครโยนภาระให้
ใคร แต่อยากให้องค์กรสื่อมีการถอดบท
เรียนว่า ที่ถูกคุกคามเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีผิดพลาดของนักข่าวเองหรือเปล่า 
ถ้าใช่จะแก้ไขอย่างไร สมาคมจะร่วมกัน
เพื่อที่จะอบรม หรือดูแลเด็กเหล่านี้ เพื่อ
เป็นการป้องกันเหตุ และอีกนัย จะทำา 
เช่นไรให้นักการเมือง หรือผู้มีอำานาจรู้ว่า 
สื่อมีบทบาท และเรารู้เท่าทันแค่ไหน 
 “วันนี้แทนที่จะต่อต้าน และเว้น
ระยะห่าง เพื่อไว้ศักดิ์ศรี  แต่กลับกัน
ดันไปง้อ  เคยพูดกับคนในสมาคมหลาย
ครั้งว่า คุณบอกมีหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าทำา 
ผิดพลาดมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ แต่ผู้มี
อำานาจจะคุกคามเพื่อรักษาผลประโยชน์
เขา ตรงนี้คือเรื่องปกติ แต่เวลาคุณมี
กิจกรรมมีงานใหญ่ๆ ทำาไมคุณต้องไป
เชิญเขามาเป็นประธานล่ะ? ในขณะที่
คุณบอกจะตรวจสอบเขา และไม่อยาก
ให้เขามาคุกคาม แต่การที่คุณเชิญเขา
มาเป็นประธานทำาโน่นทำานี่ เหมือนกับ
การท่ีเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ภายใต้ ไม่
บริหารศักดิ์ศรี ตรงนี้คนอื่นอาจจะไม่คิด 
แต่สงัคมไทยชอบหวัโขน ถ้ามีคนใหญ่คน

โตมาก็จะเป็นข่าว ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่อง
หนึ่งท่ีสุดโต่ง และอาจจะไม่มีใครนึกถึง 
แต่ฝากคิดไว้ด้วย ว่าการตราบใดที่ภาพ
เช่นนี้ยังเกิดขึ้น ก็จะถูกคุกคามอยู่เร่ือย 
โจทย์ใหญ่ในวันนี้คือส่ือจะทำาอย่างไรให้
ควบคุมกันเองได้โดยไม่ต้องยืมมือใคร 
ถ้ายงัทำาไม่ได้ แสดงว่าการควบคมุกนัเอง
ยังมีปัญหา”
 พูดถึงการวางตัว ในอดีต “อิศรา 
อมันตกุล” ต้องติดคุก เพราะต่อสู้กับ
อำานาจเผด็จการ แต่ปัจจุบัน สมาคมนัก
ข่าวฯ กลับส่งคนเข้าไปร่วมงานกับสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรท่ีเกิดขึ้น
จากการยึดอำานาจ 
 คนละประเด็นกัน คนละบริบท 
อย ่างสมัยก ่อน อิศรา อมันตกุล , 
สุภา ศิริมานนท์ หลายคนต่อสู้เต็มที ่
เพราะประเทศเราสมัยก ่อนยังไม ่ มี
ประชาธิปไตยเต็มตัว แล้วก็การแสดง
ความคดิเหน็แย้งจงึพาเข้าคกุได้ง่ายมาก 
แต่ ณ ปัจจบุนัมกีารต่อสูใ้นเชงิสญัลกัษณ์
ด้วย ดงันัน้ในการทีน่ายกสมาคมนกัข่าวฯ 
เข้าไปเป็น สปช.มองได้หลายมุม แต่ 
มุมหนึ่ง ถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปแล้ว 
ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่เข้าใจในบทบาท
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การทำาหน้าที่สื่อ มาน่ังออกกฎหมาย
ให้สื่อ ก็อันตรายกว่าที่เราจะเข้าไปเพื่อ
ปกป้อง เพราะเรารู้ปัญหาว่าคืออะไร นี่
คือหนึ่งมุมมอง แต่ถ้าพอเข้าไปแล้ว คุณ
ทำาอะไรได้หรือเปล่า ตรงน้ีท่ีสำาคัญกว่า 
ต้องดูที่ผลลัพธ์ และต้องดูว่า ความเข้ม
แข็งของคุณ มีอิสระและเสรีภาพขนาด
ไหน แต่ถ้าคณุเข้าไปแล้วไปออกกฎหมาย
เพื่อทำาให้ สื่อทำางานไม่ได้ นี่เป็นอีก
เรื่องหนึ่ง ที่จะเห็นว่า อย่างไรเสียคุณก็
ทำาอะไรไม่ได้  เข้าไปก็แพ้ เหมือนกับ 
เวลากรณีที่กำาลังเกิดข้ึนคือ  สัมปทาน
ปิโตรเลียม รอบที่ 21 สปช.บอกไม่เอา
ด้วย แต่พอโยนให้นายกรัฐมนตรีบอกว่า
จะอนุมัติ แล้วคุณก็ทำาอะไรไม่ได้ กรณี
แบบนี้ เป็นเรื่องท่ีกำาลังประลองกันอยู่ 
ว่าที่สื่อส่งตัวแทนเข้าไปบอกจะปกป้อง 
คุณทำาจริงหรือเปล่า ถ้าถูกมัดมือชก  
จะทำายังไง  แต่หากคุณอยู่ข้างนอกล่ะ 
จะทำาอะไรได้มากกว่านี้ไหม? เราก็ต้อง
พิจารณาให้รอบด้าน เพราะบริบทของ
สังคมยุคโน้น และยุคนี้แตกต่างกัน
 แสดงว่า บริบทเปลี่ยน คนเปลี่ยน 
สังคมเปลี่ยน องค์กรสื่อเองก็ต้องเปลี่ยน
ตาม?
   ถ้าเข้าใจสือ่ สือ่กต้็องยึดความเป็น
มืออาชีพ มีความอิสระ ถ้าพิจารณาให้ดี 
คำาว่าบริบทที่บอกว่าเปลี่ยนไปนั้น  ไม่ได้

คุยกันอย่างตกผลึกถึงจุดมุ่งหมายใน
การเข้าไปก่อนหรือเปล่า ได้กำาชับไหม
ว่าต้องเอาความคืบหน้ากลับมาพูดคุย
กันเป็นระยะ และต้องสื่อสารกลับไปยัง
ประชาชนด้วย เพราะประชาชนมีสิทธิรู้
ความเคลื่อนไหวนี้ เพราะประชาชนเป็น
ผู้ควบคุมสื่อตัวจริง เขียนกฎหมายแบบ
ไหนที่สื่อร้องยี้ เขียนกฎหมายแบบไหน
ท่ีส่ือเอาด้วย และเรื่องน่าห่วงท่ีสุดเกรง
ว่าจะกลายไปเป็นเครื่องมือในการล็อบบี้  
 “ผู้แทนสื่อ ที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าไปดูชื่อหลายคนแล้วเหมาะสม แต่
หลายคนก็ยังไม่รู ้ว่าคือใคร คิดว่าทุก
สังคมมีวาระซ่อนเร ้นอยู ่ในบางกลุ ่ม 
ความโปร่งใส จริงใจในการประชุมเพื่อ
ออกกฎหมายมีมากแค่ไหน  แต่เชื่อว่า
หลายคนทีเ่ข้าไปร่วม คงเข้าใจ และกำาลงั
พยายามทำางาน แต่อย่างที่บอกความ
พยายามในสถานการณ์เช่นนี้ สื่อควรที่
จะถือโอกาสตรงนี้ ให้ความรู้ประชาชน 
ให้ความรู ้นักการเมืองว่า ถ้าส่ือเสรี  
ผลประโยชน์ก็จะตกอยู ่ที่ประชาชน  
ถ้าสื่ออิสระ จะได้ข่าวสารรอบด้าน และ
ถ้าสื่อไม่อิสระผลลัพธ์จะตรงกันข้าม  
ตรงนี้ถึงแม้ว่ามายุคนี้มีคนเข้าใจ แต่ก็
ยังมีคนอีกมาก ที่ในทางปฏิบัติไม่เข้าใจ 
เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นสื่อโดนตี 
อยู่เรื่อย

แปลว่า บริบทเปล่ียน ส่ือก็ต้องเปล่ียน 
ที่ติดคุก โดนปิดโรงพิมพ์มามากมายใน
อดีต เพราะเราเปลี่ยนไม่ได้คือเพราะสื่อ
มีเสรีภาพ ส่ือต้องทำางานเพื่อประโยชน์
สาธารณะเป็นหลัก ไม่ว่ายุคไหน ถ้าคุณ
เรียกตัวเองว่าส่ือมวลชน ความรับผิด
ชอบสูงสุดคือต้องเพื่อประชาชน ยุคนี้ก็
เช่นกัน ที่บอกบริบทเปลี่ยนคือคนฉลาด
ข้ึน  กลไกการต่อรองซับซ้อนขึ้น และ
สถานการณ์วันนี้ บ้านเมืองคือเผด็จการ
ทหาร ถูกไหม? แต่สื่อก็ยังต้องทำาหน้าที่  
และเมื่อเข้าไปเป็น สปช.แล้ว คุณยังยืน
หยัดต่อความเป็นสื่อที่มีความเป็นอิสระ
หรือเปล่า เข้าไปเพื่อเขียนกฎหมาย 
คุณต้องรู้เขารู้เราด้วย ถามว่า ถ้าสื่อไม่
เปล่ียน แต่มีคนต้องการเปลี่ยนสื่อล่ะ? 
คุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นจะแก้ไขอย่างไร แต่
ไม่ว่าสื่ออยู่ตรงไหนต้องยึดผลประโยชน์
ประชนเป็นหลัก เช่น กฎหมายหนึ่งที่
บอกว่าจะมกีารตัง้สภาจรยิธรรม ถงึขัน้นี้ 
แสดงว่ากำาลังยอมรับใช่ไหมว่า สื่อมี
วิกฤติเรื่องจริยธรรม! คำาถามยังมีอีก
มากมาย อาทิ ก่อนท่ีจะส่งตัวแทนเข้า
ร่วมกับ สปช.ภายในองค์กรสื่อมีการพูด
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“วิทยากร เชียงกูล” 

ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ

วิเคราะห์การต่อสู้ของสื่อ

จิตวิญญาณ	“คนข่าว”	ที่เปลี่ยนไป
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• บทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในอดีต
เป็นอย่างไร 
 ผมคิดว่าหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ก่อน 
พ.ศ. 2475 เขาเป็นปัญญาชนรุ่นแรกๆ 
ของไทย เมอืงไทยคนส่วนมากรบัราชการ 
สมัยก่อนมันไม่มีมหาวิทยาลัย คนที่เป็น
ปัญญาชนจริงๆ คือนักหนังสือพิมพ์ 
ตั้งแต่สมัยเทียนวัน มีคนเขียนเรื่อง
ประชาธิปไตยเยอะ เรามองว่าเป็นความ
คิดที่เอามาจากเมืองนอก พวก อาจารย์
ปรีดี พนมยงค์ แต่อาจารย์ปรีดีบอกเลย
ว่าพอเขากลับมา เขาเห็นว่าหนังสือพิมพ์
มีบทความเรื่องประชาธิปไตยแล้ว 
 ส่วนศรีบูรพาคิดว่าสำาคัญ เติบโต
มาในยุค 2475 ก็อยากเห็นความ
เปลี่ยนแปลง และคิดว่าศรีบูรพาเขายึด
ประชาชนอย่างคงเส้นคงวา เขาต่อสู้ ทำา
สมาคมหนังสือพิมพ์ก็โดนจำากัดเสรีภาพ 
เขาก็ต่อต้านกฎหมายต่างๆ ศรีบูรพา
ยอมตดิคกุตดิตะราง รวมถงึมาลยั ชพูนิจิ 
รุ่นเขาทั้งรุ่นคือคณะสุภาพบุรุษ และรุ่น
หลังต่อมาอิศรา อมันตกุล พวกรุ่นหลัง

กไ็ด้บทเรยีนจากศรบีรูพามาก โดยเฉพาะ
แง่การต่อสู้ของนักหนังสือพิมพ์ เพราะ
สมัยก่อนยุคเผด็จการทหารใช้อำานาจ
มาก บางทีปิดแท่นพิมพ์ ทุบแท่นพิมพ์ 
บางทีจับ บางทีฆ่า เช่น คุณอารีย์ ลีวีระ 
นักหนังสือพิมพ์ก็ถูกยิงตาย เพราะเม่ือ
ก่อนนักหนังสือพิมพ์สู้แรง เพราะยังไม่มี
ขบวนการนักศึกษา 
• การต่อสู้ของนักหนังสือพิมพ์ที่เป็นที่
ประจักษ์คืออะไร 
 การเข้าชื่อการต่อต้านกฎหมายที่
ควบคุมการพิมพ์ การเซ็นเซอร์เขาก็ไม่
ค่อยเห็นด้วย สมัยปฏิวัติวัฒนธรรมของ
จอมพล ป. ทีบ่งัคบัให้เขยีนนูน่เขยีนนี ่บาง
คนเลิกเขียนเลย เขาบอกว่ามันเวียนหัว 
ต้องใช้ภาษาตามที่จอมพล ป.สั่ง ต้อง
ใช้ตัวอักษรนั้น ตัวอักษรนี้ เช่น มาลัย  
ชูพินิจ ตั้งแต่ยุคหลัง 2490 ถึง 2500  
ผมคิดว่านักหนังสือพิมพ์เขามีศักดิ์ศรี 
สมมติว่ารัฐบาลบีบเขาโดยผ่านนายทุน 
บางที เขาลาออกไปตั้ งต ้นทำ า ใหม ่  
สมัยก่อนการทำาหนังสือพิมพ์มันไม่แพง 

 เส้นทางวชิาชพี “นกัหนงัสอืพมิพ์ไทย” เปรยีบเสมอืนทาง
คูข่นานกบัอำานาจรฐัและอำานาจการเมอืง เป็นเสมอืน ลิน้ กบั ฟัน 
ตั้งแต่ยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
 และอาชีพ “สื่อมวลชน” ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นหลัง
เปลีย่นแปลงการปกครอง เป็นเทยีนส่องทาง จดุประกายความรู้ 
ในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนให้รู้จักคำาว่าประชาธิปไตยดีขึ้น 
 แต่ตลอดหลายสิบปีท่ี “นักข่าว” ต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความอิสระของสื่อ “ความจริง” ให้ความรู้กับ
ประชาชน บางครั้งต้องแลกกับเสรีภาพส่วนตัว ต้องยอมถูกติด
คุก ติดตะราง บางคนแลกด้วยชีวิต
 แต่ปัจจบุนัเสรภีาพของนกัข่าวกลบัผกูตดิกบัคำาว่าทนุจน
ดิ้นไม่ออก ตามกระแสทุนนิยมที่ทำาให้ทุกอย่างผันเปลี่ยน
  “วทิยากร เชยีงกลู” นกัวชิาการจากรัว้มหาวทิยาลยัรงัสติ 
และคอลมันสิต์ประจำาวงการสือ่สิง่พมิพ์ เจ้าของรางวลัศรีบรูพา 
ปี 2541 ได้ถ่ายทอดความคิดผ่านบทสนทนาทีป่รากฏในบรรทดั
ต่อไป

อย่างศรีบูรพา กุหลาบ สายประดิษฐ์ 
เขาลาออกบ่อยเลย เพราะเขามฝีีมอืมคีน
อ่านติดตามเขา เขาเชื่อม่ันว่าเขาทำาได้ 
ช่วงนั้นจึงเป็นช่วงการต่อสู้ยาวนาน 
• บริบทการเมืองก่อน 2500 บีบให้ 
นักหนังสือพิมพ์ต้องต่อสู้พอสมควร
 ใช่ 2501 กห็นกั ยคุจอมพลสฤษดิ์
หนกัชนดิโดนจบัเข้าคกุ บางคนหนเีข้าป่า 
หรือเลิกเลย การต่อสู้จึงเจือจางลง เขา
พยายามทำาเท่าทีท่ำาได้ เขยีนอ้อมๆ หรอื
ไม่ปะทะโดยตรง ให้การศึกษาคน เขา
พยายามทำาในระดับหนึ่ง แต่บทบาท
ลดลง
• การต่อสู้ของนักหนังสือพิมพ์ในยุค
จอมพล ป.กับจอมพลสฤษดิ์ แตกต่าง
กันอย่างไร ท�าไมถึงเจือจางลง
 จอมพล ป.แกยังรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ ยังมีเสรีภาพในระดับ
หนึ่ง แต่จอมพลสฤษดิ์เขาใช้อำานาจ
ทหารเด็ดขาด ทำาให้นักข่าวในยุคนั้น 
ไม ่สามารถทำาอะไรได ้ และทำาให ้
หนังสือพิมพ์หันไปเล่นข่าวอาชญากรรม
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มากขึ้น อย่าง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่ี 
ดังขึ้นมาก็ เพราะข ่าวอาชญากรรม 
เนื่องจากข่าวการเมืองมันเล่นไม่ได้ 
 แต่ปัญหามันเริ่มมากขึ้นในยุค
จอมพลถนอม เพราะคนเขยีนเริม่มากขึน้ 
มาจากนิตยสารที่มีความรู้ หนังสือพิมพ์
ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ การท่ีนิตยสาร
ใหม่ๆ เกิดขึ้น เช ่น สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ หนังสือท่ีนักศึกษาทำากันเอง 
ความคิดใหม่ๆ จะเริ่มเกิด มีนักเรียน
นอกเขยีนจดหมายมาลง เริม่มแีนวความ
คิดเสรีประชาธิปไตยมากขึ้น ช่วง 2 - 3 
ปีท้าย เร่ิมมบีรรยากาศ ก่อน 14 ตลุา แม้
ยังไม่มีเสรีภาพโดยตรง แต่คนก็ทำา ทั้งที่
ยงัตัง้หนงัสอืพมิพ์ใหม่ไม่ได้ แต่นกัศกึษา
ก็แอบทำา เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ 
• ในยุคจอมพลสฤษดิ์ต่อเน่ืองจอมพล
ถนอมก็ยังไม่มีเสรีภาพมาก
 แต่บางเรื่องมันเป็นผลทางอ้อม 
เช่น จอมพลสฤษดิ์ตายก็มีการเปิดโปง
กัน เพราะอนุภรรยาเยอะแล้วมันแย่ง
มรดก หนังสือพิมพ์ก็ถือโอกาสนี้ ปกติ
มันจะวิจารณ์ไม่ได้โดยตรง แต่มันเล่น
เป็นข่าวสนุก ประชาชนก็จะได้เห็นว่า
นักการเมืองที่คนชื่นชมจริงๆ แล้วโกง
เงินมีมรดกเยอะ มีเมียน้อยเยอะ มันแย่ง
มรดกกัน นี่เป็นผลทางอ้อมที่ไม่ได้เสนอ
แบบวิจารณ์แต่เสนอให้คนสนใจ รัฐบาล
จอมพลถนอมกห้็ามไม่ได้ เพราะมนัไม่ได้
วิจารณ์การเมือง จะห้ามเสนอข่าวเรื่อง
เมียน้อยก็ห้ามไม่ได้ ไม่รู้จะห้ามอย่างไร 
• แต่ยุคปลายจอมพลถนอมแม้ปิดกั้นสื่อ
พอสมควรแต่ก็ท�าได้ล�าบาก 
 คนเริ่มต่ืนตัว คนอ่านหนังสือ
มากขึ้น นักศึกษา ปัญญาชนเริ่มเพิ่ม
ขึ้น เพราะสมัยจอมพลสฤษดิ์มีการต้ัง
มหาวทิยาลยัท่ัวประเทศ คนเรยีนหนงัสอื
ก็เรียนตามตะวันตก รัฐศาสตร์ก็สอนว่า
ประชาธปิไตยคอือะไร แม้อาจารย์ไม่กล้า
วิจารณ์โดยตรง แต่พอเรียนก็รู้สึกเปรียบ
เทียบว่าทำาไมประเทศอื่นเป็น ทำาไม

ประเทศไทยไม่เป็น นักศึกษาเริ่มสนใจ
ปัญหาสงัคมมากขึน้ รวมถงึสหรฐัอเมรกิา
มาต้ังฐานทัพในเมืองไทย ปัญหาความ
ยากจน ความแห้งแล้ง ข้าวราคาแพง 
ช่วง 14 ตุลา มันเกิดหลายอย่างขึ้นมา
ทำาให้การปิดก้ันเสรีภาพทำาไม่ได้ ข่าว
เหล่านี้เป็นข่าวจริง แม้เราไม่วิจารณ์แต่
ข่าวก็เสนอว่าแห้งแล้ง คนลำาบาก คน
อีสานเดินทางมาเต็ม แต่มันสะท้อน
การเมืองโดยอ้อม
 ประกอบกับบริบทสังคมช่วงนั้น
เป็นรัฐบาลทหารมานาน และล้าหลัง 
เป็นตั้งแต่ 2501 – 2512 ผ่านไป 2 ปี 
ก็รัฐประหารตัวเอง คนก็เบื่อ นายทุนก็
เบือ่ เพราะจะลงทนุอะไรต้องวิง่เต้นทหาร 
จ่ายเงินใต้โต๊ะ ต้องให้หุ้นลม นักธุรกิจที่
จะเตบิโตในการแข่งขนักอ็ยากได้ระบอบ
ประชาธิปไตย จะได้หากินสะดวกขึ้น 

ดังนั้น ตอนที่นักศึกษาเคลื่อนไหว คนก็
สนับสนุนนักศึกษาเยอะ นายทุน คนชั้น
กลางกส็นบัสนนุ เพราะคดิว่าจะก้าวหน้า
กว่าและแข่งขันกับคนอื่นได้ 
• หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา บทบาทสื่อ
เป็นอย่างไร
 ส่ือก็คึกคัก เพราะมันมีเสรีภาพ
เต็มที่ และมีนักศึกษา ปัญญาชนรุ่นใหม่
เข้าไปทำางานสื่อมากขึ้น ความคิดเร่ือง
สงัคมนยิม ความคดิสมยัใหม่เข้าไปเยอะ 
มีหนังสือพิมพ์ใหม่เอี่ยมเกิดขึ้น 
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• ผลผลติการต่อสูต้ัง้แต่อดตีออกดอกผล
อะไรที่ช่วยนักข่าวปัจจุบัน
 ถ้ามองในเชิงประวัติศาสตร์ นัก
หนังสือพิมพ์ นักเขียนในเมืองไทย ใน
ฐานะที่เราเป็นประเทศด้อยพัฒนาก็มี
บทบาทสูงในการให้ศึกษากับประชาชน  
• การต่อสู้กับนักข่าวในปัจจุบันกับอดีต
ต่างกันหรือไม่ 
 นักข ่าวมันแล้วแต่คน แต่ตัว
หนังสือพิมพ์บางทีมันเปลี่ยน เจ้าของ
กลายเป็นนายทุนไม่ได้เป็นจิตวิญญาณ 
เขาเป็นนายทุนจะดูแลธุรกิจของเขา 
บางทีตัวนักข่าวก็ย้ายไปทำาที่อื่น แต่
คนบางก็ยอมทำาบางทีตำาแหน่งสูงขึ้นไม่
อยากย้ายแล้วมันก็เสียเหมือนกัน ระบบ
นายทุน ระบบรัฐบาลมาซื้อสื่อทางอ้อม
มากขึ้น มันไม่ใช้วิธีเผด็จการเหมือนเก่า 
แต่มันใช้วิธีว่าคุณวิจารณ์ฉัน ฉันก็ไม่ให ้
สปอนเซอร์แล้ว มันบีบแบบทุนนิยม 
• การบีบในสมัยเผด็จการกับบีบในยุค
ทุนนิยมอย่างไหนน่ากลัวกว่ากัน
 ปัจจุบันมันซับซ้อนมากกว่า และ
ย่ิงป ัจจุบันสื่อมันเยอะ และบางทีมี
อิทธิพลถ้าใช้อิทธิพลมากๆ ทำาให้คน
คล้อยตามได้ก็น่ากลัวเหมือนกัน เราถึง

• พอมีหนังสือพิมพ์ใหม่ๆ มากขึ้น ความ
คิดคนเสรีมากขึ้น ก็กลายเป็นปัญหา
 รัฐบาลก็สนับสนุนหนังสือพิมพ์
บางส่วน เริ่มแบ่งเป็นฝ่ายขวา ฝ่ายซ้าย 
เช่น วิทยุยานเกราะ ตอนนั้นค่อนข้างชัด
นักข่าวก็แบ่งขั้วแบ่งข้างกันต่างคนต่าง
อยู่ ต่างคนก็เสนอต่างกัน ฝ่ายก้าวหน้า
ก็ว่าไป ฝ่ายขวาก็ว่ากัน คนอ่านก็ต่าง
กลุ่มกัน แต่ตอนน้ันการปิดกั้นส่ือก็ไม่มี 
กระทัง่หลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุา ฝ่ายขวาจดั
ทำารัฐประหาร ตอนนั้นก็ลำาบาก เหมือน
ถอยหลังเข้าคลองไปอีก 
 แต ่ ห ลั ง จ า ก ยุ คขอ ง รั ฐ บ าล 
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ จนถึง 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มันเป็นยุค
ทุนนิยมมากขึ้น สื่อก็มีต้องเป็นมืออาชีพ
มากขึ้น ไหนจะเรื่องเศรษฐกิจ ก็ต้อง
เสนอมากขึน้ การเมอืงกพ็ดูได้ มเีลอืกตัง้ 
มีปฏิรูป บทบาทสื่อก็ค่อยๆ ฟื้นขึ้นมา 
• 8 ปีของรัฐบาล พล.อ.เปรม ไม่มีการ
ปิดกั้นเสรีภาพ
 มีเสรีภาพ การเสนอข่าวต่างๆ 
ทำาได้ คนก็วิจารณ์ได้ สังคมก็เป็นคนชั้น
กลางมากขึ้น ฟังอะไรมากขึ้น สมัยก่อน
มันจะโบราณวิจารณ์หน่อยไม่ได้ 

เรียกร้องไทยพีบีเอสให้รัฐบาลให้เม็ดเงิน
อุดหนุนเพื่อให้เป็นกลาง เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน เพราะถ้าเราปล่อยให้
แข่งขันตามระบบทุนนิยมมันก็จะเป็น
ทุนนิยมหมด 
 อย่างหนังสือพิมพ์ตามหลักถ้ามี
กองทุนกลางมาช่วยเหลือเรื่องคุณภาพก็
จะดี แทนที่จะปล่อยให้ขึ้นอยู่กับนายทุน
อย่างเดียว หรือรัฐบาลควรจะเป็นกลาง
โดยให้โฆษณาโดยไม่เลือกข้าง ไม่ต้อง
เลอืกว่าเชยีร์คณุ  ซึง่เรือ่งนีผ้มว่าอนัตราย 
และคนกม็องไม่เหน็ว่ามนัมอีะไรหนุนอยู่
ข้างหลัง คนก็นึกว่าสื่อมีเสรีภาพ  
 แล้วนักข่าวก็อยากดัง  ข่าวไหน
ที่ดังก็ถือว่ามีความสำาเร็จ ไม่ได้มองว่า
ข่าวไหนรบัผดิชอบต่อสงัคม มองข่าวเป็น
สินค้าอย่างหนึ่ง สมัยก่อนมันมีจิตสำานึก
ว่าเราให้การศกึษาประชาชน เราไม่ได้ให้
แต่สินค้า เพราะฉะนั้น โอเคเราขาย แต่
มันต้องมีคุณภาพ แต่เดี๋ยวนี้ขายเอาใจ
ตลาด 
• ด้วยเหตุนี้จิตวิญญาณของตัวนักข่าว
หรือองค์กรสื่อจึงผันเปลี่ยนไป
 ใช่



25

 บนถนนการต่อสู้ด้านเสรีภาพสื่อมวลชน ตลอดห้วง 60 ปีที่ผ่านมา ทำาหน้าที่สะท้อนข้อเท็จจริงให้แก่
ประชาชนที่มิอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 ความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ต้องยอมติดคุกติดตะราง เส่ียงต่อการดับสูญจากการทำางานเพื่อวิชาชีพ  
ย่อมไม่มีใครตอบได้ดีเท่าตัวของ “นักข่าว” เอง 
 “มานิจ สุขสมจิตร” ผู้ครำ่าหวอดในแวดวงนำ้าหมึกไม่ตำ่ากว่าครึ่งศตวรรษ เขาจึงเป็นตัวแทนของพิราบ
อาวุโส สะท้อนการต่อสู้แต่ละยุค นับจากนี้ 

มอง	60	ปีอิสรภาพสื่อ

ผ่านเลนส์พิราบอาวุโส

ปิยะ สารสุวรรณ

“มานิจ	สุขสมจิตร”
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• บทบาทของสื่อมวลชนในการต่อสู้เพื่อ
สิทธิเสรีภาพในภาพรวม 60 ปี ของสื่อ
เป็นอย่างไร
 ต้องเข้าใจก่อนว่า ที่เราต่อสู้เรียก
ร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพ ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพ
ของพวกเราในการที่จะด่าพ่อล่อแม่
ใครก็ได้ หรือว่าจะแต่งตัวให้น่าเกลียด
อย่างไรก็ได้ แล้วอ้างความเป็นนักข่าว
ไม่ใช่อย่างนั้น แต่สิทธิเสรีภาพ คือ การ
ได้มาซึ่งสิทธิของข้อมูลและเสรีภาพใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะนำา
ข้อมูลนี้ไปให้ประชาชนได้รับรู้ ดังนั้นถึง
ได้มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตลอดมา  
 ผมมาทำางานหนังสือพิมพ์ต้ังแต่
ปี 2501 ก็มีการต่อสู ้แล้ว ช่วงนั้นก ็
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำานาจ ออก
ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่17  ควบคูก่บั
พ.ร.บ.การพิมพ์ 2484 ซึ่งประกาศคณะ
ปฏิวัติฯ ทำาให้ห้ามออกหนังสือพิมพ์ใหม่ 
เพราะฉะนั้น ใครจะออกหนังสือพิมพ์ไม่
ได้ และหนังสือพิมพ์เก่ายังถูกปิดไปอีก 
ซึ่ง หนังสือพิมพ์ข่าวภาพ ของ ผอ.กำาพล 
วัชรพล (ผู้ก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)  
ก็ถูกปิด พร้อมกับเดลีเมล์ (เดลินิวส์  
ในปัจจุบัน) ก็ถูกปิดไปด้วย หลายฉบับ 

ถูกปิด ถูกจับ เยอะแยะไปหมด คนท่ี 
ทำางานหนงัสอืพมิพ์อยู ่ทัง้นายทนุ นกัข่าว 
ก็ต้องไปซื้อหัวหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัด 
เช่น หนังสือพิมพ์เสียงอ่างทอง ซึ่งกลาย
เป็นไทยรัฐในปัจจุบัน ไปเช่ามาที่จังหวัด
อ่างทอง เป็นประเทศเดยีวในโลกทีม่กีาร
เช่าหัวหนังสือพิมพ์ 
 นอกจากนี้ พ.ร.บ.การพิมพ์ 2484 
ยังให้เจ้าหน้าท่ีมีอำานาจปิดหนังสือพิมพ์
ได้ เตือน 2 หน ไม่เชื่อฟังก็ปิดแล้ว ถูก
ปิดกันเป็นแถวๆ ถามว่าปิดได้อย่างไร 
ทำาอะไรผิด เขาอ้างว่าเสนอข่าวคลาด
เคลื่อน อย่างไทยรัฐ โดนเรื่องการเสนอ
ข่าวที่นักข่าวนครสวรรค์ส่งข่าวบอกว่า 
มีการจับการเล่นการพนัน มีทั้งพ่อค้า 
ข้าราชการไปเล่น จับได้ 60 คน รุ่งเช้า 
ถูกเตือนว่าเสนอข่าวคลาดเคลื่อน เราก็
ถามกลบัไปว่าคลาดเคลือ่นยงัไง เขาบอกว่า
จับได้แค่ 58 คน เรากเ็ฉ่งนกัข่าวของเราว่า 
เขาจับได้แค่ 58 คน แต่ทำาไมบอกว่า
จับได้ 60 คน นักข่าวก็บอกว่า จับได้  
60 คนจรงิๆ ผมถ่ายรปูมาด้วย แต่อกี 2 คน 
เป็นข้าราชการจึงถูกปล่อยไป  
 เพราะฉะนั้นเราก็ทนไม่ได้หรอก 
ไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เขาก็หาว่า

ทำาความเสื่อมเสีย เขาหาเรื่องปิดอยู่แล้ว 
เพราะเขามีอำานาจตามกฎหมาย พวก
เราก็สู้ สู้โดยเปิดเวทีพูดจากันและพูดกับ
มหาวิทยาลัยให้เปิดการอภิปรายเร่ืองนี้
ตามสถานที่ต่างๆ 
• ปี 2501 ช่วงที่เกิดการรัฐประหารเต็ม 
รปูแบบ สมยัจอมพลสฤษดิ ์การท�างานของ
สือ่ท�าได้ยากแค่ไหน
 ยากมาก (เน้นเสียง) เพราะว่า 
หนังสือพิมพ์ออกใหม่ไม่ได้ พวกเราก็
ตกงานกันเยอะ และเวลาไปทำาข่าวต้อง
พูดจาให้เรียบร้อย แล้วคำาถามแต่ละ
คำาถามถ้าเขาไม่พอใจเขาก็จะว่าใครจ้าง
มงึมาถามวะ ตำารวจสนัตบิาลกจ็ะไปตาม
ว่า นักข่าวคนนี้เป็นยังไง ตามไปเงียบ ๆ  
ตามไปดูเวลาคุณกลับบ้าน คุณจะไป
เที่ยวไหนก็ตามไปดู ไม่มีเสรีภาพ ไม่ใช่
ง่ายๆ เหมือนสมัยนี้ 
• การคุกคามสือ่ในยคุจอมพลถนอม กติติ
ขจร รุนแรงหรือไม่
 กไ็ม่แรงเท่า ถ้ารูจ้กัท่านจะเป็นคน
จติใจดนีะ เป็นคนสภุาพ ผมไม่คดิว่าท่าน
จะเป็นคนเลวร้าย แต่บรวิารแวดล้อมไม่ดี 
แต่ด้วยบคุลกิท่าน ไม่ใช่คนก้าวร้าว ไม่ใช่
คนเกรีย้วกราด นกัข่าวจะถามอะไรกถ็าม
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ได้ แต่ถ้าถามแหลมมา หรอืเอาข่าวลอืมา
ถาม สันติบาลเขาก็จะตามเหมือนกัน
• หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาฯ จอมพลถนอม
พ้นอ�านาจ การท�าข่าวสบายขึ้น 
 ไม่สบายสิ กลุ่มกระทิงแดงมา
อาละวาด วนัหนึง่ผมนัง่เป็นหวัหน้าข่าวอยู่ 
กระทิงแดงขึ้นมาบนโรงพิมพ์ มาบอกว่า 
ทำาไมคณุเสนอข่าวนสิตินกัศกึษามาก เขา
บอกว่าต้องเท่าๆ กนั เสรจ็แล้วมนักยิ็งปืน
ครก ตึกไทยรัฐยังมีแผลอยู่เลย ตอนนั้น 
คุกคามหนังสือพิมพ์มาก 
• ยคุท่ีการเมอืงแบ่งออกเป็นฝ่ายขวา ฝ่าย
ซ้าย หนังสือพิมพ์ท�างานกันอย่างไร
 ทำางานลำาบาก เพราะเราไม่เป็น
ฝักเป็นฝ่าย แต่ว่าฝ่ายนี้ก็บอกว่าเราเป็น 
ฝ่ายโน้น ฝ่ายโน้นก็บอกว่าเราเป็นฝ่ายนี้ 
โดยเฉพาะพวกกระทิงแดงที่มาคุกคาม 
ต้องระวังตัวเอาเอง คุณกำาพลท่านใจ
นกัเลง บอกว่าไม่เป็นไร มนัจะปิดกใ็ห้มนั
ปิดไป แต่กต้็องเซน็เซอร์ตวัเอง ต้องระวงั 
แต่ต้องไม่เซน็เซอร์จนประชาชนขาดสทิธิ
ในการรับข้อมูลข่าวสาร 
• หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ ก็มีการยึด
อ�านาจอีก นักข่าวท�างานกันอย่างไร
 มันแรงมาก ต้องระวัง นักข่าวใน 
สนามต้องระวัง รถข่าวต้องไม่มตีรา สมยันัน้
กล้องถ่ายภาพใส่ฟิล์ม พอถ่ายรูปดีๆ 
ได้แล้ว 2-3 รูป ต้องรีบม้วนฟิล์มเลย 
กรอกลับเลย แล้วซ้อนไว้ในถุงเท้า ไม่งั้น
เขาบังคับให้ถอดฟิล์มออก  
• พอพ้นยุครัฐบาลคณะรัฐประหาร เข้าสู่
ยคุ พล.อ.เปรม ตณิสลูานนท์ การท�างาน
ของนักข่าวเป็นอย่างไร
 ไม่มีอะไร ป๋าเปรมก็ไม่ได้เกรี้ยว
กราดอะไร แต่ว่าจะบอกว่า เรื่องน้ีอย่า
ถามเลย กลับบ้านเถอะลูก ไม่มีข่าววันนี้ 
ก็โอเครับได้ 

• ช่วงพฤษภาฯ ทมิฬ ท�าข่าวยากหรือไม่
 ก็ไปเรื่อยๆ ก็มีถูกทำาร้าย เหมือน
กรณี เสื้ อแดงชุมนุมก็ถูกทำาร ้ ายจน 
สมาคมนักข่าวต้องไปเจรจากัน 
• การต่อสู้ในยุคนี้ไม่ค่อยมีอ�านาจรัฐเข้า
มาแทรกแซง
 (สวนทันที) แต่ถูกแทรกแซงโดย
อำานาจเงิน อำานาจทุน เช่น กรณีเข้าซื้อ
หุ้นเนชั่น 

• เทียบการแทรกแซงแบบอ�านาจทุน
กับอ�านาจรัฐ เช่น การปิดหนังสือพิมพ์ 
ประเภทใดร้ายแรงกว่ากัน
 แบบอำานาจทนุน่ากลวักว่านะ ไม่มี
ทางที่จะหลบหลีก ไม่มีทางที่จะต่อสู้เลย 
เพราะมันกวาดซ้ือไปหมด พรรคพวกบาง
คนยกสต๊าฟออกไป แต่จะไปทำาที่ไหน 
เพราะการจะไปซือ้สิง่พมิพ์ ทวีใีหม่ ง่ายๆ 
มันไม่มีหรอก มันไม่เหมือนก่อน เพราะ
ตัง้สถานทีคีณุกต้็องไปขออนญุาต กสทช. 
ตอนนีข้อไม่ได้แล้ว ต้องรอให้เปิดประมลู 
ก็ต้องไปซ้ือสถานีเก่า ขอเซ้งเขามา จะ
ออกหนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็จะล้าสมัยไป
แล้ว
• อ�านาจรฐัสมัยใหม่ใช้วธิกีระจายอ�านาจ
ทุน อ�านาจเงิน มาบีบนักข่าว จะมี
ทางออกทางไหนบ้าง
 ไม่มีทางออก นอกจากว่ากฎหมาย
ต้องเข้ามาช่วย เช่น ห้ามการผูกขาด 
ซึ่งก็เป็นเรื่องยาก เพราะเอาหุ้นไปขาย
ในตลาดเขาก็มีสิทธิที่จะซื้อ แต่ว่านี่เป็น
ลักษณะการผูกขาด ตัดตอน มันจะเสี่ยง
ต่อความไม่เป็นธรรมเชิงข้อมูลข่าวสาร 
ก็ต้องเข้าไปดูแลกัน 
• ปัจจุบันใช้ระบบทุนนิยมเข้ามาท�าลาย
สื่อ อนาคตจะเป็นยังไง จะอยู่ได้หรือไม่ 
หรือว่าต้องจ�ายอม
 ก็ต้องสู้กัน หลายๆ รูปแบบ เช่น  
ตอนนี้ใช้อิทธิพลทางโฆษณามาควบคุม 
กนั สปช. กอ็าจจะออกกฎหมายเรือ่งการ
โฆษณาของรัฐ ต้องทำาเป็นแผนงาน เป็น
โครงการออกมา ถึงจะเอางบประมาณ
มาใช้ได้ และอย่างเอางบประมาณไป
ใช้เป็นการส่วนตัว ต้องมีเหตุจะโฆษณา 
ไม่ใช่ว่าอยากให้เงนิหนงัสอืพมิพ์ฉบบัน้ีไป
โฆษณา ก็เอาไป 20 ล้าน ในเรื่องที่ไม่ใช่
การโฆษณา เพราะฉะนั้นกฎหมายการ
ควบคุมการโฆษณาของรัฐต้องออกมา
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 แม้ “สุธาชัย ย้ิมประเสริฐ” มิได้
เป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แต่เขาเป็น
นกัวชิาการประวตัศิาสตร์ ศกึษาวจิยัเรือ่ง
การเมอืงการปกครองหลัง 2475 อย่างถ่องแท้ 
 เมื่ อการ เมืองไทยตั้ งแต ่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ผูกเกี่ยวกับ
การทำาหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์ ซึ่ง
ต้องต่อสู้อำานาจรัฐ เพ่ือค้นหาความจริง
มาเปิดเผยต่อสังคม 
 “สุธาชัย” ในฐานะ “ผู ้วิจัย” 
ประวัติศาสตร์ ได้ค้นคว้าเอกสาร – 
สัมภาษณ์บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ไทย เขาได้แต่งเตมิปรากฏการณ์การต่อสู้
ของนักหนังสือพิมพ์ไว้อย่างครบถ้วน
• การต่อสู้ของนักหนังสือพิมพ์ในอดีต
เป็นอย่างไร  
 หนงัสอืพมิพ์มลีกัษณะพเิศษอย่าง
หนึ่ง เนื่องด้วยวิชาชีพต้องเสนอข่าวต่อ
ประชาชน ดงันัน้ แนวโน้มตัง้แต่แรกก่อตัง้ 
มักมีแนวโน้มเป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบ 
วิพากษ์รัฐบาลอยู่แล้ว แม้หนังสือพิมพ์
ที่รัฐบาลตั้งเองในบางครั้งยังมีนักข่าว
ตั้งคำาถามต่อนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น 
ในสังคมไทยตั้งแต่มีหนังสือพิมพ์ในสมัย
รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาก็ต้องมีคนตั้ง
คำาถาม หรือเห็นความไม่ชอบมาพากล
แล้วนำามาสะท้อน เพราะหนังสือพิมพ์จะ

“สุธาชัย	ยิ้มประเสริฐ”	วิจัยชะตากรรมสื่อ

ใกล้ชิดประชาชนมาก
 ตัง้แต่ พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รฐับาล
เป็นเผด็จการจึงโยงกับหนังสือพิมพ์จะ
เสนอข่าวต่อมวลชนได้ดีต้องมีเสรีภาพ
ในการเผยแพร่ข่าวสาร ถ้าหนังสือพิมพ์
มีหน้าที่ เพียงแค่โฆษณาสิ่งที่รัฐบอก 
หนังสือพิมพ์ก็ไม่ต่างจากกรมโฆษณา
กลาง อันนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อมา เม่ือ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำานาจเม่ือ
ปี 2501 ปิดหนงัสอืพมิพ์อย่างเดยีวไม่พอ 
ได้กวาดพวกนักหนังสือพิมพ์จำานวนมาก 
เข้าคุก ทั้งบรรณาธิการและผู้สื่อข่าว 
เพราะถ้าจอมพลสฤษดิ์ต้องการสร้าง
สังคมท่ีมีวินัย สังคมท่ีคนทุกคนเช่ือ
เหมือนจอมพลสฤษดิ์ หนังสือพิมพ์ฝ่าย
ค้านกต้็องเข้าคกุ ดงันัน้ คณุอศิรา อมนัตกลุ 
ถึ ง ได ้ เ ข ้ าคุ ก ในสมัยนั้ น  คุณทวีป  
วรดลิก ก็เข้าคุก ส่วนกุหลาบ สายประดษิฐ์ 
เดินทางไปประเทศจีนเลือกท่ีจะไม่กลับ
ประเทศ เพราะถ้ากลับมาก็ต้องเข้าคุก 
• ตอนจอมพลสฤษดิ์กวาดล ้างนัก
หนังสือพิมพ ์ เข ้าคุก เทียบกับกบฏ
สันติภาพ ในยุคจอมพล ป.การลิดรอน
เสรีภาพยุคไหนหนักกว่ากัน 
 จอมพล ป.กวาดล้างแคบกว่า 
กวาดล้างนักหนังสือพิมพ์ส่วนท่ีเข้าร่วม
ขบวนการสันติภาพ หรือส่วนที่เป็นธงนำา 

แต่หนังสือพิมพ์ท่ัวไปไม่ได้กวาด แต่ 
จอมพลสฤษดิม์ลีกัษณะกวาดหมด กว้าง
กว่ามาก แม้แต่หนังสือพิมพ์ฝ่ายรัฐบาล
เอง ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ฝ่ายรัฐบาล
ยังถูกจับเข้าคุก เช่น คุณทวี เกตะวันดี  
พูดง่ายๆ การถูกจับของจอมพลสฤษดิ ์
มีการจำาแนกน้อยกว่า
 มั นมี ค ว ามต ่ า ง โดยพื้ น ฐ าน
อย่างหนึ่ง สมัยจอมพล ป.กวาดจับ 
นักหนังสือพิมพ์ เพราะ 1. มีขบวนการ
สนัตภิาพ 2. มีหนงัสอืพมิพ์บางส่วนไปตัง้
ขบวนการปฏวิตัทิีจ่ะทำาการเปลีย่นระบบ
รัฐประหาร แต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ไม่มี
ใครตั้งขบวนการแบบนั้น หนังสือพิมพ์
จำานวนมากเป็นพวกเชียร์จอมพลสฤษดิ์
ด้วยซำ้าไป  
• เสรีภาพการเสนอข่าวในยุคจอมพล
สฤษดิ์จึงมีไม่มาก
 มนัอยูใ่นคกุหมด และหนงัสอืพมิพ์
การเมอืงกโ็ดนปิด หนงัสอืพมิพ์การเมือง
ไม่สามารถเสนอข่าวได้นอกจากเสนอ
ข่าวรัฐบาล ต้องเสนอภาพพจน์ของ 
จอมพลสฤษดิ์ในด้านบวก เช่น ท่านเป็น
คนดี เป็นคนทำางาน ท่านทำาไอ้นั่น ไอ้นี่ 
จะไปขุดคุ้ยวิจารณ์สมัยนั้นไม่ได้ ถึงได้
เกิดข่าวอาชญากรรม ข่าวชาวบ้าน เป็น
ยุคกำาเนิดของไทยรัฐ แต่ข่าวที่จอมพล

ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ

อดีต – ปัจจุบัน	หน้าม่านการเมือง
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สฤษดิ์มีเมียน้อยมากมาย เป็นข่าวหลัง
จอมพลสฤษดิต์าย และการขดุคุย้เปิดโปง
ก็เป็นไปโดยบังเอิญ จริงๆ เริ่มต้นเกิด
จากการฟ้องร้องแย่งมรดกกัน เลยกลาย
เป็นการค้นพบว่ามีสมบัติเป็นพันล้าน
บาท จนในที่สุดจอมพลถนอม กิตติขจร 
ต้องใช้มาตรา 17 ยึดทรัพย์ 
 อย ่างไรก็ตาม ก ่อนปี 2500 
หนั ง สื อพิ มพ ์ ที่ เ ป ็ น ยั กษ ์ ใ หญ ่ คื อ 
หนังสือพิมพ์ไทย กับ นสพ.สยามนิกร 
ของค่ายไทยพาณิชยการ มีคำาขวัญว่า
เช้าอ่านพมิพ์ไทย บ่ายอ่านสยามนกิร แต่ 
2501 ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทยและสยามนิกร
จำานวนมากถูกจับเข้าคุก แม้จะยังไม่เจ๊ง 
อย่างทันควันแต่การเสนอข่าวแบบเดิม 
ทำาไม ่ได ้ นำามาสู ่ค ่อยๆ ปิดตัวลง 
ขณะเดียวกัน ไทยรัฐค่อยๆ โตขึ้นมา 
โดยอาศัยข่าวท่ีไม่เสนอข่าวการเมือง 
นอกจากจะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ถึงเสนอ   
• พอการเมืองเข้าสู่ยุค 14 ตุลา 6 ตุลา 
บทบาทของนักหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร
 ตั้งแต่ 2511 เป็นต้นมา สมัย
จอมพลถนอมเปิดมากขึ้น มีเสรี เพราะมี
การเลอืกตัง้ จอมพลถนอมเป็นนายกฯ ใน
ระบบเลือกตั้ง และตั้งพรรคการเมืองชื่อ
พรรคสหประชาไทย ดังนั้น หนังสือพิมพ์
จึงมีเสรีภาพพอสมควรในการเสนอข่าว 
นักหนังสือพิมพ์จึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้น 
แต่ส ่วนใหญ่เป็นหนังสือพิมพ์ที่ เชียร ์
รัฐบาล หรือไม่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่
เสนอข่าวการเมืองเป็นหลัก อย่างไทยรัฐ 
เดลนิวิส์ แต่พอหลัง 14 ตลุา มหีนงัสือพมิพ์
ฝ ่ายก ้าวหน ้า เช ่น หนังสือพิมพ ์ 
ประชาธิปไตย เป็นหนังสือพิมพ์ดั้งเดิม
ที่ก่อตั้ง ปี 2476 แต่ หนังสือพิมพ์
ประชาธปิไตยหลงั 14 ตลุา เปลีย่นบทบาท
มาเป็นฝ่ายประชาธปิไตย พดูหลวมๆ คอื
เป็นหนังสือพิมพ์ฝ่ายเชียร์นักศึกษา 
 ในสภาวะการเมืองที่มัน เกิด 
อุ ด ม ก า ร ณ ์ ก า ร เ มื อ ง ที่ ต ่ า ง กั น 
หนังสือพิมพ์ท้ังสองฝ่ายก็มีหนังสือพิมพ์
ของตัวเอง แต่กลุ่มหนังสือพิมพ์อีกฝ่าย

เช่น ดาวสยาม ไทยเดลี่ รายวันบันเทิง 
ขายไม่ดี หนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายขายดีกว่า 
นอกจากนั้น เป็นหนังสือพิมพ์กลุ่มเดิมที่
ไม่เสนอข่าวการเมือง เราจะพบว่าต่อมา
หนังสือพิมพ์ฝ่ายขวาเจ๊งและปิดกิจการ 
แต่หนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้ายไม่ได้เจ๊งแต่ถูก
ปิดกจิการ หลงั 6 ตลุาถกูสัง่ปิดหมดและ
ไม่ได้กลับมาเปิดอีกเลย 
• ขณะนั้นไม่มีขบวนการต่อสู ้ของนัก
หนังสือพิมพ์เกิดขึ้นเลย
  หลัง 14 ตุลา นักหนังสือพิมพ์
จำานวนมากก็คือนักศึกษาที่จบออก
มา เพราะฉะนั้น พวกนี้ก็เคลื่อนไหว
ไปกับขบวนการนักศึกษา พอหลัง 6 
ตุลา รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ปิด
หนังสือพิมพ์ทั้งหมด 2 วัน หลังจากวันที ่
9 ตลุา ให้ออกเป็นบางฉบบั เพราะฉะนัน้ 
หนังสือพิมพ์ฝ่ายก้าวหน้าถูกปิดถาวร 
พวกผู้สื่อข่าวก็ต้องไปหาอาชีพอื่น หรือ
จำานวนหนึ่งเข้าป่าไป มันก็เกิดยุคมืด  
ผู้สื่อข่าวจะทำายังไงได้ในสมัยนั้น ได้แต ่
เคล่ือนไหวใต้ดิน ที่สื่อมวลชนไม่มี
เสรีภาพเลย
 รั ฐบาลมี จินตภาพผิดๆ ว ่ า 
ประชาชนกลายเป ็นฝ ่ายสังคมนิยม
เพราะไปเชื่อหนังสือพิมพ์ รัฐบาลจึง
ออกหนังสือพิมพ์แห่งรัฐ โดยให้สำานัก 
นายกฯ เป็นผูด้ำาเนนิการ ชือ่หนงัสอืพมิพ์
เจ้าพระยา รฐักห็วงัใช้หนงัสอืพมิพ์ฉบบันี้
หวังว่าประชาชนจะมาอ่านหนังสือพิมพ์
เจ้าพระยาเป็นหลัก จึงเป็นหนังสือพิมพ์
ที่มีบทบาทในปี 2520 แต่พอหลังจาก
รัฐบาลธานินทร์ถูกโค่น หนังสือพิมพ์
เจ้าพระยาก็เจ๊งอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มี
ใครซื้อ พอรัฐไม่สนับสนุนก็อยู่ไม่ได้ 
• ขณะที่ยุคของรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ 
ชมะนนัทน์ และ พล.อ.เปรม ตณิสลูานนท์
เป็นอย่างไร
 สั งคมมั น เป ิ ดมากขึ้ นก็ จะมี
สื่อมวลชนแสดงบทบาทในการต่อต้าน
รัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลได้มากขึ้น 
แต่รัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ และรัฐบาล 

พล.อ.เปรม ก็มีอาวุธสำาคัญคือ ปร.42 ที่
ให้อำานาจรัฐบาลปิดหนังสือพิมพ์ได้เลย 
แต่ต้องให้ความเป็นธรรม พล.อ.เปรม 
ถือดาบไว้ในมือ แต่เขาไม่ได้ใช้บ่อย ใช้
ในการเตอืนมากกว่า สิง่เหล่านีจ้ะมาเลกิ 
ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวณั 
แ ล ะ มี ก า ร เ ป ิ ด เ ส รี ข อ ง ก า ร ข อ 
หัวหนังสือพิมพ์ 
 ผมคิดว่าในสมัย พล.อ.ชาติชาย 
เป็นต้นมา สื่อมวลชนจะได้เสรีภาพ
มากขึ้น และยาวเรื่อยมากระทั่งไม่มี
การปิดกั้นของสื่อมวลชนอีกแล้ว จน
กระทั่งถึงสมัยใดสักสมัยหนึ่งมันกลับมา
อีก มันน่าแปลกใจ (หัวเราะ) เพราะ
สมัย พล.อ.สุจินดา คราประยูร ไม่มี
การปิดหนังสือพิมพ์ แต่มีการปิดก้ัน
ข่าวสารด้านเดียวของ พล.อ.สุจินดา คือ
เสนอผ่านวิทยุและโทรทัศน์ แต่ปล่อย
หนังสือพิมพ์ให้มีอิสระ หนังสือพิมพ์จึง
กลายเป็นทางออกถึงการเคลื่อนไหวของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดว่าต้อง
มีโทรทัศน์ซึ่งมีอิสระจากรัฐ ต่อมาเป็น 
ไอทวี ีและเป็นไทยพบีเีอสในปัจจบุนั เช่น
เดียวกับการยึดอำานาจเมื่อ 19 กันยายน 
พล.อ.สนธ ิบญุยรตักลนิ กไ็ม่มกีารปิดกัน้
เสรีภาพของสื่อมวลชน   
• การเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนในด้าน
ประชาธิปไตยในอดีตส่งผลอะไรต่อ
สื่อมวลชนยุคหลัง
 มันมีสายธารของการต่อสู ้เพื่อ
ประชาธิปไตย ต่อต้านอำานาจนิยมเสมอ
มา จรงิๆ เหตกุารณ์พฤษภาปี 2535 ต้อง
ยอมรบัว่าหนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการมบีทบาท
มากทีเดียว ในการผลักดันประเด็นที่
เป็นประชาธิปไตย และเป็นหนังสือพิมพ์
ฉบับสำาคัญของฝ่ายประชาชนที่ต่อต้าน 
พล.อ.สุจินดา ดังนั้น เราจะเห็นลักษณะ
ของสายธารอนันี ้หรอืหนงัสอืพมิพ์มตชิน 
ทีเ่สนอข่าวการเมอืงเป็นหลกั กจ็ะมแีนวโน้ม 
ลกัษณะอย่างนีม้าโดยตลอด ไม่ได้เสนอข่าว 
ตามใจกระแสหลักมากนัก จะมีบทบาท 
หลากหลายในประเดน็ทีเ่ป็นประชาธปิไตย
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 ท่ามกลางพายขุ้อมลูข่าวสารโหมกระหน�า่ ได้เกดิปรากฏการณ์สือ่มวลชนเตบิโต
อย่างรวดเร็วในรอบ 10 ที่ผ่านมา สื่อมวลชนหน้าใหม่แตกแขนงจากโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เว็ปไซด์ เว็บบล็อกเกอร์ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค  
อนิสตราแกรม ฯลฯ กลายเป็นเครือ่งมอืชนดิใหม่ทีเ่ข้ามามบีทบาทในฐานะสือ่กระแสรอง 
คอยท�าหน้าท่ีคู่ขนานกับส่ือกระแสหลัก สะท้อนบทบาทการท�าหน้าท่ีว่าเป็นยุค  
“เฟื่องฟู” ในเสรีภาพสื่ออย่างแท้จริง 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในหลายช่องทาง เมื่อ“นิวมีเดีย” เปิดโอกาส     
ใครก็ได ้เข ้ามาทำาหน้าที่ เป ็น “ผู ้ส ่งสาร” ความเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชน  
1 ทศวรรษ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมได้ตั้งคำาถามเรื่อง“ความน่าเชื่อถือ”  เพราะประโยค 
ที่ว่า “ใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้” ยังเป็นเสียงวิจารณ์จากผู้บริโภคต่อเส้นแบ่งระหว่าง 
ผู ้สื่อข่าว กับบุคคลท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพส่ือมวลชนว่ามีสำานึกความรับผิดชอบ 
ความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องทัศนคติที่มีต่อสาธารณะต่างกันหรือไม่ 
 เหน็ได้ชดัว่ารปูแบบการนำาเสนอจากสือ่ออนไลน์จะถกูชีว้ดัด้วย “เรตติง้” เน้น
ความรวดเร็ว ฉาบฉวย กำาหนดคุณค่าของเพจข่าวด้วยการสร้าง “ยอดวิว” ซึ่งเพจ
ลักษณะนี้จะ “มอนิเตอร์” ข่าวโลกออนไลน์ แล้วนำามาสรุปเขียนเป็นข่าวหนึ่งชิ้น เน้น
ภาษาพาดหัว “กระตุ้นอารมณ์” ที่สำาคัญยังพบวาระซ่อนเร้น (Hidden Agenda) ใน
ข่าวสารที่เต็มไปด้วยทุนโฆษณา ซึ่งแอบแฝงผลประโยชน์ทางการตลาด ทำาให้หลาย

พลวัตร	10	ปีสื่อมวลชน ธนัชพงศ์ คงสาย

สิ่งท้าทายสำานึก	“สาธารณะ”
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ครั้งทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรอง
ถกูตัง้คำาถามกบัเส้นบางๆ ของข่าวสารที่
นำาเสนอว่า เป็นแค่ “ขยะ” หรือ “สาระ” 
ให้สังคม
 ทว่าในทางตรงกันข้ามยังมี “สื่อ
หน้าใหม่” ใช้เวทีโซเชียลมีเดียทำาหน้าที่
ขดัเกลาข่าวสารทีม่คีณุภาพ เน้นนำาเสนอ
ข่าวสืบสวนสอบสวน สร้างคอนเทนต์
ข่าวด้วยข้อมูลท่ีมาจาก “ข้อเท็จจริง” 
ซึ่งหลายครั้งที่สื่อกระแสหลักได้หยิบยก
ข้อมูลจากสื่อเหล่านี้เพื่อนำาไปเป็นแหล่ง
อ้างอิงในการนำาเสนอ แต่ท่ีสุดแล้วใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมากลับพบว่าเพจเชิง
คุณภาพกลับไม่ได้รับ “ความนิยม” จาก
ผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ อาทิ สำานักข่าว 
อศิรา (isranews) ไทยพบัลก้ิา (ThaiPub-
lica) ก็ยังมีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะด้าน ซึ่ง
เป ็นกลุ ่มผู ้อ ่านท่ีต ้องการข ่าวสารท่ี 
“เนื้อหา” มากกว่าความไวของการนำา
เสนอ
 ขณะที่ความเคลื่อนไหว “สื่อ
กระแสหลัก” ซึ่งเคยเป็นกระบอกเสียง
สำาคัญ แต่ด้วย “สงครามข่าวสาร” 
ในยุคทีวีดิจิตอล หลายสำานักข่าวได้
เปลี่ยนจุดยืนการนำาเสนอเพ่ือความอยู่
รอดทางธุรกิจ พลังท่ีเคยเปล่ียนแปลง
สังคม ถูกปรับด้วยนโยบายจากกอง
บรรณาธิการ หรือแม้กระทั่ง “วาระกลุ่ม
ทุน” ในมือคณะผู้บริหารองค์กร ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีอยากเห็น
บทบาทสื่อมวลชนกลับมาทำาหน้าท่ีจุด
ตะเกียงทางปัญหามากกว่าทิศทางอื่นท่ี
สื่อควรจะเป็น
 เมื่อเพ่งมองรูปแบบการนำาเสนอ
ของสื่อมวลชน จะเห็นได้ว่า ทุกๆ วัน
สื่อออนไลน์จะเป็นผู ้กำาหนดประเด็น 
โดยมีสื่อบางประเภทหยิบมานำาเสนอ
เพื่อป้อนกระแสที่สังคมสนใจ ส่วนข่าว
ที่เป็นประโยชน์จะถูกนำาเสนอในพ้ืนท่ี
ที่จำากัด ยังไม่นับความขัดแย้งในกลุ่ม 
“นักเลงคีย์บอร์ด” ที่ใช้พื้นที่คอมเมนต์
ถกเถียงข่าวสีสันมากกว่าข่าวเชิงคุณค่า
เป็นสำาคัญ ส่วนเรื่องจริยธรรม จรรยา

บรรณ สำานึก หรืออุดมการณ์ยังเป็น
ส่ิงสำาคัญที่ถูกมอง โดยเฉพาะ “Gate-
keeper” หรือผู้เฝ้าประตู (ข่าวสาร) ซึ่ง
ในยุคการแข่งขันของสื่อที่รุนแรง ทำาให้
หลายครั้งผู้เฝ้าประตูได้ละเลยทำาหน้าที่
คดักรองข่าวสาร โดยเฉพาะความขดัแย้ง 
ของสงัคมในช่วง 10 ปี สะท้อนให้เหน็ถงึ
การทำาหน้าที่ประตูบานนี้ว่าได้พังทลาย 
อย่างสิ้นเชิง ทั้งหมดจึงเป็นหนึ่งในช่วง
วิกฤตการณ์สื่อมวลชนต่อสิ่งท้าทาย
วิชาชีพในยุคอำานาจทุนนิยมคืบคลาน
ขณะนี้
 ตลอดหลายปี ท่ีผ ่านมา ภาค
สังคม นักวิชาการ หรือบุคคลวงการ

จะช่วยนำาเสนอทางออกต่างๆ ส่วน
ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนทั้งปริมาณและ
คุณภาพก็ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สื่อ
ก็ยังเรียกร้องเรื่องเสรีภาพ แต่ยังขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวข่าว 
รวมถึงขาดความรับผิดชอบต่อสิทธิของ
ผูท้ีต่กเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นเดก็หรอืบคุคล
ในครอบครัว ก็ถูกลิดรอนสิทธิตรงนี้อยู่
เรื่อยๆ ปรากฏการณ์เช่นนี้ในช่วง 10 ปี
ท่ีผ่านมา ประจวบกับส่ือสังคมออนไลน์
มีการพัฒนาขึ้นสูง ทำาให้สื่อถูกวิจารณ์
อย่างหนักจากประชาชนท่ีเสพสื่อผ่าน
ช่องทางต่างๆ ซ่ึงประชาชนสามารถ
สื่อสารกันเองได้ โดยเฉพาะสื่อทาง 

ส่ือสารมวลชน ได้ออกมาสะท้อนเสียง
ของสาธารณะทีม่ต่ีอบทบาทการท�าหน้าที่
ของสื่อมวลชน ซึ่งในแวดวงนิเทศศาสตร์
ชื่อ “ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์” อาจารย์
ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เป็นอีกหนึ่งนักวิชาการ
ด้านสื่อสารมวลชนที่เคยออกมาเสนอ
ความเห็น ชี้แนะแนวทาง รวมถึงสะท้อน
พลวัตส่ือมวลชนจากจุดเปล่ียนในอดีต 
ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต 
 การทำางานของส่ือมวลชนใน
ช่วง 10 ปีก่อนหน้านี้ ดร.มานะ ได้
สะท้อนบทบาทอย่างชัดว่า ส่ือกระแส
หลักยังจมกับข่าวรูทีนค่อนข้างมาก โดย
เฉพาะข่าวรูทีนที่เกิดจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง กลายเป็นการนำาเสนอ 
วาทะกรรมเพือ่ตอบโต้แต่ละฝ่ายมากกว่า

โซเชยีลมเีดยีในการจบัผดิหรอืท้วงตงิ ซึง่
เป็นปรากฏการณ์ชดัเจนในการตัง้คำาถาม
เรื่องความน่าเชื่อถือ เรื่องจรรยาบรรณ
ของสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ
 “ โดยเฉพาะช ่วงวิกฤตการณ ์
รัฐประหารครั้ งล ่าสุด หลายคนตั้ ง
ค�าถามว่าปกติแล้วเวลาสื่อถูกลิดรอน
สิทธิเสรีภาพจะมีประชาชนเป็นปากเป็น
เสียงแทน แต่โดนตั้งค�าถามว่าท�าไม
ตอนนี้ประชาชนไม่ได้เป็นปากเป็นเสียง
แทนในเวลาส่ือโดนลิดรอนสิทธิ เหมือน
ถกูตัง้ค�าถามว่าเสรภีาพของสือ่ไม่ได้เท่า
เสรีภาพประชาชนแล้วหรือสื่อมวลชน 
น ่ าจะหันมาทบทวนว ่ า ได ้ ละ เลย
ในบทบาทตัวเองอะไรไปบ้างหรือไม ่
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา”
 การเปลี่ยนแปลงการนำาเสนอ
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อาชีพกับนักข่าวที่เป็นนักข่าวสมัคร เล่น  
สิ่งไหนคือการเป็นมืออาชีพมากกว่ากัน 
พรมแดนตอนนี้ก็ค่อนข้างเลือนราง”
 เม่ือคุณค่าข่าวด้าน “ความน่า
สนใจ” ของผู้รับสารถูกเลือกเป็นความ
สำาคัญของรูปแบบการนำาเสนอจากส่ือ
กระแสหลัก สื่อกระแสรอง และมุ่งนำา
เสนอข่าวที่ “กระตุ้นอารมณ์” เป็นหลัก 
นักวิชาการด้านสื่อผู้นี้สะท้อนให้เห็นว่า 
สิ่งที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย เมื่อมีคน
แชร์เป็นไวรัลคลิปในสังคมออนไลน์ ซึ่ง
ผูท้ีเ่สพข่าวสารในสงัคมออนไลน์กร็บัรูว่้า
เครดติความน่าเชือ่ถอืในสงัคมออนไลน์มี

ได้เปิดตัวเพจอย่างเป็นทางการ เพื่อ
ตอบผู้บริโภคที่ต้องการรับข่าวประเภทนี้
โดยตรง ดร.มานะเห็นว่า เป็นช่องทาง
หนึ่งท่ีทำาให้ประชาชนรับข้อมูลข้อมูล
แตกต่างกันไป เป็นช่องทางหนึ่งของ
สำานักข่าวต่างๆ มากขึ้น เช่น สำานักข่าว 
อิศรา ไทยพับลิก้า ฯลฯ ถึงแม้จะเป็น 
กลุ่มเฉพาะ แต่เป็นภาพสะท้อนที่เปรียบ
เทียบกับสื่อกระแสหลักจะเห็นได้ชัดเจน 
หรือเพจในเฟซบุ ๊กที่ได้รวบรวมข้อมูล
เพือ่มาโต้แย้งกบัสือ่กระแสหลกัว่าตวัเพจ
มีข้อมูลที่ลึกรอบด้าน ทำาให้ประชาชน
คล้อยตามค่อนข้างมาก ยกตวัอย่างกรณี

ของสื่อหลายสำานักได้เปล่ียนมุมการนำา
เสนอ ในยุคความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างรุนแรง ดร.มานะมองถึงผู้บริโภค
จะได้รับข่าวสารแบบชุดเดียวจากการ
เลือกเสพข่าวของประชาชน โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ขัดแย้ง ส่ือบางส่ือเลือก
ข้างที่จะนำาเสนอข้อมูลบางชุด แต่เลือก
ไม่นำาเสนอข้อมลูบางชดุ หรอืปิดนำาเสนอ
ข้อมูลบางอย่างออกไป ทำาให้ประชาชน
ที่เลือกเสพข่าวจากสื่อชนิดนั้นได้ขาด
ข้อมูลบางด้านในการตัดสินใจ ในการ
เลือกเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ขณะเดียวกัน
บุคคลที่เห็นต่างจากส่ือในค่ายน้ันๆ ก็
จะแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางของ
ตัวเอง ก็ทำาให้ปรากฏการณ์ภาพรวมใน
เรือ่งความน่าเชือ่ถอืถกูตัง้คำาถามอยูบ่่อย
ครั้ง จึงเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤติ
มากขึ้นเรื่อยๆ
 ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งผล
ต่อ “พฤติกรรม” ของคนรับข่าวสารยุค
นี้ ดร.มานะมองเห็นจากการเปล่ียนไป
ของเทคโนโลยี จากเมื่อก่อนประชาชน
รับข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่จำากัด เช่น 
ดทูวีจีากช่องฟรทีวี ีหรอืจากหนงัสอืพมิพ์ 
ถ้าสื่อนำาเสนออะไรมักจะเชื่อตามข้อมูล
นั้น แต่ขณะนี้ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร
มีมากขึ้น ข่าวที่ลงมาแบบหนึ่งในสื่อไทย 
แต่ถ้าในสื่อต่างประเทศ มีบล็อกเกอร์ 
หรือมีสื่อออนไลน์อื่นๆ นำาเสนอข้อมูล
ที่แตกต่างจะมีการตั้งคำาถามว่าทำาไม
สื่อไทยไม่นำาเสนอเรื่องนี้ ก็เป็นการตั้ง
คำาถามในบทบาทของสื่อ ยิ่งถ้าสื่อไม่ได้
นำาเสนอในข้อมูลที่เจาะลึก หรือนำาเสนอ
ข่าวที่คล้ายๆ กันหมดนั้น ผู้เสพข่าวก็จะ
ไม่ได้รับข้อมูลที่ลึกและรอบด้าน ทำาให้
ผู ้บริโภคหันกลับมามองส่ือในสายตาท่ี
เปลี่ยนไปจากเดิม
 ความเคลื่อนไหวของข่าวสารใน
สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเข้ามา
มีบทบาท และเป็นอีกหนึ่งสื่อทางเลือกที่
สังคมให้ความสำาคัญ ซึ่งสื่อหลายสำานัก

เกาะเต่า ถึงแม้สุดท้ายข้อมูลไม่ได้ถูก
ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ช่วงกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลซึ่งน่าจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลของสื่อกระแสหลักด้วยซำ้าไป แต่
ส่ือกระแสหลักกลับไม่ได้ทำาหน้าที่ตรงนี้ 
ทำาให้ประชาชนบางส่วนหันไปเชื่อข้อมูล
บางด้านที่มีความแตกต่างมากกว่า
 “เห็นได้ชัดเจนการท�างานท่ีเป็น
มืออาชีพ แต่ก่อนสื่อกระแสหลักบอก 
ตัวเองว่าแตกต่างจากสื่อทางเลือกที่เป็น
มอือาชพีมากกว่า มจีรรยาบรรณมากกว่า 
แต่ตอนนี้ปรากฏว่าความเป็นมืออาชีพ 
ในทักษะวิชาชีพก็น้อยกว่า ส่วนเรื่อง
จรรยาบรรณอาจถูกตั้งค�าถามมากข้ึน
เรื่อยๆ ในหลายกรณีที่ผ ่านมา ก็ถูก
ต้ังค�าถามว่าต่อไปบทบาทนักข่าวมือ

ไม่มากนกั แต่เมือ่มกีารแชร์โดยสือ่สำานัก
ข่าวหลักๆ ท่ีเป็นมืออาชีพ จึงคล้าย
เป็นการประทบัตรายางป๊ัมให้เรือ่งมีความ
น่าเชื่อถือขึ้นมา แต่ปรากฏว่าหลายๆ 
ครั้งในการแชร์จากสื่อกระแสหลักก็ถูก
สังคมตั้งคำาถามว่าจริงหรือไม่ หรือใน
เรื่องจรรยาบรรณว่าสมควรเผยแพร่หรือ
ไม่ เช่น ภาพความโหดร้าย ภาพวินาที
สุดท้ายก่อนถึงความตายของคน  ภาพ
อจุาดตาต่างๆ หรอืการไม่ให้เกยีรตผิูเ้สยี
ชวีติ กโ็ดนสือ่กระแสหลกันำามาใช้เป็นตวั
กระตุ้นยอดวิวในเพจข่าวขึ้นเรื่อยๆ
 แม้กระทั่งรายการทีวีบางรายการ
หยบิเอาข้อมลูในโลกออนไลน์ไปนำาเสนอ 
โดยไม่ได้ตรวจสอบ ถึงแม้ระยะแรก 
อาจจะได้ยอดวิว แต่ในระยะยาวจะ 
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ปั่นทอนเรื่องเครดิตความน่าเชื่อถือ และ
จะมีคนตั้งคำาถามกับสำานักข่าว เพราะ
สิ่งที่ประชาชนดูไม่แตกต่างจากเฟซบุ๊ก  
ทวิตเตอร์ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เรื่องนี้ 
สื่อกำาลังทำาลายตัวเอง กำาลังจุดชนวน
ระเบิดเวลาให้กับตัวเองในเรื่องความน่า
เชื่อถือ ในระยะยาวจะมีปัญหา เพราะ
เมื่อไหร่เครดิตความน่าเชื่อถือหมดไป 
บทบาทของสือ่มวลชนทีจ่ะสะท้อนสงัคม
ที่จะชี้นำาในเวลามีปัญหาต่างๆ เพื่อ
คลีค่ลายปัญหาหาทางออกของกจ็ะหมด
ไปด้วย เพราะขณะนี้ภาครัฐและกลุ่มทุน
ก็พยายามเข้ามาครอบงำาตัวส่ือท้ังทาง
ตรงและทางอ้อม
 “หันหลังไปเมื่อก่อนประชาชน
เคยให้ก�าลังใจ เนื่องจากต้องการบริโภค
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
เพราะรู ้สึกว่าส่ือมวลชนเป็นปากเสียง
ให้เขาเอง แต่ตอนนี้เมื่อสื่อหันกลับไป
ประชาชนไม่อยู่แล้ว ขณะเดียวกันยัง
โดนภาครัฐภาคทุนเข้ามาครอบง�าข้อมูล
ข่าวสารเรือ่ยๆ เพราะฉะนัน้เสรภีาพของ
สื่อมวลชนในอนาคตจะมีปัญหาในระยะ
ยาว”
 เพจตลาดในเฟซบุ ๊ กมีความ 
น่าเชือ่ถอืมมีากกว่าสือ่กระแสหลกัหรอืไม่ 
ดร.มานะชี้ให ้เห็นว ่า คนทำางานส่ือ
ต้องทบทวนตัวเองว่าทักษะในวิชาชีพ 
นกัข่าวในการสบืค้นข้อมลูน้อยไปหรอืไม่ 
สื่อได้ทำาหน้าที่แค่เอาไมค์จ่อปากแล้ว
พิมพ์ตามแหล่งข่าวพูดเพียงอย่างเดียว
หรอืไม่ บทบาทของสือ่ทีเ่คยค้นข้อเทจ็จรงิ 
เคยตัง้คำาถามกบัปรากฏการณ์ต่างๆ หรอื
ทำาหน้าท่ีหาทางออกของสงัคม สือ่จงึต้อง
หันกลับมาดูในบทบาทมากข้ึนหรือไม ่
การก้าวข้ามเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ของสื่อใหญ่หลายสำานัก ทำาให้สังคม
สะท้อนการทำาหน้าที่ต่อสาธารณะว่า 
“ตำารานิเทศฯ” ถูกฉีกไปแล้ว อาจารย์
ประจำาคณะนิเทศศาสตร์ผู้น้ียอมรับว่า 
ตรงนีพ้ดูกถ็กูในเรือ่งจรยิธรรม แต่จะไม่มี

พูดก็ไม่ได้ ต้องพูดซำ้าเน้นยำ้าอยู่เรื่อยๆ 
แม้ในสภาพความเป็นจริงจริยธรรมของ
ส่ือมวลชนจะโดนบั่นทอนลงด้วยอำานาจ
ฝ่ายทุน อำานาจฝ่ายรัฐ หรือแม้กระท่ัง
จากตวักิเลสตณัหาของสือ่มวลชนเอง แต่
จำาเป็นต้องกระตุน้เรยีกร้องให้สือ่มวลชน
ตระหนกั เพราะบทบาทของสือ่มอีทิธพิล
ต่อสังคมค่อนข้างมาก สื่อไม่ใช่สินค้า
ประเภทอุตสาหกรรม อย่างสบู่ยาสีฟัน 
ท่ีซื้อขายกันด้วยกำาไร แต่เป็นสินค้าที่มี
ความคดิ มอีดุมคต ิมคีวามเชือ่ของคนใน
สังคม เพราะฉะนั้นมันมีพลังท่ีจะบอก
คนในสังคมจะไปทางไหนหรืออย่างไร 
ส่ือมีผลกระทบกับคนจำานวนมาก คนที่
ทำางานสื่อจึงต้องคำานึงถึงเรื่องนี้ ไม่ใช่
เน้นแต่กำาไรอย่างเดียว ต้องคำานึงเรื่อง
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม
 เมือ่พดูถงึการปรบัเปลีย่นทศันคติ
ของสื่อมวลชน เพื่อเรียก “ความน่าเชื่อ
ถือ” ในการจุดตะเกียงนำาทางกลับมาให้
สังคมนั้น ดร.มานะชี้ทางออกว่า สื่อต้อง
ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของส่ือเป็นเรื่อง
เวทีสาธารณะของประชาชน สื่อมวลชน
ก็ต้องทำาหน้าที่ตรงนั้นอย่างชัดเจน ข่าว
ทางสืบสวนต้องมีมากขึ้นมากกว่านำา
เสนอความขดัแย้งทางสงัคม หรอืเป็นเวที
สาธารณะให้กลุ่มความขัดแย้งในสังคม
มานำาเสนอข้อมูลหลากหลาย และเสนอ
ทางออกใหม่ๆ สื่อมวลชนต้องกลับมา 
ทบทวนว่า อยากเป็นแค่อตุสาหกรรมขาย
ข่าวหรอืเป็นบทบาทของสือ่มวลชนทีต้่อง
ขับเคลื่อนพลังทางสังคม
 ปรากฏการณ์ “ ส่ือ” เปล่ียน
พฤติกรรมการนำาเสนอเพื่อตอบสนอง
สงัคม หรอืเพือ่ผลประโยชน์ทางธรุกจิสือ่ 
ยังเป็นสิง่ท้าทาย “สำานกึสาธารณะ” ของ
สื่อยุคนี้ว่า เสรีภาพที่มีอยู่จะสร้างสมดุล
ต่อการทำาหน้าที่ ในภาวะแข่งขันของสื่อ 
ท่ีได้ข้ามขอบเขต “ความรับผิดชอบ” 
ได้หรือไม่ ดร.มานะได้ถามกลับมาถึง

สื่อมวลชนว่า สื่อต้องการอยู่ในบทบาท
แบบไหน ต้องการเป็นแค่อุตสาหกรรม
ขายข่าวเน้นกำาไร หรือต้องการที่จะ
แสดงบทบาทว่าเป็นส่วนหนึ่งสังคมใน
เปลี่ยนแปลงสังคม ถ้าต้องการเป็นแบบ
แรกก็ไม่แปลกที่เน้นขายกำาไร แต่ก็อย่า
มาเรียกร้องเสรีภาพถ้าเกิดถูกลิดรอน 
เพราะประชาชนก็จะไม่สนับสนุนหนุน
หลังเหมือนเมื่อก่อน แต่ถ้ายืนหยัดทำา
หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงผลักดันสังคม 
เป็นเครื่องมือหนึ่งให้สังคมดีขึ้น ถึงแม้
เวลาโดนลิดรอนเสรีภาพในการเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ก็จะมีประชาชนออกมา 
ปกป้องตัวสื่อเอง
 สำ า ห รั บ อ น า ค ต สื่ อ ม ว ล ช น
อกี 10 ปีข้างหน้า ถ้าสือ่ไม่ปรบัตวัจะโดน
ท้าทายมากขึ้น บทบาทสื่อกระแสหลัก
จะลดน้อยลง ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส
ให้ส่ือทางเลือก หรือส่ือของคนธรรมดา
ทั่วๆ ไปมีมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันยังมี
สื่อกระแสหลักบางส่วนที่จะออกมาเชื่อม
ประสานกับประชาสังคมด้วย ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งท่ีสามารถเป็นความหวังได้บ้าง 
แต่ว่าสื่อกระแสหลักจำานวนมากอาจจะ
โดนกระแสสังคมทำาให้ต้องมาเน้นเร่ือง
เรตติ้ง หรือผลกำาไรและค่าตอบแทน  
ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนจะวิพากษ์
วิจารณ์กันต่อไป
 “ส่ือต้องถามว่าส่ือต้องการท�า
บทบาทหน้าที่ตรงไหน แต่ถ้าต้องการ
ท�าสองอย่าง ก็ต้องหาความสมดุลให้ได้ 
เพือ่ไม่ให้หนกัด้านใดด้านหนึง่ ไม่ให้เน้น
ก�าไรเกินไป แต่ก็ต้องท�าหน้าทีข่บัเคลือ่น
เปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ดีขึ้นด้วย”
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 ปล่อยครั้งที่สื่อมวลชนจะได้ยินประชาชนหรือแม้แต่ตัวสื่อเอง 
ถามหาพลงัของการทำาหน้าทีส่ือ่มวลชน ซ่ึงเคยสร้างการเปลีย่นแปลง
ให้กบัสงัคมว่า ปัจจบุนัพลงัเหล่านัน้หายไปไหน หากวเิคราะห์ถึงคำาว่า 
“พลัง” แท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไร จากการพูดคุยกับ “บรรยงค์ 
สุวรรณผ่อง” อาจารย์ นักวิชาการอิสระ ในฐานะกรรมการจริยธรรม 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มองความหมายคำาว่า พลัง  
เป็นความสามารถของมนุษย์ในการกระทำาใดๆ พลังของสื่อมวลชน 
จึงมีความหมายว่า ความสามารถของสื่อมวลชนในการกระทำาใดๆ
แต่การเป็นสื่อมวลชนที่ดี หมายความว่า จะต้องมีจรรยาบรรณ  
มีหลักวิชาชีพในการทำาหน้าที่ 
 “ทำาให ้คำาว ่าพลังของสื่อมวลชน ในความหมายที่แท ้
จริง จะหมายถึง ความสามารถในการทำาหน ้าที่ด ้วยความ
รับผิดชอบตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  โดย
เฉพาะการให ้ข ้อมูลข ่าวสาร และการรับผิดชอบต ่อสังคม” 

สื่อควรเป็น	“นำ้าประสานทอง”

บุศรินทร์ วรสมิทธิ์

ต้องอยู่รอดทุกสถานการณ์
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 คำาถามท่ีหลายคนมักถามว่าพลัง
ของสื่อในปัจจุบันเริ่มหายไปหรือไม่  
อาจารย์บรรยงค์มองว่า หากจะตอบให้
ชัดเจน ต้องย้อนมองสภาพแวดล้อมของ
วิชาชีพสื่อมวลชน กับภาคธุรกิจว่า มี
ความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน ทั้ง
ในเรื่องเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีอิทธิพลกับ
คนทำาสื่อและองค์กรส่ือ ส่วนจำานวน
ประชาชนที่บริโภคข่าวสารผ่านการอ่าน
หนงัสอืพมิพ์ลดลง ทำาให้การขายโฆษณา
ในสื่อหนังสือพิมพ์ลงลดไปด้วย แต่การ
เติบโตของสื่อดิจิตอลและสื่อออนไลน์ 
กลบัทำาให้การขายโฆษณาในสือ่ออนไลน์
แพร่หลายมากขึ้น
 หลายคนสงสัยว่า การขายส่ือ
โฆษณาเกี่ยวข้องกับพลังของส่ือมวลชน
หายไปอย่างไร คำาตอบคือ เรื่องสื่อ
หนังสือพิมพ์ในอดีตสามารถอยู่รอดได้
เพราะค่าโฆษณา แต่เมื่อการบริโภคส่ือ
หนังสือพิมพ์ลดลง ภาคธุรกิจต่างๆ จึง
ต้องซื้อโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ลด
ลง แต่หันไปซื้อส่ือบนโลกออนไลน์แทน 

จึงทำาให้เหน็ว่าสือ่หนงัสอืพมิพ์หลายฉบบั 
ได้ขยายตัวทำาสื่อออนไลน์เพิ่มเติมตาม
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า
ธุรกิจของสื่อมวลชนก็จำาเป็นต้องดิ้นรน
เพื่อความอยู่รอด  
 “แต่อีกมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็น
ว่า เพราะผู ้บริโภคสื่อได้เลือกบริโภค
ข่าวสารบนโลกออนไลน์มากข้ึน ท�าให้
สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทท้ังกับตัว 
ผู้บริโภคสื่อ และกลุ่มธุรกิจที่ซื้อโฆษณา 
รวมถึงท�าให้สื่อหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ
รักษารายได้เพื่อความอยู่รอด ต้องหัน
มาท�าธุรกิจสื่อออนไลน์ควบคู่ไปด้วย”
 สำาหรับสื่อใหม่อย่าง “ทีวีดิจิตอล” 
ทั้ง 36 ช่อง ก็มีปัจจัยในการทำางานสูง
กว่าสื่อประเภทอื่นๆ อยู่มาก เนื่องจาก
มีต้นทุนการเริ่มต้นผลิตสูง ที่ผ่านมา
ต ้องเสียค ่าการประมูลคลื่นความถี่
จำานวนมหาศาล ซ่ึงเม่ือสามารถประมูล
คล่ืนได้แล้วก็ต้องดิ้นรนผลิตงานให้มี
คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู ้บริโภคที่มีจำานวนเท่าเดิม หรือ

อาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ก็เพื่อแย่งชิง
ความนิยมจากผู้บริโภคเพื่อความอยู่รอด
ของสถานี และเพื่อผลกำาไรทางธุรกิจ 
 อาจารย ์บรรยงค ์มองด ้วยว ่า 
เ ม่ือการแข ่งขันในโลกของธุรกิจทีวี
ดจิติอลอย่างดเุดอืดอย่างเอาเป็นเอาตาย  
เป้าหมายเพื่อต้องสร้างความนิยมให้กับ
ช่องของตนเอง ทำาให้สื่อดิจิตอลจำานวน 
ไม ่น ้อยเลือกที่ จะตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ผลิตข่าว ผลิต
ชิ้นงานที่ผู้บริโภคสนใจ พลังในการผลิต
งานเชิงลึกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์จึงลดน้อยลง 
แต ่ ข ่ า วหรื อชิ้ น ง านที่ ไ ด ้ รั บความ
สนใจ กับเรื่องที่ เป ็นกระแสขณะน้ัน
กลับได้รับความสนใจจากสังคมแทน 
 “เม่ือความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนไป นโยบายขององค์กรสื่อ กลุ่ม
ธุรกิจส่ือ จึงเปล่ียนตามไปด้วย ข่าว
กระแสกลายเป็นนโยบายองค์กรส่ือแทบ
ทกุองค์กร ส่งผลทำาให้เกิดเงื่อนไขสำาคัญ
กับคนทำางานสื่อว่า ห้ามตกข่าวที่กำาลัง
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ขณะนั้นค่อนข้างสงบไม่ค่อยมีกลุ่มเห็น
ต่าง ธุรกิจส่ือจึงก่อตัวข้ึนหลายแขนง 
แต่สื่อมวลชนก็ยังสามารถรวมกลุ่มกัน
ได้ แต่เมื่อเกิดการ “คุกคามสื่อ” ก็ทำาให้
สื่อมวลชนได้มาร่วมมือกันได้ ถึงแม้ว่า 
ส่ือมวลชนทุกๆสำานักก็เป็นคู่แข่งทาง
ธุรกิจกันก็ตาม
 เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี บ้านเมือง
ประสบป ัญหาวิกฤติทางการ เ มือง 
ส่ือมวลชนเริ่มเลือกข้างที่ชัดเจนมากขึ้น 
ความเข้มแข็งท่ีในอดีตท่ีเคยรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มจึงเริ่มจางหายไป สื่อมวลชนไม่
เข้มแข็งเหมือนแต่ก่อน ด้วยปัจจัยหลาย
ประการ เช่น กลุ่มความเห็นทางการ
เมือง คนทำาสื่อเริ่มมีความเป็นปัจเจกชน
มากขึ้น ที่สำาคัญมากที่สุด การแข่งขัน
ทางธุรกิจสื่อที่เข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น 
จนในที่สุดการแข่งขันก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ 
ทำาให้แต่ละสำานกัข่าวแข่งขนักนัเสนอข่าว
ด้วยความรวดเร็ว จนบางครั้งขาดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ส่ิงเหล่านี้ทำาให้
ความหลากหลายของข่าวลดน้อยลง 
รวมถึงทำาให้การตรวจสอบประเภทข่าว
เชิงสืบสวนสอบสวนได้ลดน้อยลงไปด้วย 
 “เพราะสือ่มวลชนไม่ใช่คนก�าหนด
นโยบายในการเสนอข่าว แต่เป็นกลุ่มคน
ที่ท�าข่าวตามท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น 
ส่วนผู้ที่ก�าหนดนโยบาย คือกลุ่มนายทุน
เจ้าของธรุกจิสือ่แต่ละส�านกัข่าวมากกว่า 
ท�าให้การตรวจสอบลดลง เพราะกลุ่ม
ธุรกิจ กลุ ่มทุน ไม่อยากจะมีปัญหา
กระทบกระท่ังกับภาครัฐ ท�าให้ข่าวเชิง
สืบสวนสอบสวนลดน้อยลง”
 ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
สือ่มวลชนขณะนี ้ประธานสหภาพแรงงาน
กลางส่ือมวลชนไทย เช่ือว ่า จะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยคนคน เดียว
หรือคนกลุ่มเดิม แต่ต้องช่วยกันทั้งกลุ่ม
ทนุ กองบรรณาธกิาร และภาคประชาชน 
ที่สำาคัญสื่อแต่ละคนต้องทำาการบ้าน
ให้มากกว่าเดิม ต้องเข้าใจและเท่าทัน

เป็นกระแส การนำาเสนอข่าวในแต่ละวัน 
ของทุกๆ ช่องทีวีดิจิตอล จึงคล้าย
กันมาก เรียกได้ว่าเหมือนกัน และจะ
เปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมีกระแสข่าวใหม่มา
แทนที่กระแสเดิม”
 อาจารย์บรรยงค์เปรียบเทียบข่าว
กระแสลกัษณะนีว่้า เหมอืนกบั “หลมุดำา” 
หมายความว่า การเตบิโตของข่าวกระแส
หลกัขยายพืน้ท่ีตามแนวราบ แต่ไม่ลกึ ไม่
รอบด้าน และขาดการตรวจสอบเพราะ
ข่าวกระแสต้องการความรวดเร็วเป็น
สำาคัญ ดังนั้นสิ่งสำาคัญที่คนข่าว หรือ
คนทำาสื่อจะต้องยึดไว้ตลอดเวลา คือ 
เรื่องของจรรยาบรรณ ท่ีเปรียบเหมือน
ภาพยนตร์เรื่องเดิมท่ีฉายซำ้าแล้วซำ้าอีก 
แต่คนข่าวหรือคนทำาสื่อกลับไม่จดจำา
เนื้อหาให้ขึ้นใจ 
 สิ่งท่ีคนข่าวหรือคนทำาส่ือยึดหลัก
การทำางานไว้ในวชิาชพีในมมุของอาจารย์ 
บรรยงค์ ซึ่งเป็นกรรมการจริยธรรม 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
และอาจารย์ประจำาคณะนเิทศศาสตร์นัน้ 
ในหลายสถาบัน ต้องทำาตัวให้เหมือนกับ
นำ้าประสานทองหมายความว่า จะต้อง 
อยูร่อดทกุๆ สถานการณ์ ไม่ว่าสือ่ในขณะ
นั้นจะเป็นอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องไม่ปล่อยให้ถูกกลืนหายไปด้วย 
 ด้าน “สุเมธ สมคะเน” ประธาน
สหภาพแรงงานกลางสือ่มวลชนไทย มอง
ปรากฏการณ์พลังของส่ือท่ีหายไปว่า  
ทุกอย่างเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
จากอดีตที่สื่อมวลชนเคยเป็นปากเสียง 
ให้กับประชาชน เป็นแหล่งให้ความรู ้ 
ทำาให้สื่อมวลชนในอดีตได้รับการยกย่อง 
มกีารรวมตวักนั มกีารสร้างปรากฏการณ์
เมื่อเกิดเหตุการณ์สำาคัญ โดยเฉพาะ
สื่อหนังสือพิมพ์ เพราะส่ือโทรทัศน์
และวิทยุ ในขณะนั้นอยู ่ ในการดูแล
ของรัฐจึงไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหวใดๆ 
 ในยคุทีพ่ล.อ.เปรม ตณิสลูานนท์  
เป ็นนายกรัฐมนตรี เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีทิศทางที่ดี การเมืองใน

สังคม ไม่ตกเป็นเหยื่อของแหล่งข่าว ไม่
ตกเป็นเหยื่อในสมรภูมิข่าวสาร ที่สำาคัญ
สื่อมวลชนภาคสนามต้องจับมือกันเพื่อ
สร้างความเข้มแขง็จากภายนอกสูภ่ายใน 
 “วรวิทย์ ไชยทอง” สื่อมวลชนรุ่น
ใหม่ มองพลงัของสือ่มวลชนว่า พลงัของ
สื่อมวลชนไม่ได้หายไป แต่เทคโนโลยี
ปัจจบุนัทำาให้พลงัเปลีย่นแปลงไป ปัจจบุนั
สื่อมวลชนไม่ใช ่คนกำาหนดประเด็น
การนำาเสนอท้ังหมดเหมือนในอดีต แต่ 
ผูบ้รโิภคสือ่กม็สีทิธใินการกำาหนดทศิทาง
ประเด็นด้วย รวมถึงผู้บริโภคสื่อที่สนใจ
ข่าวสารอยู ่แล้วอาจกลายเป็นบุคคล
ที่มาทำาหน้าที่ เสมือนสื่อมวลชนโดย 
นำาเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านโลกโซเชี่ยล 
มีเดีย ซึ่งมีหลายบุคคลตัวอย่างที่ทำา
หน้าทีเ่สมือนสื่อ คอยตรวจสอบจนนำาไป
สู่การเปลี่ยนแปลงหลายกรณี 
 วรวิทย์ยังบอกอีกว ่า ปัจจุบัน 
โซเชี่ยลมีเดีย มีบทบาทมากในวงการ
สือ่สารมวลชน สำานกัข่าวทีเ่ปิดเพจเฟซบุก๊ 
เพื่อกระจายข่าวสาร ซึ่งได้รับความนิยม
มากที่สุด กลับไม่ใช่สำานักข่าวที่มียอด
ขายหนังสือพิมพ์สูงที่สุด สะท้อนให้เห็น
ว่าข่าวบนโลกโซเชียลมีเดียนั้น ผู้บริโภค
ไม่ได้เลือกบริโภคข่าวเฉพาะสำานักข่าว 
ทีช่อบ แต่เลอืกทีจ่ะบรโิภคข่าวทีน่่าสนใจ 
ที่ตอบโจทย ์ความต ้องการ ดังนั้น
ความต้องการบริโภคสื่อของสังคมเป็น
อย่างไร สังคมนั้นก็เป็นแบบนั้น เพราะ
ปัจจัยสำาคัญของการทำาธุรกิจสื่อในวันนี้ 
ทำาตามความต ้องการของผู ้บริ โภค 
 บทสรุป “พลังสื่อมวลชน” แท้จริง
แล้วจะเลือนหายไปหรือไม่นั้น การท�า
หน้าท่ีในยุคดิจิตอล ยังคงต้องจุดพลัง
ในการท�าหน้าที่สื่อมวลชน เพ่ือไม่ให้ 
“ต้นทุน” ของวิชาชีพนี้ต้องหายไป เพื่อ
เป็นตัวแทนประชาชนในการยืนหยัด 
ท�าหน้าที่เพื่อสังคมในสมรภูมิข่าวสาร
แห่งนี้อย่างแท้จริง
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 วิกฤตการณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ส่งสัญญาณดังขึ้นๆ นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ สัญญาณ
ดงักล่าวหมายถงึการพฒันาอย่างก้าวกระโดดของสือ่ออนไลน์ทีเ่ข้ามามอีทิธพิลแทนที ่เพราะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของโลกยุคดิจิตอลได้มากกว่า  
 ส่ิงพิมพ์แบบเดิมๆ เล่ียงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวขนานใหญ่ ใครไร้ความสามารถให้ทันกับ
สถานการณ์ทีเ่ปล่ียนไป ย่อมกำาลังหนัหน้าเข้าเผชญิความเสีย่ง โดยมเีดมิพนัเป็นการถอยหลงัสูก่ารปิดฉาก 
 ทศวรรษทีผ่่านมามหีนงัสอืพมิพ์หรอืสิง่พมิพ์ยกัษ์ใหญ่ทัว่โลกยอดจำาหน่ายลดลงฮวบฮาบ จนยนื
ไม่อยู ่กระทัง่ต้องปิดตวัหรอืผนัไปอ้าแขนรบัการปรบัตวัสูโ่ลกออนไลน์มากมาย ขณะทีอ่กีจำานวนหนึง่ 
ปรับยุทธศาสตร์ให้ยืนอยู่ได้ แจกให้อ่านฟรีๆ โดยไม่ง้อยอดขาย
 ดร.กันยิกา ชอร์ ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ย้อนถึงวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแจกฟรีหรือฟรีก๊อบปี้ (Free 
copy) ในประเทศไทยว่า แรกเริม่นัน้ฟรก๊ีอบป้ีส่วนใหญ่เกดิขึน้เพือ่ประชาสมัพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์
ที่ดีแก่องค์กรและแจกฟรีประปรายตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำา ช่วงปี 2551-2552 เริ่มมีบริษัทด้าน
สือ่สิง่พมิพ์ผลติฟรก๊ีอบป้ีโดยองิกบันติยสารหวันอกของตน เช่น Woman Plus ของบรษิทั จเีอม็ กรุป๊ 
จำากดั ทีไ่ด้รบัความนยิมและประสบความสำาเรจ็ค่อนข้างมาก จนนำาไปสูก่ารผลติฟรก๊ีอบป้ีของบรษิทั
อีกหลายฉบับ เกิดเป็นปรากฏการณ์ฟรีก๊อบปี้ที่บริษัทและองค์กรอื่นๆ เริ่มให้ความสนใจและผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้บ้าง จากนั้นตั้งแต่ปี 2553-2555 ถือเป็นจุดพีค (Peak) ของฟรีก๊อบปี้ที่กระแส 
ความนิยมเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสสื่อสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอีกเป็นจำานวนมาก

ฟรีก๊อบปี้ในขาลงของหนังสือพิมพ์

ธเนศร์ นุ่นมัน
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 โดยทั่วไปแล้วฟรีก๊อบปี้แบ่งออก
ได้ 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภท
ท่องเที่ยว ที่คอยแนะนำาสถานที่ท่อง
เที่ยว โรงแรมท่ีพัก ร้านอาหาร ซึ่ง
แจกหรือวางฟรีตามสถานที่ที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม 
(2) ประเภทประชาสัมพันธ์องค์กรหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฟรีก๊อบปี้ที่นำา
เสนอเนื้อหาด้านการเงินการธนาคาร 
อสังหาริมทรัพย์ และ (3) ประเภท Life 
style ซึ่งพบเห็นมากท่ีสุด โดยมีเน้ือหา
สาระเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง เช่น 
วนันีจ้ะไปทานข้าวทีร้่านไหน เทีย่วทีไ่หน 
แฟชั่นแบบไหนกำาลังมาแรง เป็นต้น
 หรือแบ่งตามลักษณะของเน้ือหา
ที่นำาเสนอ คือ (1) เนื้อหาทั่วไป และ 
(2) เนื้อหาเฉพาะทาง ซึ่งอย่างหลังได้
รบัความนยิมและประสบความสำาเรจ็มาก 
ยกตัวอย่างเช่น นิตยสาร DL ที่นำาเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี อาทิ ควรซื้อ
กล้องถ่ายรูปยี่ห้อใด มือถือรุ่นไหน หรือ
นิตยสาร Eating Out ท่ีแนะนำาว่าร้าน 

อาหารใดน่าสนใจ พร้อมรายละเอียด
ครบครันทั้งที่ตั้ง การเดินทาง และราคา
 ดร.กันยิกาวิเคราะห์ต่อว่า ปัจจัย
สำาคัญที่ทำาให้ฟรีก๊อบปี้สามารถอยู่รอด
ได้สวนทางกับยุคสมัยที่คนอ่านหนังสือ
น้อยลงคือ เนื้อหาที่กะทัดรัดหากแต่ตรง
ประเด็น ผนวกกับภาพประกอบที่งดงาม
และน่าดงึดดู สดุท้ายคอืการเข้าถงึได้ง่าย
และฟรทีำาให้เข้าถงึกลุม่คน (Mass) ได้ห
ลากหลายเพศและวยัมากกว่านติยสารทัว่
ไปที่นับวันราคาก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น
 นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่ศึกษาว่า
เหตุใดผู ้อ่านจึงเลือกและติดตามอ่าน
ฟรีก๊อบปี้ โดยพบว่า (1) ฟรีก๊อบปี้ขาย 
ไอเดียและมุมมองที่แปลกใหม่ สามารถ
ลงมือทำาได้เองจริง เช่น การจัดบ้าน 
ทำาสวน เทคนิคต่างๆ เช่น การห่อของ
ขวัญ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวไม่
ว่าจะแบบแบ็กแพ็กเกอร์หรือเป็นกลุ่มก็
สามารถไปได้เองโดยไม่ต้องผ่านบริษัท
ทัวร์ (2) เนื้อหาทันสมัย ไม่เยิ่นเย้อ อ่าน
แล้วไม่เครียด และ (3) มีความน่าเชื่อถือ 

โดยเฉพาะฟรก๊ีอบป้ีทีมี่เนือ้หาเฉพาะทาง 
เนื่องจากมีนักเขียน/คอลัมนิสต์ที่มาจาก
วงการนั้นๆ จริง และมีประสบการณ์
โดยตรง 
 ตามที่กล ่าวมาก ่อนหน ้า น้ีว ่า 
ระหว่างปี 2553-2555 ถือเป็นจุดพีคของ
ฟรีก๊อบปี้ ซึ่งมีนิตยสารภายใต้คอนเซ็ปต์
ฟรีก๊อบปี้หน้าใหม่ลืมตาขึ้นมาในวงการ
สื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับ ขณะเดียวกันก็มี
ฟรก๊ีอบป้ีหวัเก่าอกีจำานวนไม่น้อยทีท่ยอย
ปิดตัวลงไปอย่างเงียบๆ 
 “นักวิชาการและคนในวงการสื่อ
สิ่งพิมพ์เองมองว่าฟรีก๊อบปี้เริ่มเดินทาง
มาถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ทุกวงการก็ออกฟรี
ก๊อบปี้ของตนเอง บางองค์กรก็ออกมา
หลายเล่ม ทำาให้เนื้อหาเริ่มไม่เฉพาะทาง 
เป็นการนำาเอาทกุอย่างผสมใส่เข้าไปหมด
จนกลายเป็นนิตยสารแจกฟรีที่มีเน้ือหา
ทั่วๆ ไป คนอ่านเริ่มเห็นว่าเนื้อหาน้ีก็
อ่านเจอในเล่มนั้น ในเล่มนี้ เริ่มเกร่อ
นั่นเอง” ดร.กันยิกากล่าว
 ไม่ต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
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อื่นๆ ฟรีก๊อบปี้จะอยู่รอดได้ก็ต้องอาศัย
เงินทุนจากองค์กรของตนเองที่ผลิต
ฟรีก๊อบปี้เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
และ/หรือเม็ดเงินโฆษณา ซึ่งแน่นอนว่า
มีอิทธิพลต่อเนื้อหาสาระของฟรีก๊อบปี้
ที่ต้องโฆษณามากข้ึน เอาใจแหล่งเงิน
ทุนมากขึ้น จนทำาให้เนื้อหากลายเป็น
ดาษดื่นและคล้ายกับฉบับอื่นๆ ท่ีได้รับ
โฆษณานั้นเช่นกัน นอกจากนี้ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) คืออีกปัจจัย 
สำาคัญที่บั่นทอนกระแสความนิยมฟรี 
ก๊อบปี้ เนื่องจากมีการโพสต์ข้อความ
จากประสบการณ์จริง ภาพประกอบจาก
สถานที่จริง ต่างจากภาพในนิตยสารท่ี
ผ่านขั้นตอนการปรับแต่งเสียจนบางที
ไม่ตรงกับความเป็นจริงจนทำาให้ผู้อ่าน
ผิดหวัง
 ดร.กันยิกายำ้าว่า การมีเอกลักษณ์
และจดุเด่นเฉพาะตวัคอืหวัใจสำาคญัทีจ่ะ
ทำาให้ฟรีก๊อบปี้อยู่รอดได้ท่ามกลางการ
แข่งขันอันดุเดือด ภาวะเศรษฐกิจอัน
ถดถอย ผนวกกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
ท้ังนีเ้พือ่ตอบสนองกลุม่ผูอ่้านเฉพาะและ
ผู้อ่านทั่วไปที่อาจหยิบฟรีก๊อบปี้เล่มนั้น
มาอ่านระหว่างนั่งในร้านกาแฟก็เป็นได้ 
นำาไปสู ่การติดตามอ่านฟรีก๊อบปี้ฉบับ
นั้นอย่างต่อเนื่องต่อไป ยกตัวอย่างเช่น 
หนังสือพิมพ์แจกฟรีไซต์แทบลอยด์ของ
วอชิงตันโพสต์ ที่มีเป้าหมายชัดเจนใน
การนำาเสนอข่าวท้องถิ่นเพื่อเจาะกลุ่มผู้
อ่านในท้องถิ่นเป็นหลัก
 “ในอนาคตอันใกล้ ฟรีก ๊อบปี ้ 
หัวเก่าจะยังอยู่ หากมีองค์กรสนับสนุนคู่
ขนานไปกบัสือ่หลกัขององค์กรนัน้ๆ และ
มจีดุเด่นเฉพาะตวัทีช่ดัเจน อาจมคีอลมัน์
อื่นๆ แทรกเพ่ือสาระบันเทิง ขณะท่ีฟรี 
ก๊อบปี ้หัวเก่าท่ีเริ่มคล้ายคลึงกับฉบับ
อื่นๆ หรือมีเน้ือหาท่ีสามารถหาอ่านได้
ตามอนิเตอร์เนต็จะอยูไ่ม่รอด ค่อยๆ ลด 
จำานวนผลิตจนต้องปิดตัวลง โดยจะมี
วงจรชีวิตประมาณ 5 ปี อย่างไรก็ตาม

ฟรีก๊อบปี้หัวใหม่ก็จะออกมาโดยหน่วย
งานเดมิหรอืใหม่ไม่ขาดสาย” ดร.กนัยกิา 
กล่าวทิ้งท้าย 
 ด ้าน ดร.อนุชา ทีรคานนท ์ 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 
กระแสความนยิมของฟรก๊ีอบป้ีพฒันามา
จากการนำาเสนอเนือ้หาสาระและข่าวสาร
เกีย่วกบัไลฟ์สไตล์ทัว่ไป เรือ่งราวต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวัน ในรูปแบบที่ไม่
ซเีรยีส แต่เตม็เป่ียมไปด้วยความน่าสนใจ
ทั้งข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ อาทิ 
ภาพประกอบทีง่ดงาม สสีนั การ์ตนู ภาพ
แอนิเมชั่นหรือแม้แต่ภาพดาราหน้าตาด ี
ตรงตามทฤษฎจีติวทิยาของการเสพข้อมลู
ข่าวสารของคนทั่วไป
 “คนไม่ต้องการเสพอะไรหนักๆ 
ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากหนังสือพิมพ์
ทัว่ไปทีเ่น้นนำาเสนอแต่เรือ่งการเมืองและ
อาชญากรรม คนที่ขึ้นรถไฟฟ้าก็ดี คนที่
เดิมตามท้องถนนก็ดี พวกเขาอยากได้
ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเบาๆ บ้าง ไม่
ต้องการความเครียดมาเพิ่มในชีวิต นั่น
แหละท่ีทำาให้คนฮิตฟรีก๊อบปี้” ดร.อนุชา 
กล่าว
 รูปแบบการมีอยู่ให้เห็น (Avail-
ability) ตามสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน 
หรอืแหล่งชมุชนต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร ที่สามารถหยิบจับได้
ฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน ส่งผลให้ฟรีก๊อบปี้
เข้ามามีบทบาทในสังคมง่ายและมาก 
ยิ่งขึ้น นำาไปสู่การเข้ามาของสปอนเซอร์
 “อย ่างไรก็ดี ยังไม ่มีงานวิจัย
มารองรับผล (Impact) ของฟรีก๊อบปี้ 
นอกจากปริมาณการแจกหรือหยิบจับ
ไป ผู้รับจะโยนลงถังหรือเปล่าก็ไม่มีใคร
บอกได้ คล้ายกับการไปงานบวชแล้วมี
การโปรยเหรียญ ทุกคนก็รับมาหมด แต่
ไม่รู้ว่านำาไปทำาอะไรกันบ้าง ฟรีก็อบปี้
ก็เช่นกัน ไม่มีการศึกษาชี้ชัดว่าเนื้อหา
สาระข้างในส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมผู ้อ ่านหรือไม่ สินค้าที่ลง
โฆษณามียอดขายเพิ่มข้ึนหรือไม่ ดังน้ัน
จะพูดว่าประสบความสำาเร็จไหมคงพูด
ลำาบาก” ดร.อนุชากล่าว
 ฟรีก๊อบปี้ท่ีเกิดข้ึนของเมืองไทย 
อย่างหนังสือพิมพ์ M2F “เอ็มทูเอฟ” ที่
แจกฟรีทุกเช้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเม่ือถามคนเมืองหลวงแทบทุกระดับ 
ร่ายตั้งแต่นักศึกษา จนถึงคนวัยทำางาน
แทบทุกกลุ่ม น้อยนักท่ีจะไม่รู ้จักกับ
เอ็มทูเอฟ บังเหียนท่ีบังคับทิศทางการ 
เตบิโตของเอม็ทเูอฟ ม ี มนตร ี ปชูตรีรัตน์ 
บรรณาธิการนั่งหัวโต๊ะ
 แต่กลไกใดที่ทำาให้เอ็มทูเอฟยืน
หยัดอยู่ได้ ในภาวะที่สื่อสิ่งพิมพ์กำาลัง
ถดถอย เป็นสิ่งที่มนตรีจะมาให้คำาตอบ
 มนตรี เ ก ริ่ น ว ่ า  ส่ื อ ส่ิ งพิ มพ  ์
ทั่วโลกอยู ่ในภาวะถดถอย ทั้งจากฝั ่ง
สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชียก็เช่นเดียวกัน 
แม้ว่าบางประเทศยังเติบโตได้อยู่ เช่น 
อินเดีย หรือญี่ปุ่น แต่ภาพรวมคืออยู่ใน
ภาวะถดถอยเกือบทั้งหมด ส่วนปัญหา
ก็คือว่า เมื่อเรารู้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์คนอ่าน
น้อยลง เพราะคนปฏิเสธและหันไปสู่สื่อ
ดิจิตอล และเมื่อลงลึกถึงปัญหาไปแล้ว
ก็พบอีกว่า เพราะสิ่งพิมพ์มีปัญหาในตัว
เอง ทีม่ฐีานเหมอืนกนัอยูท่กุฉบบั เน้ือหา
เดยีวกนั ข่าวการเมอืงกแ็บ่งแยกความคดิ
แต่ละฉบับที่ชัดเจน
 “จึงเป็นปัญหาที่คนอ่านจำานวน
ไม่น้อย เลือกเสพบางสื่อ หรือไม่เสพ
เลย เพราะไม่อยากดูสถานการณ์ที่คน
ขดัแย้งกนั ดงันัน้ เราจงึมามองว่า หากมี 
หนังสือพิมพ์อีกสักฉบับขึ้นมา ที่ไม่ได้ 
อยู ่บนฐานความขัดแย้ง หรือภาษา
หนังสือพิมพ์เรียกกันว่าความรุนแรง แต่
นำาเสนอเนือ้หาทีใ่ช้ได้จรงิ เป็นประโยชน์
ของคนอ่าน เป็นเรื่องของคนจริงๆ ที่อยู่
ในสังคม รวมถึงเรื่องอาชญากรรม ทั้ง
ทอล์คออฟเดอะทาวน์ สื่อตรงนี้จะได้รับ
ความสนใจหรือเปล่า” 
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 มนตร ีขยายความว่า สิง่ทีค่นอ่าน
บนโลกอินเตอร์เน็ตนั้น พบว่า มันง่าย 
กระชบั แต่อกีกลุม่ทีอ่่านหนงัสอืพมิพ์คน
อ่านต้องใช้เวลา สมาธิ เพราะเนื้อหาลึก 
หยาบ การอ่านอย่างเดียวไม่ได้นำาไปสู่
ทั้งหมด หากแต่การอ่านในอินเตอร์เน็ต
คนอ่านก็จะได้เห็นทั้งภาพนิ่ง ภาพ
เคลือ่นไหว กระชบั ดงันัน้ ข่าวทีเ่ลอืกคอื
ข่าวท่ีคนสนใจ กระบวนการทีส่ัน้ กระชบั 
รูปแบบสไตล์ก็เข้ากับชีวิตสมัยใหม่
 ที่ สำ าคัญคื อ  “ขนาด”  ของ
หนังสือพิมพ์ต้องสอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตประจำาวัน เอ็มทูเอฟ จึงเลือก
ใช้ขนาดแทบลอยด์ ซึ่งเหมาะสมกับการ
นัง่อ่านท่ีหนงัสอืพมิพ์ไม่ไปกระทบกระทัง่
กับใคร เพราะอย่าลืมว่าคนในกรุงเทพฯ
นั้น เซนซิทีฟ ถูกตัวไม่ได้ เอ็มทูเอฟ จึง
เหมาะสมที่จะพกพาไปอ่านได้ เพราะ
ขนาดเล็ก
 มนตรี กล่าวว่า วกกลับไปกลุ่ม
คนที่ปฏิเสธหนังสือพิมพ์ ไม่ซื้ออ่านเลย 
เป็นคนกลุ่มไหน? ก็ไปพบว่า เป็นกลุ่ม
คนทำางาน นักศึกษาไม่อ่านหนังสือพิมพ์
อยู่แล้ว เพราะอ่านหนังสือน้อย หรือจะ
อ่านแต่หนังสือเฉพาะกลุ่ม หรือแนวทาง
ที่สนใจเท่านั้น ดังนั้น การทำาให้คนกลับ
มาอ่านหนังสือพิมพ์ให้ได้จึงเป็นโจทย์ 
และเป็นเรื่องท้าทายที่จะดึงคนกลุ ่มนี้
กลับมาอ่านหนังสือพิมพ์ให้ได้ แต่อย่า
ลืมว่าเราไม่ได้จงใจจะไปแย่งกลุ่มผู้อ่าน
ของใคร เพราะเราทำาหนังสือพิมพ์น้ีข้ึน
มาเราไม่ได้เข้าไปเอาผู้อ่านของใครมา 
เพราะตัวเลขผู้อ่านบอกชัดอยู่แล้วว่าคน
อ่านหนงัสอืพมิพ์น้อยลง ยอดขายกล็ดลง
ทกุวนั กไ็ม่มคีวามจำาเป็นต้องไปแย่งจาก
หนงัสอืพมิพ์หัวส ีหรอืหนงัสอืพมิพ์เฉพาะ 
ด้วยว่าสถิติเป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วว่าคน
อ่านหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้มีแค่ 10% ดังนั้น
จึงไม่สนใจกลุ่มนี้ หันไปสนใจที่จะดึงคน

อ่านที่เหลืออีก 90% มากกว่า ให้กลับมา
อ่านหนังสือพิมพ์ “โดยใช้ข้อมูลหนังสือ
เน้ือหาสาระ ที่เหมาะกับกลุ่มคนที่เรา
ต้องการ นำาเสนอกับสิ่งที่ใช้ในชีวิตของ
คนอีก 90% นั่นคือสิ่งที่แตกต่าง”
 วิธีการที่จะทำาหนังสือพิมพ์ขึ้นมา
ถกูสำาเรจ็แล้ว กม็ามองว่า ถ้าจะขายหรอื
แจกฟรี แบบไหนจะเหมาะสมกว่ากัน 
มาดูท่ีหากเราจะขายก่อน ราคาที่ขายก็
ต่างจากต้นทุนการผลิตท่ีสูงอยู่แล้ว ดัง
น้ันจะขายทำาไม ถ้าเราสามารถหาราย
ได้จากการโฆษณามาครอบคลุมต้นทุน 
ก็ไม่จำาเป็นต้องขาย เพราะการขายก็มี
กระบวนการจัดการที่จะยุ่งขึ้นไปอีก

วัน ซึ่งสำาคัญพอสมควร แม้ว่าสื่ออื่นๆ 
หลายแห่งอาจจะไม่สนใจตรงนี้ แต่เรา
มองว่าน่าสนใจจึงทำาหน้าท่ี อย่างเช่น 
กรณีท่ีสภากาชาดต้องการเลือด หรือ
เลือดขาดแคลน มีไม่พอใช้ ปกติแล้ว
จะเป็นแค่ข่าวสั้นๆ ในสื่ออื่นๆ แต่เรา
เห็นแล้ว ก็เกิดคำาถามขึ้นมาว่า คนใน
กรุงเทพมหานครอีก 10 ล้านคน มา
ปล่อยให้เลือดขาดแคลนในสภากาชาด
ได้อย่างไร เมื่อเราตั้งโจทย์แบบน้ีมา ก็
เลยถามใจคนในกรุงเทพฯ ขึ้นมา ว่าจะ
ทำาอย่างไรกับกรณีขาดเลือดตรงนี้ เป็น
ข่าวหน้าหนึ่งของเอ็มทูเอฟไปเลย ผลดัง
กล่าวปรากฏว่าโรงพยาบาลแตก คนแห่
เข้าควิบรจิาคเลอืดชนดิทีไ่ม่เคยมมีาก่อน 
อย่างเป็นปรากฏการณ์ นัน่คือคำาตอบกบั
สิ่งที่เราทำา
 “ถ้าสังเกตดูว่าสิ่งที่เราทำาจะไม่
หลุดจากรูปแบบหนังสือท่ีเรากำาหนด
ไว้เลย จะไม่มีภาพความรุนแรง การ
ฆาตกรรม หรือภาพสยอง เราไม่มีแม้ว่า
ภาพมันจะขายได้ก็ตาม หรือภาพที่เกี่ยว
กับความรูส้กึ หรอืแม้แต่การนำาเสนอข่าว
ก็เช่นกัน หากเป็นข่าวอาชญากรรมที่สุ่ม
เสี่ยงจะให้เกิดความรุนแรงตามมา ข่าว
แบบนี้เราไม่เล่น เช่น ตีหัวแม่เอาเงินซื้อ
ยาบ้า เราไม่เอา แต่จะหามุมที่ให้เห็นถึง
พิษภัยยาเสพติดมากกว่า ซ่ึงเป็นเร่ืองที่
เกิดประโยชน์ในสังคม และเป็นสิ่งที่ควร
จะรูม้ากกว่า เพราะเราถอืว่าคนในสังคม
ทุกวันนี้คือเพื่อน ดังนั้น ส่ิงท่ีเราคุยกับ
คนในสังคมคือคุยกับเพื่อน ไม่ต้องไป
สอนไม่ต้องสัง่ เป็นการแลกเปลีย่นความ
รู้กับคนอ่าน
 กลุ่มเป้าหมายของเรามีศักยภาพ
ท่ีจะคิดเองได้ เม่ือเสพข่าวเข้าไปเขาก็
จะรู้ทันทีเพราะมีกระบวนการทางความ
คิดที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมีการอ่านก็จะมี
ความรูส้กึ เมือ่ใครทำาดใีนสงัคม หรือช่วย

 ดังนั้นจึงมาดูการแจกฟรีว่าทำาได้
หรือไม่ ที่ผ ่านมาประเทศไทยเคยมี
หนังสือพิมพ์แจกฟรีมาก่อนแล้ว แต่
เป็นกลุม่เลก็ๆ หรอืค่ายใหญ่กเ็คยทำา แต่
ยกเลิกไป ซึ่งเราก็ไม่มองว่าทำาไมถึงเลิก
ไป หากแต่เรามองถึงกลุ่มท่ีทำาสำาเร็จ 
จึงมีการเดินทางไปดูงานท่ีต่างประเทศ 
ไปดูว่ากลุ่มคนที่เขาเสพสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้ง 
ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือออสเตรเลีย ไปคุย
ไปพบกบัผูบ้รหิารสือ่ต่างประเทศเหล่านัน้ 
ว่าฟรีก๊อปปี้เป็นอย่างไร ทำาไมถึงประสบ
ความสำาเร็จ แล้วเราก็มาตกผลึกข้อมูลที่
ใช้ได้กับคนไทย มาดูกันว่าสิ่งไหนใช้ได้ 
แบบไหนไม่เอา
 “สิ่งหนึ่งที่คนอ่านเอ็มทูเอฟจะได้
รับ คือ เช้ารีบหนังสือพิมพ์ไปแล้ว อ่าน
แล้ว จะเป็นเรื่องที่เขาพูดคุยกันต่อได้ทั้ง
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ชีวิตคน เราจะนำาเสนอตลอด เพราะมัน
จรรโลงใจ เมื่อคนอ่านสิ่งดีๆ ก็จะเกิดสิ่ง
ที่ดีตามมา ดังนั้น เอ็มทูเอฟจะเสนอรูป
แบบนี้เยอะ ที่สำาคัญคือสามารถนำาไปใช้
ในชีวิตประจำาวันได้
 “การแต่งตวัอย่างไร เข้าสงัคมต้อง
ทำาอย่างไร ที่ไหนมีของกินอร่อย ผลกีฬา
เป็นอย่างไรบ้าง นี่คือสิ่งที่เราทำาตลอด 
และเป็นเป้าหมายที่จะสามารถผลิตข่าว
ในเวลาที่กระท่ังคนอื่นต้องหลับนอนกัน
แล้ว ดึกดื่นก็ต้องรอเพราะนั่นคือข่าว
สำาคัญ กองบรรณาธิการเราต้องพร้อม 
เพื่อให้เช้ามาคนอ่านได้รับทราบข่าวสาร
ทันที เราทำางานหนักกว่าส่ิงท่ีเคยมีอยูุ 
ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่คนอ่านยอมรับ
 “ยอดพิมพ์ปัจจุบันอยู่ที่ 4.5 แสน
ฉบับต่อวันในกรุงเทพฯ เมื่อแรกเริ่ม เรา
ใช้เวลา 7 เดือนเข้าสู่การยอมรับจากคน
อ่าน แต่จริงๆ แล้วเมื่อผ่าน 3 เดือนคน
กเ็ริม่พดูถงึ เร่ิมถามหากนัแล้ว แน่นอนว่า
ช่วง 2-3 สัปดาห์แรกที่ไปแจกฟรีคนก็ยัง
งงอยู่ว่ามันคืออะไร เอาอะไรมาแจกฟรี
อยู่ตลอด เพราะคนข้ีระแวง อีกท้ังไม่มี
ปรากฏการณ์แบบนี้ที่ส่งให้ถึงมือ

 “และเม่ือเริ่มอ่านก็ถามหา ถาม
แล้วก็บอกต่อกันไป ก็เป็นการกระจาย
ออกไปในหมู่กว้าง และการโฆษณาที่ลง
มาก็จะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเราชัดเจน 
และคนเข้าไปซ้ือสินค้าของกลุ่มโฆษณา
จำานวนมาก เพราะมาจากเอ็มทูเอฟ มี
กระแสตอบรับไปยังโฆษณา และตรง
น้ีทำาให้เรามีต้นทุนที่พัฒนาให้มากขึ้น” 
มนตรียำ้า
 เม่ือมีคำาถามตามมาว่า ไม่กลัว
ขาดทุนหรือ ก็ตอบว่าไม่กลัว เพราะเชื่อ
ว่าหนังสือพิมพ์ยังไปต่อได้ สามารถอยู่
ได้โดยไม่ต้องหวังไปที่ยอดการขาย เมื่อ
บริษัทต่างๆ ท่ีมาลงโฆษณาในหนังสือ
พมิพ์เอม็ทเูอฟ สงสยัว่ายอดพมิพ์สงูขนาด 
4.5 แสนฉบับต่อวัน เป็นเรื่องจริงหรือไม่ 
ก็ต ้องดำาเนินการให้มีกลไกผ่านการ
ตรวจสอบจากบริษัทต่างชาติที่เชื่อถือได ้
ว่ายอดพิมพ์ดังกล่าวคือเรื่องจริง ให้เอ็ม
ทูเอฟเป็นหนังสือพิมพ์ฟรีก๊อบปี้ฉบับแรก
ที่ผ่านการตรวจสอบยอดผลิต
 “ในอนาคตแน่นอนว่าเราต้อง
ไปอยู่ยังแพลตฟอร์มอื่น แม้ว่าทุกวันนี้
เอ็มทูเอฟแจกฟรีจะประสบความสำาเร็จ

ก็ตาม แต่ในเบ้ืองต้นเท่านั้น อนาคต
อาจมีรูปแบบใหม่มาที่ทำาให้คนหันเหไป
สนใจอีก แต่อย่างไรก็คือหน้าที่ที่คนทำา
หนังสือพิมพ์จะต้องคิดว่าจะต้องแก้ไข
ทำาอย่างไร ที่ผ่านมามีคนเข้ามาชักชวน
ให้เอ็มทูเอฟไปทำารายการทีวีด้วย แต่เรา
คิดว่าเบื้องแรกก็ควรทำาสิ่งที่ตัวเราเอง
ถนัดดีกว่า ให้ประสบความสำาเร็จอย่าง
แข็งแรง จากนั้นค่อยเข้าไปคิดเข้าไปทำา 
แต่งานตรงนี้ยังต้องพัฒนาอีกมาก ตาม
เส้นทางที่วางไว้คือยอดพิมพ์ 1 ล้าน
ฉบับในอนาคต ให้ครอบคลุมไปยังทุก
จังหวัด ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้อง
คิดว่าจะทำาอย่างไรต่อไป เพราะคนต่าง
จังหวัดก็คนไทยเหมือนกัน อ่านหนังสือ
ได้ อยากรู้ข่าวสารดีๆ บ้างเช่นกัน นั่น
คือกระบวนการท่ีเราต้องคิดต้องทำาต่อ
ไป ให้ง่าย และประสบความสำาเร็จได้ดี
ที่สุด” มนตรีกล่าวทิ้งท้าย
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 ยุคก่อน เรา (ผู้เขียน) เมื่อได้ข่าวอะไรมาสักชิ้น ก็จะใช้วิธีการเขียน 
เรียบเรียงในสมุดจดข่าว การเรียบเรียงนั้น นอกจากเนื้อหาข่าวต้องครบ
ถ้วนสมบูรณ์แบบแล้ว รูปแบบการเขียน “ฟอร์ม” ของข่าวจะต้องเป็นฟอร์ม
เดียวกับต้นสังกัดของเราเองด้วย ตัวสะกด ชื่อของแหล่งข่าว ชื่อเฉพาะ ยศ 
ตำาแหน่งของแหล่งข่าว จะต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน และให้แม่นยำา
ทีส่ดุ ก่อนจะเขยีน ก่อนจะถูกถ่ายทอดออกไปให้คนรบัข่าวในโรงพมิพ์ ซ่ึงก็คือ 
หัวหน้าข่าว รับรู้ เพราะเมื่อเราเรียบเรียง และเขียนข่าวเสร็จ ก็จะต้องโทร
ไปบอก หรืออ่านในสิ่งที่เราเขียนเสร็จแล้วนั้น ให้หัวหน้าข่าวพิมพ์ ก่อนจะ
นำาไปสู่กระบวนการอื่นๆ ทางการพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่อไป...
 การท่ีเราได้อยู่กับรายละเอียดข่าวของเรา ทำาให้ได้ซึมซับกับเนื้อหา
ข่าวจริงๆ ได้มีเวลาไตร่ตรอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือใน
เนื้อหาของข่าวนั้นๆ
 ข่าวเกิดขึ้นวันนี้ ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ ก็ได้อ่านกันในวันรุ่งขึ้น ถ้าเป็น
วิทยุ หรือโทรทัศน์ ก็อาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยเป็นข่าวต้นชั่วโมง แต่เรื่องของ
รายละเอียดก็อาจจะน้อยลงมาเช่นกัน

เรายังจำาเป็นต้องมีข่าวเจาะ

อยู่หรือไม่

ชุติมา นุ่นมัน
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 แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ 
เมื่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารพัฒนาถึง
ขั้นสุดขีด เราสามารถรู้ข่าวสารได้ทันที 
ทันใด เรียกว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาปุ๊บ  
ทั่วโลกจะสามารถรู้ได้ปั๊บ พร้อมกันทันที 
แค่มี ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือ 
อินสตาร์แกรม ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้  
เพียงแค่การมีโทรศัพท์มือถือ ราคาแค่
หลักพันต้นๆ ก็สามารถเข้าถึงได้
 การเสพข่าวสารต่างๆ ของสังคม
ในโลกนี้ จึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  
จากเดิม ที่อ่านเอาจากกระดาษ ฟังวิทยุ 
กเ็ปลีย่นไปเป็นอ่านจากจอโทรศพัท์มอืถอื
 หลายๆ คนอ่านหรอืกวาดสายตา
มอง เพือ่ให้ได้รู ้ได้เหน็ตวัหนงัสอืคร่าวๆ
ในประเด็นของเรื่องน้ันๆ เท่าท่ีคนอื่นรู้ 
เรื่องที่อยู ่ในกระแสสังคม แค่รู ้เพ่ือให้
คุยกับคนอื่นๆ รู ้เรื่อง ไม่ตกเทรนด์  
ไม่ตกข่าว แต่น้อยคนนักที่อ่านข่าวเพื่อ
เอารายละเอียด หากอยากรู้รายละเอียด
จริงๆ อาจจะใช้วิธีรอฟังพิธีกร หรือ 
นักเล่าข่าวอ่านจากหนังสือพิมพ์ให้ฟัง  
ในวันถัดไปก็ได้
 จึงเป็นท่ีมาท่ีไปของคำาถามท่ีว่า 
เรายังคงจำาเป็นต้องมีข่าวเจาะ กันอีก
หรือไม่

 ตอบกันง่ายๆ เลย ประสานักข่าว 
ที่ยังคงทำาข่าวในสนาม (อย่างผู้เขียน)  
ว่า จำาเป็นต้องมีสิ จำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
หน้าทีข่องนกัข่าว คือ การหาข่าว นำาเสนอ 
ข้อมูล ข้อเท็จจริง จนถึงที่สุด ซึ่งคำาว่า 
จนถึงที่สุดนั่นมันก็น่าจะหมายถึง การ
เข้าไปเจาะแสวงหาข้อมูล ที่ถูกต้องมา
นำาเสนอนั่นเอง
 ปัญหาก็คือ เรื่องที่จะเข้าไปเจาะ
ออกมานั้นเป็นที่สนใจของสังคมหรือไม่ 
ต้นสังกัดเขาโอเคกับข่าวเจาะของเรา 
หรอืไม่ และสิง่ทีเ่ราคดิว่าคอืการเจาะข่าว
ออกมาให้สงัคมรบัรูน้ัน้ มปีระโยชน์ และ
มีคุณค่ามากแค่ไหน
 ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า การนำา
เสนอข่าวดาราคนไหนไปมีเพศสัมพันธุ์ 
หรือมีความสัมพันธ ์กับใครที่ ไม ่ผิด
กฎหมาย และศีลธรรม เป็นข่าว หรือ
การละเมิดสิทธิส ่วนบุคคล หรือการ 
นำาเสนอเงนิเดอืน เงนิรายได้ของผูบ้รหิาร 
ข้าราชการระดับสูงนั้น ถือเป็นการเจาะ
ข่าวหรือไม่ และ/หรือคนอ่านจะได้อะไร
จากการอ่านข้อมูลข่าวประเภทนี้
 เท่าที่ได้เก็บข้อมูล (ด้วยตัวเอง) 
ก็พบว่า สื่อหลายสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์ 
ออนไลน์ และข่าวโทรทัศน์ ก็พยายาม

ที่จะ ทำาข่าว ที่ฉีกจากประเด็นข่าวรูทีน 
หรือข่าวท่ัวๆ ไป แต่ข่าวเจาะ ที่เรา
กำาลังพูดถึง น่าจะหมายความว่า เรื่อง
ราวทีน่ำาเสนอนัน้ นอกจากมรีายละเอยีด
ลึกแล้ว การนำาเสนอต้องเสนออย่าง 
ต่อเนื่องจนกว่าเรื่องราวนั้นๆ จะได้ 
ข้อสรุปด้วย แต่ก็มักจะพบว่า หลายเรื่อง 
หลายประเด็นถูกหยุดนำาเสนอโดยไม่รู้
สาเหตุ กลายเป็นข่าวเจาะท่ียังเจาะไม่
สำาเร็จไปโดยปริยาย
 เอมพงษ์ บุญญานุพงษ์ อดีตผู้สื่อ
ข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์ข่าวสด บอกว่า 
ยืนยันว่า ทุกวันนี้คนยังต้องการอ่านข่าว 
ทีเ่ป็นข่าวแบบเจาะลกึอยู ่ในขณะเดยีวกนั 
ก็ไม ่อยากอ ่านอะไรท่ียาว เยิ่นเย ้อ  
สื่อหลายๆ สื่อ จึงพยายาม ที่จะพาด
หัวข่าวท่ีมีอะไรแปลกแตกต่างออกไป 
เพื่อให้ข่าวดูลึกมากขึ้น ทั้งนี้ ถ้าข่าวนั้น
จำาเป็นต้องเป็นข่าวยาวจรงิๆ เนือ้หาของ
ข่าวจะต้องแสดงให้เห็น ถึงความเชื่อม
โยง และความซับซ้อนของเหตุการณ์ที่
ถูกนำาเสนออยู่
 “ข่าวการคอร์รปัชัน่ ทีส่่งผลกระทบ 
กับชีวิตโดยทั่วไปของผู้คน หากเป็นข่าว
เจาะ และถูกนำาเสนอในเชิงลึกๆ แม้จะ
เป็นเรื่องยาวๆ ก็ยังคงมีคนอ่าน และ
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ติดตาม เพราะพวกเขาอยากรู้ว่า ตัวเอง 
หรือผู ้ ท่ี เกี่ ยวข ้องรอบข ้างจะได ้รับ 
ผลกระทบอะไร หรือไม ่ ในขณะที่ 
บางข ่ า ว  แม ้ จะ เ รื่ อ ง ราว ใหญ ่ โต  
มีขบวนการการกระทำาผิดมากมาย เช่น 
เรือ่งของชาวโรฮงิญา มหีลายสือ่พยายาม
เข้าไปเจาะข่าว แต่เรื่องน้ีกลับไม่ได้รับ
ความสนใจในการติดตามอ่านของคน
ไทยมากเหมือนกับข่าวการทุจริตเงิน
ในโรงเรียน หรือในสถานศึกษา เพราะ
เรื่องโรฮิงยานั้น เป็นเรื่องที่อยู่ไกลเกิน
กว่าที่จะเชื่อมโยงการส่งผลกระทบของ
คนไทย ในขณะท่ีมีคนติดตามเรื่องราว
ของการทุจริตเงินในสถานศึกษา เพราะ
ต้องการรู้ว่าลูกหลานของตัวเองจะได้รับ
ผลกระทบอะไรบ้าง” อดตีผูส้ือ่ข่าวอาวโุส 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด กล่าว
 สาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ 
ผู ้อำานวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะคอลัมนิสต์
ประจำาวารสาร อพวช. ซึ่งเป็นวารสาร
แนววิทยาศาสตร์เฉพาะ และเป็นนัก
วิจารณ์ภาพยนตร์บอกว่า การเสนอข่าว
ของสือ่มวลชนทกุวนันี ้ดกีว่าแต่ก่อนมาก 
ดีในแง่ที่มีความหลากหลายในการนำา
เสนอ ทำาให้เห็นหลายมุมมอง ทำาให้ 
ผู้อ่านได้แยกแยะ และพิจารณาเปรียบ
เทียบมากขึ้น

 “ข่าวที่ออกมาทุกวันนี้ มันเยอะ 
มันมีหลายมุมมองก็จริง แต่ส่วนใหญ่ยัง
เป็นข่าวท่ีผมขอเรียกเองนะครับว่า เป็น 
‘ข่าวสด’ อยู ่ไม่ใช่รปูแบบของ ‘ข่าวเจาะ’ 
ข่าวสด ท่ีออกมานั้น จะเน้นความเร็ว 
ความสด เพือ่แข่งขนักนั ในฐานะคนอ่าน 
ผมก็ไม่ได้เชื่อทุกข่าว แต่ถามว่าอ่านม๊ัย 
กอ่็าน และหากถามอกีว่า ข่าวสด กบัข่าว
เจาะ ผมอยากอ่านอะไร ก็ต้องบอกว่า 
อยากอ่านข่าวเจาะแน่นอน คดิว่านกัข่าว 
หรือสื่อกลุ่มใดที่สามารถเจาะข่าวใดข่าว
หน่ึงออกมาได้ ต้องใช้ความสามารถ
ระดับหนึ่ง เพราะข่าวเจาะนั้นไม่ใช่ว่า
จะทำากันง่ายๆ ต้องใช้ความเข้าใจ และ
ที่สำาคัญต้องใช้เวลา”
 สาครบอกว่า ข่าวเจาะในมุมมอง
ของเขา คือ ข่าวที่มีหลากหลายแง่มุม
ภายในเรื่องเดียวกัน มีความลึก มีความ
ซับซ้อน และคนทำาข่าวต้องนำาเอาเหตุ
และผลของความซับซ้อนนั้นมานำาเสนอ
ให้คนรบัข่าวเข้าใจในเรือ่งราว ในเนือ้ข่าว 
นั้นๆ และข่าวเจาะ คนทำาข่าว ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือพิมพ์ หรือว่าออนไลน์ รวม

 ด้านภทัระ ค�าพทิกัษ์ บรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และอดีตนายก
สมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ ์แห ่ง 
ประเทศไทย บอกว่า มองว่าสื่อทุกสื่อ 
ก็อยากจะมีข่าวเจาะ ข่าวเดี่ยวของตัว
เอง แต่เวลานี้อาจจะอยู่ในช่วงของการ
ปรับตัว เพราะวันนี้ภูมิศาสตร์ของสื่อ
เปลีย่นไป ทกุสือ่ต้องมกีารบรหิารจดัการ
ความคิด การนำาเสนอใหม่ หลายเร่ือง
อาจจะยังไม่ลงตัว อย่างไรก็ตาม ใน
ความเป็นสื่อนั้น ก็ได้มีการแยกประเภท 
และทำาหน้าที่ตามลักษณะของตัวเอง
อยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์ บางเว็บก็จะมี 
รปูแบบการนำาเสนอข่าวของตวัเองทัง้หมด
บางเว็บก็ดูดข่าวจากเพื่อนท้ังหมด หรือ
บางองค์กรทีต่ัง้กลุม่ขึน้มา แล้วมีเวบ็ของ
ตวัเอง ทีเ่นือ้หาภายในเวบ็นัน้เป็นการนำาเสนอ 
เฉพาะทาง เช่น กลุม่พลงังาน มกีารวพิากษ์  
และนำาเสนอข้อมูลเฉพาะ เป็นต้น 
 “อย่างเนือ้หาในเวบ็ไซต์ ของกลุม่
พลังงาน ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ
ด้าน แบบเจาะลกึ เรือ่งในแวดวงพลงังาน 
แบบนี้ผมไม่แน่ใจว่า รวมอยู่ในข่าวเจาะ
ด้วยหรอืเปล่า เพราะโดยหลกัการแล้วมนั
ก็เข้าเกือบทุกอย่าง เช่น มีข้อมูลเชิงลึก 
แบบสืบสวน สอบสวน นำาเสนอเรื่องเป็น
ซีรีส์ มีการสัมภาษณ์ ทั้งที่เป็นข้อมูล 
ข้อเทจ็จรงิ และความคดิเหน็ มข้ีอมลูทีเ่ป็น 
เอกสาร มาประกอบเพือ่ยนืยนัความถูกต้อง 
เพยีงแต่คนทำาอาจจะไม่ใช่นกัข่าว แต่เป็น
ใครกไ็ม่ทราบเหมอืนกนั แต่นำาเสนอข้อมลู 
เชงิข่าว ซึง่หลายครัง้ทีน่กัข่าวนำาข้อมูลน้ี 
ไปใช้ ที่ยกตัวอย่างมา เพื่อชี้ให้เห็นว่า 
รูปแบบการนำาเสนอข่าวนั้นเปลี่ยนไป 
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้ว ทุกสื่อก็ยัง
ต้องมีการแข่งขันกัน ซึ่งก็แน่นอนว่า  
ข่าวไหนที่ลึกกว่า รายละเอียดมากกว่า 
ย่อมได้รับความสนใจกว่าข่าวบอกเล่า 
ทั่ วไปอยู ่ แล ้ว” อดีตนายกสมาคม 
นักข่าวฯ กล่าว
 คงจะมีข้อสรุปกันแล้วว่า เรายัง
จำาเป็นต้องมีข่าวเจาะอยู่หรือไม่ ??

ไปถึงข่าวทางโทรทัศน์ ก็จะต้องติดตาม 
เจาะ หรือนำาเสนอเนื้อหาในเชิงลึก  
ออกมาจนได้ข้อสรุปด้วย ไม่ใช่ทำาแล้ว
หายไป หรือหยุดนำาเสนอกลางคัน
 “ผมเข้าใจว่า ข่าวเจาะนั้นทำายาก 
และต้องอาศยัองค์ประกอบหลายๆ อย่าง 
จึงไม่ได้หาอ่าน หาชมได้ง่ายๆ แต่ใน
ฐานะคนรับข่าวแล้ว ผมก็มั่นใจว่า ยังคง
มีคนจำานวนมากที่อยากจะให้มีข่าวเจาะ
เกดิข้ึนอยู”่ รกัษาการผู้อำานวยการ อพวช.กล่าว
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 ด้วยธรุกจิสือ่มวลชนนบัวนัจะเป็นอตุสาหกรรมทีต้่องใช้เงนิลงทนุมากขึน้เรือ่ยๆ 
เพราะธุรกิจส่ือก็ต้องมีค่าบริหารจัดการต่างๆ โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตต่างๆ อัน
แตกต่างไปตามประเภทของสื่อมวลชน
 เช่นหากเป็นสื่ออย่างโทรทัศน์-วิทยุ ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหลักในเรื่องค่าสัมปทาน 
ค่าเช่าเวลาสถานีต้นทุนอุปกรณ์การดำาเนินงาน 
 ขณะที่หนังสือพิมพ์ ต้นทุนการผลิตหลักๆ ก็จะเป็นพวกค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ 
ต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น ส่วนเว็บไซต์ข่าวก็ดูจะมีภาระเรื่องต้นทุนการผลิตน้อยกว่า
สือ่ประเภทอืน่ๆ แต่กม็ค่ีาใช้จ่ายในส่วนอืน่ๆ ทีเ่ป็นต้นทนุการดำาเนนิงานเช่นเดยีวกนั 
 ซึง่ไมว่่าจะเป็นธุรกจิสื่อประเภทไหน จะเป็นสือ่เล็ก สื่อใหญ ่ก็ล้วนแลว้แตต่้อง
มีค่าใช้จ่ายในการประกอบการทั้งสิ้น ท�าให้ทุกสื่อก็ต้องหารายได้มาหล่อเลี้ยงองค์กร 
โดยรายได้หลักของสื่อทุกยุคทุกสมัย ก็ยังเป็นรายได้จากค่าโฆษณาที่องค์กรสื่อได้รับ
จากแหล่งต่างๆ 

อย่าให้เม็ดเงินโฆษณา

กำาหนดความเป็นไปของสื่อ

วรพล  กิตติรัตวรางกูล
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 จากภาวะการเติบโตของธุรกิจ
สื่อดิจิตอล โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีนี้ที่
เกิดทีวีดิจิตอลขึ้นมาหลายสิบช่อง ทำาให้
หลายฝ่ายทั้งคนในวงการสื่อสารมวลชน 
แวดวงโฆษณา ต่างก็บอกตรงกันว่าการ
แย่งชิงเม็ดเงินโฆษณาอุตสาหกรรมส่ือ
นับวันจะยิ่งแข่งขันกันมากข้ึน เพราะ
ธุรกิจสื่อกลายเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง
มากขึ้นทุกที จนหลายคนก็อดเป็นห่วง
ไม่ได้ว่า การแข่งขันดังกล่าวจะมีผลต่อ
การนำาเสนอข่าวสาร ความคิดเห็นการ
วิพากษ์วิจารณ์ของสื่อต่อประเด็นหรือ
สถานการณ์ต่างๆ หรือไม่ บางฝ่าย
ก็เกรงสื่อจะเซ็นเซอร์ตัวเอง เพ่ือแลก
กับการได้โฆษณาจึงไม่วิพากษ์วิจารณ์
หรือเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมา เพราะ
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบาง
องค์กรหรือคนบางกลุม่ เช่น นกัการเมอืง 
พรรคการเมือง โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาล 
เพื่อจะได้โฆษณาของภาครัฐ ท่ีแต่ละปี 
จะมีเม็ดเงินโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ใช่
น้อย หรอืการไม่เสนอข่าวหรอืแสดงความ
เหน็อย่างตรงไปตรงมากบัธรุกจิบางอย่าง 
เพ่ือหลกีเลีย่งการถกูยกเลิกการโฆษณา 
 จุดนี้เป็นส่ิงท่ีท้าทายการท�างาน
ของคนวงการสื่ออย่างมาก เพราะเมื่อ
ธรุกจิสือ่เป็นธรุกจิทีม่ต้ีนทนุการประกอบ
การสูงมากขึ้น ขณะเดียวกัน การแข่งขัน 
เพื่อแย่งชิงคนอ่าน คนดู คนฟัง หรือ
คนติดตามข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ก็
ต้องแข่งขันกันอย่างหนัก แล้วจุดสมดุล 
ระหว่างธุรกิจกับความเป็นมืออาชีพของ
สื่อ จะมีจุดสมดุลอย่างไร 
 หลายคนไม่ใช่แค่คนในวงการสื่อ
ต่างก็ตั้งค�าถามเรื่องนี้กันไม่น้อย เพราะ
ดูแล้ว ต่อให้มีการปฏิรูปสื่ออย่างไร ยัง
ไงเสยี ธรุกจิสือ่ กย็งัจ�าเป็นต้องพึง่รายได้
จากโฆษณาเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยง
ธุรกิจเช่นเดิม 
 มีข ้อมูลที่น ่าสนใจ ภาพรวม
อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2558 จาก

การเปิดเผยของนางวรรณี รัตนพล 
นายกสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจ
สื่อแห่งประเทศไทย หรือ MAAT เมื่อ
ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ที่ระบุว่า ในปี 2558 
คาดว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะเติบโต 
4-5% มีมูลค่า 1.41 แสนล้านบาท 
จากป ัจจัยภาพรวมเศรษฐกิจมีแนว
โน้มดีขึ้น เห็นได้จากตัวเลขคาดการณ์
จีดีพีปีนี้เติบโตท่ี 3-4.5% อีกท้ังการ
ออกอากาศโทรทัศน ์ระบบดิจิตอล 
(ทีวีดิจิตอล) ช่องใหม่ในปีท่ีผ่านมา 
พบว่าหลายช่องมีการลงทุนคอนเทนต์
เพ่ิมเติมหวังขยายฐานผู้ชม เพิ่มเรตติ้ง
และปรับราคาโฆษณา นอกจากนี้ยังมี 
ป ัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของ
จำานวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชีย
ลมเีดยี ส่งผลให้มสีนิค้าและเอเยนซีส่นใจ
ใช้งบผ่านสื่อดิจิตอล ออนไลน์เพิ่มขึ้น 
 “โดยตัวเลขจากสมาคมโฆษณา
ดิจิตอลปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,863 ล้านบาท 
เติบโต 38% ปีที่ผ ่านมาทีวีดิจิตอล 
มีตัวเลขโฆษณาอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท 
ต�่ากว่าทีวีอนาล็อกเดิมท่ีมีโฆษณา 6.3 
หมื่นล้านบาท แต่ทีวีดิจิตอลช่วยสร้าง
สสีนัให้กบัอตุสาหกรรมได้อย่างด ีเพราะ

ช่วยกระตุ้นให้คนหันกลับมาดูทีวีเพิ่มขึ้น 
เพราะมรีายการให้เลอืกหลากหลาย เช่น
เดียวกับอินเตอร์เน็ตที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และบริการความเร็วสูง
ท�าให้การเสพส่ือประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว” นางวรรณีกล่าว
 ขณะทีน่างสาวพเยาว์ ธรรมธรีสนุทร 
หวัหน้าฝ่ายวางแผนกลยทุธ์สือ่ทวี ีบริษัท 
มายด์แชร์ ประเทศไทย จำากดั กล่าวว่าปี
นีท้วีดีจิติอลกลุม่ผูน้ำาเรตติง้ ประกาศปรบั
ราคาขึ้น 100-300% นอกจากนี้มีโอกาส
ที่งบโฆษณาจากทีวีอนาล็อกรายเดิม 
จะย้ายมายงัทวีดีจิติอลเพิม่ขึน้ ประเมนิว่า 
ปีนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาน่าจะ
กลับมาเติบโตในอัตรา 5% จากปัจจัย
ดังกล่าวมองว่างบโฆษณาสื่อทีวีทุกช่อง
ทางปีนี้จะอยู่ที่ราว 8 หมื่นล้านบาท โดย
ทีวีดิจิทัลจะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น 200-300% 
จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีมูลค่าท่ี 1.2 หมื่น
ล้านบาท
 จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น จะเหน็
ได้ว่า ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาหลักๆ 
นับจากนี้คือไม่ใช่แค่ปี 2558 แต่คงเป็น
ไปแบบนี้อีกหลายปี ธุรกิจหลักต่างๆ 
ทั้งกลุ่มสินค้า อุปโภค บริโภค รถยนต์ 
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สินค้าไอที ฯลฯ พบว่านักการตลาด นัก
โฆษณาต่างก็มองตรงกันว่า ส่วนใหญ่จะ
เทเม็ดเงินไปที่ทีวีดิจิตอลกันในปีนี้ค่อน
ข้างมาก คอือาจไม่ได้ถงึกบัเทไปทัง้หมด 
แต่อัตราส่วนจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ โดย
ในปีนี้ 2558 ก็มีการมองกันว่า เม็ดเงิน
โฆษณาจะเข้าไปในธุรกิจทีวีดิจิตอลเพ่ิม
ขึน้จากปีท่ีแล้วประมาณไม่ตำา่กว่า 20 -30 
เปอร์เซ็นต์ จึงไม่แปลกที่จะมีทีวีดิจิตอล
บางช่องประกาศข้ึนค่าโฆษณาในปีน้ีไป
แล้ว บางช่องถึงกับขึ้นค่าโฆษณาเท่าตัว
เลยทีเดียว 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าว ที่ดู
เหมือนเอเยนซี่โฆษณาต่างๆ จะมุ่งแต ่
ให ้ความสำาคัญกับธุรกิจส่ือประเภท
ดิจิตอล จนดูเหมือนกับว่าธุรกิจสื่ออื่นๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือวิเคราะห์ข่าว 
สถานีวิทยุที่เป็นคลื่นข่าว เว็บไซต์ข่าว 
อาจไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆ ของบริษัท
เอเยนซี ่ในการลงโฆษณา-ประชาสมัพนัธ์ 
หรืออย่างไร เป็นคำาถามท่ีหลายคนซึ่ง
ไม่ใช่แค่คนในวงการสื่อ ก็ล้วนเคยตั้ง
คำาถามแบบนี้?
 ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ถามว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนกับการท่ีบริษัท 
เอเยนซี่ ดูจะเทความสนใจไปท่ีส่ือ

ดิจิตอลเช่นนี้ เพิ่งเกิดขึ้นหลังการมีทีวี
ดิจิตอลหรือไม่ คำาตอบก็คือ ไม่ใช่ แต่
จะพบว่าในช่วงปลายปี หรือต้นปี ของ
ทุกๆ ปี ก็จะมีการคาดการณ์เรื่อง 
เม็ดเงินโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เอเยนซี่
จะแพลนไว้ในแต่ละปี ออกมาทำานองนี้
เสมอ โดยก่อนที่จะมีทีวีดิจิตอล สื่อหลัก 
ที่บริษัทเอเจนซ่ี จะให้ความสำาคัญมาก
เป็นพิเศษในการแพลนโฆษณาก็คือ ทีวี 
เป็นอันดับหนึ่งแบบนี้ทุกปี แล้วก็ตาม
ด้วยสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ป้ายบิลบอร์ด การประชาสัมพันธ์ การ
ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต-โฆษณาทาง
โซเชียลมีเดีย 
  ดั งนั้ น คนทำ า ส่ือ โดยเฉพาะ 
สื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่สื่อทีวีดิจิตอลก็ไม่ต้อง
ถึงกับไปตื่นเต้นอะไรมากว่า ต่อไปนี้
เม็ดเงินโฆษณาท้ังหมดจะไหลไปอยู่ท่ี 
ทีวีดิจิตอลจนหมด แล้วสื่ออื่นๆ จะ
เกิดปัญหา เพราะในความเป็นจริงแล้ว  
ส่ือแต่ละประเภทก็มีจุดแข็ง-จุดอ่อน 
ข ้อดี -ข ้อเสียแตกต ่างกันไป ใช ่ว ่า  
คนไทยทั้งประเทศจะบริโภคติดตาม
ข่าวสาร กันจกทีวีดิจิตอลอย่างเดียว  
สื่ออื่นๆ ไม่ติดตามกันเลย 
 ท่ีส�าคัญก็คือ คนท�าส่ือก็ไม่ควร 

ให้ความส�าคัญกับเรื่องเรื่องโฆษณาที่จะ
มีเข้ามาในองค์กรมากจนเกินเหตุ จนลืม
หลกัการของความเป็นสือ่ทีถู่กต้อง ไม่ว่า
จะเป็นบทบาทหน้าที่การเสนอข่าวอย่าง
รอบด้าน ต้องท�าหน้าที่ความเป็นสื่อโดย
ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่มีการหาประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเสนอ
ข่าวสาร ต้องเสนอข่าวสารโดยยึดถือผล
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักมากกว่า
ผลประโยชน์ทางธุรกิจและการเมือง 
เพราะสุดท้ายหากสื่อมัวแต่คิดถึงเรื่อง
ก�าไร ขาดทุน มัวแต่คิดเรื่องเงินโฆษณา 
จนละเลยการท�าหน้าที ่มกีารเซน็เซอร์ตวั
เองเพราะกลัวจะไม่ได้โฆษณา วันหนึ่ง 
สังคมก็ต้องประจักษ์ว่า สื่อที่มีลักษณะ
ดังกล่าว ไม่ใช่สื่ออีกต่อไป แต่เป็นสื่อที่
ท�าเพือ่ธรุกจิไม่ใช่สือ่เพือ่สงัคม ซึง่หากถงึ
วนันัน้ สือ่ทีมี่ลกัษณะเช่นนัน้ก็จะเสือ่มไป
เอง แล้วสุดท้าย อย่าว่าแต่จะหาโฆษณา
เข้ามาเลย แม้แต่การด�ารงอยู่ขององค์กร
ก็อาจมีปัญหา!
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 เปรียบกับชีวิตคน การเดินทางของชีวิตมาถึงวัย 60 ปี ย่อมต้องผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านสุข-ทุกข์มา 
นบัไม่ถ้วน การเดนิทางตามเส้นเวลาของ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย ในวนัทีค่รบรอบ 60 
ปี บริบูรณ์ในปี 2558  ก็เช่นกัน
 ถ้าปักหมุดวาระครบรอบ 60 ปี แล้วนั่งไทม์แมชีนย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้น สำารวจเจตนารมณ์การ
ก่อตั้ง พบว่า สมาคมนักข่าวฯ  ในปัจจุบัน เกิดจากการควบรวมของ 2 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ได้แก่ 
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (ก่อตั้งปี พ.ศ.2498) กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ก่อตั้งปี 
พ.ศ.2508) ซึ่งเพิ่งมาผนวกกันในปี พ.ศ.2543 
 หรือราว 15 ปีนี้เอง ที่ 2 สมาคมรวมกันเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยภายใต้
โครงสร้างการบริหารและการดำาเนินการต่างๆ ในปัจจุบัน

3 คน 3 รุ่น มองหลังแลหน้า 

60	ปี	สมาคมนักข่าวฯ อังศุมาลิน บุรุษ
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•15 ปีหลังรวม 2 สมาคมเป็นหนึ่งเดียว 
 “การรวมตัวนี้มี เป ้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร
วิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้สามารถทำา
หน้าที่ผดุงไว้ซ่ึงมาตรฐานทางวิชาชีพ 
และจริยธรรมของสือ่มวลชนไทยได้อย่าง
เข้มแข็งยิ่งขึ้น” 
 คอืคำาอธบิายวตัถปุระสงค์ของการ
ควบรวมที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสมาคม
นักข่าวฯ  ในปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์เป็น
สถาบันหลักของผู้ประกอบอาชีพสื่อสาร
มวลชน และมีนโยบายการดำาเนินงานใน 
4 เรื่อง 
 กล่าวคอื 1) พฒันาความเป็นปึกแผ่น 
ขององค์กรวิชาชีพ 2) ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่น
ในจริยธรรมและความเป็นกลาง เพ่ือให้
เกิดการยอมรับและน่าเช่ือถือในวิชาชีพ
ต่อสังคม 3) พัฒนาการประกอบวิชาชีพ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อนำาไปสู่การเป็น
ผู้นำาทางความคิด และ 4) สร้างและ 
ส ่งเสริมความสัมพันธ ์อันดีระหว ่าง 
สมาคมฯ สมาชิก องค์กรผู ้ประกอบ
ธุรกิจสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพใน
ต่างประเทศ
 อย่างไรก็ตาม หลายปีที่ผ่านมา 
จำานวนสมาชิกของสมาคมนักข่าวฯ เพิ่ม
มากขึ้น การทำาข่าวเผยแพร่ท้ังแบบ
ออนไลน์ และแบบออฟไลน์ ส่วนรูปแบบ 
การสื่อสารมีความหลากหลายตาม
เทคโนโลยีเว็บไซต์ 3.0 และการส่ือสาร
ผ่านคลื่นความถี่ 3G (และกำาลังเป็น 4G 
ในเร็วๆ นี้) รวมบริบทสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองไทย อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของการปฏิรูปประเทศ
 คำาถามคือ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
ความคาดหวังของคนข่าวต่อสมาคม 
นักข่าวฯ เป็นอย่างไร
• ความภูมิใจของคนรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมงาน
กับสมาคมฯ
 “สุมนชยา จึงเจริญศิลป์” หรือ 
“ปรางค์” ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวต่างประเทศ 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นนักข่าวรุ่นใหม่ 
ประสบการณ์ทำางาน 6 ปี ในสายข่าว 
ต ่างประเทศ และปัจจุบันช ่วยงาน 
สมาคมฯ  ในหน้าที่อนุกรรมการฝ่าย 
ต่างประเทศ โดยมส่ีวนร่วมในการดำาเนนิ
โครงการหลกัสตูร “ความรูเ้รือ่งความเป็น
ประชาคมอาเซยีนสำาหรบัสือ่มวลชน” ซึง่
ในปี 2558 จะทำาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว
 เธอได้ถ่ายทอดความรู ้สึกและ
ความคาดหวังต่อสมาคมฯ ไว้ว่า แม้ใน
ก้าวแรกทีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิสมาคมฯ จะ
เข้ามาด้วยความรู้สึกว่า ก็ตามๆ รุ่นพี่ใน
กองบรรณาธกิารทีใ่ห้สมคัรเข้ามารบัสทิธิ
ประโยชน์ เช่น การรักษาพยาบาล การ
ประกันอุบัติเหตุ แต่เม่ือได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกิจกรรมฝึก
อบรม ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน โครงการ
พิราบน้อย ฯลฯ หลายครั้งเข้า ก็รู้สึกว่า
ตัวเองโชคดีที่มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ได้
พฒันาทกัษะการทำางาน ซึง่เป็นประโยชน์
ทั้งต่อตัวเองและองค์กรต้นสังกัด
 “ตั้ งแต ่ป ี แรกที่ เ ข ้ าทำ า งานที่ 
สยามรั ฐ  หนู ก็ ส มัคร เป ็ นสมา ชิก 
สมาคมฯ และมโีอกาสร่วมกจิกรรมหลาย
อย่าง จนวันหนึ่งก็รู้สึกว่า ได้รับโอกาส
พัฒนาทักษะของตัวเองมามากแล้ว  
พอมีพี่ๆ ในสมาคมฯ ชวนให้มาช่วยงาน
ในอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ก็ยินดี
มาก และโชคดีด้วยที่หนูอยู่ในองค์กรที่มี
วิสัยทัศน์สนับสนุนการพัฒนาทักษะและ
องค์ความรู ้ให้เรามเีวลามาร่วมโครงการ 
ซึ่งหนูแฮปปี้มากๆ”
 เธอบอกด้วยว่า จากประสบการณ์
ส่วนตวั ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นอาชพีผูส้ือ่ข่าว 
เธอได้เห็นว่า สมาคมนักข่าวฯ มีหลาย
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง 
 ส ่วนบทบาทที่สมาคมฯ เป ็น
ศูนย์กลางการกำากับดูแลสื่อสารมวลชน 
ให้ปฏบิตังิานบนความรบัผดิชอบ กท็ำาได้
น ่าพอใจภายใต ้สถานการณ ์ต ่างๆ  
ที่ผ่านมา

 “สื่อมวลชนเป็นฐานันดรที่ 4 เรา
ถูกควบคุมดแูลทัง้จากกฎหมาย จากสภา
การหนังสือพิมพิมจากสมาคมฯ เพื่อให้
เราทำางานบนมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งถ้า
เราทำาหน้าทีส่ือ่มวลชนของเราได้เข้มแขง็ 
สังคมนี้ก็จะเป็นสังคมที่แข็งแรงและเป็น
สังคมที่ดีได้”
•นักข่าวเจนฯ วาย ไยไม่สนใจสมาคมฯ 
 ทั้งนี้ทั้งนั้น เธอสะท้อนความคิด
ของนกัข่าวรุน่เจนฯ วาย (เกดิปี พ.ศ. 2521 
-2536) ว่า ในนกัข่าวรุน่เดยีวกนัน้ัน หาได้
น้อยมาก ทีจ่ะเข้ามาคลกุคลกีบัสมาคมฯ 
และจากท่ีได้สอบถามเพื่อนๆ ก็พบว่า 
หลายคนมองว่า สมาคมนักข่าวฯ ไม่ได้ 
ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขา ดังนั้น 
เขาจึงเลือกจะมองอยู ่ห ่างๆ ซึ่งน ่า
เสียดายมากท่ีคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้มา
สัมผัสกับรุ ่นพี่ๆ จากสำานักข่าวต่างๆ 
ในสมาคมฯ
 “เรื่องนี้เป็นช่องว่างหนึ่งที่ต ้อง
คิดหาทางแก้ไข เพราะคนรุ่นๆ หนู ที่
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักข่าวฯ 
น้อยมากๆ หนจูงึอยากให้สมาคมฯ เข้าถงึ 
เข ้าใจ คนเหล ่านี้ว ่าจะทำาอย ่างไร
ให ้ เขารู ้สึกว ่า เขาเป ็นสมาชิกของ 
สมาคมฯ มากกว่านี้ บางคนที่เคยถามๆ 
เขาสะท้อนว่า เขาไม่รูส้กึว่าสมาคมฯ เป็น
ตัวแทนวิชาชีพเลย”
 ทั้งที่ ในทางปฏิบัติ เธอเห็นว่าพี่ๆ 
กรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าทีห่ลายๆ 
คนพยายามทำาโครงการและกจิกรรมเพือ่
สานสมัพนัธ์สมาชกิ ทัง้ในด้านสวัสดิการ
และการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
 “อยากให้เพื่อนๆ เข้ามาร่วม
กิจกรรมของสมาคมฯ อย่างท่ีหนูได้มา
สัมผัส เพราะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้
เรียนรู ้ประสบการณ์จากพี่ๆ นักข่าว
คนอื่นๆ นอกเหนือจากพี่ๆ ในกอง
บรรณาธิการของเรา งานสมาคมฯ เป็น
งานอาสา ถ้ามีเพื่อนๆ นักข่าวรุ่นใหม่
เข้ามาช่วยงานกนัมากๆ กน่็าจะสนุกมาก
ขึ้น” 
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กถ็กูสัง่มาจากกองบรรณาธกิารต้นสงักัด
และนายทุนสำานักข่าวแต่ละแห่งด้วยเช่น
กัน
 “เท่าที่ผมสังเกต เดี๋ยวนี้มีนักข่าว
รุ่นใหม่ที่เข้ามาในอาชีพนี้ จะมีสัก 30% 
เท่านั้น ที่เข้ามาแบบอยากเป็นนักข่าว
จริงๆ เข้ามาเพราะมีอุดมการณ์ อยาก
การทำางานข่าว ไม่ใช่แค่เห็นว่าอาชีพนี้
มันเท่ หรือได้พีอาร์ตัวเอง ซึ่งคน 30% นี้ 
เป็นกลุ่มที่สมาคมนักข่าวฯ ควรจะสร้าง
สายสัมพันธ์ไว้เป็นแนวร่วมได้ แล้วถ้า
สมาคมฯ จะมีโครงการหรอืหลกัสตูรทีจ่ะ
ทำาให้เขาได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
ได้ ก็น่าจะทำาให้เป็นประโยชน์” 
• ทบทวนบทบาทรับการเปลี่ยนแปลง
 ข้ามมาทางฝั ่งนักข่าวรุ ่นใหญ่ 
“ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์” หรือ “เก๊ะ”  
ผู้อำานวยการสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และอดีต
นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่ง
ประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2552, 2553) ให้
ความเหน็ว่า บทบาทของสมาคมนกัข่าวฯ  
ใ นป ั จ จุ บั น ต ้ อ ง ป รั บ ตั ว ต า มก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 “จากยุคก่อตั้งถึงปัจจุบัน สังคม
เปล่ียนแปลงไปสูงมาก และสถานะของ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนก็เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก หากสมาคมนักข่าวฯ ไม่ปรับ
บทบาทให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
เหล่านี้ ก็อาจต้องจบบทบาทไปอย่าง
รวดเร็ว”
 เมื่อมองย้อนไปที่การรวมตัวเป็น
สมาคมนักข่าวฯ เมื่อ 60 ปีก่อน สมาชิก
หลักมาจากนักหนังสือพิมพ์ และองค์กร
วิชาชีพแห่งนี้ก็เป็นองค์กรหลักในการ
ต่อสู้ด้านสิทธิและเสรีภาพ เพื่อต่อสู้กับ
รัฐบาลในขณะนั้น หรือต่อสู้กับรัฐบาล
เผด็จการ  
 ต ่างจากป ัจจุบันที่จำานวนนัก
หนังสือพิมพ์ก็หดตัวลงเรื่อยๆ รวมถึง
กลุ่มผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์และคน

• ลดบทบาทก�ากับดูแล-เพ่ิมบทบาท
พัฒนาสมาชิก
 แต ่สำ าหรับนักข ่าวรุ ่นกลางที่
คลุกคลีกับสมาคมนักข่าวฯ มาหลายปี 
“ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม” หรือ “โหน่ง” หัวหน้า
ข่าวการเมืองและท่ัวไป หนังสือพิมพ์
โพสต์ทเูดย์ และอดตีบรรณาธกิารจุลสาร
ราชดำาเนิน อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
สมาคมฯ 
 สะท้อนบทบาทของสมาคมฯ ใน 3 
ด้าน ได้แก่ บทบาทต่อสมาชิก บทบาท
ต่อวชิาชพีสือ่สารมวลชน และบทบาทต่อ
สังคมว่า ที่ผ่านมา บทบาทของสมาคมฯ 
ต่อสมาชิก ในเรื่องสวัสดิการ ความ 
ช่วยเหลือแก่เพื่อนนักข่าว ได้พัฒนาและ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาเป็นระยะๆ 
ได้แก่ เรือ่งสขุภาพ ซึง่ล่าสดุมคีวามตกลง
กบัโรงพยาบาลเพิม่ขึน้หลายแห่ง ในเรือ่ง
การทำาฟัน การรักษาพยาบาล 
 ด้านการพัฒนาทักษะการทำางาน 
และโครงการแลกเปลี่ยนดูงานในต่าง
ประเทศ หากสามารถขยายความร่วมมอื 
และเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีศักยภาพ
ได้มีโอกาสร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ก็น่าจะ
มีประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจ เปิด
โลกทัศน์ให้กับนักข่าว รวมไปถึงเรื่อง
สวสัดภิาพของเพือ่นนกัข่าว เช่น ในกรณี
สมาชกิสือ่ในต่างจังหวดั ทีป่ระสบปัญหา
เรือ่งการจ้างงาน การฟ้องร้อง กรณต่ีางๆ 
“ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวฯ ก็ถือว่าทำา
เรื่องเหล่านี้ได้ค่อนข้างครอบคลุมและ
พัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ”
 ส่วนบทบาทต่อวิชาชีพสื่อสาร
มวลชนนั้น ยอมรับว่า สมาคมนักข่าวฯ 
มีช่องว่างที่ไม่สามารถกำากับควบคุม
สมาชิก หรือองค์กรสมาชิกได้ทั้งหมด 
ยิ่งในช่วงหลังๆ ท่ีมีสถานการณ์ขัดแย้ง
ภายในประเทศ การกำากับควบคุมก็ยิ่ง
ทำาได้ยาก ดังนั้นทั้งในช่วงที่ผ่านมาและ
ในระยะข้างหน้า การทำางานของสมาคมฯ 
จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการส่ือสาร

และรักษาพื้นที่การแสดงจุดยืน เพื่อ 
ลดแรงกระทบกับจุดยืนของสมาชิกด้วย
 ขณะเดยีวกนั ปัจจบุนัมสีือ่ใหม่ ทัง้
ออนไลน์ ดิจิตอลทีวี การกำากับดูแลของ
สมาคมฯ จึงคาบเกี่ยวทับซ้อนกับองค์กร 
อื่นๆ มากข้ึน จึงมีผลให้บทบาทใน
ด้านการกำากับดูแลสมาชิกของสมาคมฯ  
ลดลง แล้วเปล่ียนเป็นการให้สังคมมา
กำากับแทน
 “ที่ผ ่ านมา สมาคมนักข ่าวฯ 
พยายามเข้าไปกำากับและดูแลในเรื่อง
จริยธรรมทางวิชาชีพของสมาชิก แต่ยิ่ง
กำากับ ก็ย่ิงเกิดช่องว่าง ส่วนตัวผมมอง
ว่า เรื่องนี้มันเลยบทบาทของสมาคมนัก
ข่าวฯ  ไปแล้ว และสิ่งที่จะกำากับการ
ทำางานของสื่อมวลชนได้ก็คือ สังคม ยิ่ง
ในการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารปัจจุบันที่มี
ส่ือออนไลน์มากมาย พลังสังคมที่ตรวจ
สอบถ่วงดลุกนัเอง จงึมบีทบาทอย่างมาก 
ส่วนสมาคมนักข่าวฯ ควรไปเล่นบทบาท
วางโครงร่างการปฏิรูปสื่อมากกว่า”
 โดยเฉพาะในยคุของความขดัแย้ง 
ทางสังคม การเมือง มาสู่ยุคการปฏิรูป
ประเทศ ประเด็นการปฏิรูปสื่อก็ยัง
ต ้องพูดกันอยู ่ เพราะต้องตระหนัก
ว่า ส่ือมวลชนย่อมถูกคาดหวังให้เป็น 
กลาง ดงันัน้การจะชีน้ำา หรอืเล่นบทบาท
ใดมากเกินไป ในบางครั้งก็อาจจะกลาย
เป็นผลกระทบด้านลบได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ต้องระมัดระวัง
 เขาทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า เป็นเรื่อง
จำาเป็นที่สมาคมนักข่าวฯ จะทำาหน้าที่
สร้างแรงบันดาลใจ หาโครงการแลก
เปลี่ยน หรือคอร์สอบรมทั้งในและต่าง
ประเทศให้สมาชกินกัข่าวได้เปิดโลกทศัน์ 
และดึงนักข่าวรุ่นใหม่ นักข่าวภาคสนาม
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อให้นัก
ข่าวได้มีทักษะการทำางาน มีแรงบันดาล
ใจในอาชีพ ไม่ใช่ทำางานรูทีน ทำาข่าว
ตามกระแส ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่อาจโทษที่ตัว
นักข่าวได้ เพราะการทำางานของพวกเขา
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• ปลุกลงทุนทรัพยากรบุคคลคนข่าว
 สดุท้าย “ประสงค์” ตอบคำาถามถงึ
บทบาทของสมาคมนกัข่าวฯ ต่อสงัคม ไว้
ว่า สิง่ทีเ่ขาเหน็ว่าสำาคญัและจำาเป็นอย่าง
ยิง่คอื สมาคมนกัข่าวฯ น่าจะมบีทบาทใน
การพัฒนาคนในวงการข่าวทั้งระบบให้
นำาเสนอข่าวสารทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคมให้
มากที่สุด ไม่ใช่ปล่อยให้นำาเสนอแต่ข่าว
สถานการณ์  ข่าวละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือข่าวไร้สาระ
 “เป็นเรื่องสำาคัญที่บุคลากรข่าว
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพ ยกระดับ
ศักยภาพ คนข่าวต้องปรับตัวเองให้
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง
นอกจากสมาคมนกัข่าวฯ จะมบีทบาทใน
ด้านการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพสื่อแล้ว 
องค์กรสื่อแต่ละแห่ง ก็น่าจะจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อลงทุนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มากกว่าที่ผ่านมาด้วย”
 เพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การสร้างภูมิคุ้มกันจากภายใน
ด้วยการ “ต่อยอด” ทางปัญญาและทกัษะ
ให้แก่นกัข่าวหรอืสือ่สารมวลชนให้เท่าทนั 
กับกระแสสังคม จะทำาให้สื่อมวลชนมี
ความน่าเชื่อถือ มีศักดิ์ศรี มากกว่าจะ
ปล่อยให้สังคม “สื่อ” ถูกเติมด้วย เ...ม 
อย่างท่ีถูกล้อเลียนและเห็นในโซเชียลมี
เดียทั่วไป

ทำาข่าวหนังสือพิมพ์ นับวันก็ย่ิงอ่อนแรง
ลง ยิ่งถ้าดูตัวเลขสัดส่วนการโฆษณาลง
สื่อสิ่งพิมพ์ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ลด
ลงจาก 25% เหลือ 14% ในปัจจุบัน ก็
สะท้อนถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ใน
ระดับหนึ่งแล้ว
 แต่ส่วนที่เพ่ิมข้ึนคือ ส่ือโทรทัศน์ 
ทุกวันนี้มีนักข่าวโทรทัศน์เกิดข้ึนจำานวน
มากตามโครงสร ้างการจัดสรรคลื่น
ความถี่และดิจิตอลทีวี แต่ข ้อบังคับ
ของสมาคมนักข่าวฯ กลับยังให้นักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ หรือแม้แต่นักข่าวสื่อ
ออนไลน์ เป็นได้เพียงสมาชิกวิสามัญ 
ไม่ใช ่สมาชิกสามัญ เหมือนนักข ่าว
หนงัสอืพมิพ์ และกรรมการบรหิารสมาคม
นักข่าวฯ ก็ยังเป็นคนจากหนังสือพิมพ์
เป็นหลัก ทั้งที่น่าจะเปิดให้สื่อรูปแบบ 
อื่นๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วย
 “นักข่าวรุ่นใหม่ในสื่อออนไลน์ก็
ยังไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้ 
อย่างที่สำานักข่าวอิศรา คนที่เป็นสมาชิก
สามัญของสมาคมนักข่าวฯ ก็มีแต่คน
เก่าๆ ท่ีทำาหนังสือพิมพ์มาก่อน แต่คน
รุ่นใหม่ที่มาอยู่ส่ือออนไลน์ก็เป็นไม่ได้ 
เพราะข้อบงัคบัไม่เปิด นีเ่ป็นตวัอย่างเรือ่ง
บทบาทของสมาคมนกัข่าวฯ ต่อสมาชกิ”
 แล้วหากจะพูดถึงบทบาทของ
สมาคมนักข ่าวฯ ต่อวิชาชีพส่ือสาร
มวลชน ป ัจจุบันวิชาชีพสื่อมวลชน 
ถกูท้าทายอย่างมากต่อการทำาหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบในการทำางาน ต่างจาก
สมัยก่อนที่เห็นชัดเจนว่าการต่อสู ้ของ
สมาคมนักข่าวฯ และวิชาชีพสื่อคือ การ
ต่อสู้กับเผด็จการ ต่อสู้กับอำานาจรัฐ 
 แต่ปัจจุบัน เผด็จการและทุนเป็น
ส่ิงท่ีมีความทับซ้อนกันอยู่ มีทั้งทุนรัฐ
และทุนเอกชน แล้วการประกอบกิจการ
ส่ือสารมวลชนให้อยู ่รอดในเชิงธุรกิจ 
เจ้าของสำานักพิมพ์ต้องคิดหนักหากจะ
ลุกขึ้นมายืนฝั่งตรงข้ามใคร ส่วนนักข่าว
ก็เป็นลูกจ้างที่ต้องอยู่รอด ไม่กล้าลุกขึ้น
สู้กับนายทุน
 “ปัญหาการแทรกแซง ครอบงำา
ส่ือฯ ในปัจจุบันมันจึงซับซ้อน ไม่ได้
ขาว-ดำา ชัดเจนอย่างเมื่อ 60 ปีก่อน 
และหากสื่อมวลชนคนใดคิดจะลุกขึ้นมา
ต่อสู้ เรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพ คุณจะ
ถูกสวนหมัดทันที หากคุณอยู่ในองค์กร
สื่อที่ผูกกับฝ่ายการเมือง หรือถูกใช้เป็น
เครื่องมือทางการเมือง ซึ่งความซับซ้อน
น้ีทำาให้ความหมายของการต่อสู้ต่างๆ 
ของสื่อ ไม่ได้รับการยอมรับและอาจถูก
ปฏิเสธเสียด้วยซำ้า”
 ปมเหล่านีจึ้งเป็นสิง่ทีป่ระสงค์บอก
ว่า มันไม่ใช่ภาระของสมาคมนักข่าวฯ 
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่มันเป็น
หน้าท่ีของผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสาร
มวลชนทกุคน ทีต้่องคดิทบทวนและปรบั
เปล่ียนบทบาทตัวเองให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
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 ดังที่ทราบกันดีว่า ชะตากรรมของวงการสื่อสารมวลชนไทย ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลักเป็นสำาคัญ 1 รัฐ 1 ทุน และ 
1 เทคโนโลยีการสื่อสาร
 และเส้นทางสู่ “อนาคต” ย่อมมีรากฐานจาก “อดีต”
 ปี 2557 เป็นปีที่วงการสื่อสารมวลชนไทยต้องเผชิญกับความผันผวนรุนแรง 
 เพราะทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ
 ด้านรัฐ เมื่อ คสช.เข้ายึดอำานาจ มีการใช้กำาปั้นเหล็กออกประกาศและคำาสั่งเพื่อจำากัดเสรีภาพสื่อ ใช้กฎอัยการศึก
ปิดทีวแีละวทิยหุลายแห่ง มกีารเรยีกบรรณาธกิาร-นกัข่าวบางสือ่เข้าปรบัทศันคตใินค่ายทหาร รวมถงึการขอความร่วมมือ
ให้ถอด “รายการ-พิธีกร” บางรายการ-บางคนออก (กรณีที่ชัดเจนคือขอให้ “ณาตยา แวววีรคุปต์” ยุติการจัดรายการเสียง
ประชาชน ในไทยพีบีเอส)
 นำาไปสู่การเซ็นเซอร์ตัวเอง-งดเว้นการนำาเสนอข่าวบางอย่าง ทั้งเพื่อเลี่ยงการทำาผิดกฎอัยการศึก และเลี่ยงการถูก
ตบเท้าเข้ามาขอความร่วมมือถึงสำานักงาน
 ขณะที่คณะผู้ยึดอำานาจยังได้ตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาจัดโครงสร้างประเทศใหม่ โดยสื่อมวลชนเป็น 1 ใน 11 หัวข้อที่
ถูกวางไว้ให้ต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน

อนาคตบนทาง	3	แพร่ง

“สมาคมฯ-สื่อ-นักข่าว”

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์
ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ
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 ด้านทุน หลายองค์กรมีรายได้ลด
ลงอย่างมีนัยสำาคัญ จนต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในกันขนานใหญ่ ทั้งลด
จำานวนคนด้วยการเออร์ลี่รีไทร์ (เช่น 
หนังสือพิม์มติชน, โพสต์ทีวี) ทั้งแยกการ
บรหิารจดัการให้ชดัเจนยิง่ขึน้ (เช่น นสพ.
เดลินิวส์ กับนิวทีวี) 
 แม้จะมคีวามพยายามแสวงหาราย
ได้จากช่องทางใหม่ๆ โดยเฉพาะจากช่อง
ทางสือ่ออนไลน์ อย่างเวบ็ไซต์ แต่กย็งัไม่
สามารถทดแทนรายได้ทีเ่สยีไปได้มากนกั
 ขณะที่ทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ที่
เริ่มออนแอร์ช่วงกลางปี ก็ต้องเผชิญ
ปัญหาโฆษณาไม่เข้า เพราะเรตติ้งไม่มี 
เนื่องจาก กสทช.ดำาเนินงานล่าช้า จนยัง
รับชมได้ไม่ทั่วประเทศ

 ด้านเทคโนโลยี องค์กรสื่อดั้งเดิม
ต้องเผชิญกับความท้าทายจากส่ือใหม่ 
โดยเฉพาะจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่าง 
เฟซบุก๊ ทวติเตอร์ อนิสตาแกรม ฯลฯ ทีไ่ม่
เพียงทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
ยังถูกตั้งคำาถามเรื่องความน่าเชื่อในการ
ทำาหน้าที ่เมือ่หลายข่าวทีน่ำาเสนอออกมา
ถูกจับผิด-ตรวจสอบอย่างเข้มข้น
 ถงึองค์กรสือ่หลายแห่งจะพยายาม
“เชื่อม” โลกออนไลน์-ออฟไลน์ ด้วยการ 
หยิบเนื้อหาที่ถูกนำาเสนอในโซเชียล
เนต็เวร์ิกไปนำาเสนอต่อ แต่กย็งัไม่ชดัเจน
ว่าจะสามารถดึงผู้อ่านให้กลับมาเสพสื่อ
ดั้งเดิม อย่าง หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ  
ได้มากน้อยแค่ไหน
 ทั้งหมด คือสถานการณ์ที่สื่อ
ต้องเผชิญในปี 2557 ซ่ึงท้ัง “ผันผวน- 
หนักหน่วง” ท่ีแน่นอนว่าจะส่งผลต่อไป
ทั้งปีนี้และปีต่อๆ ไป

 จนอย่าว่าแต่จะให้มองเลยว่า ใน
อกี 5-10 ปีข้างหน้า สือ่ไทยจะอยูอ่ย่างไร 
หรือต้องเผชิญกับอะไร
 เอาแค่ปี 2558 ทั้งองค์กรสื่อ  
นกัข่าว หรอืสมาคมวชิาชพี จะต้องเผชญิ
กับ “3 แพร่งอันตราย” 
 ทั้งแพร่งรัฐ แพร่งทุน และแพร่ง
เทคโนโลยีจนยากจะคาดเดาว่า เมื่อ
สิ้นสุดของปีแห่งการปฏิรูป ของ คสช. 
วงการสื่อไทยจะยืนอยู่ ณ จุดไหน
 และจะยังเป็นที่พึ่งด้านการนำา
เสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้
หรือไม่?
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 “อีก 5 ปีข้างหน้า สื่อออนไลน์คงจะยังมาแทนสื่อกระแสหลักไม่ได้หรอก แต่น�้าหนัก
ความน่าเชื่อถือของสื่อกระแสหลักก็อาจจะลดลงไปกว่าเดิม ถ้าคุณยังท�างานกับแบบนี้อยู่”
 ทำาทีวีบนอินเตอร์เน็ตอย่างรายการ “เจาะข่าวตื้น” มาเกือบ 5 ปี กว่า 150 ตอน  
จนโด่งดัง ด้วยการนำาประเด็นข่าวที่สำาคัญในช่วงนั้นๆ มาเล่าด้วยลีลาเฉพาะตัวอย่างแสบๆ 
คันๆ ล่าสุด ยังได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็น 1 ในผู้นำาคนรุ่นใหม่ของโลก Next  
Generation Leaders ประจำาปี 2557
 ความเห็นของ “จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์” ต่อสื่อไทยในปัจจุบัน (และอนาคต) จึงน่า
รับฟัง ทั้งในฐานะคนรุ่นใหม่ ผู้ที่ได้สัมผัสคนรุ่นใหม่อยู่บ่อยครั้ง และคนทำาสื่อคลื่นลูกใหม่ที่
คนทำาสื่อมือเก๋าไม่อาจมองข้าม

“จอห์น	วิญญู”

สื่อต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนรุ่นใหม่
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 จอห์นเล่าว่า จากการทำาเจาะ
ข่าวตื้นมา 5 ปี ทำาให้เขาสัมผัสได้ว่า 
คนรุ่นใหม่มี “พฤติกรรมในการเสพสื่อ” 
อย่างไร?
 “คนรุ ่นใหม่เขาต้องการอะไรที่
เขาต้องการ อะไรที่มันเสพง่าย ในขณะ
ที่ข้อมูลค่อนข้างแน่น และไว ต้องการ
ความเร็วในการน�าเสนอ เราก็เลยจับจุด
ตรงนั้นมาน�าเสนอในรูปแบบของเรา”
 “ตอนแรกๆ ที่เราทำาเจาะข่าวตื้น 
กจ็บัประเดน็เดมิๆ มาเล่า เรือ่งโฮปเวลล์ 
พฤติกรรมการขับขี่ของคนใน กทม. ซึ่ง
เป็นเรื่องทั่วๆ ไป ที่คนรู้สึกว่า เออแล้ว
ไง เพราะมนัเหน็ทกุวนั จนเราจบัประเดน็

คอมเมนต์ หรือถามกลับทันที ต่างกับ
สมัยก่อนที่แม้จะมีการเขียนจดหมายเข้า
มาในสถานีบางครั้ง นักข่าวก็ไม่ได้รับรู ้
ไม่ได้อ่าน
 ซึ่ง “พัฒนาการในการเสพสื่อของ
คนรุ่นใหม่” ทางบวก เท่าที่เขาเห็นจาก
ฟีดแบ๊กผู้ชมรายการตัวเอง จอห์นพบว่า 
เริ่มมีการใช้เหตุผลมาโต้เถียงกันมากขึ้น 
จากที่สมัยก่อนเน้นแต่ใช้อารมณ์ตอบโต้ 
ด่าทอกนั ถอืเป็นแนวโน้มทีด่ ีทีเ่ริม่มกีาร
ถกเถียงประเด็นสังคม “อย่างมีอารยะ” 
มากขึ้น
 เขายังขอแย้งคำาพูดของผู้ใหญ่ ที่
ชอบพดูว่า เดก็รุน่ใหม่ พวก Gen ME ต่อ

เกม เอาแต่ออนไลน์ คุยกับแฟน จริงๆ 
คอืเขาสนใจ แล้วเขาไปลกึมากกว่าทีค่ณุ
คาดกว่าไว้เยอะ เพราะเขารูว่้าถ้าเข้าจาก
จุดนี้ ต้องไปต่อที่จุดนี้ ไปดูข่าวต่อตรงนี้ 
เพื่อดูว่าคนคิดเห็นยังไง แล้วก็ไปที่พัน
ทิปไปดูคอมเมนต์ แล้วไปดูในโซเชียลมี
เดยีว่ายงัไงบ้าง มคีนมากดไลค์เยอะไหม
ข่าวที่เราแปะไว้ ...เขามีหัวคิดนะ ผมจึง
ไม่หมดหวังกับคนรุ่นใหม่”
 จอห์นพูดหลายครั้งระหว่างการ
สัมภาษณ์ว ่า “ผมยังคาดหวังกับสื่อ
กระแสหลกั” แต่สือ่เองกต้็องยกระดบัการ
ทำางาน ให้ “เข้มข้น-เจาะลึก” มากกว่านี้ 
เพราะหลายครัง้ประชาชนกจ็ะตัง้คำาถาม

เรื่องการสอบโอเน็ต 
หยิบมาเล่าในสไตล์
เรา กลายเป็นท่ีนิยม 
มีคนเอาไปแชร์กันต่อ
อย่างกว้างขวาง จำาได้
ว่าตอนนั้น พอมีข่าว
เรื่องข ้อสอบโอเน็ต
หลดุมาให้ดาวน์โหลด 
วันรุ ่งขึ้นเราก็ลุกขึ้น
มาถ่าย แล้วออนเย็น
วันนั้นเลย ทำาให้เรารู้
ว่าควรจะหยิบเรื่องท่ี
เป็น current หรืออยู่
ในสถานการณ์นั้นๆ 

มาพูดดีกว่า จากนั้นเราก็หยิบเรื่องแบบ
นี้มาพูดเรื่อยๆ ทั้งเสื้อเหลือง-เสื้อแดง 
เหตุการณ์ในสภา เลยทำาให้เราตาสว่าง
ว่าควรจะนำาเสนอแบบไหน และกลาย
เป็นจุดที่ทำาให้เราประสบความสำาเร็จ”
 อีกพฤติกรรมที่เห็นได้ชัด คือคน
เสพสื่อใหม่จะนิยมเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ข่าวนั้นๆ ด้วยการ “แสดงความเห็น
โดยตรง” ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม กลาย
เป็น “ฟีดแบ๊ก” ที่มาอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็
เป็นความแตกต่างท่ีทำาให้คนทำาส่ือเก่า 
อาจจะรู้สกึ shock เพราะถกูผูช้มตอบโต้ 

ไป จะเอาแต่เสพข่าวสารที่ตรงกับความ
ชอบของตวัเอง ไม่สนใจปัญหาบ้านเมอืง
ว่า “คำาพูดนี้ไม่เป็นจริงเลย”
 “เท่าท่ีผมสัมผัสได้ ถ ้ามีการ 
นำาเสนอข่าวคราวทีเ่ข้าถึงได้ง่ายมากกว่า
นี ้คน Gen ME ก็น่าจะสนใจ ถ้าเขารูว่้า
มนัคอืสิง่ทีก่ระทบต่อเขาจรงิๆ เขาสนใจ
อยู่แล้วแหละ ทุกวันนี้ผมเจอเด็กมัธยม 
เขาก็ดูเจาะข่าวตื้น แล้วมีมุมบางอย่าง
ที่เกี่ยวกับสังคม เขาก็มาถามว่า เห้ยพี่ 
เรื่องนี้มันยังไง
 “น่าจะมีผู้ใหญ่ทีย่งัตดิอยูกั่บภาพ
เดมิๆ ว่า โอ้ย เดก็สมยันีม้นัเล่นเกม ตดิ

ว่า สือ่ได้ทำาหน้าทีถ่าม
แทนพวกเขาจริงหรือ
ไม่
 “ถ ้ าลุกขึ้ นมา
ท�า และท�าอย่างต่อ
เนือ่ง ผมว่าความมัน่ใจ 
ของประชาชนทีบ่รโิภค
สื่อก็จะมากขึ้น คือผม 
ไม่อยากให้มองเป็น 
‘ ลู ก ค ้ า ’  ที่ จ ะ ซื้ อ 
ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ ห รื อ
สมัครสมาชิก หรือ
ติดตามช่องข่าวน้ันๆ  

อย่างเดียว แต่อยากให้มองในฐานะ  
‘ผู้เสพข่าว-ผู้บริโภคข่าว’ ด้วย เพราะ
คนเหล ่ านี้ เ ขาฉลาดมากกว ่ า เดิม  
เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าเดิม 
เขาเปรียบเทียบได้ว่าข้อมูลที่คุณเสนอ
เป็นอย่างไร เขาสามารถเลือกได้ว่าจะ
เสพข่าวจากคุณ เป็นฐานของคุณต่อไป
หรือไม่ ดังนั้นจึงต้องช่วยกัน upgrade 
และดึงความเชื่อมั่นกลับมาให้ไวที่สุด”
 พิธีกรรายการดังชี้ว่า สื่อจะกลับ
มามีอิทธิพลต่อเยาวชน-คนรุ่นถัดไปได้ 
ถ้าปรับวิธีนำาเสนอข่าวให้น่าสนใจ และ
ส่งเสริมให้เยาวชนมี critical thinking 
คิดอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นลำาดับมาก
ขึน้ เพราะเขาเองก็อยากรูว่้าอะไรจะเกดิ
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ขึ้นกับพวกเขา อะไรจะมีผลกระทบกับ
พวกเขา
 “สงัคมขณะนีเ้ป็นสงัคมทีห้่ามถาม 
ห้ามสงสัย ห้ามเอ๊ะ! ผมจึงเห็นใจคนรุ่น
ใหม่มากๆ อยากให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็ง 
กล้าท่ีจะถาม กล้าทีจ่ะหาค�าตอบกนัต่อไป 
เพราะตอนนี้ก็ถูกกีดกันที่จะเข ้าถึง 
ค�าตอบจากผู้ใหญ่บางคน”

 เมื่อถามถึงบทบาทของสมาคม
วชิาชพีสือ่จะมส่ีวนช่วย upgrade วงการ
สื่อได้อย่างไร?
 เขาออกตวัว่า ไม่ได้อยูใ่นสมาคมฯ 
จึงขอพูดในฐานะคนนอก
 “ผมอยากให้สมาคมฯเป็นที่พึ่ง
ของส่ือที่เขาทำาหน้าที่จริงๆ ทุกวันนี้เขา
อาจจะทำาแหละ แต่คนทีอ่ยูร่อบนอกหรอื
ประชาชนไม่ได้รู้สึกเท่าไร หลายครั้งที่

สมาคมฯ เคยออกมาเรียกร้องสิทธิของ
สื่อมากๆ แต่ทำาไมตอนนี้เงียบกันจัง ทั้ง
ที่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด 
อยากให้ออกมายืนหยัดอย่างต่อเน่ือง  
ส่งเสรมิสือ่ทีก่ล้าตัง้คำาถาม ให้คนรูส้กึว่า 
สื่อไทยยังพึ่งพาได้ ผมคนหนึ่งแหล่ะ  
ทีอ่ยากให้สมาคมฯออกมาบ่อยๆ ทกุคร้ัง 
ที่สื่อถูกกระทบ เพื่อตั้งคำาถามไปยัง 
ผู้มีอำานาจ”
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 “ผู้รับสื่อในอนาคต จะแบ่งเป็น 2 โลก ที่ต่างกันมาก” 
 เป็ น เท รนด์ ข อ ง โ ลก  “สื่ อ ให ม่ ”  จะ รุ ก ไ ล่ กิ นแดน “สื่ อ เ ก่ า ”  ห ลั ง เทค โน โล ยี
ก า ร ส่ื อ ส า ร พั ฒ น า ข้ึ น จ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ รั บ ส า ร เ ป ลี่ ย น ไ ป แ บ บ ห น้ า มื อ เ ป็ น 
หลังมือ
 ในฐานะที่ติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านไอที ทั้งของไทยและของโลก ผ่าน
เว็บไอทีอันดับหนึ่งของเมืองไทย Blognone รวมไปถึงเขียนบทความวิเคราะห์การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมไทย ผ่านเว็บ Siam Intelligence ทำาให้ “อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์” ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อที่เป็นมา-และกำาลังจะเป็นไป
 จึงฟันธงด้วยความเชื่อข้างต้นว่า โลกของผู้เสพสื่อในอนาคตจะเป็น “โลกคู่ขนาน” ของคน 2 วัย

โลกคู่ขนานของคนเสพข่าว	2	วัย

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
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 “คนเจเนอเรช่ันหน่ึงเขาจะเป็น
อย่างนี้ คือดูทุกอย่างออนไลน์หมด ดูทีวี
ออนไลน ์อา่น หนงัสอืพมิพอ์อนไลน ์แม้
กระทั่งรายการที่คนดูเยอะๆ อย่าง The 
Voice คนก็จะยังดูสดผ่านสตรีม ไม่มี
อะไรออฟไลน์เลย message อาจจะ
มาจากออฟไลน์บ้าง แต่ medium จะ
ออนไลน์หมด ซึ่งจะต่างจากคนอีกเจนฯ 
จากโลกเดิม ที่ตื่นเช้ามา ดูทีวี ฟังวิทยุ 
อ่านหนังสือพิมพ์
 “คนแก่ๆ บางคน อาจเป็น hy-
brid  ก็คือว่า อ่านหนังสือพิมพ์นะ แต่มี
แท็บเล็ต ดูข่าวนิดๆ หน่อยๆ แต่ก็ยัง
อา่นหนงัสอือยู ่แตถ่า้เปน็คนรุน่ใหมแ่ทบ
ไม่เหลือแล้ว เท่าที่ผมนึกออกคนรุ่นใหม่
ท่ีอา่นหนงัสอื จะอา่นพอ็กเกต็บุก๊ เพราะ
คนไทยไม่ค่อยอ่าน e-book เท่าไร

 “คนกลุ่มออนไลน์ ก็จะไป
ดู outlet ใหม่ๆ เช่น เพจ Drama-Ad-
dict ผมเชื่อว่าคนจ�านวนมากตามข่าว
จาก  Drama-Addict  เห้ย! วันนี้มีอะไร
วะ หรอืกระทูเ้ดก็พนัทปิ หรอืเพจ ‘อเีจีย๊บ 
เลียบด่วน’ ซึ่งโมเดลนี้มันไม่มีทางเกิดได้
ในสื่อเก่าเลย” 

 เมื่อสถานการณ์ไปถึงจุดนั้น 
สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือ “แล้วองค์กรส่ือจะ
ดำาเนินธุรกิจอย่างไร” ให้อยู่รอดได้ใน
ระยะยาว?
  เขาวา่ ขณะนี ้business model 
ของทั้งส่ือออนไลน์-ออฟไลน์ต่างเปราะ
บางทัง้คู่ “สือ่เก่า” เช่น หนงัสอืพมิพ ์อาจจะ 

อยู่ได้ด้วยยอดเคลม หรือสายสัมพันธ์ 
แต่ขณะนี้รายได้ก็ลดลงทุกทาง แต่พอ
ไปอยู่ในโลกออนไลน์ ที่สามารถวัดยอด
ผู้ชมได้อย่างชัดเจน เอเยนซี่ก็อาจไม่มา
ลงโฆษณาให้แล้ว ขณะที่ “สื่อใหม่” แม้
จะมีช่องทางหารายได้โฆษณาแบบใหม่ 
ด้วยการเป็น influencer รับรีวิวสินค้า  

แต่รายได้ ท่ี มี ก็ ยังมาแบบประปราย  
ไม่ต่อเนื่อง
 “ท่ีส่ือใหม่ทำาเวลานี้ คือจะมี
การแยกเนื้อหาเป็นเฉพาะทางมากขึ้น 
อย่างผมทำา Blognone ก็จับไอทีอย่าง
เดียว เป็นท็อปของสายไอทีนะ คนจะ
ลงโฆษณาสายไอทีก็จะวิ่งมาหาเราก่อน 

เพราะเราเป็นท็อปของเซ็กเตอร์นี้ เราก็
อยู่ได้
 “แต่พวกท่ีเป็นแมส ผมว่าอยู่
ยาก อาจจะอยู่ได้ก็พวก Kapook Sa-
nook Mthai แมสจ๋าไปเลย ซึ่งก็มีปัญหา
เหมือนกัน คือจะโดนเฟซบุ๊กแย่งโฆษณา 
เพราะเนื้อหาที่ผมอ่านใน Kapook ผม
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 ถามวา่ จะทำาใหข้า่วยาวๆ ขา่ว
หนัก ข่าวซีเรียส หรือข่าวเชิงสืบสวน ลด
ลงหรือไม่?
 “ใช่ แต่มันจะมีการสรุปข่าว
ขึ้นมาแทน กลายเป็นว่าข่าวยาวๆ ข่าว
ซีเรียส ข่าวอินเวสฯ ไม่ใช่สื่อหลักที่คน
อ่าน จะต้องมีคนสรุปข่าวนี้อีกทีให้อยู่ใน 
source สั้นๆ แล้วไปถึงผู้บริโภค ถ้าเขา
สนใจคอ่ยไปอา่นงานเตม็ๆ เคสอยา่งเพจ 
Drama-Addict นีช่ดัเจนมาก แตส่ดัสว่น
คนท่ีอ่านเวอร์ชั่นสั้น กับเวอร์ชั่นเต็ม  
กน็า่สนใจวา่มันเทา่ไร อนันีผ้มก็เดาไม่ได ้
อาจจะโพสต์ปุ๊บคนอ่านแสนคน แต่คน
เข้าไปอ่านจริงๆ อาจจะแค่ 1-2 พันคน”
 สว่นแนวโนม้เทคโนโลย ีป ี2558 
เขามองว่า ตอนนี้รอบเทคโนโลยีมันตัน
แลว้ ยงัไมข่ึน้รอบใหม ่เหมอืนกอ่นมไีอโฟน 
ที่คอมพิวเตอร์พีซีก็ตันๆ ทุกคนใช้ win-
dows เหมือนกัน พอมีสมาร์ทโฟนมาก็
ไต่รอบใหม่ 6-7 ปีก็ตัน อาจจะมีลูกเล่น
เพ่ิมนิดหน่อย แต่คงไม่มีอะไรที่เปลี่ยน
พฤติกรรมคนมากๆ อีกแล้ว
 สำาหรับบทบาทขององค์กร
วิชาชีพในการกำากับดูแลสื่อ เม่ือบริบท
สื่อโดยรวมเปลี่ยนไป เขาจึงเชื่อว่า jour-
nalism แบบวิชาชีพจริงๆ น่าจะตายไป
แล้ว เมื่อทุกคนเป็นสื่อได้ มันก็ไม่มีการ
แบง่แยกแลว้วา่ ฉนัเปน็ผูส้ือ่ขา่วอาชพีนะ 
เพราะ skill ไม่ต่างกันมาก ทุกคนทำาได้
เหมือนกันหมด
 “องค์กรวิชาชีพสื่ อน่ าจะมี
บทบาทลดลง ตัวอย่างง่ายๆ เช่นไป 
ทะเลาะกับสรยุทธ (สุทัศนะจินดา พิธีกร
ข่าวช่อง 3 จากกรณีคดีไร่ส้ม) สรยุทธก็
บอกว่า งั้นลาออก ก็จบ ทำาอะไรไม่ได้ 
แล้วคิดว่าจะมี เคสแบบนี้มาท้าทาย
อีกเยอะมากๆ ไม่รวมถึงองค์กรอย่าง 
กสทช. ที่จะถูกท้าทายเรื่องการกำากับ
ดูแลวงการโทรทัศน์ ที่ปัจจุบันก็ทำาอะไร
ไม่ได้มากอยู่แล้ว”

สามารถอ่านในเฟซบุ๊กได้ ดังน้ันแทนท่ี
โฆษณาจะจ่ายให้ Kapook ก็จ่ายให้ 
เฟซบุ๊กแทน”
 แม้จะเช่ือว่า ในอนาคต “คน
ทำาสื่อมืออาชีพ” ยังต้องมีอยู่ เพราะมี
บาง skill ท่ีคนท่ัวไปทำาไม่ได้ เพียงแต่ 
“ต้องเปลี่ยน” โครงสร้างการทำางานสื่อ
เก่าในขณะนี้ที่เหมือน “ไซโล” เช่น มี
สำานักไทยรัฐ สำานักมติชน สำานักเนช่ัน 
แลว้ทำางานแขง่กนัทกุระดบั ทำาใหต้อ้งใช้
คนจำานวนมาก ในขณะทีเ่มอืงนอกจะไป
ซือ้ขา่วจากพวกสำานกัขา่ว เชน่ เอพ ีรอย
เตอร์ แล้วไปทำาในสายข่าวที่ตัวเองถนัด  
 “แต่พอพฤติกรรมสื่อไทย เป็น
ว่ามันมีเรื่องครอบครัว ศักดิ์ศรี ความ
สมัพนัธ ์เขา้มาเกีย่ว กเ็ลยไมรู่ว้า่จะไปได้
มากน้อยแค่ไหน แต่โครงสร้างทางธุรกิจ
ปัจจบุนั มนัไมค่อ่ยเวริก์แลว้ ตอ้งเปลีย่น 
แต่ไม่รู้ว่าจะเปล่ียนแบบไหน อันน้ียัง 
นึกไม่ออก”
 ในฐานะเซียนไอที เราขอ
ให้สะท้อนอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อ
พฤติกรรมการรับข่าวของผู้คน เท่าท่ีได้
สัมผัส?
 อสิรยิะตอบวา่ เทา่ทีส่งัเกต ใน
ปี 2557 สิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆ คือสมาร์ท
โฟนราคาถูกลง จนคนทำางานรับค่าจ้าง
รายวนัยงัสามารถมสีมารท์โฟนได ้ซึง่พอ
คนกลุ่มนี้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ จะทำาให้
ตลาดเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก
 “พอคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้
หมด ก็มีเวลาในการเสพเน้ือหามากข้ึน 
จำานวน content ที่คนต้องบริโภคต่อปี
มันต้องเยอะขึ้นอยู่แล้ว แต่โมเดลรายได้
จะเป็นอย่างไร อันนี้ผมไม่รู้
 “ที่ชัดเจนคือเน้ือหาข่าว ท่ีจะ
ปรากฎในสื่อใหม่ ต้องสั้น พาดหัวแรง 
และมีรูปดึงดูดความสนใจ โป๊หรือมีสีสัน 
การอ่านเนื้อหายาวๆ บนมือถือมันยาก
มาก เท่าท่ีผมสงัเกตความยาวเนือ้หาขา่ว
จะต้องไม่เกินจอมือถือ”

 อสิรยิะเชือ่วา่ในอนาคตบทบาท
การกำากับดูแลสื่อจะไปอยู่ในมือของ 
ผู้บริโภคมากขึ้น
 “คือมันจะกลายเป็นแดนเถื่อน 
ไม่มีใครสามารถคอนโทรลอะไรได้เลย 
ผู้บริโภคต้องพึ่งก�าลังตัวเองล้วนๆ หรือ
เหมอืนตวัอยา่งนกัสบืพนัทปิที ่organize 
กันเอง เพื่อตอบโต้กลับ” ซึ่งสถานการณ์
เช่นนี้ มันก็เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง 
ในเวลาเดียวกัน
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 “อีก 5 ปีข้างหน้า สื่อที่มีอิทธิพลที่สุดอาจจะไม่ใช่สื่อกระแสหลักแบบที่เราคุ้นเคย เช่น 
หนงัสอืพมิพ์ ทวี ีวทิย ุแต่เป็นสือ่ออนไลน์ เพราะทกุวนันี ้blogger บางคน เวลาโพสต์อะไร เผลอๆ 
จะมคีนอ่านมากกว่า หนงัสอืพมิพ์บางฉบบัด้วยซ�า้ นีค่อืความจรงิทีเ่ราปฏเิสธไม่ได้ว่าก�าลงัเกดิขึน้อยู”่
 คอืคำานายจาก “เทพชยั หย่อง” นายกสมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย ในฐานะประธาน
คณะทำางานสือ่เพือ่การปฏริปูประเทศไทย ทีไ่ม่ได้ยนือยูบ่นความเชือ่ แต่อยูบ่นพืน้ฐานข้อมลู สภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน

ถึงเวลา

เขย่าองค์กรวิชาชีพกันใหม่

เทพชัย	หย่อง
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 “หรือลองย้อนดูเหตุการณ์ใหญ่ๆ 
ในช่วงท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า คนท่ีเป็น
ตัวจุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงจริงๆ 
มันไม่ใช่สื่อกระแสหลัก หลายเรื่องมา
จากสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย และ
การถกเถียงต่อประเด็นสำาคัญของสังคม 
ส่วนใหญ่ไม่ได้อยูใ่นสือ่กระแสหลกัหรอก 
และข้อจำากัดเรื่องพื้นที่และเวลา”
 เทพชัยระบุว่า นี่คือสัญญาณที่
ชัดเจนมากว่า ถึงเวลาท่ีส่ือกระแสหลัก 
ต ้ อ งยกระดั บตั ว เ อ ง  ไม ่ เ ช ่ นนั้ น
หนังสือพิมพ์.-ทีวี-วิทยุ อาจพลิกสถานะ
ไปเป็นเพียง “สื่อกระแสรอง” แทน
 “เทคโนโลยีการสือ่สารทีก้่าวหน้า” 
ที่ทำาให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก
ขึ้น รวมถึง “สถานการณ์บ้านเมืองที่
อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ” จากความขัด
แย้งทางการเมืองท่ีดำารงมากว่าทศวรรษ 
เป็น 2 ปัจจัย ที่เร่งเร้าให้สื่อกระแสหลัก
ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน-ในด้านข้อมูลข่าวสาร
อย่างแท้จริง

 เขามองว่า ส่ือไทยในอนาคตจะ 
ทำาหน้าที่ “แค่” รายงานสิ่งที่เกิดขึ้น  
ใครพูดอะไร-ทำาอะไรอยู่ ไม่ได้อีกต่อไป
แล้ว แต่ “ต้อง” ส่งเสริมให้สังคมรับรู้- 
ตื่นตัว-สนใจ ถึงความเปลี่ยนแปลงที ่
เกิดขึ้นในเวลานี้ด้วย
 “ผมคดิว่าบทบาททีส่ำาคญัมากของ
สื่อ คือให้เรื่องที่ดูยากๆ มีความซับซ้อน 
กลายมาเป็นเรือ่งทีม่คีวามหมายต่อคนใน
สังคม เพราะนโยบายทุกนโยบายหรือ
กฎหมายทุกฉบับที่ออกมามีผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งสิ้น สื่อจะทำาอย่างไรให้
ประชาชนรู้สึกว่าเขาจะได้รับผลกระทบ
จากสิ่งนั้น ถ้าทำาแค่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้น 
เขากจ็ะไม่สนใจ เพราะคดิว่าไม่เกีย่วข้อง
กับเขา”
 “ ที่ สำ า คั ญ อ ย ่ า ร า ย ง า น แ ต ่
ปรากฏการณ์เพียงอย่างเดียว จะต้อง
เชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่ด้วย เช่น ข่าว
นักเรียนไปยิงแม่ค้า จะต้องฉายให้เห็น
ภาพว่า เกิดอะไรขึ้นทำาไมเยาวชนถึง
กระทำารุนแรงเช่นนี้ แล้วกฎหมายหรือ

สังคมมีจุดบกพร่องอะไร ถึงเกิดเหตุ 
เช่นนี้ขึ้น”
 และท ่ ามกลางภาวะที่  “สื่ อ 
ออฟไลน์” เหมอืนกำาลงัถกู “สือ่ออนไลน์” 
ไล่ให้เข้าตาจน แต่เทพชัยก็ยังมองว่า นี่
คือความท้าทายในแง่บวก ที ่หนงัสอืพมิพ์ 
ทีวี วิทยุ สามารถใช้เดินหมากเพื่อ
พลิกกระดานให้เป็นผู้นำาในโลกข่าวสาร
อนาคตได้
  “ผมยังยืนยันว่า สื่อกระแสหลัก
ต้องไปมีบทบาทในสื่อใหม่เพื่อเป็นหลัก
ประกันว ่า มันมีสื่อใหม่ที่น ่าเชื่อถือ  
มีหลักการในการทำางาน ไม่ใช่เขียนตาม
อารมณ์ของตัวเอง ไม่ชอบใครก็เขียนด่า 
ผมอยากเห็น หนังสืิพิมพ์ไทยรัฐ เดลิ
นิวส์ เนชั่น บางกอกโพสต์ สื่อกระแส
หลักที่สังคมยอมรับมีบทบาทมากขึ้น 
ในโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นหลักประกันว่า 
ในโซเชียลมีเดียไม่ได้มีแต่เรื่องเหลวไหล 
ไร้สาระ แต่ยังมีสื่อที่รายงานข้อมูลที่ได้
รับการตรวจสอบ มีความเห็นรอบด้าน 
ยังจำาเป็นอยู่มาก”
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 เขาชี้ว่า “อุปสรรค” สำาคัญในการ
ปรับตัวของสื่อกระแสหลักปัจจุบัน อยู่ที่
การยึดติดกับ “วิธีคิด-วิธีทำางาน” แบบ
เก่าๆ เช่น องค์กรข่าวเวบ็ไซต์แต่กแ็ค่เอา
ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ไปแปะในเว็บไซต์ 
หรอืมทีวีจีติอล 24 ช่อง แต่กร็ายงานข่าว
เดียวกันซำ้าๆ
 เมื่อถามถึงบทบาทขององค์กร
วิชาชีพในอนาคต-ยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อ
ได้ และองค์กรวชิาชพีถกูวจิารณ์มาตลอด
ว่าเป็นแค่ “เสือกระดาษ” คุมใครไม่ได้
แล้ว ?
  เทพชัย ระบุว่า องค์กรวิชาชีพ
สื่อยังจำาเป็นต้องมีต่อไป ซึ่งท่ีผ่านมา 
เ ร าก็ พย าย ามผลั กดั น ให ้ มี ร ะบบ  
“ตรวจสอบดูแลกันเอง” ซึ่งก็ได้ผลแค่
ระดับหนึ่ง ไม่มากตามท่ีสังคมคาด
หวัง แล้วสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา  
ก็ทำาให้สังคมตั้งคำาถามว่าส่ือดูแลกันเอง
ได ้จริงหรือไม ่ เพราะไม ่ เ ห็นมีใคร 
ถูกตัดเงินเดือน-ถูกไล่ออกเลย เวลาทำา
อะไรที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรม
  “ผมคิดว่ากลไกที่มีอยู่มันอาจจะ
ไม่พอ แต่ก็ยังอยู่บนกลไกที่ไม่มีอำานาจ
รัฐ-อำานาจการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็น
กลไกที่สังคมมีส ่วนร่วมเข้ามาตรวจ
สอบสื่อด้วย แปลว่าไม่ว่าจะมีกี่องค์กร
ก็ตาม ซึ่งมีข้อเสนอทั้งควรจะรวมเป็น
องค์กรเดียว บางส่วนก็บอกว่า ควรจะ
ให้มคีวามหลากหลาย เพราะสิง่พมิพ์ ทวีี 

ออนไลน์ ลักษณะมันก็ต่างกัน แต่ไม่ว่า
จะมีกี่องค์กร ควรจะให้สังคมมีส่วนร่วม
ด้วย ไม่ใช่แค่คนในวงการสื่ออย่างเดียว
 เขายกตัวอย่าง การปฏิรูปสื่อ
ครั้งใหญ่ของอังกฤษ หลังเกิดกรณี 
หนังสือพิมพ ์  The New of the 
World ดักฟังโทรศัพท์-ละเมิดสิทธิเหยื่อ 
โดยปรับสัดส่วนคณะทำางานกำากับดูแล
จรยิธรรมสือ่ ให้ “คนนอกวงการสือ่” โดย
เฉพาะภาคประชาชน เข้ามาเป็นคณะ
ทำางานถงึ 7 ใน 11 คน ต่างกบัสภาการ
หนังสือพิมพ์ของไทย ที่ยังให้โควตาของ 
“คนในวงการสื่อ” เป็นส่วนใหญ่
 “แล้วก็มีการพูดถึงการร่างไว้ใน
มาตราที่เกี่ยวกับสื่อในรัฐธรรมนูญ ว่า
องค์กรสื่อทุกองค์กรต้องสังกัดองค์กร
วิชาชีพที่มีหลักเกณฑ์จริยธรรมที่คน
ยอมรับว่ามันใช้ได้ คือจากนี้ไปคุณเป็น
นักข่าว ตัวหนังสือพิมพ์ที่คุณทำา จะต้อง
เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 
ไม่มีสิทธิลาออก และต้องลงนามยอมรับ
กฎกติกาขององค์กรนี้ เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้ได้จริง ไม่ใช่ผมโดนสอบ ผมก็ลาออก 
ไม่ได้ มันต้องมีหลักเกณฑ์บางอย่างท่ี
ทำาให้คนในสังคมเชื่อถือ”
 เทพชัย อธิบายว่า แต่การให้
สังกัดองค์กรวิชาชีพ จะไม่ใช่การต้องมี 
“ใบประกอบวิชาชีพ” เช่น แพทย์หรือ
วิศวกร เพราะทั้ง 2 อาชีพนั้นจะมีขั้น
ตอนการปฏิบัติงานชัดเจน ต่างกับนัก

ข่าวที่ทำางานเกี่ยวกับความเห็น-มุมมอง 
และหากกำาหนดให้ต้องมี “ใบประกอบ
วชิาชพี” กอ็าจถกูฝ่ายการเมอืงแทรกแซง 
จนนำาไปสู่การถอดถอนนักข่าวที่นักการ
เมืองไม่ชอบได้
 ท้ายสุดเทพชัยสรุปโจทย์ความ
ท้าทายของสือ่ในอนาคตไว้ 3 หวัข้อใหญ่ 
คือ
 1. ความอยู่รอดทางธุรกิจที่จะ 
ยากยิ่งขึ้นเพราะการแข่งขันสูงขึ้น
 2. นักข่าวจะทำางานอย่างไรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
สังคมที่มีความหลากหลายสูงมาก และ
เหตุการณ์ในโลกเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่แค่
เรื่องในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
 และ 3. หลังจากนี้ไป สังคมก็จะ
ยังอยู่ในช่วงเปราะบาง สื่อจะมีหน้าที่ใน
การประคับประคองบ้านเมืองอย่างไร
 “ผมยังเชื่อว่าสังคมยังให้ความไว้
วางใจสื่อกระแสหลักอยู่ อยู่ที่พวกเราจะ
ท�าอย่างไรให้มามีบทบาทตรงนี้เด่นชัด
มากขึ้น”
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 ในยุคอดีตกาล – การส่งข่าวมักอาศัยนกพิราบช่วยส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
 ครั้นถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม กระบวนการสื่อสารก็ปฏิวัติ - พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากการใช้สัตว์ที่มีชีวิต ผันเปลี่ยนเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่เรียกว่า “หนังสือพิมพ์”
 ในแผ่นดินสยาม “หนังสือพิมพ์” มีอิทธิพลต่อสังคมตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เรื่อยมานับศตวรรษ จิตวิญญาณ “คนข่าว” หลาย
ชีวิตโลดแล่นบนสังเวียนนำ้าหมึก ได้ต่อสู้กับอำานาจรัฐให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพของการทำางาน เพื่อให้ข่าวสาร ให้ความรู้แก่สังคม
ทุกระดับ นักหนังสือพิมพ์หลายคนจำายอมติดคุก ติดตะราง บางรายถึงกับพลีชีวิตเพื่อแลกมา     
 กระทั่งการเปล่ียนแปลงของโลกข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา กลิ่นนำ้าหมึกบนหน้ากระดาษ
หนังสือพิมพ์เริ่มเจือจาง ตัวอักษรไหลเข้าไปอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ กระทั่งเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต
 อกีด้านหนึง่การแข่งขนัในโลกทนุนยิมทีด่เุดอืด ทำาให้หนงัสอืพมิพ์ต้องปรบัตวัเองเพือ่ความอยูร่อดในดงธรุกจิ และการปรบั
ตัวตามกระแสทุนนิยมทำาให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่แต่ก่อนเต็มไปด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อสังคม บัดนี้ก็ลดน้อยถอยลงเร่ือยๆ 
พร้อมทั้งกระโจนเข้าสู่สังเวียนธุรกิจอย่างเต็มตัว จนบรรดาสื่อมวลชนถูกตั้งคำาถามจากสังคมถึงความน่าเชื่อถือ

คลอดซุปเปอร์บอร์ดคุมจริยธรรม

จุมพล รอดคำาดี
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 คณะกรรมาธกิารปฏริปูการสือ่สาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กมธ.ปฏิรูป
สื่อ) สภาปฏิรูปแห่งชาติ ท่ีมี “จุมพล 
รอดค�าดี” เป็นประธาน ก็วิเคราะห์
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนกับส่ือไม่ต่างกัน
และจะมีแนวโน้มเป็นปัญหาต่อเน่ืองถึง 
5-10 ปีข้างหน้า ทำาให้ส่ือไทยต้องเข้าสู่
กระบวนการปฏิรูปเพื่อ “ฟื้น” มาตรฐาน
ทางจรยิธรรมของสือ่ให้กลบัคนืมาอกีครัง้
 จุมพลบอกแนวทางปฏิรูปส่ือว่า 
“เราเริ่มต้นมองประเด็นว่าประชาชนจะ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและ
รอบด้านอย่างไร เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของประชาชนที่เขาจะได้รับ เมื่อให้
หลักประกันแล้ว ‘สื่อ’ ในฐานะทำาหน้าที่
แสวงหาข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนอย่าง
ถกูต้อง รอบด้าน กต้็องให้เสรภีาพสือ่โดย
ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ไม่ว่าของรฐั 
หรือจากทุน นี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าสำาคัญ”
 ครัน้เมือ่สือ่ได้ “เสรภีาพ” มาอยูใ่น
มอืสิง่ท่ี กมธ.ปฏริปูสือ่ตัง้ประเดน็คำาถาม
ต่อไปคือ แล้วการนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของสื่อ รอบด้าน ครบถ้วนจริงหรือไม่? 
 “ทุกวันนี้ เกิดข้อครหาว่าการ

ทำาหน้าท่ีของส่ือเองไม่ได้ทำาหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างดี ช่วงที่ผ่านมา มันก็ยังมี
ปัญหาอย่างนี้อยู่
 “เม่ือคนรับข้อมูลข่าวสารไม่รอบ
ด้าน ได้รับข้อมูลข่าวสารแค่ด้านใดด้าน
หนึ่งมันก็เกิดปัญหา เราต้องมีมาตรการ
ควบคุมด้านการทำางานของส่ือว่าคุณ
จะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ต้องไป
ส่งเสริมกำากับดูแลตนเองให้เข้มข้นข้ึน 
คือ สมาคมวิชาชีพทั้งหลายต้องทำา
หน้าท่ีของตนเองอย่างเข้มแข็ง เอาจริง
เอาจัง ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามหรือทำาผิด
จริยธรรม ก็ต้องมีมาตรการลงโทษ หรือ 
มาตรการ sanction (ควำา่บาตร) จะต้อง
ออกมาให้ประชาชนได้เหน็ว่าคณุไม่ได้นิง่
ดูดาย
 “ง่ายๆ สมาคมวชิาชพีต้องท�างาน
อย่างตรงไปตรงมา ถ้าผิดจากจรรยา
วิชาชีพที่ก�าหนดไว้แล้ว จะต้องมีวิธี
ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้คนคน 
น้ันได้ส�านึกถึงการท�างานอย่างมีความ
รบัผดิชอบ ถ้าคณุจะประกอบวชิาชพีนีอ้ยู่
ต่อไป คณุจะต้องใส่ใจการท�างานอย่างมี
จริยธรรม นี่เป็นส่ิงท่ีเราพยายามพูดกัน

ใน 5-10 ปีข้างหน้า”
 จุมพลกล่าวว่า นอกจากนี้ให้มี
การจัดตั้ง “องค์กรดูแลเรื่องจริยธรรม
ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะ” มีกฎหมาย
รองรบัอย่างเป็นทางการ เพราะให้องค์กร
วิชาชีพควบคุมกันเองเหมือนปัจจุบันไม่
พอ “ทุกวันนี้เรายังควบคุมกันไม่ได้ ชาว
บ้านเขาดูว่าคุณ fail (ล้มเหลว) ในจุดนี้ 
ไม่สามารถคุมกันเองได้อย่างควรจะเป็น 
อันนี้เป็นปัญหา”
 ดังนั้น องค์กรที่จะตั้งขึ้นนั้นจะ
คอยกำาหนดจรยิธรรมกลางของสือ่ทกุสือ่
ให้อยู่ภายใต้ “จริยธรรมเดียวกัน”
 “ถ้าสื่อมีปัญหาเสนอข้อเท็จจริง
ไปแล้วถูกต่อต้าน องค์กรวิชาชีพนี้ก็จะ
ช่วยกันดู แต่ถ้าส่ือไม่มีความรับผิดชอบ
องค์กรวิชาชีพนี้ก็จะเข้ามาดูแล จัดการ 
เราก็อยากให้เห็นว่า ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนร่วม
ตรงนี้ผู ้ประกอบการวิชาชีพสื่ออย่าง
เดียว แต่รวมถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจสื่อ คือ 
นายทนุสือ่ จะต้องเข้ามาสูก่ระบวนการนี้
ด้วย”  
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน “ทุน” 
หรอื “ผูป้ระกอบธรุกจิสือ่” เข้ามามีบทบาท
ต่อการกำาหนดเนื้อหาของสื่อมากขึ้น 
  เมื่อถามว่า ในโลกใบนี้จริยธรรม
สื่อกับทุนนิยมไปด้วยกันหรือไม่? จุมพล
ตอบทันทีว ่า มันเหมือนจะไปกันไม่
ได้ แต่คนที่ประกอบธุรกิจหวังกำาไร-
ขาดทุน ขายข่าว ขายอากาศ แต่คุณ
ต้องระมัดระวังมากกว่าการประกอบ
ธุรกิจอื่นๆ เพราะเป็นธุรกิจที่พิเศษ ต้อง
มีมาตรฐานสูงกว่าปกติ
 “ต้องเข้าใจถึงมาตรฐานของการ
ประกอบวิชาชีพอันนี้ว่ามันมีความรับผิด
ชอบต่อประชาชนอย่างไร มันไม่ใช่คุณ
ขายสินค้าหน้าเด้ง แล้วมันโอเคแค่หน้า
เด้งมนักแ็ต่หน้าเด้ง แต่ไม่ได้หมายความ
ว่ามันคือชีวิตคุณทั้งชีวิต แต่สื่อมันไม่ใช่ 
มนัอาจทำาให้คณุเสยีหายแบบประเภทฆ่า
ตัวตายเลยก็ได้”
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 “ดังนั้น มาตรฐานของอาชีพน้ี
ต้องสูงกว่าปกติในเชิงของการประกอบ
กิจการ ธุรกิจนี้เกี่ยวข้องกับประชาชน 
เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
สังคมในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
ให้ข้อมูลข่าวสารของสื่อที่มันไม่ตรงไป
ตรงมา หรือไม่รับผิดชอบ มีเจตนาที่
ไม่บริสุทธิ์ การพัฒนาคนท่ีมาประกอบ
อาชีพสื่อตรงนี้สำาคัญ”
 แล ้วจะพัฒนาผู ้ประกอบการ
อาชีพสื่ ออย ่ างไร? จุมพลตอบว ่า  
เราอาจไม่พัฒนาเขา แต่เราอาจออก
มาตรการว่าเม่ือคุณประกอบอาชีพน้ี
คุณต้องรับผิดชอบตรงนี้ ผมไม่สนว่า
คุณจะมาจากไหน คุณเป็นใคร แต่เมื่อ 
คุณประกอบอา ชีพนี้ คุ ณต ้ อ ง เ จ อ 
ข้อเหล่านี้ 1 2 3 4 5 เพราะธุรกิจทั่วไป
มันแน่นอนหวังกำาไร ขาดทุน แต่การ
ประกอบอาชีพน้ีต้องเข้าใจปรัชญาการ
ทำางานของสื่อมวลชนให้ดี คุณเผยแพร่ 
ข่าวสารออกไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบ
 อีกด้านหนึ่ง กมธ.ปฏิรูปสื่อกำาลัง
คิดหาทางสร้างกลไกภาคประชาชน
ในการมอนิเตอร ์การทำางานของสื่อ 
พร้อมปลูกฝังให้ประชาชนรู้เท่าทันส่ือ  
เขาเปรียบเทียบว่า ในญี่ปุ ่นไม่มีการ
ห้ามซื้อขายหนังลามกอนาจาร แต่ที่เด็ก 
ไม่สนใจเพราะมีการปลูกฝังให้คนรู ้ 
เท่าทันสื่อตั้งแต่เด็ก

 “เราจะส ่ง เสริมมาตรการให ้
ประชาชนตั้งแต่เด็กรู้เท่าทันส่ือ ให้คน
เข้าใจว่าสื่อมีวิธีการทำางาน วิธีคิด กรอบ
ปรัชญาวิชาชีพอย่างไร ไปจนกระทั่ง
ข่าวสารออกมาสามารถวเิคราะห์ได้ รูจ้กั
เลอืกสือ่ รูจ้กัเลอืกเนือ้หาได้ ไปจนกระทัง่
เขาทำาหน้าท่ีแบบส่ือเองได้ในบางครั้ง 
บางคราว เพราะทุกวันนี้ ส่ือโซเชียล 
มีเดีย มีทั้งจริง มีทั้งหลอก ก็ต้องมี
มาตรการตรงนีเ้ช่นเดยีวกัน เพือ่ไม่ให้สือ่
หลอก หรือทำาร้ายเขา

 “เราจะสนับสนุนให้เขาเกิดองค์กร
บริโภคสื่อขึ้น มีกฎหมายรองรับ ให้เขามี
โอกาสต่อสู้กับส่ือท่ีไม่มีความรับผิดชอบ 
อย่างไร อาจเป็นกฎหมายลูก เพื่อให้
มีมาตรการรองรับชัดเจน และต้องมี
อิสระในการท�างานพอสมควร ต้องรักษา 
ผลประโยชน์ของผู้บริโภคส่ืออย่างที่บอก 
แต่รูปร ่างยังไม่เห็น แต่ไอเดียมีแล้ว  
คงไม่นาน ภายในหนึ่งปีก็น่าจะเห็น” 
จุมพล ทิ้งท้าย
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 ยุคที่สังคมตั้งคำาถามกับ การทำางานของสื่อมวลชน ว่ายังน่าเชื่อถือได้อย่างสนิทใจหรือไม่ ภายใต้การเปิดรับกับทุกข้อมูล 
กับทุกข่าวสารของประชาชน โดยไม่แยกส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง หรือ มายาคติ และธุรกิจโฆษณาที่จับมือกับ “คนข่าว” จนแยก
ไม่ออกว่า ข้อมูลไหนคือ “สิ่งจำาเป็นต้องรู้” หรือ “สิ่งที่ชวนซื้อ” 
 และเป้าหมายของการอภิวัฒน์สื่อมวลชน นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป จะต้องวางแนวทางและรากฐานสู่มาดใหม่ของ 
“สื่อมวลชนไทย” อย่างไร?  ในมุมมองนักวิชาการด้านสื่อฯ อย่าง “ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ให้มุมมองในคำาตอบของคำาถามไว้อย่างน่าสนใจ

เทคโนโลยีไปไกล	อุตสาหกรรมข่าวกลายเป็น	

“ขยะ”	กองโต		อภิวัฒน์	“สื่อยุคใหม่” 

ต้องเน้นสาระเชิงลึก	มากกว่า	“เรียกเรตติ้ง”

ขนิษฐา เทพจร
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 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพ 
สื่อมวลชนในปัจจุบันว่า จากการเปลี่ยน
ผ่านของเทคโนโลยี ทำาให้ “หลายคน” 
สามารถเป็นเจ้าของสื่อฯ ได้ เช่น คนมี 
สมาร์ทโฟน สามารถรายงานข่าวบนสงัคม
ออนไลน์, โซเชียลมีเดีย ได้ ยิ่งโครงสร้าง
พื้นฐานของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำาให้ 
“ข่าว” ไม่ถูกจำากัดภายใต้ความเป็น 
มืออาชีพอีกแล้ว แม้นักข่าวมืออาชีพ
ปัจจบุนั ได้ทำางานเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
บนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ แต่
ด้วยเทคโนโลยทีีพ่ฒันา ทำาให้ “ประชาชน”
มีทางเลือกที่จะเปิดรับสารเพ่ิมมากข้ึน  
และมีเสรีภาพของการรับรู้ข่าวสาร ขณะ
เดียวกันข่าวสารที่ถูกส่งผ่าน หลาย
เปอร์เซ็นต์เป็นข่าวสารขยะ, เป็นข่าว
ดราม่า, เป็นข่าวลือเพราะไม่ผ่านการ 
คัดกรอง ทำาให้ปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลาง
ขยะข้อมูลข่าวสาร
 ในมุมมองด้านนิเทศศาสตร์ มอง 
“ข่าวขยะ” เป็นเพียงปรากฏการณ์ทั่วไป 
หลงัการเตบิโตของเทคโนโลย ีและสงัคม
ออนไลน์ ที่คนทั่วไปสามารถสร้างรูป
แบบของสื่อใหม่ และอัพเดทข่าวสารได้ 
และเป็นการเปิดพื้นที่สื่อมวลชน ฐานะ
สถาบันที่บอกข้อมูล ข้อเท็จจริงกับ
ประชาชน ดังนั้นหากประชาชนจะถาม
หาความจริง ต้องสอบทานกับสำานักข่าว 
หรือสถาบันสื่อมวลชน 
 เมื่อ “ปรากฏการณ์ข่าวขยะ” ไม่
น่ากังวลเท่าที่ควร แล้วอะไรคือสิ่งที ่
น่ากลัวกว่านั้น “ผศ.พิจิตรา” เฉลยไว้ว่า 
คือ กลุ่มทุน กลุ่มการเมือง พร้อมฉาย
ภาพเหตกุารณ์ทีเ่กดิกบัวงการสือ่มวลชน
ไทย ย้อนหลงัไป 10 ปี ทีเ่กดิแพลตฟอร์ม
สื่อใหม่ ที่เปิดกว้าง ทั้งรูปแบบ โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม, เคเบิลทีวี ทำาให้กลุ่มทุน 
กลุ่มการเมือง รวมถึงกลุ่มเคล่ือนไหว
ทางการเมืองใช้ส่ือใหม่เหล่าน้ัน เป็น 
กระบอกเสียงให้ตัวเอง
 “ เมื่ อแพลตฟอร ์ม เป ิด การ

เป็นเจ้าของสื่อท�าได้ง่าย จึงเกิดกลุ ่ม
ทุน กลุ ่มการเมือง กลุ ่มม็อบเข้ามา
เป็นเจ้าของส่ือ ท�าให้การน�าเสนอข่าว
ไม่อยู ่บนฐานของการท�างานแบบมือ
อาชีพ หรือมีจรรยาบรรณ ท�าให้ส่ือฯ 
ท�าข ่ าวมี วาระซ ่อนเร ้น จนท� าให ้
สถาบันข ่ าว ถูกลดความน ่า เ ช่ือ ถือ 
และถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในการปลกุระดม 
สร้างความแตกแยก สงัคมมคีวามเกลยีดชงั 
จึงกลายเป็นความท้าทายบนจุดเปลี่ยน
ของวงการสื่อมวลชนไทย ว ่าจะอยู  ่
ต่อไปอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกครอบง�า” 

สามารถเล่นกับแพลตฟอร์มได้ง่าย
 “เทรนด์อุตสาหกรรมสื่อฯ ใน
อนาคต หากจะท�านาย กค็อื แพลตฟอร์ม
สื่อฯ เปลี่ยนไป แต่ข้อมูลข่าวสารไม่เคย
ตาย” 
 ภายใต้การทำางานของสื่อฯ ใน
ภาวะที่สื่อใหม่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย  
คือ การนำาเสนอความจริง ร ่วมกับ 
ปรากฎการณ์ปัดป้องตนเองไม่ให้ กลุม่ทนุ– 
กลุ่มการเมือง – กลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ 
เข้ามาครอบงำา ทำาให้ “สื่อมวลชน” ต้อง
แข่งขันทั้งระดับในตัวเอง และ ระดับ
ภายนอก  ทำาให้บางทกีลายเป็นสิ่งทีย่าก
จะตอบคำาถามกับจุดยืนบนตัวตน และ
จุดยืนบนความรับผิดชอบ 
 สิง่ทีเ่ป็นความสบัสนนี ้“นกัวิชาการ 
ด้านสื่อฯ” มองว่า การแข่งขันของตัว
นักวิชาชีพที่อยู่ใต้บริบทการแข่งขันกัน
ทางการเมือง หรือการแข่งขันทางธุรกิจ 
ยอมรับว ่าจะเกิดการแข่งขันกันมาก 
และมากขึ้น ถ้าถามไปว่าเมื่อแข่งขันกัน
มากๆ แล้วได้สิ่งที่มีคุณภาพด้วยหรือไม่ 
ยังเป็นข้อสงสัย หมายถึง เม่ือคุณยังมี
วาระอยู ่เหมอืนกบัทีน่กัข่าวเชือ่ว่าตวัเอง
ทำาข่าวอย่างมีอุดมการณ์ เราไม่สามารถ
แน่ใจได้ว่า อดุมการณ์นัน้ถกูจดัตัง้ขึน้มา 
โดยเจ้าของสื่อฯ หรือไม่ อย่างนักข่าว
บางคนเชื่อว ่าอยู ่ในสื่อฯ ที่ต ่อสู ้ เพื่อ
ประชาธิปไตย, ต่อสู้กับการคอร์รัปชั่น 
จึงทำาให้ทำาข่าวไปตามความเชื่อ วิธีการ
ทำาข่าวจึงมีวาระแอบแฝง และสะท้อน
ออกมาในรูปแบบการตั้งคำาถามนำา เพื่อ
ให้ได้คำาตอบตามที่มีวาระซ่อนเร้น ซึ่ง
เป็นผลดีกับสังคมหรือไม่ ต้องคิด ต้อง
ทบทวน รวมถึงการทำาข่าวที่แฝงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะธุรกิจสื่อฯ 
แคร์กับโฆษณา กับทุน มากกว่าให้ความ
สำาคัญกับการรับรู้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ของประชาชน
 “อกีประเดน็ส�าคญัทีส่ือ่มวลชนยคุ
ใหม่ต้องทบทวน คือ การปรับตัวเองให้

  ด้วยปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เทคโนโลยี และความหลาก
หลายของแพลตฟอร์มสื่อฯ ในระยะอัน
ใกล้นี ้“ผศ.พจิติรา” เชือ่ว่า อตุสาหกรรม 
สื่อฯ ยังอยู่รอดได้ แต่ด้วยการก้าวสู่ยุค 
เปลีย่นผ่านจากอนาลอ็ก ไปสูย่คุดจิติอล 
สื่อฯ ต้องพิจารณาด้วยว่าความอยู่รอด 
ของตัว เองนั้นต ้องทำาอย ่างไรบ ้าง 
ต ้ อ งขึ้ น อยู ่ กั บค ่ า โฆษณาหรื อ ไม ่ 
หากพิจารณาเชิงลึกอีกว่า ตอนนี้คุณเข้า
ถึงสื่ออะไรมากที่สุด จอมือถือใช่หรือไม่ 
ดงันัน้หากองค์กรสือ่ปรบัตวัและรูเ้ท่าทนั
เทคโนโลยไีด้จะทำาให้เรา Content ได้มาก 
และกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มส่ือใหม่ท่ี
คนเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
จรงิ ดงันัน้หากคณุทำา Content ให้เข้มแขง็ 
แบรนด์คุณจะเกิด และเม่ือแบรนด์เกิด ก็
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ทันกับเทคโนโลยี แม้แพลตฟอร์มส่ือจะ
เปลี่ยนไป หนังสือพิมพ์อาจจะตาย แต่
ข้อมูลข่าวสารไม่เคยตาย ทุกวันนี้เราอยู่
ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารขยะ ที่ถูกผลิต
ซ�้าไปซ�้ามา แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการ
แท้จรงิคอืข้อมลูข่าวสารเชงิลกึทีถ่กูสะสม 
ผ่านการตกตะกอนจากนักข่าว หรือที่
เรียกว่า Data Journalist”
 จากมุมมองที่สะท้อนถึงปัญหา.. 
ก้าวต่อไปของ “คนข่าว” บนเส้นทาง 
อภิ วัฒน ์สื่ อมวลชน “ผศ.พิจิตรา” 
 ชีไ้ปยงับนัไดขัน้ทีห่นึง่ ว่า ต้องตอบโจทย์
ความคาดหวังในตัวสื่อฯ ของสังคม โดย
ประชาชนมองสือ่มวลชนเป็นคนคมุพืน้ที่
ปรมิณฑลสาธารณะ เป็นกระบอกเสยีงให้
ประชาชน สือ่มวลชนมศีกัดิแ์ละศร ีดงันัน้ 
ประชาชนคาดหวงัมากกบัเสรภีาพการนำา
เสนอข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงท่ีมา
พร้อมกับความรับผิดชอบ เพราะต่อให้มี
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากแค่ไหน เขา
ไม่ใช่นักข่าว เขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ 
เขาเป็นแค่คนที่ถ่ายรูป ส่งภาพได้ แต ่
นกัข่าวคอืคนทีเ่ข้าถงึแหล่งข้อมลูข่าวสาร
ท่ีประชาชนต้องรู้ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับ
สังคม 
  บนัไดขัน้ทีส่อง คอื การแข่งขันเพือ่
นำาเสนอของสื่อฯ  แม้สื่อของรัฐ จะรู้กัน 
อยู่ว่าเรตติ้งไม่ดี แต่ปรากฏการณ์ขอทีวี
ดจิติอลทีเ่กดิขึน้ ทำาให้มกีารเปลีย่นแปลง
อย่างมากในสือ่ของรฐั เช่น การได้รบัเงนิ 
สนบัสนนุจากรฐั, การหาโฆษณาได้ในสือ่
ที่อยู่ในฝ่ายมั่นคง, สื่อสาธารณะที่ขยาย
ตัวเป็น 12 ช่อง ดังนั้นเรียกได้ว่าสื่อ 
ของรัฐจะทำาสื่อเพื่อรัฐมากขึ้น
 “ตอนนี้อาจารย ์ท�าวิจัยให ้กับ 
กสทช. พบข้อมูลว่า ต�ารวจ และทหาร
จะขอคลื่น เพ่ือเป็นแหล่งหาเงิน และ
ใช้เป็นแหล่งโฆษณาชวนเชื่อ ใช้เป็น
พื้นที่โปรโมทตัวเอง ท�าให้มีค�าถามอยู่ว่า 
แทนท่ีสือ่ของรฐัจะปรบัตวัให้เลก็ลง ตาม
กลไกตลาด เพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อเอกชน 

หรือส่ือสาธารณะได้มีพื้นที่ กลายเป็น
ว่าสื่อของรัฐจะขยายตัวมากขึ้น ตามใบ
อนุญาตที่มากขึ้น แล้วกลุ่มสื่อฯ เหล่านี้
ยังได้รับงบประมาณจากรัฐด้วย ดังนั้น 
จะคุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้นการท�าลายกลไก
ตลาดสื่อฯ จากประเด็นเหล่านี้ สื่อ
เอกชนได้รับผลกระทบแน่โดยเฉพาะเงิน
สนับสนุน ดังนั้นสิ่งที่จะยกระดับการ
แข่งขนัได้ คือ การน�าเสนอข่าวทีแ่ตกต่าง
ด้วยข้อมูลเชิงลึก”
 บันไดข้ันท่ีสาม คือ การพัฒนา
ทักษะ คุณภาพ และความคล่องตัว
ของการทำาหน้าท่ีของ “ส่ือมวลชน”  
เพราะการนำาเสนอข่าวสารในยุคปัจจุบัน 
แน่นอนว่าความรวดเร็ว คอืสิง่สำาคญั แต่
ไม่ใช่ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด เพราะในความ
รวดเรว็นัน้ต้องมคีณุภาพ มคีวามรูร้อบ รู้
เท่าทันแหล่งข่าว เกาะติดประเด็นตลอด
เวลา ดังนั้นทักษะของนักข่าวในประเด็น
ที่ส่งเสริมการทำางานอย่างมีคุณภาพ คือ
ส่วนที่สำาคัญที่สุด 
 “นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน” 
ได้สะท้อนมมุมองการอภวิฒัน์สือ่มวลชน
เป็นบทสรุปส่งท้าย “ภายใต้สังคมที่
เปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อน ว่า  
“ฝากความหวังไว้ท่ีเทคโนโลยี เพราะ
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้และมา
แล้ว ท�าให้ นกัข่าวต้องปรบัตวั เทคโนโลยี
อาจไม่ส่งผลให้โครงสร้างหรือพฤติกรรม 
สื่อฯ เปลี่ยนแปลง แต่จะเป็นส่วนส�าคัญ 
ของการเคลือ่นการแข่งขนับนแพลตฟอร์ม
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไป
ถึงมือประชาชน โดยนัยส�าคัญ คือ เพื่อ
ความอยู่รอดขององค์กรข่าว”
 หากวิเคราะห์ในมุมมอง “นัก
วิชาการด้านสื่อฯ” ต่อเส้นทางวิชาชีพ 
บทบาทที่ท้าทายต่อจากนี้กับเส้นทางอภิ
วัฒน์สื่อมวลชน  ซ่ึงต้องเจอกับบริบท
ของสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง 
ประเด็นสำาคัญท่ีต้องคิด เพื่อตอบโจทย์ 
มี 3 ส่วนสำาคัญหลัก คือ ยึดมั่นใน

จริยธรรม-จรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
สือ่มวลชน, การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่จะรับรู้ข่าวสาร ซึ่งไม่ยุ่ง
ยากต่อไป และ ความร่วมมอืผลติชิน้งาน
ที่ส่งผลถึงความอยู่รอดในธุรกิจสื่อฯ
 เส้นทาง “อภิวัฒน์คนข่าว” จะ
เป็นอย่างไรหลังอ่านบทความนี้จบ คน 
ในวงการสื่อมวลชน คงเดาทางไม่ยาก 
แต่จะปฏิบัติได้จริงหรือไม่ อยู่ที่ความ
ร่วมมือและร่วมใจของสื่อฯ และทุกภาค
ส่วนของสังคม
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 สื่อมวลชนทุกยุคมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเป็นปากเสียงให้ประชาชน แต่เม่ือ
สือ่มวลชนถกูจดัวางเป็นสนิค้าซือ้ขายเหมอืนสนิค้าอืน่ ทนุกร็กุคบืเข้าครอบงำามากขึน้ ยิง่มกีาร
ใช้อำานาจการเมืองผนวกอำานาจทุน ทำาให้สื่อมวลชนถูกแทรกแซงแบบเนียนๆ ในหลากหลาย
รูปแบบ สิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนไปตามแต่ละสถานการณ์ตอนนั้น ผลจากส่ือท่ีถูกแทรกแซง 
ทำาให้ส่ือไม่ได้ใช้เสรีภาพเข้าไปตรวจสอบความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ส่งผลต่อการนำาเสนอ
ข่าวไม่รอบด้าน
 ทัง้หมดเป็นปัญหาเร่งด่วนจะต้องแก้ไขโดยการปฏริปูสือ่ เพือ่ให้สือ่มวลชนมเีสรภีาพบน
ความรบัผดิชอบ นำาเสนอขา่วสารรอบด้านสูส่าธารณะ สะท้อนความจรงิได้อย่างอสิระเสร ีแม้
การปฏิรูปสื่อจะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 35 เมื่ออำานาจรัฐ
ใช้สือ่ของรฐับดิเบอืนข้อมลูข่าวสาร เพือ่ใส่ร้ายผูช้มุนมุ ทำาให้การชมุนมุขยายตวัจนควบคมุไม่
ได้ นำาไปสู่ความรุนแรง เกิดกระแสกลายเป็นหัวเชื้อนำาร่องปฏิรูปสื่ออย่างจริงจังถึงสองครา

อำานาจรัฐ-อำานาจทุน-Hate	Speech
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ขณะที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็ว เกิด “ส่ือ
ใหม่” (New media) ในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดเวลา แต่เกิดปัญหาด้านการใช้
เสรีภาพ ยังขาดสำานึกต่อส่วนรวม ขาด
คุณธรรมทั้งแหล่งข่าวและเนื้อหาข่าว 
ส่วนคลื่นวิทยุและโทรทัศน์เมื่อถูกเปิด
เสรี ก่อกำาเนิดส่ือทางเลือกหลากหลาย 
โดยเฉพาะวิทยุท้องถิ่น เคเบิลทีวีท้องถิ่น 
ทีวีดาวเทียม ทำาให้การบริหารจัดการ
สื่อที่มีหลักการบิดเบือนไป อาทิ วิทยุ
ชุมชน ละทิ้งปรัชญาดั้งเดิมของวิทยุ
ชุมชน คนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ทีวีดาวเทียมส่วนใหญ่ถูกจัดตั้ง
เป็นสือ่นอมนิกีลุม่ผลประโยชน์ กลายเป็น
ช่องทางและกระบอกเสยีงบดิเบอืนข้อมลู 
ปลุกระดม สร้างความเกลียดชัง (Hate 
Speech) ตอกล่ิมความแตกแยกให้เกิด
ขึ้นในสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือให้บรรลุ
ผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายหน่ึง 
ฝ ่ายใด แม้มีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ก็ไม่
สามารถทำาหน้าที่ได้สมกับภารกิจของ
องค์กร 

ปฏิรูปสื่อเสรีภาพ

บนความรับผิดชอบ

 ฉะนัน้เป้าหมายหลกัในการปฏริปู
สื่อนับจากนี้เป็นต้นไป จะต้องมีกรอบ
ชัดเจนทำาอย่างไรให้ “เสรีภาพของ
สื่อมวลชนคือเสรีภาพของประชาชน” 
ทำาหน้าที่บนความรับผิดชอบต่อสังคม 
หยุดใช้ “Hate Speech” ผู้ใด ฝ่ายใด 
ใช ้ “Hate Speech” ถือว ่าไม ่ใช ่  
“นักประชาธิปไตย” รูปแบบการกำากับ
ดูแลกันเองให้เป็นท่ียอมรับของสังคม
และมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
สื่อที่เหมาะสม
 แล้วถนนทุกสายก็มุ ่งหน้าสู ่การ

ปฏิรูปทันที หลังวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 เวลา 16.30 น. คณะรกัษาความสงบ 
แห ่งชาติ (คสช.) กุมสภาพปฏิวัติ 
ยึดอำานาจรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร ก่อกำาเนิดแม่นำ้าสายสำาคัญ เพื่อ
สร้างความปรอดองสมานฉนัท์และปฏริปู 
ยกเครือ่งประเทศครัง้ใหญ่ เริม่จากคลอด
รฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว 2557 มาตรา 27 
กำาหนดก่อกำาเนิดสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) เป็น 1 ในแม่นำ้า 5 สาย ทำาหน้าที่ 
ศกึษาและเสนอแนะ เพือ่ให้เกดิการปฏริปู 
ด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นมีด้าน “ส่ือสาร
มวลชน” 

จุดประกายล้อมกรอบ

เสรีภาพสื่อ

 ทันทีท่ี สปช.ได้รับเลือกสมาชิก
ครบตามท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนด คณะ
กรรมาธิการ (กมธ.) ชุดต่างๆ ผุดขึ้น
มาตามภารกิจการปฏิรูป หนึ่งในนั้น
ย่อมมี “กมธ.ปฏิรูปสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” มี สปช.เข้ามา
เป็นกรรมาธิการ อาทิ จุมพล รอดคำาดี 
ประธาน กมธ. สุกัญญา สุดบรรทัด  
รองประธาน กมธ. วสันต์ ภัยหลีกลี้ รอง
ประธาน กมธ. บุญเลิศ คชายุทธเดช 
รองโฆษก กมธ. มานิจ สุขสมจิตร กมธ. 
ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กมธ. 
ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขานุการ กมธ.
 กมธ . เ ริ่ ม โฟกั สพิ จ า รณา ใน
ประเด็นเหล่านี้ และนำาหนังสือที่ได้รับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการ
สือ่สารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดส่งให้ 
กมธ.วสิามญัตดิตามและให้ข้อเสนอแนะ
การยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำาหนดในการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ  อาทิ “รัฐธรรมนูญ
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
สื่อมวลชน ในการแสดงความคิดเห็น 
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การสื่อ

ความหมายด้วยวิธีอื่นๆ สิทธิในการรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐอย่างทั่ว
ถึงและเสมอภาค” “เงื่อนไขในการจำากัด
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณา และการสื่อความหมายด้วย
วิธีอื่นของประชาชนและส่ือมวลชน”  
“สือ่ย่อมได้รบัหลกัประกนัความเป็นอสิระ 
ที่จะไม่ถูกครอบงำาและแทรกแซงจาก
อำานาจรัฐและทุน”  
 “การ คุ ้ มครอง เส รี ภ าพและ 
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและสวัสดิการ 
ของผู ้ ประกอบวิชาชีพสื่ อมวลชน”  
“ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพด้าน
จริยธรรมและกลไกกำากับดูแลกันเอง
ของสือ่มวลชน เพือ่ปกป้องสทิธ ิเสรีภาพ 
และความเป็นธรรม” “คลื่นความถี่เป็น
ทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะและให้มีองค์กรอิสระของรัฐ
ทำาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ีและการ
กำากับการประกอบกิจการ” “แนวทาง
การดำาเนินการจัดสรรคคลื่นความถ่ีและ
การกำากับการประกอบกิจการ ภายใต้ 
ภูมิทศัน์สือ่ทีเ่ปลีย่นไป” “การส่งเสรมิการ
รูเ้ท่าทนัสือ่แก่ประชาชน” “การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ทำางานของสือ่และผู้ใช้สือ่” “การสือ่สารที่
ก่อให้เกิดความเกลยีดชงั (Hate Speech)

กมธ.กำาหนดวิสัยทัศน์	20	ปี 

ในอนาคต

 พร้อมกำาหนดกรอบการดำาเนิน
งานของ กมธ.ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์
โดยให้ “สือ่มบีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิ 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมขุ” “ยกระดบัมาตรฐานของ
สื่อให้มีคุณภาพ ทั้งด้านเนื้อหา วิชาการ 
บุคลากร” “ส่ือได้รับการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ สวัสดิภาพและสวัสดิการใน
การปฏิบัติหน้าที่” “มุ่งเน้นความหลาก
หลายในสื่อ ทั้งเนื้อหา ช่องทางสื่อสาร
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และความเป็นเจ้าของ” “ส่งเสริมให้มีสื่อ
ทางเลือก สื่อชุมชน และเพ่ิมพ้ืนท่ีส่ือ
สาธารณะบนสื่อมวลชน” “ส่งเสริมสื่อ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์และบทบาทเป็น
โรงเรียนของสังคม”
 “ส่งเสริมผูป้ฏบิตังิานในวชิาชพีสือ่
ให้มีเสรีภาพควบคู่จริยธรรมและความ
รับผิดชอบในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
และนำาเสนออย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบ
ด้าน สร้างสรรค์ เพือ่ประโยชน์ในการรบัรู้
ข้อมลูข่าวสารของประชาชน” รวมถงึการ 
“ยอมรับการตรวจสอบกันเองและการ
ตรวจสอบจากสาธารณะ มุ่งเน้นความ
เป็นอสิระของสือ่จากการถกูครอบงำาและ
แทรกแซงจากอำานาจรฐัและทนุ” “ส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนผูใ้ช้และบรโิภคสือ่ให้มคีวาม
ตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพและความรับ
ผิดชอบ” “ส่งเสริมการรับรู้ เข้าถึงและ
การรู ้เท่าทันสื่อของประชาชน” “เร่ง
พัฒนามาตรการและกลไกการกำากับ
ดูแลสื่อให ้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ทั้งการกำากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม 
การกำากับดูแลโดยภาคประชาชน และ
การกำากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำานาจ
ทางกฎหมาย”
 คณะ กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ เริ่มระดม
สมองศึกษาการปฏิรูปส่ือกำาหนดวิสัย
ทัศน์สื่อในอีก 20  ปีข้างหน้าในการ
ปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ต้องการให้เป็นหรือเกิดขึ้น 
ควรจำาเป็นอย่างไร เพือ่กำาหนดเป้าหมาย 
แผนงานหรอืมาตรการรองรบักบัภมูทิศัน์
ของระบบสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะมีการเปล่ียนแปลงตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
โดยหารือและแสดงความเห็นกันอย่าง
กว้างขวาง มองสอดคล้องกันว่า การ
สือ่สารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ
จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ประชาชนจะมีบทบาทท้ังการเป็นส่ือ
ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเป็นผู ้รับ

ข้อมูลข่าวสาร ทำาให้ข้อมูลข่าวสารที่เผย
แพร่ออกมาจะปรากฏในหลายรูปแบบ 
มีเนื้อหาที่หลากหลายตามแหล่งข้อมูลที่
เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ยากท่ีจะควบคุม 
ทำาให้ผู้ประกอบวชิาชพีสือ่และประชาชน
จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
 “สิทธิ เสรีภาพ” ของส่ือมวลชน
และประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
เผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
เท่าทัน ผลกระทบของเนื้อหาในมิติของ
สิทธิข้างเคียง เช่น สิทธิของผู้สร้างสรรค์
หรือผู้ประดิษฐ์ในข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ มิติในการรักษาความ
มัน่คงของรฐั มติใินความรบัผดิทางอาญา 
มิติในความตกลงระหว่างประเทศ มิต ิ
ในแง่ของประโยชน์และผลเสยีของข้อมลู
ข่าวสารท่ีจะปรากฎหรือเผยแพร่ออกมา 
ท่ีจะส่งผลให้สื่อมีบทบาทเป็นโรงเรียน
ของสังคมได้หรือไม่ รวมถึงการกำากับ
ดูแลส่ือ การแทรกแซงสื่อจากภาครัฐ
และทุน

เสรีภาพควบคู่บนความรับผิดชอบ

ฉะนั้นส่ือต้องมีคุณภาพให้กับประชาชน 
คำานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ไม่ใช่มุ่งเน้นแต่
การแสวงหาผลกำาไร ขณะท่ีประชาชน
ในฐานะผู ้บริโภคจะต้องมีองค์ความรู ้
และความสามารถในการคิด วิเคราะห์
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ  
รู้เท่าทันสื่อ มีจิตสำานึก ความตระหนัก 
รู้ถึงสิทธิเสรีภาพ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง จะนำาไปสู ่การเป็นสังคมของ
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้ของสังคมที่
มีคุณภาพและพัฒนาแล้ว รวมถึงก้าวสู่ 
การเป็นศูนย์กลางของระดับภูมิภาค  
4. มาตรการกลไกการควบคุมกำากับดูแล 
อาทิ มาตรการกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย 
มาตรการการกำากับกันเองด้านจริยธรรม 
องค์กรท่ีควบคุมกำากับดูแลจะต้องมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็น
ที่เชื่อถือและยอมรับของสาธารณะ โดย
เฉพาะ “องค์กร” ที่ควบคุม กำากับดูแล
จะต้องมีความ “เป็นอิสระที่แท้จริง”  
มีหลักธรรมาภิบาล ภาคประชาชนต้อง
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
มากขึ้น มีส่วนในการเข้าเป็นเจ้าของ
กิจการสือ่ มีส่วนร่วมกำากับดแูลตรวจสอบ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคสังคม
อย่างยัง่ยืน แต่ภายใต้กรอบเวลาอนัจำากดั 
และปลายปี 2558 ประเทศไทยจะก้าว 
เข ้าสู ่การเป ็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ฉะนั้น
กมธ.ควรเร่งผลักดันมาตรการแผนงาน
ระยะสั้น ให้เกิดการปฏิรูปตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ได้จัดทำาขึ้น เพื่อให้การ
ปฏิรูปของ กมธ.สัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม 
ตรงตามเจตนารมณ์และรองรับการเข้า
สู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน
 และ กมธ.ยงัมอบให้คณะอน ุกมธ.
การกำากับดแูลประกอบกิจการสือ่ กจิการ
โทรทัศน์และกิจการสารสนเทศ คณะ
อนุกมธ.การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การกำากับดูแลและการรู้เท่าทันสื่อ คณะ

 จึงมีข้อเสนอดังนี้ 1. สื่อจะต้อง 
“มีเสรีภาพควบคู ่กับความรับผิดชอบ” 
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู ้ในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาของสังคม โดย
เป็นสื่อที่มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีคุณภาพ
มาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ใน
ระดบัภมูภิาคและนานาประเทศ เฉกเช่น
เดยีวกบัสือ่ทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัโลก 2. สือ่
จะต้องเข้าถึงประชาชนในประเทศได้ทุก
คนทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีม เสมอภาค เพือ่
ลดความเหลื่อมลำ้าของประชาชนในการ
เข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 3. อกี 2 ทศวรรษจะ
เข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
ตามเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีพัฒนา
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เนื้อหา(content) จะเกิดข้ึนมากมาย
ผ่านช่องทางเทคโนโลยีการส่ือสารต่างๆ 
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อนุกมธ. เสรีภาพ จริยธรรม และการ
กำากับดูแลกันเองของสื่อ คณะอนุ กมธ.
พิจารณาข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญด้าน
สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลใน
ทุกด้าน เพื่อเสนอต่อกมธ.
 ขณะทีว่าระการปฏริปูและแนวทาง
การบริหารจัดการของ สปช. ตามที่คณะ 
กมธ.วสิามญัจดัทำาวสิยัทศัน์และออกแบบ
อนาคตประเทศไทย สปช. นำาเสนอ 
โครงสร้างและสาระของการสื่อสารถึง
การปฏิรูปการกำากับดูแลสื่อมีความคืบ
หน้ามากขึน้ ในประเดน็การปฏริปู จะต้อง 
ม ี“องค์กรกำากบั” “การกำากบัดแูลกนัเอง” 
“การกำากับโดยภาคประชาชน” ปฏิรูป
สิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ต้อง
มีมาตราการ “ป้องกันการแทรกแซง”  
การม ี“สทิธเิสรีภาพสือ่” ม ี“จรยิธรรมสือ่” 
“การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐท่ี 
โปร่งใส” ที่ กมธ.ท่ีเกี่ยวข้องคือ กมธ. 
ปฏิรูปสื่อฯ ต้องเดินหน้าศึกษาและ 
เสนอแนะ เพื่อปฏิรูปสื่อครั้งใหญ่

ผุดองค์กรท่ีเป็นอิสระควบคุมสื่อ

 แค่ช่วงต้นปี 2558 กรอบการปฏริปู
สื่อได้ค่อยๆ ชัดเจนมากข้ึน จะเห็นได้ 
จากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเรื่องที่
ยังไม่ได้กำาหนดกรอบชัดเจน แต่กำาลัง
พิจารณากันอยู ่ในกรณีการประกอบ
ธุรกิจสื่อและการนำาเสนอของสื่อ อาจมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน เพราะขณะน้ีธุรกิจส่ือขยาย
ตัวเป็นจำานวนมาก ตามการพัฒนาของ 
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ปัจจัยการ
ขยายตัวทางธุรกิจส่ือ อาจจะทำาให้ส่ือ 
ถกูครอบงำา หรือถกูแทรกแซงจากกลุม่ทนุ 
กลุ่มการเมือง หรือภาครัฐ ที่อาจส่งผล 
ให้สือ่มกีารนำาเสนอข่าวสารทีถ่กูครอบงำา
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ ฉะน้ันควร
ศกึษาปัญหานี ้โดยเชญิทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
และบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญมา
ให้ข้อมูล เพื่อกำาหนดมาตรการแนวทาง

ป้องกันแก้ไข ผลักดันไปสู ่การปฏิรูป 
ให้เป็นรูปธรรม 
 ส ่วนคณะอนุ กมธ.แต ่ละชุด 
ก็เดินหน้าทำางานมีความคืบหน้าไปมาก 
อาท ิคณะอนกุมธ.ปฏริปูเสรภีาพ จรยิธรรม 
และการกำ า กับดู แล กัน เองของ ส่ื อ 
มีการพิจารณา 3 ประเด็น คือ 
 1. การใช้ประทุษวาจา ( Hate 
speech) ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อ
สิง่พมิพ์ สือ่ออนไลน์ สือ่วทิยแุละโทรทศัน์ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการโจมตีบุคคลหรือ
กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์
ทางการเมืองที่ต่างกัน โดยมีเป้าหมาย
สร้างความเกลียดชัง นำาพาสู ่ความ
แตกแยกและใช้กำาลังไว้ชัดเจน
 2. รูปแบบ (Model) การกำากับ
ดแูลกนัเองของสือ่โดยองค์กรวชิาชพี ควร
เป็นการกำากบัดแูลร่วมโดยองค์กรสือ่และ
องค์กรภาครัฐและภาคประชาชน เป็น
ลกัษณะไตรภาคี (Co-Regulation) รวมถึง 
การกำาหนดบทลงโทษในระดับต่างๆ
 3. เสรีภาพและจรรยาบรรณของ
สื่อโฆษณา โดยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ว่าโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้ชมมาก และ
เป็นสิ่งที่สร้างปัญหามาก เป็นอีกเรื่อง 
ต้องพิจารณาศึกษาเป็นแนวในการวาง 
กฎเกณฑ์ต่อไปอย่างเร่งด่วน
 ฟากคณะอนุกมธ.ปฏิรูปการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการกำากับ
ดูแลและการรู ้เท่าทันสื่อ ได้พิจารณา
ศึกษาการกำากับดูแลในปัจจุบันยังมี
ปัญหาของโครงสร้างและการบังคับใช้
กฎหมาย ฉะนั้นประเด็นที่ต้องการสร้าง
ความชัดเจน คือ องค์การวิชาชีพต้องมี
ความเข้มแข็งและรวมตัวกันอย่างม่ันคง 
องค์กรกำากับตามกฎหมายต้องมีบทบาท
ในการกำากับดูแลและบทลงโทษให้มี
สภาพบังคับใช้ โดยต้องรับฟังความคิด
เห็นจากองค์กรสื่อในสาขาต่างๆ เพื่อ
วางมาตรการร่วมกัน ส่วนประเด็นการ
โฆษณาภาครัฐต้องร่วมวางกลไก เพื่อ

ป้องกันใช้สื่อภาครัฐให้เป็นประโยชน์ 
ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 คณะอนุ กมธ.ปฏิรูปการกำากับ
ดูแลการปกรอบกิจการสื่อ กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการสารสนเทศ  
ได้พิจารณาวางกรอบให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกมธ.โดยตั้ง
คณะทำางานขึ้นมา ทั้งคณะทำางานปฏิรูป
ส่ือเพื่อความม่ันคงและความปลอดภัย
สาธารณะ คณะทำางานปฏิรูปการกำากับ
ส่ือภาครัฐ และคณะทำางานปฏิรูปการ
ศึกษาการปฏิรูปสื่อสิ่งพิมพ์

บรรจุเนื้อหาปฏิวัติสื่อลงในรธน.

 อกีมมุหนึง่ทีเ่กีย่วกบัการปฏริปูสือ่ 
หนไีม่พ้น กมธ.ยกร่างรฐัธรรมนญู ได้มอง
ภูมิทัศน์ด้านสื่อได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดมิ จึงกำาหนดเสรภีาพในการแสดงความ
คิดเห็นครอบคลุมถึงสื่อสารรูปแบบใหม่ 
เช่น สื่อออนไลน์ โดยต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความรบัผดิชอบการประกอบวชิาชพีของ
สื่อมวลชนที่ต้องอยู่บนพื้นฐานจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ การป้องกันการแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งรวม
ถึงเจ้าของกิจการด้วย
 โดยกำาหนดเรื่อง “เสรีภาพของสือ่ 
มวลชน” ไว้ในร่างรฐัธรรมนญู ในเบือ้งต้น
กำาหนดให้ “เสรภีาพของสือ่มวชลชน” ใน
การประกอบวิชาชีพตามจริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะในการรับรู ้ข้อมูล
ข ่าวสารของประชาชนอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วน มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมย่อม
ได้รับความคุ้มครอง
 “การสั่งปิดกิจการ” หรือสั่งห้าม
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตาม
ข้อความข้างบนนี้จะกระทำาไม่ได้
 การห ้ ามสื่ อมวลชนอื่น เสนอ
ข่าวสารหรอืแสดงความคดิเหน็ทัง้หมดหรือ
บางส่วนหรอืการแทรกแซงด้วยวธิกีารใดๆ 
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เพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามความข้าง
บนนีจ้ะกระทำาไม่ได้ เว้นแต่อาศยัอำานาจ
ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ
มั่นคงของรัฐ
 การให้นำาข่าวหรือบทความไป
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำาไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นจะกระทำา
ไม่ได้ เว้นแต่กระทำาในระหว่างทีป่ระเทศ
อยู่ในภาวะสงคราม โดยอาศัยอำานาจ
ตามกฎหมายเฉพาะ
 เจ้าของกิจการส่ือมวลชนต้อง
เป็นพลเมือง และพลเมืองไม่สามารถ
เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นสื่อไม่ว่า
โดยทางตรงและทางอ้อมหลายกิจการ 
ในลกัษณะท่ีอาจจะมผีลเป็นการครอบงำา 
ผูกขาด ขัดขวางเสรีภาพในการนำาเสนอ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 รวมไปถึ งผู ้ ที่ ดำ า รงตำ าแหน ่ ง
ทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือ
ถือหุ้นในกิจการส่ือมวลชนไม่ได้ ไม่ว่า
ในนามของตนเองหรอืให้ผูอ้ืน่ดำาเนนิการ
แทน รวมไปถึงรัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สิน
อื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เพื่ออุดหนุน
กจิการสือ่มวลชนของเอกชนไม่ได้เช่นกนั 
การโฆษณาหรอืบรกิารอืน่จากสือ่มวลชน
โดยรัฐจะทำาได้ก็โดยอาศัยอำานาจตาม
กฎหมายที่กำาหนดขึ้นเพื่อการนั้น
 พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชน
ซึ่งประกอบกิจการส่ือมวลชน รวมถึง
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ ย่อมมีเสรีภาพการ
เสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้
ข้อจำากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่
ภายใต้อาณตัขิองเจ้าของกจิการ แต่ต้อง
ไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 พร้อมกำาหนดให้การกระทำาการ
ใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมของผู ้
ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐหรือเจ้าของกิจการ ที่เป็นการ 
ขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ 
ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อำานาจหน้าท่ี

โดยไม่ชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นจะ
กระทำาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 เ ม่ือเป ็นเช ่นนี้จึงกำาหนดให ้ มี
กฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
โดยมีบุคคลในวิชาชีพเพื่อคุ ้มครอง
สวสัดกิาร ปกป้องเสรภีาพและความเป็น
อิสระของส่ือมวลชน ส่งเสริมจริยธรรม 
มาตรฐานแห่งวิชาชีพ ให้สวัสดิการ
แก่บุคคลผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ใช้เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว ้
ข้างต้นนี้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู ้นั้นที่จะฟ้อง
คดีต่อศาล
 ในส่วนคล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการ 
ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคมถูกกำาหนดให้เป็นทรพัยากร
สื่อสารของชาติเพื่อสาธารณประโยชน์ 
กำาหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
ขึ้นมาหนึ่งองค์กร ทำาหน้าท่ีจัดสรรคล่ืน
ความถี่ กำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม โดยคำานึงถึงความม่ันคง
ของรฐั วฒันธรรม ประโยชน์สาธารณะอืน่ 
รวมถึงต้องจัดให้ภาคประชาชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินการสื่อมวลชน
สาธารณะตามที่กฎหมายกำาหนดไว้
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 ตลอดปี 2557 สื่อมวลชนต้องทำางานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังรัฐบาลของนางสาว 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย ผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยจนเกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ และการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของ กปปส. ภายใต้การนำาของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซึ่งในระหว่างการชุมนุมมีการก่อเหตุ
ร้ายรายวนัจนมผีูเ้สยีชวีติ บาดเจบ็จำานวนมาก รวมถงึนกัข่าว ช่างภาพทีเ่ข้าไปทำาหน้าทีก่ร็บับาดเจบ็ไปจำานวนมากโดยเจ้าหน้าที่
ตำารวจไม่สามารถจับกุมผู้กระทำาความผิดได้เลย
 การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีสถานการณ์สื่อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

บาดเจ็บ ถูกปิดล้อม กดดันและคำาวิจารณ์สื่อ

 1. มีนักข่าวและช่างภาพของส่ือแขนงต่างๆ ที่ได้เข้าไปทำาหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมเพื่อนำาข้อมูลข้อเท็จจริงและภาพข่าว
เสนอต่อประชาชน ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 9 คน
 2. สื่อมวลชนและองค์กรสื่อถูกกดดันทางการเมืองอย่างหนัก สถานีโทรทัศน์หลายสถานีก็ถูกมวลชนของกลุ่มการเมือง
ต่างๆ ปิดล้อมเพ่ือกดดันให้ส่ือรายงานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มตน ซึ่งการปิดล้อมและการกดดันดังกล่าวได้นำามาซึ่งการ
ละเมดิสทิธแิละคกุคามการทำาหน้าทีข่องสือ่มวลชนในรปูแบบต่างๆ ส่งผลกระทบกบัหลกัการรายงานข่าวของสือ่มวลชน ทีต้่องอยู่ 
บนพื้นฐานความรอบด้าน เป็นธรรม เปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถสะท้อนแนวคิดได้อย่างเสรี บนหลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
 3. ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่สามารถทำาหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ ในการนำาเสนอ 
ข้อมูล ข่าวสารตรงไปตรงมา อย่างรอบด้าน ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ ไม่ได้อยู่ 
บนพื้นฐานข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพ ตรงกันข้ามสื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง  
เป็นผู้ที่เติมเชื้อไฟลงไปในสถานการณ์ที่มีความเปราะบาง
 นอกจากน้ี ยังเกิดความโกลาหลในแวดวงสื่อ เนื่องจากมีคนและกลุ่มคนเข้ามาใช้สื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
และเพื่อประโยชน์อื่นมีอยู่จำานวนมากอยู่เช่นเดิม และไม่ได้ทำาหน้าท่ีตามหลักการวิชาชีพส่ือมวลชนตามท่ีควรจะเป็น รวมทั้ง 
มีการใช้สื่อผลิตซำ้าวาทกรรมท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อกันของคนที่มีความเห็นต่าง ในสังคมและใช้สื่อไปละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนบุคคล ในแง่มุมต่างๆ ทั้งการรายงานข่าวและแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ กสทช. มีอำานาจและหน้าที่โดยตรงก็
ไม่สามารถกำากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อไม่สามารถกำากับดูแลด้านจริยธรรมได้
 

การทำาหน้าที่สื่อภายใต้คำาสั่ง คสช.

 4. สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองลุกลามบานปลาย โดยวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 กองทัพนำาโดย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศกฎอัยการศึก เพื่อควบคุมสถานการณ์ของประเทศ ถัดมาวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยึดอำานาจรัฐบาลรักษาการ 
เข้าควบคุมอำานาจการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีประกาศและคำาส่ังหลายฉบับของ คสช. ท่ีออกตามกฎอัยการศึก  
ปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศ ทุกประเภทและทุกระบบ รวมฟรีทีวี วิทยุชุมชน วิทยุท้องถ่ิน ทีวีดาวเทียม เคเบิล
ทีวี รวมทั้งทีวีดิจิตอลและไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะเพื่อควบคุมเนื้อหาการรายงานข้อมูลข่าวสาร แม้ว่าภายหลัง 
คสช. ได้เปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุที่ถูกปิดไปแต่ก็ยังมีประกาศฉบับที่ 97 และ 103 ที่ควบคุมการทำาหน้าที่ของส่ือ 
ทุกประเภท รวมทั้งตัวแทน คสช. กองทัพและรัฐบาลยังเชิญบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว เจ้าของสื่อไปพบอยู่เป็นระยะๆ ส่งผลให้ 
เสรีภาพในการทำาหน้าท่ีของส่ือมวลชนมีข้อจำากัดอย่างยิ่ง ทำาให้เสรีภาพในการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและ 
การแลกเปลี่ยนความเห็นบนพื้นที่สาธารณะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รายงานสถานการณ์สื่อประจำาปี	2557

“ก้าวสู่ปีการปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”
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ปฏิรูปสื่อสู่การปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ

 5. การปฏิรูปสื่อสารมวลชนเป็น 1 ใน 11 ด้าน ที่ระบุไว้ในมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2557 (ฉบับชั่วคราว) ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าสังคมมองเหน็ปัญหาหลายระดับของสื่อมวลชน และสื่อประเภทต่างๆ จึงถูกจัดให้เป็นประเด็นทีต่้องปฏิรูปเช่นเดียวกบั
ปัญหาอื่นของประเทศ ซึ่งคนในวงการวิชาชีพสื่อมวลชนต้องให้ความสำาคัญกับเป้าหมายและทิศทางการปฏิรูปสื่อที่กำาลังเกิดขึ้น
ในครั้งนี้
 อย่างไรกต็าม ไม่ว่าสือ่มวลชนจะถกูมองว่ามปัีญหาในสถานการณ์ความขดัแย้งทีผ่่านมา ในวาระ 60 ปีของสมาคมนกัข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยที่กำาลังจะมาถึงในวันที่ 5 มีนาคม 2558 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ
สื่อที่ต่อสู้ ปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานและเตรียมจัดงานภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” เห็นว่า
หลกัการพืน้ฐานในการปฏริปูสือ่มวลชนครัง้นีท้ีค่วรม ีได้แก่ เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของประชาชน รวมทัง้เสรภีาพของ
สือ่มวลชนและสือ่อืน่ต้องได้รบัการประกนัโดยรฐัธรรมนญูและต้องไม่มกีฎหมายทีแ่ทรกแซงการทำางานของสือ่มวลชน บทบญัญตัิ
เร่ืองเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ ต้องมกีารนำาไปปฏิบตั ิประชาชนและนกัสือ่สารมวลชนสามารถใช้สทิธไิด้โดยไม่หวาดกลวั
การเข้าถงึข้อมลูข่าวสารสาธารณะของประชาชนสามารถทำาได้โดยง่ายและเป็นสทิธทิีไ่ด้รบัการประกนัตามกฎหมายสำาหรบัพลเมือง
ไทยทุกคน ท่ีสำาคญัต้องไม่ตัง้เป้าหมายทีจ่ะปิดกัน้หรอืกรองเนือ้หาของอนิเตอร์เนต็ เสรภีาพของการแสดงออกของประชาชนผ่าน
สื่อต่างๆ ต้องไม่ถูกปิดกั้น
 สำาหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามจรยิธรรมวชิาชพี มาตรฐานของการรายงานข่าวต้องเป็นไปตามหลกัการ
พืน้ฐานของการรายงานข่าวในเรื่องความถกูต้อง รอบด้านและแม่นยำาในขอ้เทจ็จริง มคีวามสมดลุในเนือ้หา ให้ความยตุธิรรมกบั
ทุกฝ่าย ครอบคลุมเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ ท้องถิ่น อย่างไม่เลือกปฏิบัติ
 ที่สำาคัญ ความอิสระของกองบรรณาธิการส่ือต้องไม่ถูกแทรกแซงจากอำานาจรัฐ อำานาจทุนหรืออิทธิพลใดๆ เจ้าของสื่อ
ต้องไม่ก้าวก่ายความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ  และควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจสื่อรวมตัวกันเพื่อมีข้อตกลงในการให ้
หลักประกันเรื่องความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ และรัฐบาลต้องไม่ใช้อำานาจในการซ้ือสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์มาเป็น
เครื่องมือในการแทรกแซงเนื้อหาและทำาลายความเป็นอิสระของสื่อ
 เช่นเดยีวกนัในยคุการถอืครองสทิธข้ิามสือ่ควรมีกฎหมาย หรอืการกำากับดแูลเก่ียวกับการแข่งขนัอย่างเพยีงพอเพือ่ป้องกนั
การกระจกุตวัและผกูขาดของกลุม่ธรุกจิสือ่ และต้องมมีาตรการป้องกนัมใิห้มกีารผกูขาด และครอบงำาข่าวสาร ซึง่จะมผีลต่อการ
ขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 นอกจากนี ้เงนิเดอืน สวสัดกิารของนกัข่าวและผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ทกุประเภทต้องมคีวามเพยีงพอต่อการดำารงชวีติอย่าง
มีเกียรติและศักดิ์ศรีและสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมต่างๆ ที่เป็นหลักสูตรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะอยู่ตลอดเวลา
 สำาหรบัสือ่ภาคพลเมอืง และสือ่ชมุชนกต้็องมแีนวปฏบิตัใินการเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ และแนวปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม 
มีการรวมกลุ่ม มีองค์กรเพื่อกำากับดูแลกันเองในด้านจริยธรรม ทั้งนี้ ต้องมีความเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซง หรือคุกคามจาก
รัฐและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่นกัน
 ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันตระหนักว่าสื่อสารมวลชนเป็น
พืน้ท่ีสาธารณะทีส่ำาคญัมากในสงัคมประชาธปิไตย ซึง่เป็นพืน้ทีข่องบคุคลสาธารณะ เป็นเรือ่งราวสาธารณะ แต่สือ่มวลชนเป็นทัง้
องค์กรทางธุรกิจและสถาบันเพ่ือให้การบริการสาธารณะ ดังนั้นในการปฏิรูปสื่อครั้งนี้พื้นที่สาธารณะในสื่อมวลชนต้องได้รับการ
ปกป้อง มคีวามเข้มแขง็อย่างเพยีงพอและต้องไม่ถกูฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ครอบงำา เพือ่ให้เป็นพืน้ทีท่ีท่กุคนสามารถสือ่สารได้อย่างเตม็ที่ 
มีเสรีภาพให้การแสดงความคิดเห็นและการถกเถียงกันบนหลักของเหตุผล
 สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยขอให้ผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชน ตระหนกัถงึภาระหน้าทีภ่ายใต้หลกัการ 
“เสรีภาพบนความรบัผดิชอบ” มเีป้าหมายร่วมกนัในการทำาหน้าทีส่ือ่ทีมุ่ง่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนและประเทศ
ชาตเิป็นสำาคญั การวพิากษ์วจิารณ์ใดๆ ทีเ่ป็นไปโดยสจุรติ มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนต้องไม่ถูกแทรกแซงหรือ
กดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
1 มกราคม 2558
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 The statement of the TJA issued yesterday read that over the year 2014, the media had to 
work in the situation of political conflicts which led to violence that killed and injured many people 
including nine journalists. The wrongdoers have not been arrested or convicted. 
 During political rallies of the opposing sides, the protesters used many measures to threaten 
the media including surrounding of them while doing their job surrounding their offices with an at-
tempt to pressure the media to take their side. This is considered interference in the media’s profes-
sionalism and reporting on the objective, fair and all-round basis, as well as the opening of public 
sphere for freedom of expression where the people can exercise their rights responsibly. 
 However, some of the media were criticised of being part of the conflicts while failing to 
provide the facts based on evidences fairly. 
 Some media were also abused as political tools. They also disseminated the content that 
violated people’s human rights or added the oil to the fire. Meanwhile, the media regulation bodies 
including the National Broadcasting and Telecommunication Commission failed to take measures 
properly. 
 After the power seizure by the National Council for Peace and Order (NCPO), under the Martial 
Law, all types of television and radio were closed. The NCPO later gradually allowed the media to 
operate but still issued the Announcements Number 97 and 103 to control the work of the media. 
The NCPO and the government from time to time summoned or invited editors and media owners 
for a meeting. This unavoidably affected the free flow of information and the people’s freedom of 
expression. 

Thai	Journalists	Association	names	2015

“Year of Media Reform” 
calling	for	all	parties	to	join	in	solving	problems	related	to	the	media.
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 Media reform is one of the 11 branches of the reform under the National Reform Council identified 
in the Interim Constitution. This reflects the importance and urgency in solving the problems related to the 
media. 
 The Thai Journalists Association (TJA), which has been working to protect the freedom of the press 
and promote media professionalism, will turn 60 on March 5, 2015. It has come up with the campaign 
“Freedom with Responsibility” and the time for the reform of the media and the newspeople. 
 In 2015, the TJA urges all the people to realise the importance of the public sphere for the freedom 
of expression in democratic system. At the same time, the media should be regarded with balance of 
being a public service and business simultaneously.
 The TJA insists the freedom of expression ensured by the Constitution and the people who comply 
with the law be able to express their opinions without fear. 
 The TJA insists all the media practitioners, professional, community and civic journalists, stick to the 
Code of Ethics and enjoy the freedom responsibly. Meanwhile, the media be free from political  financial 
and other influence. Cross-media ownership deserves a right model of regulation. 
 Moreover, journalists deserve the reasonable amount of salaries, welfare and benefit that they can 
work and live in society with dignity. Besides, they deserve the opportunities and access to trainings and 
professional development. 

Thai Journalists Association
January 1, 2015
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หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยม

ของหนังสือพิมพ์ในรอบปีของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประเภทข่าว และภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2557

• หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

1. จะต้องเป็นข่าวจริง มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ
2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย
3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

• หลักเกณฑ์ภาพข่าวยอดเยี่ยม 

1. จะต้องเป็นภาพมลีกัษณะทีเ่รยีกว่า ภาพข่าว เป็นภาพทีม่คีวามสมบรูณ์ในตวัท�าให้ผูอ่้านทราบได้ว่าเกดิอะไรขึน้โดยไม่จ�า เป็น
ต้องอธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ ทั้งด้านเนื้อหา
และศิลปะการถ่ายภาพ
6. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

• การตัดสินประกาศผลและมอบรางวัล 

1. การตัดสินข่าวและภาพข่าว แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน แต่ละชุดแยกจากกันการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย หรือ
งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสิน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต 
ประตูน�้า ซึ่งตรงกับวันนักข่าว
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 นโยบายรับจ�าน�าข้าวเปลือกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สองฤดูการผลิตที่ผ่านมา ใช้เงินภาษีของประชาชนไปแล้วกว่า 
หกแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท และขาดทุนปีละกว่าสองแสนล้านบาท ท่ามกลางความไม่โปร่งใสในกระบวนการจ�าน�าข้าว  
ซึ่งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจพบการระบายข้าวผ่านองค์การคลังสินค้า เพื่อน�าไปจัดท�าข้าวถุงห้ากิโลกรัม จ�าหน่ายแก่ประชาชน
ในราคาไม่เกินเจ็ดสิบบาท ที่รัฐบาลอนุมัติให้ระบายข้าวสี่ครั้ง เป็นจ�านวนกว่าสองล้านห้าแสนตัน หรือประมาณห้าร้อยล้านถุง
นั้น  เอกชนที่ได้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายข้าวถุงทั้งสามราย ไม่เคยมีประสบการณ์ค้าข้าวมาก่อนเลย จากการติดตามน�าเสนอด้วยวิธี
การเชิงสืบสวนเพื่อเปิดโปงสามบริษัทเอกชนดังกล่าว จนกระทั่งผู้บริหารยอมรับว่า เป็นเพียงนายหน้าทีไ่ด้ขายโควตาข้าวให้โรงสี 
น�าไปปรับปรุง 
 ‘ฐานเศรษฐกิจ’ ยังพบการเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองและพรรคพวกในรัฐบาล ซึ่งในที่สุด คณะอนุกรรมาธิการติดตาม
ตรวจสอบ เรื่องการระบายข้าวสารในส๊อกของรัฐบาลจากโครงการรับจ�าน�าข้าวปี 2554/2555 และข้าวนาปรังปี 2555 ในคณะ
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา สรุปว่ามีมูลทุจริต และได้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว ‘เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  
ฐานเศรษฐกิจ เป็นข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปี 2556

ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปี 2556

ได้แก่ เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว 

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  

ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประจ�าปี 2557

 เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม  2558  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว 
และภาพข่าว ชิงรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรม
นักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2557 ขึ้น อันเป็นโครงการที่ด�าเนินต่อเนื่องมาทุกปี 
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

 โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 3 ประเภท คือ
 1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล 2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล และ 3. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมดีเด่น
 ส�าหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว ประจ�าปี 2557 มีประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทรางวัล
1. ประเภทข่าว แบ่งเป็น
 1.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2557 รางวัลยอดเยี่ยม
  จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 1.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2557 รางวัลชมเชย
  จ�านวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ประเภทภาพข่าว แบ่งเป็น
 2.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2557 รางวัลยอดเยี่ยม
  จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 2.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2557 รางวัลชมเชย                   
  จ�านวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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3. ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย แบ่งเป็น
 3.1 รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2557 รางวัลดีเด่น
  จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 3.2 รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2557 รางวัลชมเชย
  จ�านวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ข่าว และภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดท�าหนังสือรับรองการส่งประกวด
 2. ข่าว และภาพข่าวทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวด 
  ชงิรางวลัได้ทัง้รางวลัข่าวยอดเยีย่ม ของมลูนธิอิศิรา อมนัตกลุ และรางวลัข่าวอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมดเีด่น 
  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน
 3. ข่าวที่ส่งประกวดชิง รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ปฏิบัติดังนี้
  - ให้จัดท�าส�าเนาข่าวน้ันเรียงล�าดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้น 
  ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ 4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�านวน 14 ชุด
 4. ข่าวทีส่่งประกวดชงิ รางวลัข่าวอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมดเีด่น ของชมรมนกัข่าวสิง่แวดล้อม สมาคมนักข่าว 
  นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติดังนี้
  - ให้จดัท�าส�าเนาข่าวนัน้เรยีงล�าดบัตามวนัเวลา โดยระบวุนัทีต่พีมิพ์ทกุฉบบั พร้อมแนบบทสรปุย่อของข่าวนัน้ความยาว 
  ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ 4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�านวน 10 ชุด
 5. กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง 2 ประเภท ผู้ส่งจะต้องท�าแฟ้มส�าเนาแยกต่างหากตามจ�านวนชุด 
  ที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท
 6. ข่าวทีส่่งเข้าประกวดทกุประเภท จะต้องเป็นข่าวทีต่พีมิพ์ลงในหนงัสอืพมิพ์รายวนั ราย 3 วนั หรอืรายสปัดาห์ ทีต่พีมิพ์ 
  ในประเทศไทยด้วยภาษาไทย หรอืภาษาต่างประเทศ (องักฤษ-จีน) ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2557 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 
  2557 ส�าหรับข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
 7. ภาพข่าวที่ส่งประกวดชิง รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ปฏิบัติดังนี้
  - ให้ขยายภาพข่าว ขนาด 10  คูณ 12 นิ้ว จ�านวนภาพละ 3 ชุด พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น 
  และฟิล์มต้นฉบับมาด้วย ในกรณีที่ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล ให้ส�าเนา ไฟล์ ภาพมาด้วย
 8. ภาพข่าวทีส่่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพข่าวแบบภาพนิง่ทีถ่่ายจากกล้องหรอือปุกรณ์ถ่ายภาพนิง่ และไม่ได้น�ามาจาก 
  ไฟล์ดิจิตอลแบบวิดีโอ และเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือรายสัปดาห์ ที่ตีพิมพ์ใน 
  ประเทศไทยด้วยภาษาไทย หรอืภาษาต่างประเทศ (องักฤษ-จนี) ฉบบัละไม่เกนิ 15 ภาพ ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2557  
  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวด
 9. ส่งผลงานประกวดข่าว ภาพข่าว และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
  แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-668-9422 โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี ้
  จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นวันสุดท้าย
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หลักเกณฑ์การให้รางวัล
- หลักเกณฑ์ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
 1. จะต้องเป็นข่าวจริง มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ
 2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเส่ือมเสียทางศีลธรรม 
  แก่ ผู้อ่านทุกวัย
 3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
- หลักเกณฑ์ภาพข่าวยอดเยี่ยม
 1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะท่ีเรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
  โดยไม่จ�าเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
 2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
 3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
 4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
 5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ 
  ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
 6. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
  
- การตัดสินประกาศผลและมอบรางวัล
 1. การตดัสนิข่าวและภาพข่าว แต่ละประเภทมคีณะกรรมการตดัสนิ  แต่ละชดุแยกจากกนัการตดัสนิของคณะกรรมการ 
  ตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
 2.  กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รับรางวัล 
  ชมเชย หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
 3. การประกาศผลการตดัสนิ  และการมอบรางวลั  จะมขีึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่ 5 มนีาคม 2558 ณ โรงแรมอมารวีอเตอร์เกต 
  ประตูน�้า ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

ประกาศมา ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล

อิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2557

 เป็นที่เคลือบแคลงกังขามาตลอดว่าสถานการณ์ความ 
ไม่สงบและภาวะความไม่มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อ 
มากว่า 1 ทศวรรษนั้น เกิดขึ้นจากน�้ามือของผู้ก่อความไม่สงบ 
ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนออกจากรัฐไทยเพียงปัจจัยเดียวหรือไม่
 และแล้วปรากฏการณ์ของ “เสี่ยโจ้-นํ้ามันเถ่ือน” ที่ปะทุ 
ข้ึนมาช่วงหลังการรัฐประหาร 22 พ.ค.57 จากการสืบค้นและ 
เจาะข้อมูลของ “กรุงเทพธุรกิจ” ก็ท�าให้ได้ค�าตอบว่าสามจังหวัด 
ชายแดนใต้นั้นมีปัญหาอื่นซ้อนทับอยู ่อีกมากมาย โดยเฉพาะ 
ปัญหาธุรกิจผิดกฎหมาย และการจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
เพื่อความสะดวกในการประกอบกิจกรรมเถื่อน
 สภาพการณ์เช่นนี้ท�าให้ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่ มีต ่อภาครัฐน ้อยอยู ่แล ้ว ยิ่งน ้อยลงไป ส่งผลต่อ 
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้
 และยิ่ง “เสียโจ้” ลอยนวลอยู่เหนือกฎหมาย ไม่ถูกจับกุม
ด�าเนินคดี ทั้งๆ ที่ถูกพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุก แต่เขากลับ 
หลบหนีหายไปเฉยๆ จากบริ เวณศาล แม ้ว ่าจะมีต�ารวจ 
รักษาการณ์อยู่ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงกลไกลบิดเบี้ยวของอ�านาจรฐั 
ในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่มั่นคง กระทั่งกระบวนการยุติธรรม 
ยังถูกตบหน้าได้ง่ายๆ 
 กรณีของ “เสี่ยโจ้” นายสหชัย เจียรเสริมสิน นักธุรกิจ 
ผู้กว้างขวางในพื้นที่ชายแดนใต้ มีเครือข่ายโยงใยทั้งฝ่ายการเมือง 
ระดับชาติ  ท ้ องถิ่ น  และข ้ า ราชการทุกสีทุ กหน ่ วย เคย 
ถูกกล ่ าวถึ งและถูกพยายามตรวจสอบด� า เนินคดีมาแล ้ ว 
จากเจ้าหน้าที่หลายหน่วย โดยเฉพาะกองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) แต่กลับไม่มี
หลักฐานใดๆ โยงใยถึงตัวเสี่ยโจ้ได้
 หลังการรัฐประหาร 22 พ.ค.57 เจ้าหน้าทีจ่ากชดุปราบปราม 
ภัยแทรกซ้อน กอ.รมน.ภาค 4 สน. เข้าตรวจค้นส�านักงาน

ประเภทข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ส่วยน�้ามันเถื่อนใต้

ของเสี่ยโจ้ใน อ.เมืองปัตตานีหลายครั้ง โดยอาศัยช่องทาง 
การด�าเนินคดีเกี่ยวกับประเด็นการหลบเลี่ยงภาษีหลายร้อย 
ล้านบาท ซึ่งเป็นคดีค้างเก่าของเสี่ยโจ้ แต่ปัญหาคือไม่พบหลักฐาน
การเอาผิดเสี่ยโจ้ในคดีค้าน�้ามันเถื่อน
 กระทั่ง “กรุงเทพธุรกิจ” เป ิดข ้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 
เครือข่ายผู้ค้าน�้ามันเถื่อนที่โยงใยทั้งอิทธิพลท้องถิ่น รวมถึงอิทธิพล
จากประเทศเพื่อนบ้าน และมีความเชื่อมโยงบางจุดกับกลุ ่มผู ้
ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ด้วย ท�าให้สังคมเริ่มมองเห็นภาพความใหญ่
โตของปัญหาชัดเจนขึ้น
 การเจาะลึกลงไปถึงเส้นทางการค้าน�้ามันเถื่อน ธุรกิจ 
ที่เส่ียโจ้ท�าอยู่ คดีค้างเก่าในอดีต เช่น คดีปล้นเรือขนเงินสดๆ 
กว่า 100 ล้านบาทในทะเลปัตตานี ท�าให้สามารถต่อจิ๊กซอว์ 
เครือข่ายขนาดยักษ์ของธุรกิจน�้ามันหลบเล่ียงภาษีชายแดนใต ้
ซึ่งมีบางส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบบางเหตุการณ์ 
อย่างชัดเจน ขณะที่อีกหลายๆ ส่วน มีการแตะมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
ผ่านการจ่ายผลประโยชน์ในรูปตัวเงินเป็นรายครั้ง รายโอกาส และ
รายเดือน ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้าน
 กระทั่งมีการทลายเครือข่ายของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ 
ฉายาพันธุ ์ อดีตผู ้บัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง ท�าให ้
ประเด็น “ส่วย” ถูกหยิบข้ึนมาพูดอย่างจริงจัง แต่กลับมีความ
พยายามตัดตอนให้จบลงที่กลุ่มของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ในฐานะ 
ผู้ถูกกล่าวหาไปเต็มๆ เท่านั้น
 “กรุงเทพธุรกิิจ” จึงได้เจาะข้อมูลลับของฝ่ายความม่ันคง 
เป ิดบัญชีส ่ วยน�้ ามัน เ ถ่ือนฉบับจริ ง จนท�าให ้พบว ่ าผู ้ รั บ 
ผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมายไม่ได้มีแค่ต�ารวจ กระท่ัง 
ส่งผลสะเทือนให้อีกหลายหน่วยงานตั้งคณะกรรมการสอบสวนคน
ของตนเอง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ และเริ่มมีการ
ลงโทษทางปกครองหรือวินัยในบางหน่วยงาน

บทพิสูจน์จ�าน�าข้าว รัฐบาลขาดทุนมหาศาล

ประเภทข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 โครงการรับจ�าน�าข ้าวที่ เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลนางสาว 
ยิง่ลกัษณ์ ชณิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีถอืว่าเป็นนโยบายทีช่่วยเหลอื
เกษตรกรที่เกิดข้อถกเถียงและความขัดแย้งมากที่สุดในสังคมไทย 
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา
 โครงการรับจ�าน�าข้าว “ทุกเมล็ด” เร่ิมคร้ังแรกในฤดูการ 
ผลิตปี 2554/2555 โดยมีรัฐบาลคาดว่าหากรัฐบาลรับจ�าน�าข้าว 

ทั้งหมดจากเกษตรกร จะสามารถก�าหนดราคาข้าวในตลาดได้ 
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกซึ่งจะท�าให้รัฐบาลมีก�าไร 
จากโครงการนี้  ขณะเดียวกันก็สามารถช ่วยเหลือชาวนา 
ทั่วประเทศให้สามารถขายข้าวได้ในราคาสูงเป็นนโยบายลักษณะ 
“ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว”
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 ในช่วงแรกเริ่มของนโยบาย ท�าให้ราคาข้าวในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคารับจ�าน�าของรัฐบาลโดยรัฐบาลตั้งกรอบ
วงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 500,000 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอ 
ต่อการด�าเนินนโยบาย เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการนี้  
จะท�าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนให้ด�าเนินการต่อไปได้
 ปัญหาของโครงการก็เริ่มปรากฏให้เห็น หลังจากด�าเนินการ
ไปได้เพียง 3 ฤดูผลิต เพราะรัฐบาลไม่สามารถระบายข้าวออกสู่
ตลาดได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากราคาข้าวในตลาดอยู่ในระดับ
ต�่ากว่าโครงการรับจ�าน�า ผลที่เกิดขึ้นคือ รัฐบาลต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น
จากโครงการเพื่อเป็นเงินหมุนเวียน อีกทั้งเกษตรก็เร่งปลูกข้าวเพื่อ
มาร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้โครงการนี้ใช้เงินมาก
ขึน้เรือ่ยๆ จนมปัีญหา “สภาพคล่อง” หรอืเงนิหมนุเวยีนในโครงการ
 แต่ป ัญหาโครงการกลับมีมากขึ้น เมื่อเกิดการทุจริต 
ในโครงการรับจ�าน�าข้าวหลากหลายรุปแบบตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดเก็บ หรือสต๊อกรัฐบาล การจัดจ�าหน่าย การลักลอบข้าว 
ออกจากโกดังรัฐไปหาประโยชน์ เป็นต้น จนกระทั่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)กล่าวโทษ
รัฐมนตรีร่วมรัฐบาล รวมถึงตัวนายกรัฐมนตรี ว่ามีความผิดร้ายแรง
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
 ปัญหาของโครงการรับจ�าน�าข้าว เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับ
ต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการ จนกระทั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ แทนรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์
ได ้พยายามจะสะสางป ัญหาให ้จบสิ้นโดยระยะแรกได ้จ ่าย 
ค่าข้าวให้ชาวนาเกือบแสนล้านบาท ที่รัฐบาลติดค้างไว้ จากนั้นได้
เข้าตรวจสอบบญัชโีครงการรบัจ�าน�าและตรวจสอบสต๊อกข้าวรฐับาล
ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อปิดบัญชีโครงการ

เกาะติด รัฐบาลย่ิงลักษณ์ ว่ิงหาเงินใช้หน้ีชาวนาโครงการรับจ�าน�าข้าว

ประเภทข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 ปลายปี 2556 โครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกราคาสูง 
กว่าราคาตลาดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งเข้าสู่รอบการผลิตที่ 5 
(ป ี การผลิต 2556 - 2557 )  วง เ งิ น  2 . 7  แสนล ้ านบาท 
เ ร่ิมส ่งสัญญาณขาดเงินหมุนเวียนเนื่องจากระบายข ้าวไม  ่
เป็นไปตามแผน และรัฐบาลยังไม่ทันได้ก�าหนดที่มาของแหล่งทุน 
และสถานการณ์ยิง่เลวร้ายลง เมือ่ นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายก
รฐัมนตรขีณะนัน้ตดัสนิใจยบุสภาเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2557 เพือ่หวงั
ลดแรงกดดันทางการเมืองจากการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของ กปปส. 
เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านกฎหมายของการเป็นรัฐบาลรักษาการ
 ในช่วงเวลานั้นปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนเริ่มลุกลามออก
ไปรัฐบาลไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใช้คืนหนี้ใบประทวนชาวนาที่มี
มูลค่าราว 9.2 หมืน่ล้านบาทโดยประมาณ ปัญหาค้างช�าระหนีช้าวนา
และการขายข้าวไม่ได้เงนิ ถกูน�ามาขยายความว่าเป็นความล้มเหลว
ของโครงการรบัจ�าน�าข้าวของรฐับาลยิง่ลกัษณ์ทีถ่กูวจิารณ์ตัง้แต่แรก
แล้วว่า ด�าเนนินโยบายสาธารณะทีข่ดัต่อความเป็นจรงิและเพิม่ความ
เสี่ยงด้านการคลังให้ประเทศ

 จากการเป ิดเผยข ้อมูลของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่าเกิดความเสียหายมหาศาล
ในโครงการรับจ�าน�าข้าว โดยมีผลขาดทุนกว่า 5 แสนล้านบาท 
ซึ่ งไม ่นับรวมผลขาดทุนที่ เพิ่มขึ้นหากระบายข ้าวได ้ล ่าช ้า 
เนื่องจากเกิดความเสียหายจากข้าวเส่ือม และค่าบริหารจัดการ 
สต๊อกข้าวที่มีปริมาณมากถึง 18 ล้านตัน
 “กรุงเทพธุรกิจ” เห็นว่าโครงการนี้นอกจากยังมีประเด็น 
ถกเถียงไม่ส้ินสุด ถึงผลของนโยบายและความเสียหายที่เกิดขึ้น 
แต่ส่ิงที่เกิดข้ึนและปรากฏชัดเจนนั่นคือ ภาระจากงบประมาณ
ที่รัฐบาลต้องกู้เงินมาใช้ในโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ดังน้ันจึงได ้
น�าเสนอแง่มุมต่างๆ ของโครงการรับจ�าน�าข้าวอย่างละเอียดและ
รอบด้านมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2554 จนถึง
ปัจจุบัน
 “กรงุเทพธรุกจิ” หวงัว่าการน�าเสนออย่างต่อเนือ่งและเจาะลกึ
ทุกแง่มุมนอกจากจะท�าให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
ของนโยบายนี้แล้ว ยังจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมให้เข้าใจ
ถึงผลกระทบที่แท้จริงของโครงการในลักษณะเดียวกันหรือท่ีเรียก
ว่า “ประชานิยม”
 “กรุงเทพธุรกิจ” ในฐานะสื่อกลางที่ เสนอข้อมูลอย่าง
รอบด้าน และให้สังคมเกิดองค์ความรู ้ที่แท ้จริง จะท�าให ้
สังคมมีภูมิคุ ้มกันจากนโยบาย ที่อาจน�าไปสู ่ความเสียหายได ้
ในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่การโต้ตอบทางการเมือง แต่สิ่งที่ปรากฏ 
ได้สร้างความเสยีหายต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครฐัไปจ�านวน
มหาศาล และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนไม่ต�่ากว่า 5-6 แสน
ล้านบาท

 ส�าหรับ ปมวิกฤติหนี้จ�าน�าข้าว สืบเนื่องจาก ครม.ยิ่งลักษณ์ 
อนุมัติกรอบวงเงินเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการรับจ�าน�า
ข้าวที่ 5 แสนล้านบาท ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2554 (แหล่งเงิน
จากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท และอีก 4.1 แสน
ล้านบาท เป็นเงินกู้โดยกระทรวงการคลัง) แต่ด�าเนินการมาได้ 
4 โครงการ (ปีการผลิต 2554/2555 (2 โครงการนาปี-นาปรัง) 
,ปีการผลิต 2555/2556 (2 โครงการนาี-นาปรัง)รัฐบาลก็ใช้
จนเต็มวงเงินหมดแล้ว ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2556 
พบมีการใช ้ เ งิน เป ็นทุนหมุน เ วียนในโครงการหมดไปถึ ง  
6.7 แสนล้านบาท
 ด้วยเหตุผลข้างต้นการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2556 ส�านักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จึงได้ทักท้วงพร้อมวาง
เป็นเงื่อนไขเพ่ือรักษาวินัยการคลังว่า “หากรัฐบาลจะก่อหน้ีใหม่  
2.7 แสนล้านบาท เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการรับจ�าน�า
ข้าวปีการผลิต 2556/2557” ได้ต่อเมื่อเป็นการใช้เงินในกรอบ
วงเงินเดิมคือ 5 แสนล้านบาท ขณะที่พาณิชย์ขายข้าวมากสุด 
ต่อเดือนก็แค่ 1 หมื่นล้านบาทเท่านั้น
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 ทั้งน้ีโครงการรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าสู่ทางตัน 
จนกลายเป็นวิกฤติรัฐบาล เมื่อรัฐบาลประกาศยุบสภา วันที่ 9 
ธันวาคม 2556 ผลจากการเป ็นรั ฐบาลรักษาการท� าให  ้
ติด เ ง่ื อนไขมาตรา 181 (3 )  ของรั ฐธรรมนูญป ี  2550  
ที่ห ้ามรัฐบาลรักษาการอนุมิตโครงการใหม่ หรือใช ้จ ่ายงบ 
ที่มีภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดถัดไป จึงเป็นเหตุให้สถาบันการเงิน 
ไม่กล้าเส่ียงที่จะปล่อยกู้ (ให้ ธ.ก.ส.) เพราะเกรงจะผิดกฎหมาย 
ท�าให้สญัญากูเ้งนิเป็นโมฆะทีต้่องรบัผดิชอบได้จงึไม่ต่างกบัการลอย
แพรชาวนา ทีร่ฐัค้างหนีใ้บประทวน ณ ขณะนัน้กว่า 1.16 แสนล้านบาท 
 ก่อนที่ท ้ายสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เข้ายึดอ�านาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และ 
ใช้อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์ ออกค�าสั่งแรกให้กระทรวงการคลังกู้เงิน  
9.2 หมืน่ล้านบาท เพือ่มาใช้หนีช้าวนาจ�านวน 8.3 แสนราย จนครบ
ก่อนก�าหนดในเวลาไม่ถึงเดือน คือวันที่ 18 มิถุนายน 2557
 ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น “ฐานเศรษฐกิจ” โดยทีมสาย
ข่าวการเงิน - สายข่าวเกษตรการค้า ได้เกาะติดปมประเด็น 
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จุดเริ่มของวิกฤตไฟแนนซ ์
หนี้จ�าน�าข้าว จากมติ ครม. 3 กันยายน 2556 การดิ้นหาแหล่งเงิน 
ของรฐับาล (รกัษาการ) เพือ่มาใช้คนืนีใ้บประทวน ซึง่ “ฐานเศรษฐกจิ” 
ได้น�าเสนอทุกแง่มุมของสถานการณ์และคาการณ์ตั้งแต่ต้นปี 2557 
หากไม่มแีหล่งเงนิกู ้1.3 แสนล้านบาทล�าพงัเงนิขายข้าวของพาณชิย์ 
รัฐบาลไม่มีทางคืนหนี้ชาวนาได้ส�าเร็จ โดยการน�าเสนอให้ผู้อ่านได้
ทราบถึงข้อเท็จจริง
 พร้อมกันนั้น ได้เจาะลึกแหล่งเงินที่แท้จริงของรัฐบาล
ในโครงการนี้และความสามารถในการขายข้าวเพื่อใช้คืนหนี้ 
ผ่านการสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู ้บริหารการคลัง, รมว.
พาณิชย์ (นายวิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) , ผจก.ธ.ก.ส.-แบงก์รัฐ  
(กรุงไทย-ออมสิน) และ ผอ.สบน. ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ 
ตแีผ่ปัญหาโครงการรบัจ�าน�าข้าวและน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ในทุกแง ่มุมในช่วงเวลากว่า 6 เดือนของรัฐบาลรักษาการ 
ผ่านการรายงานข่าวเชิงตีความ (Interpretative Reporting) 
บทวิเคราะห์และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียกับทุกโครงการทุกฝ่าย 
อย่างสมดุล เพ่ือสร้างความกระจ่างต่อสังคม อาทิความพยายาม 

ของ รมว.คลัง ( กิตติรัตน ์ ณ ระนอง) สารพัดรูปแบบ 
ทัง้การอ้างองิบนัทกึของเลขาธกิารกฤษฎกีาตคีวามให้ก่อหนีใ้หม่ได้,
การประมูลกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียว
และโขกดอกเบี้ยสูง, การพ่ึงสภาพคล่องจากสถาบันการเงินรัฐ 
หรือกลวิธีแยบยลโดยให้ของธ.ก.ส. กู้อินเตอร์แบงก์ (เงินกู้ระหว่าง
แบงก์) ธนาคารออมสนิวงเงนิ 2 หมืน่ล้านบาทท่ามกลางการคดัค้าน 
ของม็อบ กปปส. และสหภาพแบงก์ เนื่องจากไม่อยู่ในแผนการ 
ก่อหนี้สาธารณะ (Public Debt) อีกทั้งการระดมทุนด้วยวิธีน้ี 
ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคลังจะค�้าประกันและรับผิดชอบเงินต้น
และดอกเบี้ยได้จริง 
 แม้ท้ายสุดรัฐบาลรักษาการจะสามารถฝ่าทางตันวิกฤติ 
เฉพาะหน้า ได้จาก 2 แหล่งเงินกู้ คืองบกลาง 2 หมื่นล้านบาท 
และจากกองทุนช่วยเหลือชาวนาของ ธ.ก.ส.1.4 หมื่นล้านบาท  
(ใช้จริง 1.05 หมื่นล้านบาท) มาใช้คืนหนี้ชาวนาบางส่วนได้ส�าเร็จ 
“ฐานเศรษฐกิจ” ยังได้เจาะสัมภาษณ์ อปท. องค์กรปกครอง 
ท้องถิน่ ทีร่ฐัคาดหวงัจะเป็นแหล่งเงนิฝากในกองทนุช่วยเหลอืชาวนา
ของ ธ.ก.ส.ไม่น้อยกว่าหมืน่ล้านบาท และส�าคญั ฐานเศรษฐกจิยงัได้ 
เจาะสัมภาษณ์แกนน�าชาวนาที่ออกมาเคล่ือนไหวในแต่ละพื้นท่ี
อย่างสมดุล เพื่อสะท้อนให้รัฐบาลตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ความเดอืดร้อนกลุม่รากหญ้าซึง่รอเมด็เงนิจ�าน�าข้าวในการด�ารงชพี  
โดยเฉพาะบางรายที่รัฐค้างจ่ายนานกว่า 4 เดือน
 ก่อนที่บทสรุปสุดท้าย เมื่อ คสช.เข้ายึดอ�านาจ ปลดล็อก
ปมปัญหาดังกล่าว โดยให้กระทรวงคลังกู้เงินได้ “ฐานเศรษฐกิจ” 
ยังได้สร้างความกระจ่างในข้อเท็จจริงว่าพ้ืนที่ใดได้รับช�าระคืน 
เรียงล�าดับหน ้าหลัง จนเมื่อโครงการรับจ�าน�าป ีการผลิต 
2556/2557 ปิดสามารถช�าระหนี้ชาวนาครบทุกรายเม่ือวันท่ี 
18 มิถุนายน 2557 และ “เกาะติดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ว่ิงหาเงิน 
ใช้หนี้ชาวนาโครงการรับจ�าน�าข้าว” ก่อนปิดท้ายการน�าเสนอ
ข่าวด้วยการสัมภาษณ์พิเศษ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในหัวข้อ “ลักษณ์”   
เป ิดเบื้องหลัง ธ.ก.ส. ฝ ่าวิกฤติหนี้รับจ�าน�าข ้าว (ฉ.3017 
วันที่ 11 มกราคม 2558) เพ่ือสะท้อนบทบาทและข้อเท็จจริง 
ของผู้เก่ียวและผู้มีส่วนได้เสียต่อวิกฤติหนี้โครงการรับจ�าน�าข้าว 
ทุกแง่มุม 

ปิดฉากอ�านาจเจ้าพ่อสอบสวนกลางล้างบาง “เครือข่ายพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ุ”
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ข้อเท็จจริงของข่าว
 สัญญาณความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกองบัญชาการ
ต�ารวจสอบสวนกลางเร่ิมต้นตั้งแต่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
ผบ.ตร. มีค�าสั่งเด้ง พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ ์ ผบช.ก. 
และ พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ ่งโรจน์ รอง ผบช.ก. เข้ากรุไป
ปฏิบัติหน้าที่ ศปก.ตร. โดยขาดจากต�าแหน่งเดิม และให้ 
พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู ้ช่วย ผบ.ตร. ไปรักษาการแทน 
ก่อนจะมีค�าสั่งย้าย พล.ต.ต.ชัยทัต บุญข�า ผบก.ป. พ.ต.อ.อัครวุฒิ์ 
หลิมรัตน์ ผกก.1 บก.ป. นายต�ารวจคนสนิท พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์  
ไปปฏิบัติหน้าที่ ศปก.ตร. ด้วยเช่นกัน

 จากนั้นไม่นาน พ.ต.อ.อัครวุฒ์ิ หลิมรัตน์ ผกก.1 บก.ป. 
เ สีย ชี วิต ไล ่ เ ล่ีย กับการที่พนักงานสอบสวนชุดเฉพาะกิจ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติขอศาลอนุมัติหมายจับ พล.ต.ท. 
พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ ์ ผบช.ก. พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ ่งโรจน์  
รอง ผบช.ก. ในข้อหาร้ายแรงตามมาตรา 112 หมิ่นประมาท 
ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย ์  
พระราชินี รัชทายาท พ่วงท้ายข้อหา เป็นเจ้าพนักงานจูงใจ 
ให้ผู้อื่นมอบผลประโยชน์ฯ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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 มีพล.ต.ต.บุญสืบ ไพรเถื่อน ผบก.รน. พ.ต.อ.วุฒิชาติ 
เลื่อนสุคันธ์ ผกก.4 บก.ปคม. ด.ต.สุรศักดิ์ จันทร์เงา และ 
ด.ต.ฉัตรินทร์ หรือจักรินทร์ เหล่าทอง ล้วนเป็นลูกน้องคนสนิท
ของนายพลคนดังสอบสวนกลางทั้งคู่เจอข้อหา เป็นเจ้าพนักงาน
เรียกรับผลประโยชน์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบ นอกจากนี้ ยังขออนุมัติหมายจับ พ.ต.อ.โกวิท ม่วงนวล 
ผกก.ตม.สมุทรสาคร และนางสุดาทิพย์ ม่วงนวล ภรรยาที่มี
ศักดิ์เป็นหลานสาว พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ข้อหา บุกรุกท�าลายป่า 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และรุกล�้าแม่น�้าล�าคลอง ตาม พ.ร.บ. 
การเดินเรือในน่านน�้าไทย
 กลายเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมสะท้านวงการต�ารวจน�าไปสู ่
การขยายผลผู้กระท�าความผิดในเครือข่าย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน ์
ฉายาพันธุ ์  ผบช.ก. ที่อยู ่ ในแวดวงเครือญาติและลูกน ้อง 
ของตัวเอง พฤติกรรมการกระท�าผิดมากมาย ตั้งแต่แอบอ้าง 
สถาบันเบื้องสูง ซื้อขายเก้าอี้แต่งตั้งต�ารวจ พัวพันบ่อนพนัน  
รับส่วยน�้ามันเถื่อน รวมถึงตั้งแก๊งทวงหนี้เรียกผลประโยชน์มาก
มหาศาลเป็นทรัพย์สินมูลค่าไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท
วิธีการนําเสนอข่าว
 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตระหนักในเรื่อง
นี้มาตลอด นับตั้งแต่เกิดค�าสั่งปลดฟ้าผ่า พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ 
ฉายาพันธุ ์ พ้นเก้าอี้ ผบช.ก. ที่ตัวเองครองอ�านาจมาหลายปี 
จึงได้ขุดคุ้ยหามูลเหตุของค�าสั่งฮือฮาครั้งนั้นมาตั้งแต่ต้นเพื่อ 
น�ามาเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคมว่า เกิดอะไรขึ้นกับนายพลต�ารวจ
ภาพพจน์ดี มีผลงานปรากฏมากมายถึงตกชะตากรรมหลุด
ต�าแหน่งผู ้น�าต�ารวจสอบสวนกลาง กระทั่งสาวพบเบื้องลึก 
มาจากพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลที่บงการนายต�ารวจใกล้ชิดและ
บริวารว่านเครือไปอ้างสถาบันเรียกรับกองผลประโยชน์จากธุรกิจ 
สีเทามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
 แต ่ด ้วยข ้อ เท็จจ ริงบางส ่วนเป ็นเ ร่ืองละเอียดอ ่อน  
อาจส่งผลกระทบขยายวงกว้างท�าสถาบันเสื่อมเสีย หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ จ�าเป็นต้องแยกแยะการน�าเสนอตีแผ่การกระท�าของ 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ กับพวก ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
ก่อนตัดสินใจเปิดข่าวเป็นฉบับแรก และฉบับเดียวเมื่อวันที่  
23 พฤศจกิายน 2557 ถงึการออกหมายจบั ผบช.ก. 5 ข้อหา พ่วงรอง 
ผบช.ก. และ ผบก.รน. ตามมาตรา 112 และเรียกรับ 
ผลประโยชน์ ปฏิบัติหน ้าที่มิชอบ ฟอกเงิน รวมถึงคลาย 
ข้อกังขาการเสียชีวิตของ พ.ต.อ.อัครวุฒิ์ หลิมรัตน์ ผกก. 1 บก.ป.  
ที่ถูกปกปิดมาหลายวัน
 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เกาะติดข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะมองว่าเป็นเรื่องกระเทือนวงการต�ารวจอย่าง 

ไม ่ เ คยมี ม าก ่ อน  มี ก า รท� า เ ป ็ นขบวนการอ ้ า งสถาบั น 
หาผลประโยชน์ที่สังคมเคลือบแคลงมานาน ทุกอย่างจึงเริ่ม
กระจ่างขึ้น หลัง พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ถูกจับกุมด�าเนินคดีกับพวก 
ผบ.ตร. มีค�าสั่งให้นายต�ารวจที่เก่ียวข้องออกจากราชการ พร้อม
ขยายผลการกระท�าความผิด พบขุมทรัพย์ในเครือข่ายอดีต 
ผบช.ก. หลายพันล้านบาท มี พล.ต.อ.สมยศ พุ ่มพันธุ ์ม่วง 
ผบ.ตร. และคณะท�างานแถลงขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ก่อนจับกุมอย่างละเอียด
 ทีมข ่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ล�าดับความคืบหน้าการ 
สืบสวนสอบสวนขยายผลของคดีเผยโฉมตัวละครในเครือญาติ
ของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ตระกูล “อัครพงศ์ปรีชา” ต้ังแก๊ง
ทวงหนี้กรรโชกทรัพย์อ้างเป็นพระอนุชาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ บังคับผู้เสียหายเจรจาหน้ีสิน 
กระทั่งมีค�าสั่งยกเลิกสกุลพระราชทาน “อัครพงศ์ปรีชา” ให้กลับไป
ใช้สกุลเดิมจากกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมีการสอบสวนพันไปถึงพี่น้องสกุล  
“สุวะดี” เรื่องแอบอ้างสถาบันประมูลเครื่องเสวย เครื่องครัว 
ราชบรพิารขายน�า้พรกิ ผกัต้มส่งพระทีน่ัง่อมัพรสถาน และวงัศโุขทยั
คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 การตีแผ่พฤติกรรมการกระท�าความผิดของ พล.ต.ท. 
พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก. กับพวก ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการต�ารวจ เมื่อ พล.ต.อ.สมยศ  
พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ออกมาปัดกวาดกลุ่มที่แอบอ้างสถาบันเบื้อง
สงูหาประโยชน์มานานแต่ไม่มใีครกล้าแตะ จนหน่วยสอบสวนกลาง
กลายเป็นหน่วยงานเอกเทศภายใต้อ�านาจของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์  
ที่สร้างความอึดอัดกับต�ารวจผู้ปฏิบัติไม่น้อย 
 พล.ต.อ.สมยศ ถือโอกาสครั้งนี้ด�าเนินคดีผู ้ เ ก่ียวข้อง 
ทั้งหมดตามพยานหลักฐาน หลังส่งทีมสืบสวนข้อเท็จจริงลงพื้น
ที่แล้วพบว่า อดีต ผบช.ก. กับพวกกระท�าการลุแก่อ�านาจ 
เรียกรับผลประโยชน์นอกระบบสร้างความเส่ือมเสียแก่สถาบัน 
และองค์กรสีกากีโดยตรง ท�าประชาชนเสื่อมศรัทธาต�ารวจ 
จ�าเป็นต้องพลิกเกมหานายต�ารวจผู้เหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
ในสอบสวนกลาง ล ้ า งบางบางส ่ วนที่ มี ห ลักฐานพั วพัน 
ร ่วมกระท�าความผิดกับอดีต ผบช.ก. มีทั้งด�าเนินคดีข้อหา 
เด็ดขาด และปรับย้ายเล่นงานทางการปกครองเพื่อขจัดรากเหง้า 
แห่งความมัวหมองออกจากหน่วยงาน เรียกเกียรติยศและศักดิ์ศรี
คืนมาท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากประชาชน
 เป็นการปิดฉากอ�านาจของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์  
เจ้าพ่อสอบสวนกลางที่ครั้งหนึ่งมีเสียงร�่าลือว่า ใครก็ไม่กล้าแตะ
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ซีดีขยะ โทษกักขังแทนค่าปรับสองแสนบาท กับค�าถามของสังคมความยุติธรรมคืออะไร 
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ที่มาของข่าว
 คงไม่มใีครปฏเิสธทฤษฎกีฎหมายทีว่่า “บคุคลจะต้องรบัโทษ 
ทางอาญาต่อเม่ือได้มีการกระท�าอันกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าเป็น 
ความผิดและก�าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�านั้นจะต้อง
เป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และบทบัญญัติที่ยืนยันอีกบท 
ก็คือบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดทาง
อาญาไม่ได้
 ประกอบกบัหลกัการในทฤษฎวีธิพีจิารณาความอาญา ทีใ่ห้มี 
การถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล 
ท�าให้เชือ่ว่า ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยจะได้รบัความยตุธิรรมจากการกลัน่
กรองของผู้มีภูมิรู้ทางกฎหมาย และทฤษฎีของคนที่เรียนกฎหมาย
มาจากกองต�ารา จนบางคนเชื่อว่ากฎหมายจะเป็นเครื่องมือของรัฐ 
ที่ท�าให ้สังคมสงบสุข ใครฝ่าฝ ืนกฎหมายจะต้องถูกลงโทษ  
แต่บางคนมองว่า กฎหมายคอืกฎแห่ง “ความยตุธิรรม” ความถกูต้อง 
ที่คนในสังคมยอมรับสะสมกันมานานจนยึดเป็นแนวปฏิบัติและใคร
ฝ่าฝืนก็จะมีโทษ  แล้วความยุติธรรมคืออะไร ค�าถามนี้ถูกสังคม 
ต้ังเป็นโจทย์ทันที เมื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอข่าวเจ้าพนักงาน
ต�ารวจจับตัวนายสุรัตน์ มณีนพรัตน์สุดา ลูกจ้างชั่วคราว ส�านักงาน
เขตสะพานสงู ต�าแหน่งคนเกบ็ขยะ ได้เอาขยะเป็นแผ่นซดีเีก่า 83 แผ่น 
มาวางขายพร้อมกับของใช้แล้ว เช่น กาน�้า สายไฟกับสินค้ากะ
เลวกะราดอื่นๆ แบกะดินขายบนตลาดนัดใกล้สี่แยกกรุงเทพกรีฑา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  ซึ่งเขายืนยันว่าเป็นขยะตามบ้าน 
ทีค่นทิง้แล้วเขาแยกขยะมาขายกเ็ท่านัน้ ไม่รูว่้ามกีฎหมายบ้านเมอืง 
ห้ามขายซีดีเก่า แต่เจ้าพนักงานต�ารวจได้ใช้อ�านาจตามกฎหมาย 
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 เข้าจับกุมนายสุรัตน์ โดย
กล่าวหาว่าจ�าหน่ายแผ่นซีดีโดยไม่ได้รับอนุญาต (เพราะไม่ได้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์) มีโทษปรับ 2 แสนถึง 1 ล้านบาท 
แล้วท�าการสรุปส�านวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการ เพ่ือฟ้อง
เป็นจ�าเลยต่อศาล
 ทั้งๆ ที่สังคมรับรู้กันทั่วไปว่า มีแผงผีซีดีเถื่อน ที่จ�าหน่าย 
แผ่นภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ลามก เกมคอมพิวเตอร์ 
ตามห้างใหญ่ๆ ย่านรัชดาภิเษก หรือคลองถม หรือแม้แต่ตาม
ตรอกซอกซอยแต่ละแผงมีแผ่นผีผิดกฎหมายนับร้อยถึงแสนแผ่น 
ขายทั้งกลางวันกลางคืน โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต และเจ้าพนักงาน 
ต�ารวจกไ็ม่เคยพบเหน็จบักมุ ประหนึง่ว่า พวกแผงผเีหล่านีห้ากนิอยู่
บนคนละแผ่นดินกับนายสุรัตน์ คนเก็บขยะ คดีนี้ศาลชั้นต้น ศาล
อทุธรณ์ ศาลฎกีา พพิากษาเหน็พ้องกนัว่าจ�าเลย ข้อต่อสูจ้�าเลยรบัฟัง 
ไม่ข้ึน จ�าเลยมีความผิดตามฟ้อง ค�ารับสารภาพชั้นสอบสวนเป็น
คุณบางส่วน ให้ลงโทษสถานเบาคือปรับสองแสนบาท โทษปรับ 
ลดทอนแล้วเหลือ 133,400 บาท หากไม่ช�าระค่าปรับ ให้กักขัง
แทนค่าปรับวันละ 200 บาท (667 วัน) แล้วถูกส่งตัวไปกักขัง
ปะปนกับอาชญากรทุกรูปแบบ ลูกเมียมาส่งถึงสถานกักกัน 
ต้องร้องไห้กระจองอแง มีท่าทีว่าจะขาดเสาหลักของบ้าน แต่โชคดี 
มีคนมาประกันตัวสู ้คดีและจ่ายค่าปรับในชั้นคดีถึงที่สุดขณะที ่
พวกแผงผียังขายอยู ่โดยมีนักธุรกิจผู ้ร�่ารวยกอบโกยเงินทอง 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้สะท้อนสังคมลงต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับวันที่  
17 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2558

ผลกระทบของข่าว
 จากค�าถามของผู้อ่านข่าวว่าความยุติธรรมคืออะไร น�าไปสู่
กระแสความคิดว่า เจ้าพนักงานต�ารวจ ...เลือกปฏิบัติในการ 
จับกุมหรือไม่ กินสินบาทคาดสินบนหรือไม่ มีความไม่รอบคอบ 
หรือไม่ รวมถึง “ความไม่มีน�้าใจ” ของต�ารวจ จริงหรือไม่
 พนกังานอยัการระดบัอธบิดอียัการกต็อบค�าถามสือ่มวลชนว่า 
จ�าต้องฟ้องเพราะเขารับสารภาพ โดยไม่ค�านึงว่าอัยการมีอ�านาจ
พิเศษเหนือต�ารวจและศาล คือ อ�านาจการใช้ดุลยพินิจในการสั่งไม่
ฟ้องคดทีีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่นคดทีีก่ระทบต่อความรูส้กึ
ของสังคม ผู้ต้องหากระท�าไปด้วยความยากจนแร้นแค้น ดังที่เคย 
ท�ามาแล้วในคดี “เด็กซาลาเปา” ซึ่งอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะสังคม 
ไม่ได้อะไรจากการเอาคนทีห่วิข้าวขโมยของกนิไปฟ้องลงโทษจนต้อง
ติดคุก คดีนายสุรัตน์ก็ท�านองเดียวกัน 
 ศาลยตุธิรรมโดยโฆษกศาลกบ็อกว่าคดนีี ้ฟังว่าจ�าเลยกระท�า
ผิดกฎหมายตามฟ้องจริง แต่ศาลจ�าต้องลงโทษในสถานเบาท่ีสุด 
และลดทอนส่วนโทษแล้ว
 แต่คนเป็นล้านมีความรู ้สึกกับคดีนี้ว ่า สังคมไม่ได้รับ 
ความยตุธิรรม ความยตุธิรรมทีแ่ท้จรงิคอือะไร เมือ่ผูม้อี�านาจบงัคบั
ใช้กฎหมาย “ตรงเป๊ะ” เช่นนี้ แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร
บทสรุปของข่าว
 ศ.บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ ครกูฎหมาย เคยกล่าวไว้กบัสือ่มวลชนว่า
ผมเองยังไม่รู้เลยว่าม ีพ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ ออกบงัคบัใช้ แล้วนบัประสาอะไร
กับชาวบ้านธรรมดาคนจนหาเช้ากินค�่าต้องติดคุก คนรวยเสวยสุข 
คุกมีไว้ขังคนจนกระนั้นหรือ นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์  ผู้พิพากษา 
อดีตอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ ปัจจุบันท�าหน้าที่โฆษกศาล
ยุติธรรม บอกว่าข่าวนายสุรัตน์คนเก็บขยะนี้ ท�าให้ส�านักงานศาล
ยตุธิรรมมองว่าถงึเวลาแล้วทีต้่องแก้ไข พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวดีทิศัน์  
พ.ศ.2551 โดยเฉพาะบทลงโทษขั้นต�่า กล่าวคือ ปัจจุบันการลงโทษ 
ขั้นต�่าสุด คือปรับสองแสนบาทมันหนักไปเมื่อค�านึงถึงเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายที่แท้จริงแล้ว ควรแก้ไขบทลงโทษข้ันต�่าว่าให้ศาล 
ลงโทษข้ันต�่ า เ พียงใดก็ได ้  เป ็นดุลยพินิจของผู ้ พิพากษา 
ส่วนผู้ค้ารายใหญ่ก็มีโทษสถานหนักคงเดิมอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบ 
ให้ส�านักกฎหมายและวิชาการ ศาลยุติธรรม ไปด�าเนินการ 
ร่างกฎหมายแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้ออกมาในเร็ววัน
 นอกจากนีส้�านกังานศาลยตุธิรรมยงัเสนอร่างกฎหมายแก้ไข 
ประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนของโทษปรบั ซึง่ปัจจบุนั กกัขงัแทน
ค่าปรบัวนัละ 200 บาทใช้มาตัง้แต่ปี 2545 กใ็ห้เพิม่เป็นวนัละ 400 บาท 
ทัง้นีเ้พือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิของเศรษฐกจิและสงัคม 
ทีเ่ปลีย่นไป ขณะนีร่้างกฎหมายผ่านการพจิารณาของคณะรฐัมนตรแีล้ว
 แต่สือ่มวลชนในฐานะผูเ้สนอข่าวสาร และให้ข้อคดิแก่สงัคม 
มองว่า เมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาใช้บังคับ แต่คดีท่ีมีโทษ
กักขังแทนค่าปรับ และจ�าเลยไม่มีเงินเสียค่าปรับ อย่างเช่นคดีของ 
นายสุรัตน์ อย่างดีก็คงได้รับโทษกักขังน้อยลง หรืส้ันลงเท่าน้ัน 
“เพราะถอืว่าเขาได้มกีารกระท�าอนักฎหมายบญัญตัไิว้เป็นความผดิแล้ว”
 แต่ค�าถามว่า “แล้วความยุติธรรมคืออะไร” ยังเป็นค�าถามที่
อยู่ในใจของสังคม รุ่นแล้ว รุ่นเล่า
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โศกนาฏกรรมน้องแก้มบนขบวนรถไฟ ความอัปยศเกินเยียวยาการรถไฟไทย

ประเภทข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข้อเท็จจริงของข่าว
 เหตุร้ายสะเทือนขวัญสยดสยองเกิดบนโบกี้ตู ้นอนรถไฟ
พาหนะของประชาชนที่นับว่าประหยัดปลอดภัยที่สุด แต่กลับกลาย 
เป็นสุสานคร่าชีวิต “น้องแก้ม” นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมัธยม 
ชื่อดังวัยเพียง 13 ปี จากน�้ามืออ�ามหิตผิดมนุษย์ของเจ้าหน้าที ่
การรถไฟเอง
 คดนีีเ้กดิขึน้ในคืนวนัเสาร์ที ่5 ต่อวนัอาทติย์ที ่6 กรกฎาคม 2557 
เมื่อเด็กหญิงเคราะห์ร้ายหายตัวไปขณะโดยสารรถไฟบนตู้นอน
พัดลมชั้น 2 ตู ้ที่ 3 ขบวนรถไฟที่ 174 วิ่งระหว่างจังหวัด
สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร เพื่อกลับบ้านที่กรุงเทพฯ หลัง
ไปเยี่ยมยายที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมพี่สาว แฟนพี่สาว 
และน้องสาวสุดท้องรวม 4 ชีวิต ค�าให้การของพี่สาวระบุชัดเจนว่า 
ขึ้นรถไฟที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อตอนเย็น 
น ้องแก ้มได ้ที่นั่ งหลายเลข 26 เป ็นเตียงนอนล ่าง เมื่ อ
รถ เค ล่ือนขบวนทุกอย ่ าง เป ็นปกติต ่ า งคนต ่ างนอนหลับ 
ในตูน้อนของตน จนมารูส้กึตวัเมือ่เวลาประมาณสีน่าฬิกาได้เข้าไปดู
ที่เตียงน้องแก้มก็ไม่พบน้องแก้มแล้ว แต่มีสิ่งผิดปกติที่เตียง 
ถูกร้ือค้น เป้เดินทางสีชมพูและรองเท้าแตะสีด�าของน้องหายไป  
จึงรีบแจ้งพนักงานช่วยกันตามหาตามโบกี้ทั้งขบวนก็ไม ่พบ  
เมื่อขบวนรถถึงกรุงเทพฯ ในตอนเช ้าจึงรีบเข ้าแจ ้งความ 
กับต�ารวจรถไฟ สน.นพวงศ์ 
 คดีนี้นับว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจท�างานอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ 
ให้ถึง 24 ชั่วโมง ตามคดีคนหายปกติ เพราะค�าให้การของ 
พ่ีสาวเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เมื่อระบุชัดว่าก่อนน้องหายตัวไป 
พ่ีสาวได้เดินไปเข้าห้องน�้าเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกา สังเกต
เห็นพนักงานรถไฟ 4 คนนั่งดื่มเบียร์อยู ่หน้าห้องน�้า โดยหนึ่ง
ในจ�านวนนั้นยังชอบเดินมาวุ ่นวายขอตรวจตั๋วและจัดสัมภาระ
ของผู ้โดยสารบ่อยครั้งและมีอาการมึนเมาได้กลิ่นเบียร ์คลุ ้ง  
พี่สาวยืนยันหนักแน ่นว ่าน ้องสาวเป ็นเด็กดีไม ่ เคยหนีเที่ยว  
แถมเป็นคนขี้กลัวจะไปห้องน�้าต้องปลุกน้องคนเล็กไปเป็นเพ่ือน 
ต�ารวจสืบสวนจากรูปการณ์และค�าให้การสันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะ
เกิดเหตุร้ายกับน้องแก้มขณะโดยสารรถไฟขบวนดังกล่าว
วิธีการนําเสนอข่าว 
 ในตอนเช้าวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ผู ้สื่อข่าว
รถตระเวนทราบเหตุได ้ไปท�าข ่าวจุดเริ่มต ้นที่ สน.นพวงศ์  
รายละเอียดจากปากค�าของญาติและพนักงานสอบสวนเชื่อ
แน ่ว ่าต ้องมี เหตุร ้ายกับน ้องแก ้มขณะโดยสารรถไฟขบวน 
ดังกล่าวเช่นกัน หลังรายงานข่าวเบื้องต้นแล้วก็ได้ประสานงาน
กับผู ้สื่อข่าวภูมิภาคด้วยกันตามรายทางที่ขบวนรถไฟแล่นผ่าน  
รวมทั้งได้ประสานทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลช่วยกันค้นหา
เหยื่อเคราะห์ร้าย และประสานต�ารวจฝ่ายสืบสวนที่เค้นสอบ 
ผู้ต้องสงสัย ทุกฝ่ายช่วยกันค้นหาด้วยความหวังว่าน้องแก้ม 
ยังมีลมหายใจ จนที่สุดเมื่อเวลาตีสองวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่
สถานีวังก์พง หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลปราณบุรีจ�านวนกว่า 100 คน
กระจายก�าลังค้นหาตามรางรถไฟขึ้นไปถึงสถานีรถไฟปราณบุรี

ถึงช่วง กม.ที่ 227/14 - 15 บ้านหนองหอย หมู่ 1 ต.วังก์พง 
เจ้าหน้าที่ก็พบร่างไร้วิญญาณของเหยื่อเคราะห์ร้ายอยู่ในพงหญ้า
ข้างทางรถไฟ
 สภาพศพอเนจอนาถน ่า เวทนาน ้องแก ้มนอนคุดคู ้ 
เปลือยกาย ล�าคอมีร่องรอยเขียวคล�้าคล้ายถูกบีบ ศีรษะแตก 
อวัยวะเพศมีเลือดไหล บั้นท้ายถูกกระแทกกับรางรถไฟคล้าย 
ถูกโยนลงมา สภาพศพเริ่มขึ้นอืดแพทย์สันนิษฐานเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ 2 วัน 
 การสืบสวนสอบสวนล่าตัวฆาตกรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้
เริ่มต้นก่อนจะพบศพแล้ว  โดยจากค�าให้การของพ่ีสาวเกี่ยวกับ 
พนักงานรถไฟคืนเกิดเหตุต�ารวจได้ติดตามมาสอบปากค�าและ 
ตรวจหาร ่องรอยเกี่ยวข ้องกับคดี โดยเฉพาะทรัพย ์สินของ
เหยื่อคือโทรศัพท์มือถือไอโฟนที่หายไปด้วย ด้วยกรรมวิธีการ 
แกะรอยจากเครื่องโทรศัพท ์จึงเกิดขึ้น แล ้วก็พบผู ้ต ้องหา  
คือนายวันชัย หรือเกม แสงขาว อายุ 22 ปี พนักงานประจ�า
ตู ้นอนขบวนดังกล่าวนั่นเอง ได้น�าโทรศัพท์ไปขายร้านรู ้จักกัน
ย่านบางซื่อ กทม. ราคา 1,800 บาท เมื่อน�าตัวมาตรวจพิสูจน์
ตามนิติวิทยาศาสตร์ ก็พบว่าเป็นฆาตกรอ�ามหิตอย่างแน่นอน 
ด้วยจ�านนต่อหลักฐานจึงรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพร้อม 
ซัดทอดมีนายณัฐกรณ์ หรือหนึ่ง ช�านาญ อายุ 19 ปี เพื่อนพนักงาน
บนขบวนรถไฟเป็นคนดูต้นทางขณะก่อเหตุด้วย
 ค�ารับสารภาพของนายวันชัยไม่สะทกสะท้านในความผิดว่า 
ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเบียร์กับเพ่ือนร่วมงานอยู่หน้าห้องโบกี้ตู้ท่ี 3 
เห็นผู้ตายเดินมาเข้าห้องน�้าจึงเกิดอารมณ์ทางเพศ  เน่ืองจาก
เพิ่งเสพยาบ้าเข้าไป 3 เม็ดและดื่มเบียร์เข้าไปอีกหลายขวด 
ประกอบกับเป็นคนที่ชอบดูคลิปโป๊ในโทรศัพท์มือถือ ยิ่งเพิ่ม 
อารมณ์ทางเพศเป็นทวีคูณ อาศัยช่วงที่ทุกคนม่อยหลับระหว่าง
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ จึงเดินเข้าไปที่เตียงนอนน้องแก้ม 
และเป ิดม ่านออกเห็นน้องแก้มหลับอยู ่ จึงเอื้อมมือไปเป ิด
หน้าต่างตู้นอนเพ่ือให้เสียงภายนอกกลบเสียงร้องของเหยื่อ แล้ว
คว้าหมอนอุดปากไม่ให้ส่งเสียงร้อง จากนั้นก็ลงมือข่มขืนจน
ส�าเร็จความใคร่ น้องแก้มพยายามต่อสู ้สุดฤทธิ์จนหมดสติไป 
จากนั้นจึงรื้อค ้นทรัพย ์สินได ้โทรศัพท ์มือถือเก็บใส ่กระเป ๋า 
ระหว่างนั้นได้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาอีกจึงลงมือข่มขืนซ�้า 
จนส�าเร็จความใคร ่ หลังก ่อเหตุแล ้วกลัวความผิดข้ึนมาจึง
โยนข้าวของของเหย่ือลงหน้าต่าง จากนั้นอุ้มร่างของน้องแก้ม 
พาดกบัขอบหน้าต่างแล้วผลกัลงในป่าหญ้าขณะรถไฟแล่นเลยสถานี
รถไฟวังก์พง  เมื่อรถไฟถึงกรุงเทพฯ ได้ลงที่สถานีรถไฟสามเสนเอา
โทรศพัท์ของน้องแก้มไปขายทีร้่านรูจ้กักนัแล้วกลบัทีพ่กัอาบน�า้ช�าระ
ร่างกายท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 ต� า ร วจแจ ้ ง ข ้ อ กล ่ า วหานายวั นชั ยทั นที เ มื่ อ วั นที่ 
10 กรกฎาคม 2557 ข้อหาร้ายแรงฆ่าข่มขืนทารุณกรรมเด็กหญิง 
อายุไม่เกิน 15 ปี ปิดบังอ�าพรางศพและชิงทรัพย์ ส่วนนายณัฐกรณ์
หรือหนึ่ง โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดดูต้นทาง น�าตัวส่งเข้าเรือนจ�า 
ให้พนักงานอัยการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดหัวหินตกเป็นจ�าเลย
ที่ 1 และจ�าเลยที่ 2 ตามล�าดับ จนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 
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ศาลได้อ่านค�าพิพากษาคดีอาญาเลขด�าที่ 140/2557 ศาลพิเคราะห์
พยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า วัตถุพยานที่ตรวจพบหลังเกิดเหต ุ
ประกอบกับพยานแวดล้อมที่หนักแน่น นับตั้งแต่การตรวจยึด 
แท็บเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ตายที่ถูกน�าไปขาย รวมทั้งลาย
นิ้วมือของจ�าเลยที่ 1 บริเวณด้านในกระจกหน้าต่างที่นั่งของผู้ตาย 
ตรวจพบสารพนัธกุรรมของจ�าเลยที ่1 และสารพนัธกุรรมของผูต้าย
ที่กางเกงชั้นในและเสื้อคลุมของจ�าเลยที่ 1 แม้ให้ค�ารับสารภาพ
แต่โดยจ�านนต่อพยานหลักฐานหาใช่รับสารภาพเพราะส�านึกผิด 
ไม่ และลกัษณะของการกระท�าความผดิเป็นไปโดยอกุอาจไม่ย�าเกรง
ต่อกฎหมายบ้านเมือง เป็นการกระท�าที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรม
 ศาลจึงพิพากษาว่า จ�าเลยที่ 1 มีความผิดให้ประหารชีวิต 
สถานเดยีว ส่วนจ�าเลยที ่2 มโีทษก�าหนด 6 ปี แต่ให้การรบัสารภาพ
ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี จึงลดโทษให ้
หนึ่งในสาม ให้จ�าคุกมีก�าหนด 4 ปี
คุณค่าและผลกระทบของข่าว 
 ในทันทีที่ผู ้สื่อข ่าวทราบเหตุคดีนี้ก็ได ้ให ้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นคดีสะเทือนขวัญสะเทือนใจผู้คนในสังคม
และเป็นคดีที่เกี่ยวข้องบริการสาธารณะของรัฐที่ต้องได้รับการ
แก้ไขเร่งด่วนโดยทันที แม้ในครั้งแรกที่ได้ข่าวยังไม่พบศพเหยื่อ
เคราะห์ร้าย ผู้ส่ือข่าวก็ได้ประสานงานไปยังผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด
ตามรายทางที่คาดว่าจะเกิดเหตุร ้าย พร้อมติดตามย้อนไป 
ตามทางและประสานยังมูลนิธิท ้องถิ่นเพียงข้ามคืนก็พบศพ 
เด็กหญิง ผู ้สื่อข่าวได้น�าเสนอข่าวอย่างละเอียดรัดกุมตั้งแต่ 

วันแรกที่รับแจ้งคือวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันท่ีศาล
ตัดสินคดีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมทั้งตีแผ่ความ
พิกลพิการของหน่วยงานของรัฐการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ทั้งการบริการดูแลผู้โดยสาร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขณะต้องเดินทางโดยรถไฟ การรับพนักงานเข้าท�างานของการ
รถไฟที่หละหลวมไม่มีการตรวจสอบ การปัดความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 ซึง่จากคดสีะเทอืนใจดงักล่าว คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. ได้มีค�าสั่งที่ 89/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
ปลดนายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และต่อมาการรถไฟฯ ได้ออกระเบียบห้ามจ�าหน่ายเครื่องด่ืม 
ที่มีแอลกอฮอล์ทั้งบนขบวนรถไฟและสถานีรถไฟทุกแห่ง พร้อมรื้อ 
ระเบียบการรับสมัครพนักงานของการรถไฟใหม่ทั้งหมดร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 
และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ได้เปิดบริการตู ้โดยสาร
ส�าหรับผู ้หญิงและเด็กบนขบวนรถนอนปรับอากาศสายเหนือ 
สายใต้และสายอีสาน โดยมีพนักงานหญิงประจ�าทุกตู ้โดยสาร  
ที่ส�าคัญคดีน้องแก้มได้สร้างกระแสสังคมเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ทั้งในโลกออนไลน์และวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเรียก
ร้องให้มีบทลงโทษแก่ผู้กระท�าผิดกับเด็กเยาวชนต้องประหารชีวิต
สถานเดียวจนเป็นที่มาของ พ.ร.บ.เพ่ิมโทษในคดีละเมิดทางเพศ
อยู่ในเวลานี้

ข้อเท็จจริงข่าว
 เป ็นเวลาเกือบ 10 ป ี ป ัญหาแรงงานประมงไทย  
กลายเป็นปัญหาเรื้อรังระดับชาติ เกี่ยวโยงเป็นหนึ่งในปัญหา
การค้ามนุษย์ที่รัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาไม่เคย 
ประสบความส�าเร็จ เนื่อจากขาดความเอาจริงเอาจังในการแก้ไข
ปัญหา ประกอบกับแรงงานประมงมักถูกมองว่า เป็นแรงงาน 
ช้ันต�่าด้อยค่าในสังคม เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของ
แรงงานประมงจึงไร้การตอบสนองต่อการช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
ท�าให ้ประเทศไทยถูกกลุ ่มประเทศอียู และสหรัฐอเมริกา 
ประกาศให้เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
ในระดับเลวร้ายที่สุด กระทั่งมาในยุค คสช. พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนษุย์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลทีจ่ะต้องเร่งท�าให้เสรจ็
ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ในปี 2558 แต่เป้าหมายหลักของรัฐบาลก็ยังเน้นที่การแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ของแรงงานต่างด้าว
 ไม ่มี ใครคาดคิดว ่าจะมีชาวไทยจ�านวนนับร ้อยชีวิต 
ต้ังแต่เด็กยันชายสูงอายุ กลายเป็นคนเถื่อนเร่ร ่อนใช้ชีวิตอยู ่
อาศัยภายในหมู่บ้านประมงในเขตท่าเรือของเมืองอัมบน, ตวล,  
เบนจน่ิา และเมอร์รเูก้ ในแถบหมูเ่กาะโมลกุกะ ประเทศอนิโดนเีซยี

ประเภทข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 แรงงานประมงนอกน่านน�า้ คนไทยท่ีถูกลมื

 ก ร ะทั่ ง เ มื่ อ ป ร ะม าณ เดื อ นกั น ย ายน  พ . ศ . 2 5 5 7  
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับข้อมูลจากอดีต
แรงงานประมงไทยที่อินโดนีเซีย และจากการประสานงาน
กับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (แอลพีเอ็น)  
ซึ่งติดตามปัญหาค้ามนุษย์ในภาคธุรกิจเรือประมง ได้ลงพื้น
ที่เกาะอัมบน พบว่ามีคนไทยจ�านวนมากถูกหลอกมาใช้งาน 
ให้เป็น “แรงงานทาสผิดกฎหมาย” บนเรือประมงไทยท่ีจับปลา
ในน่านน�้าอินโดนีเซีย โดยไม่มีสิทธิกลับประเทศไทย ติดต่อ
ญาติพี่น ้องก็ไม ่ได ้ ถูกบังคับป ิดกั้นทุกอย ่าง จึงได ้ร ่วมกัน 
น�าเรื่องราวดังกล ่าวออกมาตีแผ ่ให ้สังคมและหน่วยงานรัฐ 
รับรู ้ถึงชะตากรรมแรงงานประมงนอกน่านน�้าที่เป็นคนไทยท่ี 
ถูกคนไทยด้วยกันหลอก ถูกบังคับใช้แรงงานประมงในต่างแดน 
โดยไม่มีสิทธิกลับประเทศไทย ให้เกิดการยกระดับคุณภาพ 
แรงงงานประมง และด�าเนินการเอาผิดกับขบวนการค้ามนุษย์ 
ที่แฝงในธุรกิจประมงตามกระบวนการกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม
วิธีการนําเสนอข่าว
 ข่าวนี้  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 ทันทีที่กองบรรณาธิการ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับการประสานว่ามีกลุ ่มแรงงานไทย
ถูกหลอกไปท�างานคนอวนในเรือประมงไทยที่ได ้รับอนุญาต 
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ให้เรือประมงเข้าไปท�าการประมงในน่านน�้าบริเวณทะเลอาราฟูร่า 
ของอินโดนีเซีย ว่ายังมีคนไทยจ�านวนมากถูกหลอกมาใช้งาน 
ให้เป็น “แรงงานทาสผิดกฎหมาย” บนเรือประมงไทยที่จับปลา
ในน่านน�้าอินโดนีเซีย โดยไม่มีสิทธิกลับประเทศไทย ติดต่อ
ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ ถูกบังคับปิดกั้นทุกอย่าง ต้องอาศัยอยู่ภายใน
หมู ่บ้านประมงในเขตท่าเรือของเมืองอัมบน จังหวัดโมลุกกะ 
อินโดนีเซีย ได ้มีการน�าเสนอข่าวอย ่างต ่อเนื่องตั้งแต ่วันที่  
19 กันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือด้านข้อมูล
และกระบวนการช่วยเหลือจากมูลนิธิแอลพีเอ็น กระทรวงพัฒนา 
การสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ท�าให้สามารถช่วยแรงงาน 
ประมงไทยจากเกาะอัมบน และเกาะตวล ประเทศอินโดนีเซีย 
พ้นขุมนรกแรงงานทาส กลับประเทศไทยได้แล้ว 17 คน ในจ�านวน
นี้เป็นเหยื่อแรงงานเด็ก 4 คน จากจ�านวนแรงงานประมงไทย 
ที่ยังประสบชะตากรรมอีกนับร้อยชีวิต
 นอกจากนี้ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยังได ้
ส่งทีมข ่าวส ่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงสภาพปัญหาการค้ามนุษย์ในธุรกิจแรงงานประมง 
พบว่า มีการท�าเป็นขบวนการใหญ่เชื่อมโยงธุรกิจเรือประมง
ทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการจัดหาแรงงานการบังคับแรงงาน 
ให ้ เ ซ็ นสัญญาโดยไม ่ ยิ นยอม การปลอมแปลง เอกสาร
ทางราชการ และการจ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่ รัฐเพื่อหลีกเลี่ยง 
การตรวจสอบและถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย ฯลฯ การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความล�าบาก แหล่งข่าวทั้งที่เป็น 
ข้าราชการในพื้นที่ หรือแรงงานประมง ต่างระมัดระวังใน 
การให้ข้อมูล เพราะกลัวอันตรายในการให้ข้อมูล เนื่องจาก 
ผลป ร ะ โ ย ชน ์ จ า ก ธุ ร กิ จ เ รื อ ป ร ะม งนอกน ่ า นน�้ า ไ ท ยมี
มูลค่ามหาศาล หลังจากน�าเสนอข่าวและส่งต่อข้อมูลให้กับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อมา 

พล.ต.อ.อดุลย ์ แสงสิงแก ้ว รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  
ก็ประกาศแผนจะจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมงน�าร่อง 
ที่ จ.สมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรก
คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 คุณค่าข่าวนี้ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เกาะติดการน�า
เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 จนถึง
ปัจจุบัน ท�าให้แรงงานประมงไทยในนอกน่านน�้าประเทศไทย
และญาติแรงงานประมงไทยในนอกน่านน�้าประเทศไทย ได้รับรู้ 
ถึงสิทธิแรงงานที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรม ได้ติดต่อให้ข้อมูล 
เบาะแส และขอความช่วยเหลือจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผ่านห้อง 
รับเรื่องร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
ได้ช่วยเหลอืแรงงานประมงไทยทีน่่านน�า้ประเทศอหิร่านจ�านวนหนึง่
ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยในการท�างาน ให้ได้กลับประเทศไทย ได้ด�าเนิน
การทั้งการน�าเสนอข่าวและประสานความช่วยเหลือผ่านกงสุลไทย
ณ กรุงเตหะราน และมูลนิธิแอลพีเอ็น
 นอกจากนี้ยังท�าให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เร่งด�าเนินมาตรการต่างๆ จัดระเบียบปัญหาแรงงานประมงใหม่ 
โดยสั่งให้กระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดระเบียบเรือ
ประมงทุกล�าให้ขึ้นทะเบียนและติดจีพีเอสเพื่อติดตามไม่ให ้
มีการกระท�าผิดและจดทะเบียนซ�้าซ้อน ป้องกันการแก้ไขปัญหา
ค้ามนุษย์บนเรือประมง เร่งด�าเนินการยกร่างแก้ไขกฎหมาย
เพ่ือให้การคุ้มครองแรงงานประมงบนเรือประมง ด้วยการให้ผู ้
ประกอบการเรือประมงทุกล�าต้องท�าสัญญาจ้างกับแรงงานประมง 
โดยต้องมีค่าจ้างค่าตอบแทน ช่ัวโมงการท�างาน และสวัสดิการ 
ตามกฎหมายแรงงานก�าหนด และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 
คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์และการท�าประมงผิดกฎหมาย มีนายกรัฐมนตร ี
เป็นประธาน ดูแลแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการท�าประมง 
ผิดกฎหมายทั้งระบบ

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตแีผ่นายทนุลกัลอบขดุดนิ สปก.ถมท่ีสร้างห้างสรรพสินค้า

ข้อเท็จจริงของข่าว
 จากการที่ยังมีนายทุนลักลอบบุกรุกที่ดิน ท�าลายป่าไม้และ
ทรพัยากรธรรมชาตอิยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง ทมีขา่วหนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัเฝา้
ติดตามพบว่ายังคงมีการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะที่ดิน ส.ป.ก.
4-01 และเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเข้าจัดการ 
ท�าให้มีการบุกรุกและใช้ท่ีดินผิดประเภทอยู่หลายพื้นที่
 พืน้ที ่ส.ป.ก. 4-01 ในเขต อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์กเ็ปน็อกีพืน้ที่
ทีถ่กูกลุ่มนายทนุเสน้ใหญ ่อา้งองิอทิธพิลของนกัการเมอืงทอ้งถิน่ ลบั
ลอบขุดดนิขายเพือ่ไปถมในทีก่อ่สรา้งหา้งสรรพสนิคา้แหง่หนึง่ สาขา
กาฬสนิธุ ์จนสภาพพืน้ทีถ่กูท�าลายจนกลายเปน็หลมุลกึอยา่งไมเ่กรง
กลัวกฏหมาย แมจ้ะมกีารแจง้ความรอ้งทกุขก์บัเจา้หนา้ทีต่�ารวจคดกี็
เงียบหาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ท�าไม่รู้ไม่เห็นมานานกว่า 3 ปี ชาว
บ้านทนไม่ไหวจึงร้องเรียนให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่งผู้สื่อข่าวเข้าไป
ตรวจสอบ และเปิดโปงขบวนการผลาญทรัพยกรธรรมชาติในพื้นที่

ส.ป.ก. 4-01 เสียหายอย่างหนัก
 ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินส.ป.ก.4-01 ตามพ.ร.บ.การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ก�าหนดให้ผู้ที่จะเข้าครอบครอง
ต้องได้รับเอกสารสิทธิซ่ืงออกให้โดยส�านักงานการปฏิรูที่ดินเพิื่อ
เกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลัก
การผู้ที่จะได้รับจะต้องมีฐานะยากจน และน�าไปใช้ท�าการเกษตร
เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ จะท�ากจิกรรมอยา่งอืน่ไมไ่ด ้แตส่ามารถโอน
แบง่แยกและตกทอดทางมรดกแกบ่คุคลในครอบครวัได ้แตเ่นือ่งจาก
สิทธิในที่ดินยังเป็นของรัฐ จึงสามารถเรียกคืนได้หากตรวจพบว่ามี
การใช้ผิดวัตถุประสงค์ และการลักลอบขุดดินในพื้นที่ ส.ป.ก. เอา
ไปถมทีด่นิเพือ่กอ่สรา้งหา้งสรรพสนิคา้กเ็ปน็การกระท�าผดิกฎหมาย 
เข้าข่ายลักทรัพย์ (ดิน) ของรัฐ
วิธีีการนําเสนอข่าว
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 ข่าวนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ส่งทีมข่าวเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ี่
ตรวจสอบด้วยความยากล�าบากนานกว่า 3 วันจึงไปพบสถานที่ดัง
กล่าว ต้องเดินลัดเลาะตามถนนลูกรังเข้าไปในป่ารกร้างระยะทาง
กวา่ 1 กม. แยกมาจากถนนถนีานนทส์ายกาฬสนิธุ ์-สมเดจ็ ชว่งบา้น
ถีนานนท์ - บ้านหนองไฮ ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ เมื่อถึงปาก
ทางเข้าบ่อดินนายทุนยังโค่นต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่โดยรอบเป็นจ�านวน
มากกองสุมปิดไม่ให้เห็นบ่อดินในพื้นที่ส.ป.ก.ซื่งเป็นผลมาจากการ
ลักลอบขุดดินไปขายกลายเป็นเหวลึก 15 - 30 เมตร สูงเท่าตึก 3 
ชั้น ความยาว กว่า 1 กม. กว้างประมาณ 40 เมตร
          จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่า หลุมลึกท่ีพบถูกกลุ่ม
นายทุนเเห็นแก่ได้น�าเครื่องจักรและรถบรรทุกสิบล้อนับร้อยคัน      
ทะยอยขดุดนิขายเพือ่น�าไปถมสถานทีก่อ่สรา้งหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงั 
สาขากาฬสินธุ์เมื่อ 3 ปีก่อน ทางเทศบาลต.โพนทอง เจ้าของพื้นที่
ไปพบจึงเข้าแจ้งความต่อต�ารจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เมื่อเดือน พ.ย. 
2553 ส่วนส.ป.ก. กาฬสินธุ์ ไปพบในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่ทิ้งเวลานาน
ถึง 9 เดือน จึงจะเข้าแจ้งความให้ต�ารวจแจ้งข้อหาด�าเนินคดีกับผู้
ที่อ้างตัวเป็นผู้ครอบครองที่ดิน 2 ราย กับญาติผู้รับเหมาขนดิน 1 
รายเท่านั้น เมื่อเดือน ก.ค. 2554 
 แต่ข้อมูลชาวบ้านที่ เคยร้องเรียนกับศูนย์ด�ารงธรรม 
จ.กาฬสินธุ์ไว้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2554 ซึ่งได้แนบหลักฐานซีดี
ภาพถ่ายรถบรรทุกสิบล้อที่เข้าไปขุดดิน ติดสติกเกอร์ชื่อ “เจ๊นาง” 
ไว้หน้ากระจกรถ ระบุชื่อจริง - นามสกุลจริง ตรงกับชื่ออดีตผู้
สมัคร ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองใหญ่ที่เคยเรืองอ�านาจ นักการเมือง 
ข้าราชการทุกระดับ โดยเฉพาะสายปกครอง และต�ารวจ ห้อมล้อม
รอบด้าน จึงไม่แปลกที่คดีจึงไม่มีการสอบสวนหาตัวผู้กระท�าผิดจน
ล่วงเลยมากว่า 3 ปี 
 ประจวบกับ พ.อ.สมหมาย บุษบา เสนาธิการ กองยุทธการ 
กองทัพภาคที่  2 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านด้วยเช่นกันและ
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ พบสภาพเช่นเดียวกับที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐเข้าไปตรวจสอบ จากนั้นได้รายงานให้แม่ทัพภาคที่ 2 และ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ทราบข้อเท็จจริงทันที
 หนงัสอืพมิพมิพไ์ทยรฐัจงึไดเ้สนอขา่วตแีผข่บวนการลกัลอบ
ขุดดินในที่ ส.ป.ก.ดังกล่าว เพียงฉบับเดียว และเสนอข่าวอย่างต่อ
เนื่องควบคู่ไปกับการบุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก.และการใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ผิด
ประเภทในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ด้วย
 ในที่สุดหลังการน�าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ต.ค. 
2557 การด�าเนินการตามกฎหมายก็ได้รับการขานรับจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยนายสุรพจน์ รัชชุศิริ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ผอ.ศูนย์ด�ารง
ธรรมจงัหวดั ไดเ้รยีกประชมุเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง อาท ินายศภุศษิย ์
กอเจริญยศ หน.ศูนย์ด�ารงธรรม พอ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง ที่ปรึกษา
กกล.รส.ที่ 1 กาฬสินธุ์ นายจ�าเนียร มูลสาร ผอ.ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ 
นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล อัยการจังหวัด และ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ เพื่อ
ให้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
 ต่อมานายเถลิงศักด์ิ แสบงบาล อัยการจ.กาฬสินธุ์ เรียก
ส�านวนของพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ เมื่อครั้งเริ่มรับคดี
ไปตรวจสอบ จึงมีความเห็นแย้งกับการส่งฟ้องผู้ต้องหาเพียง 3 ราย 
ในขอ้หา “ลกัทรพัย”์ และ“รว่มกนัลกัทรพัย”์ ชีว้า่ดนิจ�านวนมหาศาล
มูลค่ากว่า 31 ล้านบาท ที่ถูกขุดออกไปต้องมีผู้ร่วมขบวนการ

มากกว่านั้น จึงมีความเห็นว่าส�านวนยังไม่ครบถ้วนให้สอบสวนเพิ่ม
เติม จนกระท่ังต้นเดือน ธ.ค. 2557 พนักงานสอบสวน จึงได้เพิ่ม
ข้อหา “ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ” เข้าไปด้วย ตามที่อัยการเสนอ 
และไล่สอบสวนตั้งแต่รถที่ใช้ขุดดินที่ปรากฏในภาพถ่ายว่าเป็นของ
ใคร อยู่ที่ไหน เลขทะเบียนรถ และใครครอบครอง เพื่อด�าเนินคดี
 จากนั้นพนักงานสอบสวนได้ส่งส�านวนให้พนักงานอัยการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสอบและมีความเห็นส่ังฟ้องผู้ต้องหา 3 คน 
ในคดลีกลอบขดุดนิในทีด่นิ ส.ปก.จ.กาฬสนิธุ ์เปน็เจา้ของทีด่นิทีถ่กู
ขุดออกไป 2 คน (เสียชีวิตไป 1 คน) และอีกคนเป็นนายทุนที่ขุด
ดินออกไป ในข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ โดย
ถือเป็นคดีส�าคัญ ส่งส�านวนให้อธิบดีอัยการภาค 4 ตรวจสอบอย่าง
ละเอียดก่อนส่งฟ้องศาล 
 นอกจากนี้นายจ�าเนียร มูลสาร ผอ.ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ ซื่งได้
รับมอบหมายจากนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ที่ดูแลคดีการ
ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ให้ตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าที่ 
ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ว่าประพฤติมิชอบหรือไม่ ได้น�านิติกรไปตรวจสอบ
พืน้ทีแ่ละใหส้.ป.ก.กาฬสนิธุ ์สง่รายงานการท�าคดตีัง้แตเ่ริม่แรกมาให้
ตรวจสอบ โดยตัง้ขอ้สงัเกตวา่เหตใุดจงึปลอ่ยเวลาใหเ้นิน่นานถงึเขา้
แจ้งความ เพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติทันทีเมื่อพบพฤติกรรม
การเข้าไปท�าลายการบุกรุกขุดดินส.ป.ก.จ�านวนมหาศาล อีกทั้งได้
รายงานให้ต้นสังกัดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่รัฐต้องสูญเสียหรือไม่ 
 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรณีนายทุนลักลอบ
ขุดดินและตัดต้นไม้จ�านวนมากในที่ดิน ส.ป.ก.จ. กาฬสินธุ์ ส่งผล
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่างๆ มีการตื่นตัวและตรวจสอบ
ที่ดิน ส.ป.ก. และพบว่ามีการลักลอบขุดดินในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัด
อื่นอีก จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องเข้าไปตรวจสอบและด�าเนิน
คดีกับผู้กระท�าผิด โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เสนอข่าวควบคู่กัน
ไปด้วยเช่นกัน
คุณค่าและผลกระทบของข่าว
  ผลจากการที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐน�าเสนอข่าวนี้เพียงฉบับ
เดียวมาร่วม 2 เดือน ได้กระตุ้นให้หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง
และทอ้งถิน่ ตืน่ตวัออกมาท�างานตามหนา้ที ่คลีค่ลายคดทีีถ่กูปกปดิ
ซ่อนเร้นการตัดต้นไม้และลักลอบขุดดินในท่ีดิน ส.ป.ก. จ.กาฬสินธุ์
จ�านวนมาหาศาลมากวา่ 3 ป ีและน�าเขา้สูก่ระบวนการทางกฎหมาย
ได้ในที่สุด
 นอกจากนีไ้ดส้ะทอ้นใหเ้หน็ความรว่มมอืของชาวบา้นในการ
พิทักษ์ไม่ให้มีการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพืน้ที ่ส.ป.ก.4-01 ทีย่งัเหลอือยูอ่กีเปน็จ�านวนมาก แมจ้ะมอีทิธพิล
ทางการเมืองเข้าครอบง�าข้าราชการบางหน่วยงาน จนละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่
 คณุคา่ของขา่วนี ้หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ไดท้�าหนา้ทีส่ือ่มวลชน
ตแีผค่วามจรงิโดยไมเ่กรงกลวัอทิธพิลนกัการเมอืงเปดิโปงขบวนการ
บุกรุกท�าลายและลักขโมยทรัพยากรธรรมชาติที่ท้าทายอ�านาจรัฐ 
และการละเลยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตื่นตัว เข้ามารื้อฟื้นคดีที่ถูกละเลย และเร่งรัด
ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดตามกระบวนการทางกฎหมายในที่สุด
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ข้อเท็จจริงของข่าว 
 จากการทีแ่พทยไ์ทยมคีวามสามารถตดิอนัดบัโลกในเรือ่งการ
ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือการท�าเด็กหลอดแก้ว รวมถึง
การรับจ้างตั้งครรภ์ หรือ“อุ้มบุญ”อย่างเปิดเผย ชาวต่างประเทศจึง
นิยมมาจ้างหญิงไทยตั้งครรภ์แทนจ�านวนมาก ท�าให้ประเทศไทย
ถูกจัดให้เป็น “มดลูกโลก” ของผู้ที่ต้องการมีบุตรแต่ไม่สามารถมี
ได้ กลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูท�าเงินมหาศาล ของแพทย์ไทย รวมถึง 
บริษัทนายหน้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีการโฆษณาทาง
เว็บไซต์กันอย่างกว้่างขวางไปท่ัวโลก
 ลักษณะการจ้างหญิงไทยตั้งครรภ์แทนมีหลายรูปแบบ 
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ต้องการมีบุตร โดยชาวจีนนิยมเข้ามาใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่สามารถเลือกเพศได้ นอกจากนี้ยังมี
คูส่มรสทีต่อ้งการมบีตุรชาตติา่งๆ ใชบ้รกิารผา่นบรษิทันายหนา้ ตดิ
ต่อบริษันายหน้าชาวไทย เพื่อให้ติดต่อหาหญิงไทยรับจ้างตั้งครรภ์ 
โดยน�าน้�าเชื่ออสุจิชายชาวต่างประเทศมาผสมกับกับรังไข่ของหญิง
ไทยที่รับจ้างตั้งครรภ์ จากนั้นมีการดูแลจนกระท่ังคลอดและน�าเด็ก
กลับไปประเทศ
 การที่ชาวต่างชาตินิยมมาจ้างอุ้มบุญในประเทศไทย 
เนื่องจากในหลายประเทศมีกฎหมายห้ามจ้างอุ้มบุญ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิสราเอล อินเดีย เนปาล และในหลาย
ประเทศค่าจ้างท�าอุ้มบุญแพงมากสูงถึง 1 ล้านบาท แต่การจ้าง 
อ้มุบญุในประเทศไทยถกูกวา่ รายละ 300,000 - 350,000 บาท ท�าให้
มีเงินสะพัดในธุรกิจอุ้มบุญกว่า 4 พันล้านบาท
 ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้ความสนใจติดตามธุรกิจอุ้ม
บุญในประเด็นต่างๆ จึงเฝ้าติดตามอยู่เป็นเวลา 3 เดือน จนพบว่า
ธรุกจิอ้มุบญุเร่มิมปีญัหาตามมา เชน่ เดก็ทีไ่มส่มประกอบถกูททิง้ไว้
ให้แม่อุ้มบุญชาวไทยเลี้ยง และสิทธิในการดูแลเด็ก
 อีกทั้งการที่แพทย์ไทยเปิดคลินิกใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ เป็นคลินิกเฉพาะทาง เพื่อรับจ้างท�าอุ้มบุญกันจ�านวนมาก ซึ่ง
เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สนใจมาจัดการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
วิธีการน�าเสนอข่าว
 หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ไดจ้ดัทมีผูส้ือ่ขา่วติดิตามเกบ็ขอ้มลูและ
ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจอุ้มบุญในด้านต่างๆ จากนั้นติดต่อสอบถาม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกระท่ังเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2557 นพ.  
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ได้ออกมาแถลงข่าวจัดระเบียบ
คลินิกท�าเด็กหลอดแก้วเลือกเพศ ในการขายไข่ - อุ้มบุญ ที่ชาวจีน
นิยมมาจ้างหญิงไทย อุ้มบุญกันมากว่า เป็นเรื่องผิดจริยธรรมตาม
ประกาศแพทยสภา เนื่องจากประเทศไทยห้ามซื้อขายอวัยวะต่างๆ 
และจะท�าไดเ้ฉพาะกรณบีรจิาคดว้ยความสมคัรใจ และเปน็เครอืญาต ิ
เท่านั้น และจะตั้งคณะท�างานตรวจสอบเรื่องนี้
 จากนัน้ หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัจงึไดเ้ปดิประเดน็ขา่วชายรกัรว่ม
เพศชาวอิสราเอล ที่ต้องการมีบุตรมาจ้างหญิงไทยอุ้มบุญ และไม่

สามารถน�าเด็กกลับไปประเทศอิสราเอลได้ เนื่องจากกองสัญชาติ
และนิติกรณ์ กรมการกงสุล ไม่รับรองเอกสารแปลสูติบัตรภาษา
องักฤษของเดก็ เพราะทราบวา่มกีารจา้งอ้มุบญุเปน็เรือ่งการพาณชิย ์
เขา้ลกัษณะผดิกฎหมายการคา้มนษุย ์ท�าใหม้เีดก็ทีค่ลอดมา 50 ราย 
ตกคา้งอยูใ่นประเทศไทย และยงัรอคลอดอยูอ่กี 50 ราย แตม่บีางราย 
ที่ไปยื่นร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อยืนยันการเป็นบิดา 
เมื่อศาลอนุญาตก็น�าเด็กกลับไปได้
 ต่อมาเปิดประเด็นข่าว นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดี 
กรมการกงสลุ ไมเ่หน็ดว้ยกบัธรุกจิอ้มุบญุ เรยีกรอ้งใหท้กุหนว่ยงาน 
ที่เก่ียวข้องร่วมหาทางออกในเร่ืองนี้ และนายชาตรี เชาวชตา 
ผอ.กองสัญชาติและนิติกรณ์ ออกมาเปิดเผยอีกว่า นอกจากชาย
ชาวอิสราเอลมาจ้างอุ้มบุญแล้ว ยังมีชาวออสเตรเลียมาจ้างอุ้มบุญ
ในไทยด้วย ขณะนี้รอคลอดอยู่ 150 ราย 
 การเสนอขา่วเรือ่งธรุกจิอ้มุบญุในประเทศไยของหนงัสอืพมิพ์
ไทยรัฐ ได้รับความสนใจจากส�านักข่าวต่างประเทศน�าไปเสนอข่าว
ต่อ และมีการขยายผลไปสอบถามจากบริษัทนายหน้าต่างชาติ เปิด
เผยตวัเลขวา่ มสีามภีรรยาชาวจนีมาเลอืกเพศบตุรจา้งอ้มุบญุในไทย 
200 คูต่อ่ป ีและบรษิทันายหนา้ทีฮ่อ่งกง เผยตวัเลขป ี2556 ธรุกจิอ้มุ
บุญท�าเงิน รวมประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 4,800 
ล้านบาท) โดยมีแม่ชาวออสเตรเลียมาจ้างอุ้มบุญเลือกเพศในไทยปี
ละนับร้อยคน จนท�าให้มีคลินิกท�าเด็กหลอดแก้วหรืออุ้มบุญในไทย 
44 แห่ง เพ่ิงเปิดใหม่ 7 แห่ง และเปิดใหม่เพิ่มเดือนละ 2 - 3 ราย
 วันที่ 25 ก.ค. นายวันชัย รุจินวงศ์ โฆษกส�านักงานอัยการ
สงูสดุ ไดอ้อกมาแถลงเรือ่งอ้มุบญุวา่ ปจัจบุนัยงัไมม่กีฎหมายรองรบั 
แต่โดยหลักการแล้วถ้าชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรท่ีออก
มาเปน็บตุรของหญงิ เวน้แตฝ่า่ยชายจดทะเบยีนรบัเดก็เปน็บตุร แต่
กรณนีีไ้มใ่ชเ่ปน็การกระท�าผดิฐานคา้มนษุย ์เพยีงกฎหมายยงัไมอ่อก
มารองรบั อาจจะเปน็ความผดิอืน่ ถา้จะใหด้ตีอ้งมกีารตรากฎหมาย
ตามขั้นตอนให้ชัดเจน
 หลงัจากไดเ้สนอขา่วเรือ่งธรุกจิอ้มุบญุจนหนว่ยงานตา่งๆ ตืน่
ตวัหนัมาใหค้วามส�าคญัปญัหานี ้วนัที ่28 ก.ค. หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ได้
เปดิประเดน็ขา่วเกีย่วกบัชวีติของแมท่ีร่บัจา้งอ้มุบญุ คอื นางภทัรมน 
จันทร์บัว อายุ 21 ปี อยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  รับจ้าง อุ้มบุญโดย
น�าเชื้ออสุจิชายชาวออสเตรเลียผสมกับไข่ของสาวชาวจีนมาฉีดฝัง
ในรังไข่ ได้ค่าจ้าง 35,000 บาท แต่เมื่อคลอดบุตรแฝดชายหญิง
ก็ต้องประสบชะตาชีวิต เอเยนต์น�าเด็กหญิงแฝดที่สุขภาพปกติไป  
ทิง้แฝดชายทีเ่ปน็ดาวนซ์นิโดรมใหเ้ปน็ภาระเลีย้งด ูแถมเบีย้วเงนิคา่
จ้างที่เหลืออีก 7 หมื่นบาท
 ข่าวของนางภัทรมน จันทร์บัว วัย 21 ปี สู้ชีวิตด้วยความ
ล�าบากเลี้ยงดู น้องแกรมมี่บุตรชายแฝดวัย 6 เดือน ที่เกิดจากกา
รอ้มุบญุซึง่ปว่ยเปน็ดาวนซ์นิโดรมและโรคหวัใจ จากการน�าเสนอขา่ว
ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ถูกสื่อมวลชนต่างประเทศเผยแพร่ไปท่ัว

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เปิดโปงธรุกิจ “อุ้มบุญ” ไทยมดลกูโลก
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โลก รวมทั้งส่ือมวลชนในออสเตรเลีย ท�าให้มีชาวออสเตรเลียเกิด
ความสะเทือนใจ ร่วมบริจาคเงินผ่าน มูลนิธิแฮนด์ อะครอส เดอะ 
วอเตอร์ ของออสเตรเลีย เพื่อช่วยค่าเลี้ยงดูและรักษาพยาบาลน้อง
แกรมมี่ เป็นจ�านวนหลายล้านบาท
 นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ให้ความสนใจข่าวของแม่อุ้มบุญ
และน้องแกรมมี่ กล่าวชื่นชมนางภัทรมน ที่สู้ชีวิตเลี้ยงดูบุตรที่ป่วย
และให้ รมว.กิจการตรวจคนเข้าเมืองแห่งออสเตรเลีย ติดตามหา
สามีภรรยาชาวออสเตรเลียที่จ้างอุ้มบุญ พร้อมเตือนการจ้างอุ้มบุญ
ทีต่อ้งมมีนษุยธรรม ตอ่มามกีารตรวจสอบประวตัพิบวา่ชายทีจ่า้งอ้มุ
บญุเคยมปีระวตัติอ้งโทษคดอีนาจารเดก็ โดยอา้งวา่ไมรู่ว้า่มเีดก็แฝด
และป่วยเป็นดาวน์ซินโดรม ขณะที่นางภัทรมนยืนยันว่า ชายชาว
ออสเตรเลียมารับแฝดหญิงไป แต่ไม่สนใจแฝดชาย
 เมื่อมีการเสนอข่าวนี้อย่างกว้างขวาง กรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ จงึไดจ้ดัประชมุใหญเ่พือ่ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งการ
ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยการเจรญิพนัธุห์รอือ้มุบญุ ใหแ้กค่ลนิกิท่เีปดิด�าเนนิ
การ โดยเชญิหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มชีแ้จง รวมถงึ พ.ร.บ.สถาน
พยาบาล เพือ่หาทางออกของเรือ่งนี ้วนัที ่30 ก.ค.ทีโ่รงแรมรชิมอนด์
 นางสายสุรี จุติกุล ประธานคณะอนุกรรมการร่าง พ.ร.บ.คุ้ม
ครองเดก็ทีเ่กดิโดยอาศยัเทคโนโลยชีว่ยการเจรญิพนัธุท์างการแพทย ์
ได้ออกมาเปิดเผยในการประชุมว่า ร่าง พ.ร.บ.เสร็จมากว่า 4 ปีแล้ว 
และพยายามผลักดนัใหม้กีารบงัคบัใชเ้ปน็กฎหมาย เพือ่แกป้ัญัหากา
รอุ้มบุญ แต่รัฐบาลชุดที่ผ่านยังไม่มีการพิจารณา หลายฝ่ายจึงเห็น
ควรเสนอให้ คสช.พิจารณาออกเป็นกฎหมายเร่งด่วน
 จากการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ท�าให้ทีมข่าว
ไทยรัฐได้รับแจ้งเบาะแสสถานที่ดูแลเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญใน
อาคารชุดที่พักอาศัย ย่านลาดพร้าว 130 ทีมข่าวจึงได้ประสานเจ้า
หนา้ทีส่�านกังานเขตบางกะป ิพรอ้มทหารกองพนัทหารราบที ่2 กรม
ทหารราบที่ 12 รอ. ต�ารวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้น 
พบว่ามีเด็กทารกที่เกิดจากการอุ้มบุญ จ�านวน 9 คน ซ่ึงถูกน�า
มาเลี้ยงดูรอการส่งตัวไปต่างประเทศ จึงน�าเด็กไปดูแลที่สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 การสอบสวนขยายผลการตรวจสอบเดก็ทีอ่าคารชดุดงักลา่ว 
สร้างความฮือฮาเป็นข่าวใหญ่ไปท่ัวโลกอีกครั้งเมื่อตรวจพบว่า นาย  
ชเิกตะ มติซโูอก ิอาย ุ24 ป ีนกัธรุกจิบตุรชายมหาเศรษฐดีา้นสือ่สาร
ชาวญี่ปุ่น เป็นเจ้าของน้�าเชื้อจ้างหญิงไทยอุ้มบุญถึง 15 คน ได้น�า
เดก็ไปญีป่่นุแลว้ 3 คน ตรวจพบภายหลงัวา่มหีญงิไทยรบัจา้งอ้มุบญุ
ให้นายชิเกตะถึง 23 คน และทนายความของนายชิเกตะยังเผยอีก
ว่านายชิเกตะร่�ารวย ได้ท�าประกันชีวิตให้เด็กทุกคนหลายล้านบาท
และโอนหุ้นให้ด้วย เพราะมีความประสงค์จะเลี้ยงดูเป็นบุตรจริงๆ 
แต่นายชิเกตะก็ยังไม่ยอมมาพบต�ารวจ มอบหมายให้ทนายความ
น�าผลตรวจดีเอ็นเอของตัวเองมามอบให้ต�ารวจ เพื่อพิสูจน์การเป็น
บิดาเด็กๆ
 เร่ืองราวของนายชเิกตะ ยงัเปน็ขา่วครกึโครมอกีเนือ่งจากมเีอ
เยนตร์บัจา้งตดิตอ่แมอ่้มุบญุออกมาเปดิเผยวา่นายชเิกตะ เคยตดิตอ่

จา้งอ้มุบญุดว้ยน้�าเชือ้ตวัเองในอกีหลายประเทศ โดยบอกวา่ตอ้งการ
มีลูกปีละ 10 - 15 คน และวางแผนจะมีลูกให้มากถึง 100 - 1,000 
คน แต่เอเยนต์เห็นพฤติกรรมไม่ดีจึงปฏิเสธ และแจ้งให้ทางสถาน
ทตูญีป่่นุและต�ารวจสากลเฝา้ตดิตามพฤตกิรรมนายชเิกตะ เรือ่งราว
ของนายชิเกตะจึงยังเป็นที่ติดตามของต�ารวจและคนท่ัวโลก
 ด้านประเทศไทย หลังจากมีข่าวกรณีนางแกรมม่ี และ 
นายชิเกตะ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจ้างอุ้มบุญแล้ว เมื่อวันที่ 
15 ส.ค. คสช. ได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ฯ หรืออุ้มบุญ เพื่อเสนอ
สภานิติบัญญัตแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา
 พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบคลินิกและสถานพยาบาลที่รับจ้างท�าอุ้มบุญ พบแพทย์มี
ความผิด 6 คน  เสนอให้แพทยสภาลงโทษ นอกเหนือจากแพทย์ที่
รับจ้างท�าอุ้มบุญให้นายชิเกตะที่ถูกต�ารวจด�าเนินคดีส่งอัยการฟ้อง
แล้ว 2 ข้อหา และตรวจพบสถานพยาบาลอีก 7 แห่ง มีความผิด
ตามกฎหมาย นอกจากนีก้ระทรวงสาธารณสขุยงัไดป้ระชมุท�าความ
เข้าใจกับแพทย์สูตินารีเวช และแพทย์ที่ท�าอุ้มบุญให้เข้าใจเรื่อง 
อุ้มบุญในกรอบชองกฎหมาย
 ขณะที ่สนช.ไดใ้ห ้ทกุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัหารอืเกีย่ว
กบั รา่ง พ.ร.บ.ค้มุครองเดก็ทีเ่กดิโดยอาศยัเทคโนโลยชีว่ยการเจรญิ
พันธุ์ทางการแพทย์ฯ ในทางออกที่ทุกฝ่ายเห็นเหมาะสม เพื่อน�าเข้า
พิจารณาผ่านร่างกฎหมายต่อไป
คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เสนอข่าวธุรกิจอุ้มบุญ ติดต่อกันนาน
ถึง 4 เดือนเศษ และน�าเสนอในรูปแบบปฏิบัติการข่าวพิเศษร่วมกัน 
ครั้งแรก พร้อมเครือข่ายทั้ง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ไทยรัฐทีวี และ
ไทยรัฐออนไลน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข่าวทุกแง่มุม 
 เปดิโปงใหเ้หน็ถงึการเอารดัเอาเปรยีบในธรุกจิอ้มุบญุ, เดก็ที่
เกดิมาแลว้มปีญัหาไมส่มประกอบเปน็ภาระของแมอ่้มุบญุ, การรบัจา้
งอ้มุบญุใหช้ายเจา้ของน้�าเชือ้อสจุทิีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม โดยแม่
ทีร่บัจา้งอ้มุบญุไมม่โีอกาสรู ้และชายเจา้ของน้�าเชือ้จา้งอ้มุบญุเพือ่มี
บตุรมากหลายคน ตลอดจนสทิธขิองเดก็เกดิจากอ้มุบญุทีเ่ปน็ปญัหา
ตามกฎหมาย 
 ส่งผลให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ตื่นตัวออกมา
ตรวจสอบลงโทษแพทย์ 6 คน และสถานพยาบาลที่รับจ้างท�าอุ้ม
บุญโดยผิดกฎหมาย อีก 7 แห่ง ตลอดจนวางแนวทางแก้ปัญหาการ
ท�าอุ้มบุญ และต�ารวจด�าเนินคดีกับแพทย์ที่เปิดคลินิกรับท�าอุ้มบุญ 
ให้นักธุรกิจญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย
 คณุคา่ของขา่วนีย้งัสง่ผลให ้คสช. เหน็ชอบน�า รา่ง พ.ร.บ.ค้มุ
ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์ฯ ซึ่งท�า เสร็จมา 4 ปี แต่ถูกเมินเฉยจากรัฐบาลที่ผ่านมา ส่ง
ให้สภานิติบัญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมาย
บังคับใช้ต่อไป
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กวาดล้างขดุรากถอนโคน คดปีระวตัศิาสตร์

เครอืข่าย พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ 

ที่มาของข่าว
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) ไดร้บัการรอ้งเรยีนถงึความผดิปกตโิครงการกอ่สรา้งสนาม
ฟุตซอลตามโรงเรียนต่างๆรวม 358 แห่ง ใน17 จังหวัด ที่ได้รับงบ
ประมาณแปรญตัตจิากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) ปี 2555 รวมกว่า 689 ล้านบาท  แต่หลังก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี 2555 ผ่านมา 2 ปี พบว่าสนามฟุตซอลหลายแห่งแผ่นยางโก่ง
งอ หลุดลอก เส่ือมสภาพจนไม่สามารถใช้การได้ “มติชน”
 ตดิตามการตรวจสอบของ ป.ป.ท.อยา่งตอ่เนือ่ง โดยเลง็เหน็
ว่าเป็นการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา มเีดก็นกัเรยีนไดร้บัผลกระทบโดยตรง ตลอดจนเปน็การ
ผลาญงบประมาณรัฐจ�านวนมาก
ข้อเท็จจริงของข่าว
 ปมความไม่ชอบมาพากลในการก่อสร้างสนามฟุตซอลตาม
โรงเรียนหลายแห่งในภาคอีสานและภาคเหนือ ถูกเปิดโปงหลัง 
ป.ป.ท. ลงพ้ืนทีต่รวจสอบสภาพความเปน็จรงิและขอ้มลูในการจดัซือ้
จัดจ้าง อาทิ จ.นครราชสีมา และ จ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ พบว่าสนามฟุต
ซอลหลายแหง่พืน้สนามพงั แผน่ยางโกง่งอและหลดุลอกไมส่ามารถ
ใชง้านได ้ โรงเรยีนบางแหง่ตอ้งโละแผน่ยางออกเพือ่ใหเ้ดก็นกัเรยีน
สามารถใช้เรียนและออกก�าลังกายได้ตามปกติ 
 เมื่อ ป.ป.ท. ตรวจสอบลึกลงไป พบว่า วัสดุที่ใช้ในการ
กอ่สรา้ง อาท ิฐานรองแผน่ยาง (EVA) ไมไ่ดม้าตรฐาน และแพงเกนิ
จริงถึง 5 เท่า หลายแห่งมีบริษัทที่ชนะการประกวดราคาเป็นบริษัท
เดยีวกนั โดยบรษิทัทีช่นะการประกวดราคา อาท ิบรษิทัออคตากอน 
มาร์เกตติ้ง เซอร์วิส จ�ากัด บริษัทลีก้า ฟุตซอล จ�ากัด และบริษัท
อินแทรค แอนด์ โค จ�ากัด ในกลุ่มบริษัท พี.ที. (พานทอง) อิน
เตอร์เทรค จ�ากัด หรือพานทองกรุ๊ป
 อยา่งไรกด็ ีตอ่มาพบวา่มขีา้ราชการครทูีเ่ปน็กรรมการตรวจ
รับการกอ่สร้างสนามฟตุซอล 500 คนทีอ่ยูใ่นขา่ยตอ้งรบัผดิชอบ โดย
อ้างว่าไม่รู้เห็นกับการทุจริตแต่อย่างใด 
 ต่อมา ป.ป.ท. ส่งรายชื่อข้าราชการครู 500 คนให้คณะ
กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต(ิป.ป.ช.) ไตส่วน 
ช้ีมูล รวมถึงให้ป.ป.ช.ตรวจสอบ การกระท�าผิดตาม พ.ร.บ. ว่า

ด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (ฮั้ว) ตลอดจนการล็อกราย
ช่ือโรงเรียนที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง โดยมีผู้
ถูกร้องรวม 92 ราย เป็นระดับผู้อ�านวยการโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ระดับผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และบริษัทเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 
 ขณะเดียวกันป.ป.ท.ยังมีมติส่งเรื่องให้ส�านักงานคณะ
กรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ป.ป.ง.) กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจ
สอบความเชือ่มโยงทางการเงนิและความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่บรษิทั
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งส่งรายชื่อข้าราชการครู500 
คนที่ลงนามตรวจรับสนามฟุตซอล ให้สพฐ.เพ่ือด�าเนินการทาง
ปกครองและทางวินัย
ผลกระทบและคุณค่าของข่าว
 1. ตแีผข่อ้เทจ็จรงิการทจุรติกอ่สรา้งสนามฟตุซอล และลงพืน้
ทีต่รวจสอบสนามฟตุซอลทีก่อ่สรา้งแลว้เสรจ็แตพ่บวา่พงัเสยีหายจน
ไมส่ามารถใชง้านได ้เนือ่งจากวสัดไุมไ่ดม้าตรฐาน อนัสง่ผลกระทบ
ต่อนักเรียนและครูโดยตรง
 2. สะท้อนภาพการทุจริตโครงการของรัฐในสถานศึกษา ที่
ข้าราชการครูจ�านวนมากกลายเป็นแพะ เพียงเพราะการตรวจรับ
การจา้งสนามฟตุซอลเพือ่ใหล้กูศษิยข์องตนมสีนามใหมแ่ละทนัสมยั
ใช้ในการเรียนการสอนและออกก�าลังกาย ขณะที่การสาวถึงตัวการ
ใหญ่ กลุ่มฮั้วประมูลทั้งข้าราชการระดับสูง และบริษัทเอกชนท�าได้
ยาก
 3. เร่งรัดให้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจัง เพื่อด�าเนิน
คดีกับตัวการใหญ่ในการฮั้วประมูล จนท�าให้รัฐสูญเสียงบประมาณ
ถึง 689 ล้านบาท และสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทุจริต
ได้
 กล่าวโดยสรุป การเกาะติดข่าวความล้มเหลวโครงการ
ก่อสร้างสนามฟุตซอลของ “มติชน” เพื่อตีแผ่ให้ประชาชนทราบถึง
ขบวนการทุจริตตั้งแต่การแปรญัตติงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น เพื่อ
ด�าเนินคดีตามกฎหมาย และผลักดันหาคนรับผิดชอบ 

จุดเริ่มต้นของคดีประวัติศาสตร์ 
 ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ทันทีที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่ม
พันธุ ์ม่วง ผบ.ตร. ลงนามในค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่ 
610/2557 ลงวันที่ 11 พ.ย.2557 มีค�าสั่งย้ายชนิดฟ้าผ่าให้ 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. และ พล.ต.ต.โกวิทย์  
วงศ์รุ ่งโรจน์ รอง ผบช.ก. ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ค่อนข้างสร้างความฮือฮาให้
กับวงการสีกากีและสื่อมวลชนไม่น้อยเกี่ยวกับการโยกย้ายบิ๊กสีกากี
นอกฤดูแบบไม่ธรรมดา
 ที่ส�าคัญโดยขาดจากต�าแหน่งเดิม ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาตมิอบหมาย จนกว่าจะมคี�าสัง่เปลีย่นแปลง 

แฉขบวนการเขมือบงบสร้างสนามฟตุซอล

17 จงัหวดัเหนืออีสานเสยีหาย 689 ล้าน

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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โดยให้ไปรายงานตัวที่ ศปก.ตร. ภายในวันที่ 12 พ.ย.2557 เวลา 
10.00 น. และมีค�าสั่งให้ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
รักษาราชการแทน ผบช.ก. เป็นข่าวที่สื่อมวลชนในแวดวงต�ารวจ
ค่อนข้างแปลกใจอย่างมาก เมื่อซักถามพล.ต.อ.สมยศ ก็ได้รับ 
ค�าตอบเพียงว่า ต้องการให้มาช่วยท�าคดีส�าคัญ
 แต่หลังจากนัน้ถดัมา 10 วนั ยทุธจกัรสกีากชีอ็กไปตามๆ กัน 
วันที่ 22 พ.ย. 2557 พล.ต.อ.สมยศ น�าทีมแถลงข่าวจับกุม 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ รอง 
ผบช.ก.พล.ต.ต.บุญสืบ ไพรเถื่อน ผบก.รน.พร้อมเครือข่ายอีกหลาย
นาย ความผิดข้อหา ป.อาญา มาตรา 112 (หมิ่นประมาทดูหมิ่น 
หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี 
รัชทายาท) มาตร 148 (เป็นเจ้าพนกังานจงูใจให้ผูอ้ืน่รบัผลประโยชน์) 
มาตรา 149 (เจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์) มาตรา 157 เป็น
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และความผิด พ.ร.บ. ป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินฯ 
 เรียกว่าจากปฏิบัติการย้ายฟ้าผ่า แล้วออกหมายจับ 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ หรือเจ้าของฉายา “เดอะกิ๊ก” ผู้ที่ได้รับฉายาว่า
เป็น หนึ่งในปรมาจารย์นักสืบเมืองไทย พร้อมเครือข่ายต�ารวจอี
กลอตใหญ่ ข่าวชิ้นนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องราว ทอล์กออฟเดอะทาวน์
ของประเทศไทยทันที 
 ส่ือมวลชนเกือบทุกแขนงต่างเกาะติดรายงานข่าวชิ้นนี้แบบ
ทุกแง่ทุกมุม เพราะแทบไม่มีใครคาดคิดว่า พลต�ารวจโท จะต้อง
กลบักลายมาเป็นผูต้้องหา หน�าซ�า้ทางส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิน�า
โดย พล.ต.อ.สมยศ ที่ได้เอ่ยวลีเด็ด ใหญ่แค่ไหนผมก็จับ  จึงเริ่ม
ทยอยขอหมายจับจากศาล เครือข่ายของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ใน
ฐานความผิดต่างๆ อีกหลายคนและอีกหลายคดี พร้อมทั้งติดตาม
อายัดเงิดสดทรัพย์สินมูลค่าจ�านวนมากมายเป็นครั้งประวัติศาสตร์
เมืองไทย
การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 ทันทีที่กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ฉีกหน้ากาก “บิ๊กสีกากี” 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ที่ฉากหน้าได้รับการยอมรับว่าเป็น
ปรมาจารย์สืบสวนสอบสวน แต่ฉากหลังกลายเป็น “เครือข่ายโจร” 
ทีน่่าสะพรงึกลวั ท�าให้ประชาชนทัว่ประเทศเริม่สนใจเบือ้งหน้าเบือ้ง
หลังของคดีเป็นอย่างมาก กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
เริม่จดัทมีข่าวเฉพาะกจิ เจาะหาข่าวประวตัศิาสตร์เมอืงไทยมาตแีผ่
ให้สังคมได้รับทราบโดยเฉพาะตัว พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ เอง ที่
ประชาชนเริ่มกังขาในพฤติกรรมที่ประวัติความเป็นมา
 หากพลิกแฟ้มประวัติ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ เป็นนักเรียน
เตรยีมทหารรุน่ที ่15 (ตท.15) นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจรุน่ที ่31 (นรต.
31) จบปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีเพื่อนร่วมรุ่น นรต.31 อาทิ พล.ต.อ.สมยศ ผบ.ตร.
พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก รอง ผบ.ตร.พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ 
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
 เส้นทางรบัราชการ ต้องยอมรบัว่า พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ ท�างาน
ก้าวหน้ามาตลอด ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ หลักสูตรสืบสวนของหน่วยราชการลับ จาก
สหรฐัอเมรกิา หลกัสตูรการบรหิารงานต�ารวจ ประเทศคานาดา เคย
รบัราชการในต�าแหน่งส�าคญัมากมาย โดยเฉพาะการด�ารงต�าแหน่ง
สดุท้ายคอื ผูบ้ญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) นัง่เก้าอีแ้บบ
ยาวนานเกือบ 5 ปีจนมีเครือข่าย ที่เป็นต�ารวจลูกน้องในสังกัด

สอบสวนกลาง ทีม่อี�านาจแบบมหาศาลอยูใ่นมอืจบักมุได้ทัว่ประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน�้า ฯลฯ จนมีการใช้อ�านาจไปในทางที่ผิด
จากภาพลกัษณ์ผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์ กลบักลายเป็นหวัโจกขบวนการ
ทีม่นีายต�ารวจใหญ่เข้ าไปโยงใยการกระท�าความผดิหลากหลายรปู
แบบ โดยมีการแจ้งด�าเนินคดีทั้งแอบอ้างเบื้องสูงไปใช้ในการกระ
ท�าความผดิเกีย่วกบับ่อนกาสโิน ส่วยน�า้มนัเถือ่น และวิง่เต้นโยกย้าย
ต�ารวจในสงักดั บช.ก. โดยต�ารวจกองปราบปราม เป็นหวัหมูท่ะลวง 
ในการออกสบืสวนสอบสวน ออกตดิตามจบักมุเครอืข่ายผูร่้วมกระท�า
ผดิ และตรวจอายดัทรพัย์สนิมลูค่ามหาศาล ค่อนข้างสร้างความตืน่
ตะลึงในสังคม โดยเฉพาะการซุกซ่อนเงินสด ทองรูปพรรณ อัญมณี 
ฯลฯ ไว้ในตู้เซฟชนิดพิเศษขนาดมหึมาไม่แตกต่างจากตู้เซฟของ
สถาบันการเงิน
 การรายงานเกาะติดท�าข่าวของชุดเฉพาะกิจเดลินิวส์ ยังได้
เจาะลกึย้อนหลงัไปในสมยั พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ ยงัด�ารงต�าแหน่งเป็น 
ผู้การกองปราบปราม (ผบก.ป.) จนท�าให้พบประเด็นว่า เคยท�าคดี
ใหญ่จับกุม “เครือข่ายอาบูบาก้า” แก๊งข้ามชาติเปิดเล่นพนันผ่าน
ออนไลน์ ซึ่งแผ่อิทธิพลอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน สมัยนั้นมีการ
จับกุมบรรดาผู้เก่ียวข้องเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมอายัดทรัพย์เอา
ไว้แต่คดีเงียบไปเฉยๆ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ ประเด็นเดี่ยว เรื่อง
เครือข่ายอาบูบาก้าเพียงฉบับเดียว จึงตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ซึ่ง
ทาง ปปง. ยนืยนัไม่เคยอายดัทรพัย์คดดีงักล่าวแต่อย่างใด เพยีงแต่
ตร.กองปราบฯได้ประสานให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมของผู้ถูก
จับกุมสมัยนั้นอย่างเดียว 
 กระทั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้เบาะแสข่าวดังกล่าวจึง
ได้ตรวจสอบย้อนหลงั จนไปพบว่าคดอีาบบูาก้า  พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ 
พร้อมเครอืข่ายฯได้เข้าไปพวัพนัเรยีกรบัผลประโยชน์อกี 1 เรือ่ง จน
เป็นที่มาของการออกหมายจับนายต�ารวจระดับ ผกก.,รองผกก.
สารวัตร และรองสารวัตร เพิ่มเติมอีกหลายนาย ส�าหรับส�านวนคดี
ที่ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ และเครือข่ายกระท�าความผิด ทางพนักงาน
สอบสวนเห็นควรส่งฟ้องให้อัยการพิจารณาคดีอยู่ แต่บางส�านวนที่
ยงัไม่สมบรูณ์พนกังานสอบสวนก�าลงัรวบรวมรายละเอยีด เพือ่น�าส่ง
ให้อัยการพิจารณาต่อไป 
ผลกระทบและคุณค่าของข่าว
 ข่าวการจบักมุ พล.ต.ท.พงศ์พฒัน์ และเครอืข่าย หนงัสอืพมิพ์ 
“เดลินิวส์” ได้ตีแผ่ขุดรากถอนโคน เครือข่ายและขบวนการ ทั้งการ
รายงานข่าว สกู๊ปต่อเนื่องอย่างละเอียด รวมไปถึงบทบรรณาธิการ 
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้ ถึงฉากหน้าฉากหลังของคดี รวมถึง
กระชากหน้ากากของนายต�ารวจที่หลายคนเชื่อว่า “น�้าดี” ในยุทธ
จักรสีกากี แต่ใครจะเชื่อว่าเบื้องหลังนายต�ารวจระดับ “พล.ต.ท.” 
จะมเีครอืข่ายทีน่่าสะพรงึกลวั เรยีกรบัผลประโยชน์อย่างเป็นล�า่เป็น
สนั ทจุรติต่อหน้าทีอ่ย่างมโหฬาร สร้างความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์
ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จนท�าให้ พล.ต.อ.สมยศ ต้องออกมา
ประกาศว่า “จะต้องรีบจัดการให้หน่วยกองบัญการต�ารวจสอบสวน
กลาง สร้างคุณธรรม ธรรมาภิบาล ขึ้นมาใหม่” ล่าสุดมีการแต่งตั้ง
โยกย้ายระดับ รอง ผบก.-สว.นายต�ารวจที่อยู ่ในเครือข่าย 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ถูกโยกย้ายออกนอกหน่วยระนาว 
 คดี พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ยังท�าให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
รวมทัง้นายต�ารวจระดบัคย์ีแมน เร่งพยายามสร้างจติส�านกึ เพือ่เรยีก
ศรัทธากลับคืนมา เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป 
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ที่มาของข่าว
 ดว้ยกองบรรณาธกิาร “เดลนิวิส”์ มนีโยบายน�าเสนอขา่วการ
ประพฤติมิชอบของกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานต่างๆที่ส่งผลกระ
ทบต่อสาธารณชนอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่กลุม่ขา้ราชการต�ารวจ เปน็หนว่ย
งานหนึ่งที่กองบรรณาธิการ “เดลินิวส์” ให้ความสนใจน�าเสนอข่าว
ทัง้ในแงบ่วกและแงล่บ ทัง้การจบักมุคดสี�าคญัตา่งๆ หรอืพฤตกิรรม
ไม่เหมาะสมหรือการกระท�าผิดของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
 ส�าหรับจุดเริ่มต้นของข่าวนี้ เริ่มจากผู้สื่อข่าวประจ�าแผนก
ข่าวอาชญากรรม ได้พบข้อความใน “ไลน์” โซเซียลเน็ตเวิร์กที่นิยม
แพร่หลายในโทรศัพท์มือถือขณะนี้เกี่ยวกับเอกสารด่วนมากฉบับ
หน่ึงของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล (บช.น.) โดย พล.ต.ท. 
ศรวีราห ์รงัสพิราหมณกลุ ผบช.น. ท�าเสนอถงึผูบ้งัคบัการแตล่ะแหง่ 
ให้ตรวจสอบพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกับ
ต�ารวจที่เกี่ยวข้องในกรณีปล่อยให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาบนป้อม 
ต�ารวจจราจร ซึ่งมีรายชื่อนายต�ารวจระดับผกก.กว่า 50 นาย  
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
 ด้วยความสงสัยว่าป้ายโฆษณาบนป้อมต�ารวจจราจรที่ผู้ใช้
รถใชถ้นนเหน็จนเปน็ภาพชนิตา นี.้..ผดิกฎหมายดว้ยหรอืทัง้ๆ ทีต่ัง้
อยูใ่นเขตของต�ารวจคอืปอ้มจราจร ทัง้ยงัมกีารปดิประกาศชือ่บรษิทั
โฆษณาพร้อมเบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน จงึเกดิค�าถามตามมา
ว่าผิดอย่างไร จึงได้ท�าการตรวจสอบให้ชัดเจนถึงที่มาที่ไปและก็มี 
ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างไร
 นอกจากนี้ยังมีความสงสัยว่า ด้วยเหตุใดจึงมีค�าสั่งตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัยนายต�ารวจระดับผกก.กว่า 50 นาย ซ่ึง
มากผิดปกติและมาตั้งกรรมการสอบในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายนาย
ต�ารวจระดับรองผบก.-สารวัตร ประจ�าปีด้วย … มีอะไรแอบแฝง
มากกว่าการตรวจสอบเร่ืองผิดกฎหมาย หรือเป็นการหาช่องโยก
ยา้ยนายต�ารวจเดมิใหพ้น้ออกจากต�าแหนง่โดยชอบธรรมหรอืไม ่… 
สิ่งต่างๆเหล่านี้คือข้อสงสัยที่ “เดลินิวส์” ต้องการตรวจสอบแล้วน�า
เสนออย่างตรงไปตรงมา
 การน�าเสนอขา่วการตัง้กรรมการสอบสวนนายต�ารวจระดบัผู้
ก�ากับการ (ผกก.) สถานีต�ารวจนครบาลกว่า 50 นาย ที่ พล.ต.ท.
ศรีวราห์ ตรวจสอบพบความผิดปกติและพฤติกรรมที่กระท�าผิด
ระเบยีบของหนว่ยงาน ดว้ยการไปลงนามในสญัญากบับรษิทัเอกชน
ผูป้ระกอบการปา้ยโฆษณาในการอนญุาตใหม้กีารตดิตัง้ปา้ยหรอืจด
แสดงภาพบนปอ้มต�ารวจจราจรตามแยกตา่งๆ ทัว่กรงุเทพฯจนสรา้ง
ความเสียหายแก่ทางราชการโดยการน�าที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์
อย่างไม่ถูกต้อง
 “เดลนิวิส”์ ไดน้�าเสนอขา่วเปน็ฉบบัแรกและฉบบัเดยีวในวนัที ่
6 พฤศจิกายน 2557 เพราะได้ตรวจสอบพบเอกสารด่วนมากฉบับ
หนึ่งของบช.น. โดย พล.ต.ท.ศรีวราห์ ท�าเสนอถึงผู้บังคับการแต่ละ
แห่ง ให้ตรวจสอบพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกับ
ต�ารวจที่เกี่ยวข้องในกรณีปล่อยให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาบนป้อม
ต�ารวจจราจร ซึ่งมีรายชื่อนายต�ารวจระดับ ผกก.กว่า 50 นาย ซึ่ง
ไมเ่คยปรากฏมากอ่นหนา้นีว้า่มผีูบ้งัคบับญัชาทา่นใดสัง่ตัง้กรรมการ

สอบสวนผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับนี้และจ�านวนมากเท่านี้มาก่อน
 เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลพบว่าทาง พล.ต.ท.ศรีวราห์ ได้มี
การสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจริง รวมทั้งยังพบว่ามีการตั้ง
คณะท�างานขึ้นมาศึกษาตรวจสอบเอกสารการท�าสัญญาของสถานี
ต�ารวจแตล่ะแหง่กบับรษิทัเอกชนเจา้ของปา้ยโฆษณาดว้ยวา่มกีารก
ระท�าผดิในดา้นใดบา้ง จงึมกีารน�าขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดม้าเรยีบเรยีง
น�าเสนอข่าวผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใน
ส่วนของบทความพิเศษและบทบรรณาธิการด้วย
 โดยการน�าเสนอข่าวนั้นมีการตรวจสอบพร้อมกับหาข้อมูล
เพิม่เตมิจากแหลง่ขา่วตา่งๆ ทัง้กลุม่ขา้ราชการต�ารวจทีต่กเปน็ผูถ้กู
กลา่วหากระท�าผดิ รวมถงึผูบ้งัคบับญัชาทีเ่กีย่วขอ้งและบรษิทัเอกชน
ที่เข้ามาท�าสัญญากับ บช.น. ซึ่ง “เดลินิวส์” ได้ท�าหน้าที่ตรวจสอบ
และมกีารน�าเสนอขา่วอยา่งเปน็กลางและเปน็ธรรม ไมน่�าขอ้มลูของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาโจมตีหรือเข้าข้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด 
ถึงแม้ว่าข่าวดังกล่าวจะถูกมองว่าเป็นการท�าลายชื่อเสียงของนาย
ต�ารวจและเป็นช่องทางโยกย้ายนายต�ารวจที่เก่ียวข้องให้ออกนอก
หน่วยก็ตาม
 เป้าหมายในการน�าเสนอข่าวนี้ของ “เดลินิวส์” คือต้องการ
สะท้อนการท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ อีกทั้งยังต้องการหาความ
ชัดเจนในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐต้องท�าสัญญากับบริษัทเอกชนหรือรัฐ
ด้วยกัน ซึ่งมีที่ราชพัสดุ เข้ามาเกี่ยวข้องว่าขั้นตอนที่แท้จริงและถูก
ต้องตามระเบียบนั้นควรเป็นอย่างไร ส่วนค�าสั่งโยกย้ายนายต�ารวจ
ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการลงโทษตามระเบียบของหน่วยงาน ซึ่งมีความ
หนักเบาแตกต่างกันไป
การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
 ภายหลงัแผนกขา่วอาชญากรรม หนงัสอืพมิพ ์“เดลนิวิส”์ ได้
ข้อมูลจากโซเซียลเน็ตเวริ์ก “ไลน”์ เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของหนังสือ
ด่วนที่สุดของ ผบช.น. ที่ท�าส่งไปยังกองบังคับการต่างๆให้ตรวจ
สอบพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนวินัยนายต�ารวจที่เก่ียวข้องกับการ
อนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาบนป้อมต�ารวจจราจรแล้ว
 ทางแผนกข่าวอาชญากรรม มีการจัดทีมข่าวขึ้นมาเพื่อเกาะ
ตดิขา่วดงักลา่ว ดว้ยการตรวจสอบทีม่าของเกสารดงักลา่ววา่จรงิเทจ็
เพยีงใดและเมือ่ตรวจสอบแลว้พบวา่เปน็เอกสารทางราชการจรงิและ
มีการเริ่มด�าเนินการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ก็ได้ให้ทีม
งานสว่นหนึง่ลงพืน้ทีต่ามเอกสารอา้งเพือ่ตรวจสอบลกัษณะของปา้ย
โฆษณาตา่งๆ วา่มคีวามผดิอยา่งไร เพราะทีผ่า่นมาเราไมเ่คยคดิมา
กอ่นวา่ปา้ยโฆษณาบนปอ้มจราจรตามแยกตา่งๆ นัน้ผดิระเบยีบและ
กฎหมาย เพราะมีการโฆษณาอย่างชัดเจน
 นอกจากนี้เรายังสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากต�ารวจท้อง
ที่ระดับต่างๆ ตั้งแต่ชั้นประทวนถึงชั้นสัญญาบัตร โดยเฉพาะกลุ่ม
ต�ารวจจราจรที่เก่ียวข้องโดยตรงจนได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ว่าการท�าสัญญาระหว่างบริษัทเอกชนกับ บช.น.นั้น เป็นการท�าถูก
ต้องตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อนหน้านี้ ที่มีหนังสือเวียนให้ผู้
ก�ากับการสถานีต�ารวจแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่
ไดร้บัอนญุาตใหน้�าอปุกรณป์า้ยโฆษณาไปตดิตามบรเิวณปอ้มต�ารวจ

ช�าแหละ...ป้ายโฆษณาไฮเทค

เล่ห์กล “เอกชน” สมคบ “ต�ารวจ” ฉกฉวยผลประโยชน์รฐั

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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จราจรในแยกต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสม
 โดยในหนังสือขอความร่วมมือนั้นระบะว่าการติดตั้งนี้เพ่ือ
ให้ป้ายโฆษณานี้ได้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ผลงานและโครงการ
ต่างๆ ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อีกทั้งยังได้ส่วนแบ่งจากการ
โฆษณาสินคา้ต่างๆเขา้สูก่องทนุสวสัดกิารขา้ราชการต�ารวจนครบาล
เพ่ือเป็นทุนในการใช้จ่ายช่วยเหลือต�ารวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือ 
เสียชีวิต  
 เม่ือ “เดลนิวิส”์ น�าเสนอขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิอยา่งตอ่เนือ่ง ท�าให้
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งปา้ยโฆษณานัน้ ทัง้ในสว่นของกรงุเทพมหานคร 
(กทม.) กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ หรือ กอง
บญัชาการต�ารวจภธูรภาค 1 และภาคอืน่ๆ กม็กีารสัง่ตรวจสอบปา้ย
โฆษณาต่างๆในจุดเสี่ยงหรือจุดไม่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย มคี�าสัง่ชดัเจนใหฝ้า่ยปกครองเรง่ส�ารวจจดุเสีย่ง
ตามท้องที่ต่างๆ รวมถึงส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ให้หน่วยงานใน
สงักดัทัว่ประเทศส�ารวจและตรวจสอบปา้ยทีต่ดิตัง้ผดิระเบยีบพรอ้ม
กบัใหด้�าเนนิการรือ้ปา้ยและรายงานผลการด�าเนนิงานใหท้ราบดว้ย
 การส่ังให้ตรวจสอบป้ายโฆษณานั้นเพราะพบข้อพิรุธว่า 
มีท้องที่ทั้งในส่วนของต�ารวจและฝ่ายปกครองบางแห่ง ฉวยโอกาส
ที่การตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาไม่ทั่วถึงลักลอบท�าสัญญากันเอง 
มกีารอนญุาตตดิตัง้ปา้ยโฆษณาแลว้ใหผ้ลประโยชนใ์นรปูแบบตา่งๆ 
จนมีการท�าป้ายที่ไม่แข็งแรงและผิดระเบียบวางรกเกะกะเป็นอย่าง
มากในบางจุด และยังเป็นจุดอันตรายทั้งในลักษณะของป้ายรวม
ถึงแสงสว่างของโฆษณาสินค้าที่กระทบต่อการขับขี่ยานพาหนะของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย
  ...แตจ่นถงึขณะนีค้วามชดัเจนในเรือ่งการรือ้ปา้ยผดิระเบยีบ
ก็ยังไม่เป็นรูปธรรม  ดังนั้น “เดลินิวส์” จะติดตามตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริงต่างๆต่อไปเพื่อน�าเสนอต่อสาธารณชนให้รับทราบถึง
ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนี้
 ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มีค�าสั่ง
ให้ให้ด�าเนินการ 2 ส่วน ส่วนแรกที่มีสัญญากับเอกชน เป็นสัญญา
สมัยอดีต ผบช.น. ที่ไปท�าไว้กับเอกชนซึ่งยังคงมีผลผูกพันกันอยู่ ได้
มอบหมายให้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.ไปพิจารณา
ในรปูคณะกรรมการวา่ กรณดีงักลา่วเปน็การกระท�าไปโดยชอบดว้ย
กฎหมาย และเป็นการท�าที่ถูกต้องหรือไม่
 ส่วนทีส่อง เปน็กรณทีีไ่มม่สีญัญากบัทางบช.น. หรอื บช.น.ไม่
เคยมีการสั่งการลงไปหรือรับรู้ ให้ถือว่าไม่มีสัญญา หรือแม้ว่าจะมี
การลงบันทึกกันกับสถานีต�ารวจก็ถือว่าไม่ผูกพันธ์ เพราะไม่ได้รับ
มอบอ�านาจจาก ผบช.น. เพราะบางกรณีพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าของ
ทางราชการในป้อมของต�ารวจจราจรด้วย หากพบกรณีแบบนี้ให้
ด�าเนินการรื้อถอนทันที
 จากการตรวจสอบและเกาะติดเสนอข่าวดังกล่าวนั้นก็ท�าให้
บริษัทเอกชนบางรายยุติการน�าโฆษณาต่างๆมาน�าเสนอผ่านป้าย
โฆษณาบนปอ้มต�ารวจจราจร แตก่ย็งัมบีางสว่นทีย่งัคงโฆษณาสนิคา้
ตามปกติ เนื่องจากความชัดเจนในส่วนของการสอบสวนนั้นยังไม่มี
ข้อสรุปว่าการท�าสัญญาของเอกชนกับบช.น.นั้นผิดหรือถูกอย่างไร 
จะแกไ้ขอยา่งไร เนือ่งจากชดุท�างานทีม่พีล.ต.อ.พงศพศั เปน็หวัหนา้
คณะ อยูร่ะหวา่งหารือกบักรมธนารักษ ์เพื่อหาข้อสรปุที่ชัดเจนกรณี
การใช้ที่ราชพัสดุ
 อยา่งไรกต็ามหลงัจาก “เดลนิวิส”์ น�าเสนอขา่วอยา่งตอ่เนือ่ง
นัน้เราไดต้รวจสอบและขอ้สมัภาษณก์ลุม่ผูป้ระกอบการปา้ยโฆษณา

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ย 3-4 รายดว้ยกนั เพือ่เปดิโอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
และถูกกล่าวหาพาดพิงได้ชี้แจงขั้นตอนการท�างานจนได้ข้อสรุปท่ี
น่าสนใจว่ากลุ่มที่ติดตั้งป้ายโฆษณาบนป้อมจราจรนั้นมี 3 กลุ่ม คือ 
1.กลุม่ทีท่�าสญัญากบับช.น.โดยตรง 2.กลุม่ทีท่�าสญัญากบัทอ้งทีซ่ึง่ไม่
ได้รับอนุญาตถูกต้อง และ 3.กลุ่มผู้สนับสนุนสร้างป้อมจราจร  … 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็มีการชี้แจงที่แตกต่างกันไป ก็ต้องรอผลสรุปของ
คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งว่าหากเป็นการกระท�าผิดจะมีการลงโทษ
และเยียวยากันอย่างไรต่อไป  
 แต่อยา่งหนึง่ทีช่ดัเจน คอืการตัง้กรรมการสอบสวนวนิัยของ
ผบช.น. เป็นเหตุให้นายต�ารวจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 40 นาย ตั้งแต่
ระดับรอง ผบก.-ผกก. ถูกลงโทษทางวินัย มีค�าสั่งให้ย้ายออกนอก
หนว่ยไปปฏบิตัริาชการทีอ่ืน่และมบีางรายทีถ่กูตัง้กรรมการสอบสวน
วินัยพยายามชี้แจงทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรแต่ก็ไม่ได้รับการ
พิจารณาได้ตัดสินใจลาออกจากราชการต�ารวจด้วย
ผลกระทบและคุณค่าข่าว
 หลังจาก “เดลินิวส์” น�าเสนอข่าวตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
นายต�ารวจระดับ ผกก.ใน บช.น.ประมาณ 50 นาย ไปท�าให้สังคม
ทัว่ไปใหค้วามสนใจวา่เกดิอะไรขึน้กบั บช.น.และนายต�ารวจทีถ่กูตัง้
กรรมการสอบสวนวินัย ก่อเรื่องอะไรไว้ จนมีสื่อมวลชนทุกแขนงให้
ความสนใจติดตามน�าเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
 อีกด้านหนึ่งในกลุ่มนายต�ารวจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
วนิยั กพ็ยายามหาชอ่งทางในการชีแ้จงเพราะสว่นใหญเ่ชือ่วา่ตวัเอง
ไมผ่ดิเพราะไดท้�าตามค�าสัง่ของอดตีผูบ้งัคบับญัชาทัง้หมด ซึง่มกีาร
ลงลายมอืชือ่ชดัเจน อกีทัง้ผลประโยชนท์ีถ่กูกลา่วอา้งกไ็มไ่ดร้บัดว้ย 
แต่อีกส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีคนอยู่เบื้องหลัง
ต้องการหาความชอบธรรมในการโยกย้ายกลุ่มนายต�ารวจออกนอก
พื้นที่เปิดช่องให้นายต�ารวจที่สนิทสนมกันเข้ามาทดแทนโดยไม่ต้อง
ถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรม
 ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการป้ายโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
พยายามชี้แจงถึงที่มาที่ไปของสัญญาที่ท�าขึ้นกับ ช.น. แต่ก็ไม่มีข้อ
สรปุวา่เปน็สญัญาทีช่อบธรรมหรอืไม ่จงึเปน็เหตใุหส้�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติ ต้องหารือกับกรมธนารักษ์เพื่อหาความชัดเจนในการใช้
พื้นที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ต่างๆ ... ซึ่งขณะนี้ก็ยังรอค�าตอบอยู่
เพราะหากมีความชัดเจนในเรื่องนี้ อีกหลายๆหน่วยงานซึ่งครอบ
ครองที่ราชพัสดุอยู่จะได้มีแนวทางในการหาผลประโยชน์ได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป
 ส่วนกลุ่มนายต�ารวจที่เกี่ยวข้อง หลังพยายามชี้แจงต่อ
ผบช.น.และร้องขอความเป็นธรรมต่อ ผบ.ตร. และคณะกรรมการ
ข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) ก็ไม่เป็นผล เพราะมีการลงโทษตาม
ระเบียบมีทั้งหนักและเบาเป็นที่เรียบร้อยจึงส่งผลกระทบต่อการโยก
ย้ายต�าแหน่งในช่วงต้นเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งมีราย
ชือ่นายต�ารวจระดบั ผกก.-สารวตัร โยกยา้ยออกนอกหนว่ยบช.น.ไป
เกือบ 100 นาย
 อย่างไรก็ตามในการหาบทสรุปของข่าวนี้ยังไม่จบ เนื่องจาก
ความชดัเจนกรณกีารท�าสญัญาของ บช.น.กบับรษิทัเอกชน ยงัไมไ่ด้
รับค�าตอบ อีกทั้งตัวเลขของจ�านวนเงินค่าโฆษณาที่หมุนเวียนน้ัน
ยังไม่ปรากฎชัดเจนและหลักการบริหารจัดงานในส่วนนี้จะด�าเนิน
การอย่างไรให้ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่ง “เดลินิวส์” จะเกาะติดและ
รายงานข้อมูลทุกด้านให้กระจ่างชัดต่อไป.
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จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ
 ใครจะไปคาดคดิวา่ เรือ่งราวเกีย่วโยงกบั  ผนืปา่แกง่กระจาน  
ใน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่เคยเป็นข่าวค่อนข่างโด่งดังเมื่อช่วง
เดือนกรกฎาคม 2554  จากเหตุโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์กองทัพบก 
ตกถึง 3 ล�าติดต่อกัน ในพื้นที่รอยต่อ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
กับชายแดนประเทศพม่า (ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2554) 
ท�าให้มีทหารและสื่อมวลชนเสียชีวิตหลายคน รวมทั้งสิ้น 17 ศพ  
ถอืเปน็โศกนาฏกรรมครัง้ประวตัศิาสตรท์ีค่อ่นขา้งสะเทอืนใจคนไทย
ทั้งประเทศ จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
 เหตุการณ์ครั้งนั้น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้เกาะติดต่อเนื่อง
จนท�าให้ได้ทราบถึงปัญหาของ ชาวกะเหรี่ยง บางส่วนยังคงใช้ชีวิต
ในวิถีดั้งเดิมและถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่อุ
ทยานฯต้องผลักดันเคลื่อนย้ายให้ออกมาอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง ที่
บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน ที่ส�าคัญปัญหาไม่ได้จบ
เพียงเท่านี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้
ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ  พบว่า 
เป็นการปฏิบัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งเผาบ้าน เผายุ้งข้าว 
ท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่ถูกผลักดันจึงได้รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดแล้วร้องทุกข์ไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยื่น
ฟ้องด�าเนินคดีต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต่อศาลปกครอง โทษฐานละเมิด 
 แต่ในปี 2557 เรื่องราวของ  ชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน ได้
ถูกตีแผ่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนอีกครั้ง แต่เป็นประเด็นการหายตัว
ไปอย่างเป็นปริศนาของ นายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ อายุ 
30 ปี ฃสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ห้วยแม่เพรียง 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และยังเป็นผู้แทนเครือข่ายกะเหรี่ยง
เพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตตะนาวศรี หายไปเมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2557  
 ทีส่�าคญันายพอละจ ี หรอืบิลลี ่ ยงัเปน็ 1 ในพยาน คดทีีช่าวบา้น 
โป่งลึก-บางกลอย ย่ืนฟ้องเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
บุกเผาบ้านและยุ้งฉางของชาวกะเหรี่ยงเมื่อปี พ.ศ.2554 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
 ภายหลังเกิดเหตุวันแรกๆ ยังเป็นเพียงข่าวกรอบเล็กๆ
ธรรมดา กระทั่งบิลลี่ หายตัวไปครบ 24 ชั่วโมง ผู้ใหญ่บ้านบาง
กลอย หมู่ 1 ต.ห้วยแม่เพียง พร้อมด้วยภรรยาของบิลลี่ ซึ่งมีบุตร
ถึง 5 คนตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่ สภ.แก่งกระจาน โดยมีประเด็น
ติดตามมาดว้ยวา่ กอ่นจะสญูหายไปนัน้ บลิลี ่ไดถ้กูเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน
แหง่ชาตแิกง่กระจานเรยีกตรวจคน้ขณะขีจ่ยย.ผา่นบรเิวณดา่นตรวจ
เขามะเร็ว พบลักลอบขนน้�าผึ้งป่า 6 ขวด พร้อมยืนยันว่าได้ปล่อย
ตัวไปแล้ว 
 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  หลังจากทราบการ
หายตัวไปอย่างผิดปกติของบิลลี่ จึงมอบหมายให้ทีมข่าวเดลินิวส์ 
ภาคตะวนัตก เกาะตดิน�าเสนอประวตัปิมูหลงัของบลิลีอ่ยา่งละเอยีด
ตั้งแต่แรกจึงทราบว่าบิลลี่ถือเป็นคนหนุ่ม นักต่อสู้ชาติพันธุ์เพื่อชาว
กะเหรี่ยงแห่งผืนป่าแก่งกระจาน เพราะมีโอกาสได้เรียนหนังสือมี

ความรู้และพูดสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจนท�าให้ค่อนข้างได้รับความ
ไว้วางใจจากชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้ยังมีศักดิ์เป็นหลานชายของ 
ปู่คออี้ หรือ นายโคอี้ มี่มิ อายุกว่า 100 ปี  ผู้เฒ่าที่เปรียบเสมือน
เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน 
 ดังนั้นการรายงานข่าวการหายตัวไปอย่างปริศนาของบิลลี่ 
นอกจากจะเกาะติดข่าวน�าเสนอในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามหา
เบาะแสการหายไปค่อนข้างมีเงื่อนง�าแล้ว เดลินิวส์ยังน�าเสนอ สกู๊ป
ขา่วหนา้ 2 เคยีงคูข่า่วไปอยา่งตอ่เนือ่ง ไมว่า่จะเปน็ประเดน็เกีย่วกบั
ความเคลื่อนไหวขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่ให้ความ
สนใจเข้ามาเกาะติดเรื่องนี้ อาทิ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล 
(ICJ) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) สมาคมนักกฎหมายสิทธิ
มนษยชน (HRLA) รวมไปถึงกลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ ฯลฯ ที่ออกมา
เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยด�าเนนิการสบืสวนอยา่งละเอยีดและเปน็กลาง
ของการหายตวัไปในครัง้นี ้ พรอ้มยงัสง่คณะท�างานไปสงัเกตการณ์
ด้วยเพราะวิตกกังวลว่า บิลลี่อาจจะ ถูกบังคับให้หายตัวไป ถือเป็น
อาชญากรรมที่ร้ายแรงอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
 เมื่อการติดตามการหายตัวไปของบิลล่ี เร่ิมเป็นท่ีสนใจ
อย่างกว้างขวาง เพราะยังได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม
ไทย โดยเฉพาะ การคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ที่ทางองค์การ
สหประชาชาติให้ความส�าคัญอย่างมาก รวมไปถึงเรื่องของปัญหา
การป้องกันไม่ให้บุคคลสูญหาย ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วย การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ที่มีการพยายาม
น�าเสนอแนวทางปฏบิตัใิหป้ระเทศไทยไดด้�าเนนิการทัง้ดา้นนโยบาย 
การปรบัปรงุกฎระเบยีบ เพือ่ใหก้ารละเมดิสทิธมินษุยชนลดลง และ
เปน็ไปตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมใิหบ้คุคล
ถูกบังคับให้สูญหาย และ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ปฏบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรอืทีย่่�ายศีกัดิศ์ร ี
ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคี 
ผลกระทบและคุณค่าของข่าว
 ตลอดระยะเวลาการสูญหายตัวไปของบิลลี่ ล่วงเลยไปกว่า
ครึ่งปีโดยไม่มีใครทราบเบาะแส ทีมข่าวเฉพาะกิจของเดลินิวส์ท้ัง
สว่นกลางและภมูภิาค ไดร้ว่มกนัท�าหนา้ทีส่ือ่มวลชนอยา่งเปน็กลาง
ใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัความเปน็ธรรม เพือ่ตแีผค่วามจรงิของการ
สูญหายตัวไปทุกแง่มุม ไล่ตั้งแต่ ประเด็นแรก คือ ปริศนากุญแจ
ส�าคัญก่อนจะหายตัวไปนั้น บิลลี่ได้ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯตรวจค้น
จริง ผู้เก่ียวข้องทั้งหมดถูกพนักงานสอบสวนเรียกไปสอบปากค�า 
นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)ยังน�าเจ้าหน้าที่สถาบัน
นติวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยตุธิรรม ลงพืน้ทีเ่กบ็ ดเีอน็เอ ลกูชายบลิ
ลีไ่ปเปรยีบเทยีบกบัวตัถพุยาน คราบเลอืด ทีไ่ดจ้ากรถตอ้งสงสยั ซึง่
เปน็การรวบรวมพยานหลกัฐานส�าคญั จะน�าเสนอเขา้ทีป่ระชมุคณะ
กรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เพื่อขอรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษ
 ในสว่นของ ประเดน็ทีส่อง ขา่วการสญูหายตวัไปของบลิลีย่งั
ถอืเปน็การปลกุระแสตืน่ตวัเพือ่ใหม้กีารปกปอ้งคุม้ครอง นกัตอ่สูเ้พือ่
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากทางองค์การ
สหประชาชาติ (UN)ที่ไม่อยากให้มีคนหายในลักษณะนี้อีก กรม

ไขปรศินา“บลิลี-่พอละจ”ีหายตวัจดุประกายผลักดนักฎหมาย

     คุม้ครองนักต่อสู้สิทธมินุษยชน

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ที่มาของการทําหน้าที่
 มีทีม่า 3 ประการทีท่�าให ้‘ขา่วกฬีาเดลนิวิส’์ กองบรรณาธกิาร 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้เลือกที่จะท�าหน้าที่สื่อมวลชน และนัก
สื่อสารมวลชนทางด้านกีฬา ในการติดตามน�าเสนอข่าวนี้คือ
 ประการแรก : เป็นความต้องการผลักดันข่าวมวยไทยซึ่งใน
ปัจจุบันไม่ใช่ข่าวที่ได้รับความสนใจมากนัก ให้กลับมาเป็นที่สนใจ 
ในขณะทีส่ือ่อืน่ ๆ  เนน้ขา่วเพือ่การตลาด หรอื เนน้ไปทีก่ฬีาใดกฬีา
หนึ่ง เพราะพื้นที่การน�าเสนอข่าวสารกีฬามีจ�ากัด ท่ามกลางกระแส
กีฬาโลกที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะกีฬาจากต่างประเทศที่ทุก
ส่ือใหค้วามสนใจน�าเสนอทีส่งู และเบยีดพืน้ทีข่า่วกฬีาอืน่ๆ ออกจาก
การน�าเสนอ   
 ประการทีส่อง : เปน็ความตอ้งการทีจ่ะผลกัดนักฬีามวยไทย 
ที่ถือเป็นศิลปะประจ�าชาติไทย ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความ
สนใจและแกไ้ข เพือ่อนรุกัษค์วามเปน็กฬีาทีม่คีวามยตุธิรรม สบืสาน
ใหเ้ปน็วฒันธรรม ทีห่มายถงึความดงีามของชาตไิทย ใหช้าวโลกเชือ่
ถือ และศรัทธาต่อไป
 ประการทีส่าม : เปน็ความตอ้งการทีจ่ะใหว้งวชิาการทางดา้น
นิเทศศาสตร์ หรือ วารสารศาสตร์ ที่ได้จัดให้ข่าวกีฬามีคุณค่าอยู่
ในกลุ่ม Soft News ได้มองเห็นว่าการท�าหน้าที่ของคนท�าข่าวกีฬา
นัน้ ไมไ่ดอ้ยูใ่นกรอบเดมิๆ เทา่นัน้เพราะในหลายๆ ชิน้งานปจัจบุนั 
ควรจะถูกยกให้ถึงขั้นกลุ่มข่าว Hard News ที่หมายถึงคุณค่าข่าวที่
มคีณุภาพสงูไดเ้ชน่กนั และการยกระดบันีจ้ะกอ่เกดิความภาคภมูใิจ
ในการท�าหน้าที่ข่าวกีฬาได้ในอนาคต
ความสําคัญของข่าว
 การเกิดของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ได้ส�าเร็จ 
และถือเป็นก้าวส�าคัญของการให้ความส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์
มวยไทย เพื่อให้สืบสานต่อไป  แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติกีฬามวย เกิดข้ึนเพ่ือที่
จะสนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่กีฬามวย ตลอดจนคุ้มครองความ
ปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักมวยแล้ว แต่การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ หรือ การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ยังไม่ได้เห็น

ผล โดยมีการศึกษา ของ พรพิมล  เชวงศักดิ์โสภาคย์ เรื่อง นักมวย 
: อาชีพเสี่ยงที่ถูกมองข้ามด้านความปลอดภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 
ยังพบว่า แม้จะมีพระราชบัญญัติกีฬามวย ออกมาบังคับใช้แล้ว ยัง
ไม่ได้มีการปฏิบัติในด้านการดูแลความปลอดภัยของนักมวยอย่าง
เคร่งครัด และก็ยังพบสิ่งที่น่ากลัวมากกว่า เกิดขึ่น นั่นคือเรื่อง การ
วางยานักมวย เพื่อที่จะให้มีร่างกายที่ไม่พร้อมในการชก โดยอาศัย
ผลเพื่อการพนัน
 การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเจ้าพนักงานตามพระ
ราชบญัญตักิฬีามวย ไดเ้ลง็เหน็ผลตอ่เนือ่งจากการละเมดิกตกิา โดย
เฉพาะการวางยานักมวย ซึ่งถือเป็นอันตรายทั้งต่อชีวิตนักมวย และ
เป็นการท�าลายวงการมวย ได้ออกโรงเรียกร้องให้ผู้รักษากฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติกีฬามวยคือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้
ติดตามสืบสวนสอบสวนเพื่อหาผู้กระท�าผิด ให้ถูกลงโทษ เพื่อไม่
ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อผู้อื่น และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายกับชีวิต
นักมวย
 และ ‘ทีมข่าวกีฬาเดลินิวส์’ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ถือเปน็สื่อกลาง ฉบับเดียวทีไ่ด้ร่วมในการเกาะติดการออก
พระราชบญัญตักิฬีามวยมาตลอดตัง้แตต่น้ โดยไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่ม
ท�างานในฐานะคณะกรรมาธกิารรา่งฯ  จงึไดเ้ลง็เหน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
และไดร้ว่มท�างานอยา่งใกลช้ดิกบัการกฬีาแหง่ประเทศไทย และเจา้
หน้าที่ต�ารวจ ในการติดตามข่าวเพื่อการน�าเสนอให้ประชาชนโดย
เฉพาะคนในวงการมวยที่ถือว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งซ่ึงกระจายอยู่ท่ัว
ประเทศได้รับรู้ รับทราบความเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการช่วยกันป้อง
ปราม และป้องกัน จากกรณีตัวอย่างของข่าวการวางยานักมวยไทย
ที่ได้เกิดขึ้น
การมีส่วนร่วมจากบทบาทหน้าที่สื่อ
 การท�าหน้าที่อย่างมีส่วนร่วมในการท�าข่าวการวางยานัก
มวยไทยนั้นเป็นการท�างานอย่าง Active News ที่ผู้สื่อข่าวพยายาม
หาขา่วจากหลายๆ แหลง่ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยตวัของผูส้ือ่ขา่วเอง เพือ่น�า
ไปประกอบกับความเคลื่อนไหวในการท�างานของเจ้าหน้าท่ี เรียง 

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงออกมาขับเคลื่อน
เตรียมจัดท�า  บัญชีขาว หรือ White list  โดยจะมีการหารือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ กองทัพบก สภาทนายความ นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน 
และตัวแทนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เตรียมจัดตั้งกลไกข้ึนมา
อาจเป็นในรูปแบบของ คณะกรรมการเพื่อปกป้องนักสิทธิมนุษยชน 
พร้อมจัดท�าหลักเกณฑ์การพิจารณา ปกป้อง คุ้มครอง นักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชน ว่าบุคคลใดเข้าเกณฑ์บ้างจะมีวิธีปกป้องอย่างไร 
หรือหน่วยงานใดจะให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน รวมไปถึงการ
ชดเชย เยียวยาครอบครัว ฯลฯ
 แมข้ณะนีย้งัไมพ่บตวับลิลี ่แตท่มีขา่วเดลนิวิส ์ไดต้ระหนกัดี
วา่ในฐานะสือ่มวลชนซึง่มหีนา้ทีร่ายงานขา่วสารขอ้เทจ็จรงิ น�าเสนอ
ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการหายตัวไปอย่างปริศนา
ของบิลลี่ หรือการจัดท�าบัญชีขาวเพื่อคุ้มครองนักต่อสู้สิทธิมนุษย
ชนแลว้ ยงัคงมเีรือ่งส�าคญัคอืการตดิตามเกาะตดิความคบืหนา้ โดย

เฉพาะเรื่องของ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้
บคุคลถกูบงัคบัใหส้ญูหาย ทีป่ระเทศไทย ไดล้งนามอนสุญัญาฉบบันี้
แล้ว  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ส�าคัญ
ในการให้การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน  ขณะนี้ได้
มกีารตัง้คณะท�างานขึน้มาแกไ้ขกฎหมาย เพือ่อนวุตั ิตามอนสุญัญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดย
การถกูบงัคบั มกีารประชมุระดมสมองน�าเสนอรฐับาลใหม้กีารแกไ้ข
ปรับปรุงกฎหมาย 
 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การหายตวัไปของบคุคลทีส่ญูหายไปดว้ย
น้�ามอืของเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืง กอ่นหนา้นีก้เ็ปน็ขา่วมาแลว้หลายราย
ด้วยกัน จึงนับเป็นการจุดประกายให้ทีมข่าวเดลินิวส์ เดินหน้าเกาะ
ติดแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้เพื่อถือเป็นการยกระดับก�าหนดมาตรฐาน
กลไกตา่ง ๆ  ในการคุม้ครองบคุคลทกุคนมใิหห้ายสาบสญูฯทีช่ดัเจน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อุ้มหายซ้�าแล้วซ้�า
อีก

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ล�าดบัในการมสีว่นรว่มของ “ขา่วกฬีาเดลนิวิส”์ ในป ีพ.ศ. 2557 ดงันี้
 วันที่ 17 กรกฏาคม น�าเสนอข่าว 2 นักมวย คือ เสกสรร 
และเพชรอู่ทอง จากค่าย อ.ขวัญเมือง ต้องถอนตัวออกจากรายการ
ชกที่เวทีราชด�าเนินเพราะเชื่อว่าถูกวางยา เพราะปัสสาวะไม่หยุด 
ตาพร่ามัว หลังจากชั่งน้�าหนักเรียบร้อยแล้ว จนต้องเข้ารักษาตัว
ที่ รพ.วชิระ และได้สัมภาษณ์ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งได้
ระบุว่าการปลอมปนอาหาร ยา ให้นักมวยเสพ หรือใช้เป็นความผิด
อาญามาตรา 61 ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย
 วนัที ่18 กรกฏาคม น�าเสนอขา่ว ผลทีเ่กดิจากการถกูวางยา 
ท�าให้นักมวย 1 ใน 2 คนที่ถูกกระท�าประกาศเตรียมแขวนนวม 
เพราะเกรงว่าผลจากการถูกวางยานั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 วันที่ 19 กรกฎาคม น�าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวทางคดีที่
มีการแจ้งความที่ สภ.บางน้�าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยทางหัวหน้า
คณะนักมวย และ ฝ่ายกฎหมายของส�านักงานคณะกรรมการกีฬา
มวยของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ได้ติดตาม
เร่ืองอย่างใกล้ชิด พร้อมประกาศลงโทษตามพระราชบัญญัติอย่าง
เด็ดขาดต่อผู้ก่อเหตุ
 และในฉบับวันที่ 19 กรกฏาคม ยังได้น�าเสนอการสัมภาษณ์ 
เจา้หนา้ทีท่างการแพทยถ์งึยาทีถ่กูตรวจพบในรา่งกายนกัมวย วา่เปน็
ยาที่อันตราย หากมีการใช้มากเกินขนาดจะมีอันตรายถึงชีวิต โดย
เจ้าหน้าที่ ยังได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากยากลุ่มดังกล่าวผ่านสื่อ 
ส�าหรับให้เป็นข้อควรระวังของคนที่เกี่ยวข้องในวงการมวย
 ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม ได้น�าเสนอข่าวความคืบหน้า การ
รกัษาของนกัมวยทีถ่กูวางยาทีย่งัอยูใ่นภาวะเฝา้ระวงั และไดต้ดิตาม
ความคบืหนา้เร่ืองคดกีบัทางเจา้หนา้ทีต่�ารวจ ซึง่ไดร้บัการยนืยนัวา่มี
ความคืบหน้าไป 90 เปอร์เซ็นต์ และเชื่อมั่นจะได้ตัวคนร้ายแน่นอน
ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม ได้น�าเสนอข่าว การเตรียมป้องกันการ
เกิดเหตุร้ายเช่นการวางยา หรือ รูปแบบอื่นต่อนักมวยไทย ของเวที
ราชด�าเนนิ และเวทลีมุพนิ ีทีเ่ปน็เวทมีาตรฐาน และทางเวทไีดเ้ตรยีม
เจ้าหน้าที่เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด และให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเรื่องโทษ
ในคดอีาญาทีจ่ะเกดิขึน้ตามพระราชบญัญตักิฬีามวย ทีค่นในวงการ
มวยไทยอาจจะยังทราบไม่ทั่วถึง
 ฉบับวันที่ 24 กรกฏาคม ได้น�าเสนอข่าวการมอบหลักฐาน
เพิม่เตมิใหเ้จา้หนา้ทีต่�ารวจของทางคา่ยมวยของนกัมวยทีถ่กูวางยา
 ฉบับวันที่ 27 กรกฏาคม ได้น�าเสนอข่าว ความพร้อมเรื่อง
หลักฐานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่รับผิดชอบคดี รอเพียงการอนุมัติ
หมายจับของศาลเท่านั้น
 ฉบบัวนัที ่28 กรกฏาคม ไดน้�าเสนอขา่ว ทางเวทมีวยไทยชอ่ง 
7 ส ีทีถ่อืเปน็เวทมีวยไทยทีไ่ดร้บัความนยิมแหง่หนึง่ของประเทศ ได้
แจกใบปลิวให้ความรู้เร่ืองโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติกีฬา

มวย ให้กับเทรนเนอร์ และผู้ดูแลเรื่องมวยค่ายต่างๆ 
 ฉบับวันที่ 30 กรกฏาคม ได้น�าเสนอข่าว การออกหมายจับ
ผู้วางยานักมวยไทยทั้ง 2 คนแล้ว
 และนอกจากนั้นยังเกิดกรณีการวางยานักมวยอีกหลายครั้ง 
ซึ่งข่าวกีฬาเดลินิวส์ได้ติดตามน�าเสนอโดยตลอด เพื่อหวังท่ีจะให้
เป็นบทเรียน และเป็นการสื่อให้ความรู้ถึงโทษจากยาที่ใช้และโทษ
อาญาที่จะได้รับกับผู้ที่จะกระท�า อาทิ
 ฉบับวันที่ 5 สิงหาคม เวทีมวยลุมพินี ได้แจ้งความด�าเนิน
คดีและจับกุม 2 ผู้ต้องหา ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้วางยานักมวย ที่จะขึ้น
ชกที่เวทีลุมพินี
 ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม ได้น�าเสนอข่าว แสงมณี ส.เทียนโพธิ์ 
นักมวยไทยที่ดังที่สุด ช็อคหมดสติในขณะที่ก�าลังขึ้นชกท่ีเวที
ราชด�าเนิน ซึ่งผู้จัดการเชื่อว่าถูกวางยา
คุณค่าของข่าว
 ผลที่เกิดข้ึนจากการท�าหน้าที่ส่ือสารมวลชนของข่าวกีฬา 
เดลินิวส์ ในเนื้อหาข่าวการวางยานักมวย ที่ต่อเนื่อง และ ครบถ้วน
ในทุกประเด็นในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น สามารถส่งผลให้เกิดคุณค่า
เป็นรูปธรรม ต่อผู้เกี่ยวข้องดังนี้
 1. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับวงการมวยไทย ทั่วประเทศได้มี
ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 จากการน�าเสนอ 
พร้อมรับทราบถึงบทลงโทษ และ ตัวยาที่ควรระวังกับนักมวยใน
สังกัด
 2.  เจา้พนกังานทัง้จากการกฬีาแหง่ประเทศไทย และ เจา้หนา้ที ่
ต�ารวจ ได้มีโอกาสส่ือสารบทลงโทษทางอาญาจากกรณีศึกษา 
ที่เกิดขึ้น
 3. เวทีมวยที่เป็นผู้ดูแลนักมวยจะได้เล็งเห็นผลในการป้อง 
ปรามเหตุที่จะเกิดขึ้น
 4. เมื่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องรับรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่
ตรงกัน และเข้าใจตรงกันในกรณีศึกษาดังกล่าว จะก่อให้เกิดการ
ร่วมมือร่วมใจป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลเสีย 
หรือบ่อนท�าลายต่อวงการมวยไทย ที่ถือเป็นศิลปะประจ�าชาติ และ
วัฒนธรรมของประเทศไทย ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และคนไทย 
ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันรักษาไว้
 5. ข่าวที่น�าเสนอสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี ในการน�าเสนอ
ข่าวสารการกีฬา ในลักษณะเชิงสืบสวนสอบสวน และสามารถเป็น
ก�าลังใจให้กับนักข่าวกีฬา ที่จะมีการท�าข่าวในลักษณะมีคุณค่า 
ฉีกจากกลุ่ม Soft News ไปสู่บางเหตุการณ์ที่ถือเป็นข่าวที่มีคุณค่า
ระดับ Hard News มากขึ้นในการรายงานข่าวกีฬาในเหตุการณ์
ต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต
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เปิดขมุทรพัย์ “เจ้าคณุเสนาะ” วดัสระเกศ

สตง.ท้าทายอ�านาจตรวจเงนิหลวงเงนิวดั เกิดจดุเปล่ียนกระบวนการตรวจสอบพระ

จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ
 ปญัหาเร่ืองเงนิๆ ทองๆแ ของพระ เปรยีบเหมอืนสิง่ตอ้งหา้ม
ที่ไม่มีใครจะกล้าเข้าไปด�าเนินการตรวจสอบ จึงท�าให้มีข่าวออกมา
เป็นระยะว่า พระชื่อดังรูปนั้นรูปนี้ มีเงินทองมากมายมหาศาล แต่
สดุทา้ยคณะสงฆก์ท็�าไดเ้พยีงแคก่ระบวนการตรวจสอบทางวนิยัแลว้
เรื่องก็เงียบหายไป แต่ไม่มีใครคาดคิดว่า ปัญหาภายในของวัดสระ
เกศราชวรมหาวหิาร ระหวา่งเจา้อาวาสกบัผูช้ว่ยเจา้อาวาส จะกลาย
เปน็ชนวน ของการตแีผ่ขอ้มลู ของพระพรหมสธีุ (เสนาะ ปญญฺาวชโิร) 
เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เจ้าคณะภาค 12 กรรมการมหาเถรสมาคม 
(มส.) ออกมาผ่านเฟซบุ๊ก “ตีแผ่ความจริง คนไร้คุณธรรม ไร้ความ
เป็นผู้น�า” เผยแพร่บัตรสนเท่ห์ ถึงสมเด็จ,  รองสมเด็จ,กรรมการ
มหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค,เจ้าคณะจังหวัดทุกรูป ซึ่งมีความยาว
ถึง  19 หน้า ถึงความไม่เป็นธรรมของ เจ้าอาวาส ที่ได้มีการปลด 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ระดับรองสมเด็จ และพระลูกวัดอีกหลายรูป  
ออกจากการดูแลพ้ืนท่ีต่างๆ ภายในวัด หลังจากท่ี เจ้าอาวาสรูปเดิม 
คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ได้มรณภาพลง
 ในขณะเดียวกัน ยังมีการน�าเสนอแผนผังแสดงเส้นทางการ
เงินธุรกิจพันล้านของเจ้าอาวาส ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจสวนกล้วยไม้ 
บ้านจัดสรร ฟาร์มไก่ชนขาย เลี้ยงปลากัดขาย รวมถึงการมีรถยนต์
ไว้ในครอบครองมากถึง 20 คัน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
กว้างขวางในโลกออนไลน์ว่า พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องละทางโลก
ท�าไมมีทรัพย์สินได้มากถึงเพียงนี้ กระทั่ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและเปดิประเดน็ขา่ว “แฉเจา้อาวาสรวยพนัลา้น 
สะพัดว่อนเน็ต” ออกมาสู่สาธารณชนให้สังคมได้รับรู้ในวันที่ 
27 สิงหาคม 2557
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
 หลังจาก หนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิส ์ฉบบัวนัที ่27 สงิหาคม 2557 ได้
เปดิประเดน็ขา่ว “แฉเจา้อาวาสรวยพนัลา้น สะพดัวอ่นเนต็” ทมีขา่ว
การศึกษา กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้เกาะติด
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามประเด็นขุมทรัพย์เจ้าคุณ
เสนาะ พร้อมสืบสวนสอบสวนขอ้มลูเชงิขา่ว จากขอ้มลูออนไลน ์และ
ทางพระผู้ใกล้ชิด รวมถึงเจ้าคณะปกครองตามล�าดับชั้น สัมภาษณ์
ขอ้เทจ็จรงิกบั พระพรหมสธุ ีซึง่กไ็ดค้�าตอบในหลายขอ้มลู เชน่ เรือ่ง
รวยพันล้าน ได้ปฏิเสธว่า หากมีเงินเป็นพันล้านก็สึกไปแล้ว เป็นต้น 
ไม่เพียงเทา่นัน้ ยงัไดต้ดิตามเหตกุารณภ์ายในวดัหลงัจากไดม้กีารน�า
เสนอข่าว เช่น การข่มขู่พระลูกวัด ชายชุดด�า มอเตอร์ไซต์ป่วน บุก
คน้กฏุผิูช้ว่ยเจา้อาวาส เปน็ตน้ พรอ้มน�าเสนอตอ่สาธารชน ถงึความ
ผิดปกติของเหตุการณ์ต่างๆ ภายในวัดสระเกศ
 เดลินวิส์ยังได้สืบข้อเท็จจริง เรื่องธุรกจิ และเงนิต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับทราบข้อมูลจาก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดว่า เจ้า
อาวาสไม่ยอมจ่ายค่าด�าเนินงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเก่ียว 
หลายสิบล้านบาทกับภาคเอกชน และเจ้าหนี้ได้มีการติดตามขอ
เบิกเงินจากเจ้าอาวาสหลายครั้ง ทั้งที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาลผ่านส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  มาแล้ว 

จ�านวน 67 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 โดยเดลินิวส์ ได้
สมัภาษณ ์พระพรหมสธุ ีถงึขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว ซึง่เจา้อาวาสยอมรบัวา่ 
ยังจ่ายไม่หมด หากใครไม่ได้ให้แจ้งเรื่องเข้ามา และเดลินิวส์ได้น�า
เสนอข่าวนี้ออกไป ส่งผลให้ภาคเอกชนส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาขอ
เบิกเงิน แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาส
 จนท�าให้องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ ชาติ  
ศาสน ์กษตัรยิ ์(อพช.) ตอ้งสง่หนงัสอืเรือ่ง ขอใหต้รวจสอบพฤตกิรรม
ที่ไม่เหมาะสมส่อผิดพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงส่งผลกระทบ 
ตอ่คณะสงฆ ์ตอ่ความมัน่คงของพระพทุธศาสนาและตอ่ศรทัธาของ
พทุธศาสนกิชนของพระพรหมสธุ ีตอ่สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์
(ชว่ง วรปญุโฺญ) ผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราช ในฐานะประธาน
มหาเถรสมาคม (มส.)  ไม่เพียงเท่านั้น  ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์  อดีต
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ยังได้เข้ายื่นท�าหนังสือที่ขอให้พักต�าแหน่งพระสังฆาธิ
การของพระพรหมสุธี ตามกฎมส.  ฉบับที่  24  ต่อสมเด็จพระมหา 
รัชมังคลาจารย์ ด้วย
 จากนัน้เรือ่งกเ็หมอืนจะดเูงยีบไป ทางเดลนิวิสจ์งึได ้ประสาน
ขอสัมภาษณ์ ดร.บุญเลิศ อีกครั้ง ซึ่งได้รับข้อมูลว่า ท้อกับ มส. 
ทีไ่มม่กีารตรวจสอบ หากไมด่�าเนนิการกจ็ะยืน่เรือ่งถงึนายกรฐัมนตร ี
เดลินิวส์จึงได้เสนอข่าวดังกล่าว ครั้งนี้ส่งผลให้นายนพรัตน์ เบญจ
วัฒนานันท์ ผอ.พศ. รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีพระพรหมสุธ ี
ให้ มส. ได้รับทราบ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้
สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนดังกล่าวขึ้น 
โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชย
ญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง การเกาะติดสถานการณ์การตรวจสอบข้อร้องเรียน
ก็ยังคงด�าเนินการต่อ รวมทั้ง กองบรรณาธิการเห็นว่า ควรมีการ 
น�าเสนอ สกู๊ปหน้า 2 เกี่ยวกับเรื่องเจ้าคุณเสนาะอีกครั้ง เพื่อให้เกิด
ผลในการตรวจสอบ
 การน�าเสนอขา่วและสกูป๊ของหนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิส ์สง่ผลให ้
เกิดกระแสการตรวจสอบจากหลายฝ่ายมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  ก็ได้เข้ามาตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณแผ่นดินในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว 
จ�านวน  67  ล้านบาท จนพบความผิดปกติใน  2  ส่วนหลักๆ ได้แก่   
1.งบประมาณพระไตรปิฎกที่ใช้แจก จ�านวน15  ล้านบาท พบว่า  
หลักฐานยังไม่ชัดเจนพอที่จะรับฟังได้ 2.การจัดหาโต๊ะหมู่บูชา ที่จะ
น�าไปถวายตามวัดต่างๆ ในงบประมาณ  11  ล้านบาท เมื่อ สตง.  
ไปสอบยันข้อมูล ปรากฏว่า ไม่ได้ซื้อจากเงินที่อุดหนุนไป เนื่องจาก
มเีจา้ภาพจากภาครฐัและเอกชนไปบรจิาคใหอ้ยูแ่ลว้ พรอ้มกบัมกีาร
รายงานผลการสอบในทางลบัถงึ ผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราช
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า ผลสรุปจะยังไม่ออกมาก็ตามแต่ แต่ก็ท�าให้
วงการคณะสงฆ์ โดยเฉพาะมส. ตื่นตัวในการที่จะท�าให้ ภาพลักษณ์
ของคณะรัฐมนตรีสงฆ์มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือ และลดความ
เคลือบแคลงสงสัยของสังคมอีกต่อไป

ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ผลกระทบและคุณค่าของข่าว
 ตลอดระยะเวลาของท�าข่าวสืบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ส่อประพฤติมิชอบของพระสงฆ์ชั้นรองสมเด็จ ระดับกรรมกา
รมส. ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2557 - ธันวาคม 2557 นั้น ได้เกิดผลก
ระทบตอ่คณะสงฆไ์ทยโดยภาพรวมเปน็อยา่งมาก โดยเฉพาะมส. ซึง่
เปรีบยเสมือนคณะรัฐมนตรีสงฆ์ ได้ปรับบทบาทของตนเองไม่ให้อยู่
เหนือการตรวจสอบ เพราะทีผ่า่นมาไมม่หีนว่ยงานรฐัไหน กลา้เขา้ไป
ตรวจสอบเงินรัฐที่อุดหนุนในโครงการต่างๆ ของวัดและพระสงฆ์ 
รวมทั้งมีการตรวจสอบเงินแผ่นดินและเงินวัดอย่างเข้มข้นเท่ากับ
เร่ืองของพระพรหมสุธีมาก่อนในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ อีกทั้ง
ท�าใหพ้ทุธศาสนกิชน เกดิความตืน่ตวัเกีย่วกบัการท�าบญุ หรอืถวาย
ของหรู ราคาแพงต่อพระสงฆ์ ว่า จ�าเป็นหรือไม่ ในขณะเดียวกัน 
ท�าใหส้งัคมเกดิการมสีว่นรว่มในการตรวจสอบ พระสงฆท์ีป่ระพฤติ
ตนไม่เหมาะสม ที่ส�าคัญถือ เป็นมิติใหม่ที่สตง.กล้าที่จะฝ่าอ�านาจ
คณะสงฆ์ ด�าเนินการในสิ่งที่ถูกต้องในการตรวจสอบงบประมาณ
แผ่นดินที่อุดหนุนให้แก่วัด หรือพระสงฆ์ ที่เห็นว่า น่าจะมีความผิด
ปกติจากการใช้เงิน เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคม
 อีกประเด็นที่ส�าคัญ ข่าวเจ้าคุณเสนาะ จะเป็นกรณีตัวอย่าง
ที่คณะสงฆ์โดยเฉพาะ มส.  ได้ใช้ศึกษา และใช้เป็นกรณีตัวอย่าง
หาแนวทางป้องกันอุดช่องโหว่การโอบอุ้มหรือปกปิดคนผิด รวมทั้ง
ท�าให้กฏหมายคณะสงฆ์เกิดความศักด์ิสิทธิ์ และไม่ใช่องค์กรต้อง
ห้ามที่ใครจะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้อีกต่อไป และภาคสังคม รวมทั้ง

สือ่มวลชนยงัคงตดิตามผลการสอบสวนของ สตง.วา่ จะชีม้ลูเจา้คณุ 
เสนาะอย่างไร ขณะที่ผลการตัดสินของคณะสงฆ์ โดยสมเด็จ 
พระมหารชัมงัคลาจารย ์ผูป้ฏบิตัหินา้ทีส่มเดจ็พระสงัฆราช และเจา้
คณะปกครอง จะสรา้งความเดด็ขาดตอ่การด�าเนนิคดแีละฟืน้ศรทัธา
ใหก้ลบัมามตีอ่ มส.มากนอ้ยแคไ่หน คงตอ้งจบัตาดใูนป ี2558 วา่ ผล
สรปุของคดขีองการใชง้บประมาณแผน่ดนิไมต่รงวตัถปุระสงค ์พระ
สงฆ์ระดับกรรมการมส.จะออกมาอย่างไร จะผิดหรือถูก หากผิดจะ
พักหรือถอดออกจากต�าแหน่งกันหรือไม่
 อย่างไรก็ตามในส่วนของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้ท�าหน้าที่
น�าเสนอขอ้เทจ็จรงิ และตรวจสอบหนว่ยงานเชงิขา่ว อยา่งเตม็ก�าลงั 
เพ่ือให้วงการคณะสงฆ์เกิดการเปล่ียนแปลงและจรรโลงพระพุทธ
ศาสนาให้มั่งคงอยู่ในประเทศไทยสืบไป ตลอดจนจะประสานความ
รว่มมอืกบัภาคประชาชน หนว่ยงานรฐั และคณะสงฆ ์สอดสอ่งดแูล
พระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสมสร้างความเสียหายแก่พระศาสนา 
พร้อมส่งเสริมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม และจะยืนหยัดเสนอข่าวสาร ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยว
กับ พระพุทธศาสนา เพื่อลดความเคลือบแคลงสงสัยต่อกรณีต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองสงฆ์ พระสงฆ์ และพระพุทธศาสนาใน
อนาคต
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล

ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมประจ�าปี 2557

อิศรา อมันตกุล

ชื่อภาพ  ทรงแย้มพระสรวล

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  6 พฤษภาคม 2557

โดย  นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ณ ศาลาราช
ประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงแย้มพระสรวลให้พสกนิกรที่มาเฝ้า 
รับเสด็จเนืองแน่นตลอดสองข้างทาง
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ชื่อภาพ  ตักบาตรเทโวโบราณ 1 

หนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

ตีพิมพ์  17-23 ตุลาคม 2557

โดย  วิสูตร ยิ้มละมัย

ชื่อภาพ  ตักบาตรเทโวโบราณ 2 

หนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

ตีพิมพ์  17-23 ตุลาคม 2557

โดย  วิสูตร ยิ้มละมัย

 พุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระภิกษ ุจ�านวน 99 รปู ในงานตกับาตรเทโวโรหณะ นบพระอฏัฐารศ 
ยอยศพ่อขนุรามค�าแหง เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั ณ บรเิวณวดัสะพานหนิอทุยานประวตัศิาสตร์ จ.สโุขทยั

 พทุธศาสนกิชนกว่า 1,000 คนรว่มตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระภกิษ ุจ�านวน 99 รปู ในงานตกับาตรเทโวโรหณะ นบพระอฏัฐารศ 
ยอยศพ่อขนุรามค�าแหง เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ณ บรเิวณวดัสะพานหนิอทุยานประวตัศิาสตร์ จ.สโุขทยั
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ชื่อภาพ  ตักบาตรเทโวโบราณ 3 

หนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

ตีพิมพ์  17-23 ตุลาคม 2557

โดย  วิสูตร ยิ้มละมัย

 พุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 คนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระภิกษ ุจ�านวน 99 รปู ในงานตกับาตรเทโวโรหณะ นบพระอฏัฐารศ 
ยอยศพ่อขนุรามค�าแหง เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั ณ บรเิวณวดัสะพานหนิอทุยานประวตัศิาสตร์ จ.สโุขทยั

ชื่อภาพ  ตักบาตรเทโวโบราณ 4 

หนังสือพิมพ์ บางกอกทูเดย์

ตีพิมพ์  17-23 ตุลาคม 2557

โดย  วิสูตร ยิ้มละมัย

 พทุธศาสนกิชนกว่า 1,000 คนรว่มตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระภกิษ ุจ�านวน 99 รปู ในงานตกับาตรเทโวโรหณะ นบพระอฏัฐารศ 
ยอยศพ่อขนุรามค�าแหง เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ณ บรเิวณวดัสะพานหนิอทุยานประวตัศิาสตร์ จ.สโุขทยั



108

ชื่อภาพ  ภาพนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ 
หนังสือพิมพ์ เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน

ตีพิมพ์  30 ธันวาคม 2557 

โดย   สันติ เต๊ะเปีย

ชื่อภาพ  ชนเสาไฟ 

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ตีพิมพ์  20 พฤศจิกายน 2557

โดย   นรธัช  ทองศรี

 ป๋าเปรม เปิดบ้านสีเ่สาเทเวศร์ รบันายกฯ ลงุตู ่และผบ.เหล่าทพั 
เข้าขอพรปีใหม่ หลังจากที่นายกฯ ลุงตู่และ ผบ.เหล่าทัพเดินทางกลับ  
ป๋าอารมณ์ดเีป็นพเิศษ ได้ร่วมเซลฟ่ีกบันกัข่าวสายทหารอย่างเป็นกันเอง 
ที่บ้านสี่เสาเทเวศร์

 พ.ต.ท.บุญยิ่ง บัณฑิตไทย สารวัตร 
สอบสวน สภ.ธัญบุรี ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถ
ชนเสาไฟฟ้าเกิดเพลิงลุกไหม้ และมีผู้เสียชีวิต
ติดอยู่ภายในรถ บริเวณถนนรังสิต-นครนายก 
(คลอง 10 ) หมู่ 2 ต.บงึสนัน่ อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี 
จึ งไปที่ เ กิดเหตุ พร ้อมด ้วยรถดับเพลิง
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 
ป่อเต็กตึ๊ง ท่ีเกิดเหตุพบรถเก๋งย่ีห้อโตโยต้า 
หมายเลขทะเบยีน ฌบ 1108 กรงุเทพมหานคร 
ก�าลงัถกูไฟลกุไหม้ เจ้าหน้าทีด่บัเพลงิจงึได้ช่วยกนั 
ใช้น�้าฉีดใช้เวลากว่า 20 นาทีเพลิงจึงสงบ 
และบริเวณเสาไฟฟ้าข้างถนนพบมีรอยถูกชน
จนคราบน�า้มนัรัว่ไหลออกมา จากการตรวจสอบ
ภายในรถทีน่ัง่คนขบัพบผูเ้สยีชวีติ 1 ราย ทราบชือ่
น.ส.ปริญดา ถาโอด อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 
11/125 หมู่บ้านริศรา ต.บึงน�้ารักษ์  อ.ธัญบุรี 
จ.ปทมุธาน ีสภาพศพถกูไฟไหม้ด�าเป็นตอตะโก 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงได้ใช้เครื่องตัด
ถ่างน�าผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ
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ชื่อภาพ  อำาลาอาลัย  
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  8 พฤษภาคม 2557 

โดย   ชนัสถ์ กตัญญู

 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงอ�าลาและขอบคุณ
ประชาชนที่ให้การสนับสนุน,ข้าราชการที่ร่วมงานทุกภาคส่วน ก่อน
ยตุบิทบาทหลงัศาลรฐัธรรมนญูตดัสนิให้พ้นจากต�าแหน่งก่อนเดนิออก
ไปพบปะมวลชนที่มารอให้ก�าลังใจอยู่ด้านนอกและเดินทางกลับทันที  
ที่ส�านักปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี นนทบุรี

ชื่อภาพ  คิดต่าง  
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  23 พฤษภาคม 2557 

โดย   อภิชาติ จินากุล

 แกนน�า คปท. ประกาศบนเวทีปราศรัย  เตรียมจับตัวนายก
ให้ได้ภายใน 3 วัน  เเละจะไม่ปิดสถานที่ราชการอีกและเดินขบวน
ท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและได้ท�าการรื้อ
ป้ายส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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ชื่อภาพ  หลบกระสุน 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  2 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   อภิชิต จินากุล

 ชาวหลักส่ีประท้วงและทุบรถท่ีขับเข้าไปก่อกวนและได้มีการ
ปะทะกันระหว่าง กปปส. กับชาวหลกัสี ่มีการยงิปืนกันตลอดเวลาและ
เสียงระเบิดดังเป็นระยะ

ชื่อภาพ  เต็มสะพาน 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  8 มกราคม 2557 

โดย   ภวัต เล่าไพศาลทักษิณ

 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาฯ กปปส. น�ามวลชนกว่าหมื่นคน 
เดินเรียกคนฝั ่งธนฯ ให้ออกมาร่วมการชุมนุมในวันที่ 13 ม.ค.  
โดยมีประชาชนจ�านวนมากพากันมาดกัรอและมอบเงนิให้กับนายสเุทพ 
ระหว่างทางที่ผ่าน
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ชื่อภาพ  ตรึงกำาลัง 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  30 พฤษภาคม 2557 

โดย   สุรพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

 เจ้าหน้าทีป่ราบจลาจลของทหารและต�ารวจ เข้าตรงึก�าลงัโดย
รอบอนสุาวรย์ีชยัสมรภมูติัง้แต่ช่วงเยน็จนถงึค�า่ พร้อมปิดถนนทกุสาย
ที่เข้าสู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมถึงบริการรถตู้โดยสารและ
ร้านค้ารอบๆ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารอย่าง
ที่ผ่านๆ มา จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างสาหัส

ชื่อภาพ  ตามองตา 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  11 เมษายน 2557 

โดย   พรพรหม สาตราภัย

 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานพิธี
เปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มีเด็กจากสามจังหวัดชายแดนใต้มา
ทัศนศึกษาความเป็นอยู่กับครอบครัวภาคกลาง ที่สโมสร ทบ. เทเวศร์  
โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และผู้น�าเหล่าทัพร่วมงาน
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ชื่อภาพ  อาตมาไม่เกี่ยว 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  25 มีนาคม 2557 

โดย   ธิติ วรรณมณฑา

 กลุม่เสือ้แดง กวป.เดนิทางมาทีบ่รเิวณ 
หน้าส�านักงาน ป.ป.ช. ท�าให้กลุ่ม กปปส.
ที่ตั้งเต็นท์ให้ก�าลังใจกรรมการ ป.ป.ช. 
ก่อนหน้านี้ต้องถอยออกไป โดยแกนน�า 
กวป.ได้ปราศรัยโจมตีกรรมการ ป.ป.ช. 
ที่ ด� า เนินคดีทุจริต โรงพัก 396 แห ่ ง 
และคดี ปรส.ล่าช้าอย่างต่อเนื่อง โดย 
นายศรรักษ์  มาลัยทอง กล่าวว่ากลุ่ม กวป.
จะชุมนุมถึงวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที ่
น .ส . ย่ิ ง ลั กษณ ์  ชินวั ต ร  รั กษาการ 
นายกรฐัมนตร ีมาชีแ้จงข้อกล่าวหาคดีทจุริต
จ�าน�าข้าว

ชื่อภาพ  ชัตดาวน์กรุงเทพฯ 

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  14 มกราคม 2557 

โดย   สิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์

 ภาพมุมสูงบรรยากาศกลุ่มผู้ชุมนุมมวลมหาประชาชนภายใต้ 
การน�าของ กปปส.กับปฏิบัติการปิดกรุงเทพฯ เพื่อขับไล่รัฐบาล  
น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ให้ออกจากต�าแหน่งรักษาการและจัดให้ม ี
การปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง โดย กปปส.ได้จัดเวทีชุมนุมใหญ่ 
ปิดการจราจร 7 หลัก ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกปทุมวัน
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ชื่อภาพ  อาตมาไม่เกี่ยว 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  25 มีนาคม 2557 

โดย   ธิติ วรรณมณฑา

ชื่อภาพ  หน ี
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  23 มีนาคม 2557 

โดย   ธนารักษ์ คุณทน

 เหตุไฟไหม้บ่อขยะที่ถนนแพรกษา ซอย 8 จ.สมุทรปราการ 
ไฟได้ลุกลามไปในวงกว้างควบคุมเพลิงไม่ได้ ท�าให้ชาวบ้านภายใน
ชุมชนโดยรอบเริ่มมีการขนย้ายข้าวของไปในที่ปลอดภัย

ชื่อภาพ  ยำ่ารุ่งรัฐประหาร 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  25 พฤษภาคม 2558

โดย   ปฏิภัทร จันทร์ทอง

 เจ้าหน้าที่ทหารเข้าเคลียร์พื้นที่ชุมนุมของกลุ่ม กปปส. บริเวณ
อนสุาวรย์ีประชาธปิไตย และบรเิวณโดยรอบถนนราชด�าเนนิพร้อมอ�านวย
ความสะดวกให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับภูมิล�าเนาของตน หลังการประกาศ
ปฏิวัติ
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ชื่อภาพ  ล็อก 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  28 พฤษภาคม 2557 

โดย   โกศล นาคาชล

 นายจาตรุนต์ ฉายแสง อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ได้ปรากฏตวั 
ที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อาคารมณียาถนนพระราม 1 พร้อมแถลงข่าว 
กบัสือ่ต่างประเทศ เก่ียวกับการต่อต้านรฐัประหาร ระบุว่า ไม่ต้องการหลบซ่อนตัว 
หรือล้ีภัยทางการเมือง พร้อมยืนยันว่าจะไม่ไปมอบตัวแต่ยินยอมให้มาแต่โดยดี 

ชื่อภาพ  ภาพโชกเลือด

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  19 กุมภาพันธ์ 2557

โดย   ภัทรพงศ์ ฉัตรภัทรศิลป์

 กองก�าลงัต�ารวจ 14 กองร้อย จาก ศรส. เข้ายึด 
พื้นที่กองทัพธรรมที่บริ เวณสะพานผ ่านฟ ้าฯ  
มกีารปะทะกบัผูป้ระท้วงจนได้รบับาดเจบ็หลายราย 
อาสาสมัครต้องขนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ซึ่งภายหลังจากที่นายจาตุรนต์เปิดแถลงข่าวดังกล่าวได้ประมาณ 1 ช่ัวโมงมีก�าลังเจ้าหน้าท่ีทหารเดินทางมาควบคุมตัว 
นายจาตรุนต์ออกไปทนัท ีทัง้นีก้ารควบคมุตวัดงักล่าวสบืเนือ่งจากทีน่ายจาตรุนต์ไม่ได้เข้ารายงานตวัตามประกาศค�าสัง่ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. 
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ชื่อภาพ  นายตำารวจ 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  25 พฤศจิกายน 2557 

โดย   พัฒนพงษ์ หิรัญอาจ

 พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ เดินออกจากห้องรายงานตัว
ฝากขังที่ศาลอาญารัชดา ในคดีหมิ่นเบื้องสูง โดยมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
หลายนายควบคมุตวัและส่งต่อไปยงัเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ ในการฝาก
ขังต่อไป

ชื่อภาพ  จมอยู่ก้นคลอง 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  23 ตุลาคม 2557 

โดย   สมชาย ภูมิลาด

 เจ้าหน้าทีห่ลายหน่วยงานได้สนธกิ�าลงั ทัง้ต�ารวจน�า้ ทหาร และหน่วย
กู้ภัยออกค้นหาศพนายโยชิโนริอย่างเร่งด่วนโดยทีมนักประดาน�้าได้พบ 
ถุงปุ ๋ยถุงหนึ่งจมอยู ่บริ เวณใต ้สะพาน คลองนางทิ้ม อ.บางบ ่อ 
จ.สมทุรปราการ เมือ่งมขึน้มาพบว่าเป็นเศษชิน้ส่วนมนษุย์จงึรอเจ้าหน้าที่
กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบ
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ชื่อภาพ  ระเนระนาด 
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  19 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   ภัทรชัย  ปรีชาพานิช

 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจควบคุมฝูงชนล้มระเนระนาดภายหลังเกิด
การระเบิด ขณะเข้าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.
ที่สะพานผ่านฟ้าฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อภาพ  รอดชีวิต 
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  13 สิงหาคม 2557 

โดย   ทวีชัย จันทะวงศ์

 เจ ้าหน้าที่มูลนิธิร ่วมกตัญญูสามารถช่วยชีวิตและน�าร ่าง 
นายกล้าณรงค์ ปราบภัย ออกจากซากอาคารยูคอนโด ถนนเลียบคลอง
หก หมู่ 2 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ถล่มลงมา หลังจาก
ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารนานกว่า 26 ชั่วโมง
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ชื่อภาพ  พ่อจ๋าหนูเจ็บ 
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  27 พฤษภาคม 2557 

โดย   จรูญ ทองนวล 

 นายมะรอซี แวหลง เฝ้าดูแลอาการลูกสาว ด.ญ.แวซีตีไอซะ แวหลง ซึ่ง
ถกูสะเกด็ระเบดิ ขาขวาขาด และขาซ้ายแตกละเอยีด ได้รบับาดเจบ็สาหสัพร้อม
ผู้เป็นแม่ นางนัดดา สาวิไชย ที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา จากเหตุคนร้ายลอบวาง
ระเบิดหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เมื่อคืนวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 
ซึ่ง ด.ญ.แวซีตีไอซะ แวหลง แม้จะพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงได้รับบาดเจ็บ 
ท่ีบาดแผล ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ขณะที่พ่อและแม่นั่งปลอบใจอยู่ข้างเตียง  
ที่โรงพยาบาลปัตตานี

ชื่อภาพ  ใจสลาย

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  25 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   อดิศร ฉาบสูงเนิน

 นายทยากร ยศอุบล ร�่าไห้เข้ากอดศพ น้องเค้ก พัชราภรณ์  
ยศอุบล อายุ 6 ขวบ และน้องเคน กรวิทย์ ยศอุบล สองพี่น้องซึ่ง 
เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชด�าริ
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ชื่อภาพ  นาทีชีวิต 
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  13 สิงหาคม 2557 

โดย   นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

 เจ้าหน้าทีเ่ข้าช่วยเหลอืนายเชษฐา ก�าภชูาต ิทีต่ดิอยูใ่ต้อาคาร 6 
ชัน้ทีพ่งัถล่มลงมาขณะก�าลงัก่อสร้าง ภายในหมูบ้่านปัญญากร ต.คลอง
หก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

ชื่อภาพ  ชีวิตที่ต้องเผชิญ

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  17 ธันวาคม 2557 

โดย   จรูญ ทองนวล

 เดก็ชายในบ้านบเูก๊ะตา ต.โล๊ะจดู 
อ.แว้ง จ.นราธวิาส เดนิกางร่ม ฝ่าสายฝน 
ลุยน�้าที่มีระดับสูงขึ้นอย ่างต ่อเ น่ือง 
ออกมาสู ่ที่ปลอดภัย หลังจากเกิด
ฝนตกหนักต ่อเนื่ องหลายวันท�าให ้
น�้ า ในแม ่น�้ า สุ ไหง โก -ลก ล ้นตลิ่ ง 
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่
การเกษตรอย่างรวดเร็ว ซึ่ง จ.นราธิวาส
ประกาศให้ 13 อ�าเภอ เป็นเขตพื้นที่ได้
รับภัยพิบัติฉุกเฉินพร้อมกับระดมก�าลัง
เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
อย่างเร่งด่วน 
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ชื่อภาพ  พิทักษ์ชีวิต 

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  4 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   ศุภกฤต คุ้มกัน

 ต�ารวจก�าลงัอุม้เดก็น้อยวิง่ฝ่าการจราจรทีต่ดิขดั เพือ่น�าหนนู้อย
ส่งโรงพยาบาล หลงัจากเกดิอบุตัเิหตรุถกระบะเฉีย่วชนจนเกดิพลกิคว�า่
บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�านวน  
5 ราย

ชื่อภาพ  ขวาตรง 

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  8 ธันวาคม 2557 

โดย   นรินทร์ เครือคล้าย

 วันเฉลิม ดาบแป๋งนครบาล ยิงขวาตรงใส่กรามของศิริมงคล 
ศษิย์อานภุาพ ฝ่ายแรกชนะคะแนนขาดลอย มวยคูเ่อก มวย รอบอซีซู ุ
ครั้งที่ 25 ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย
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ชื่อภาพ  โรงเรียนของหนูโดนเผา 

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ตีพิมพ์  3 พฤศจิกายน 2557 

โดย   จรูญ ทองนวล

 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 
ก�าลังนั่งเรียนอยู่ภายในเต็นท์ชั่วคราว ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บังแดด 
และฝน จนกว่าอาคารเรียนหลังใหม่จะสร้างเสร็จ หลังจากที่ถูกกลุ่ม
คนร้ายลอบวางเพลงิเสยีหาย เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2557 ทีผ่่านมา โดย
เด็กนักเรียนทั้งหมดมีจ�านวน 158 คน แบ่งเป็นชั้นเรียนประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6

ชื่อภาพ  ฝืน 

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  25 สิงหาคม 2557 

โดย   อดิศร ฉาบสูงเนิน

 ต�ารวจเข้าจับกุมนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าย
ประชาชนต้านคอร์รัปชัน และแกนน�าภาคีเครือข่ายประชาชนไทย
หัวใจรักชาติ หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์ปฏิรูปพลังงาน ซึ่งเป็นการ 
จดักจิกรรมทีฝ่่าฝืนกฎอยัการศกึ โดยนายวรีะ สมความคดิ เพิง่พ้นโทษ 
จากประเทศกัมพูชา
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ชื่อภาพ  เสี่ยงชีวิต เพื่อชีวิต 

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  28 พฤศจิกายน 2557 

โดย   อดิศร ฉาบสูงเนิน

 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก�าลังเทน�้าล้างหน้าเพื่อลดความร้อนภายใน
ร่างกาย หลังจากที่เข้าไปช่วยดับเพลิงที่ก�าลังลุกไหม้โรงงานผลิตแก้ว
พลาสติก ในซอยพระรามสอง 44 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไฟลุกไหม้นานกว่า 4 ชั่วโมง

ชื่อภาพ  ขอคืน...พื้นที่ 

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  19 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   อดิศร ฉาบสูงเนิน

 ต�ารวจควบคุมฝูงชนก�าลังช่วยกันหามร่างเพื่อนต�ารวจที่ได ้
รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดระหว่างการเข้าขอคืนพื้นที่บริเวณ
สะพานผ่านฟ้าฯ
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ชื่อภาพ  สายชีวิต 

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  13 สิงหาคม 2557 

โดย   นันทสิทธิ์ นิตย์เมธา

 เจ้าหน้าที่มูลนิธิร ่วมกตัญญูหย่อน
สายน�้าเกลือให้กับทีมแพทย์ที่ลงไปช่วยชีวิต
ชายคนหนึง่ซึง่ตดิอยูภ่ายในซากอาคารยูคอนโด
ถล่ม ที่ จ.ปทุมธานี

ชื่อภาพ  ดับมลพิษ 

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  20 มีนาคม 2557 

โดย   ศุภกฤต คุ้มกัน

 เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงพร้อมท้ังเฮลิคอปเตอร์ของกรมป่าไม้ใช้น�้า
ช่วยดับไฟที่ไหม้กองขยะแพรกษา ซึ่งกินระยะเวลานาน สร้างหมอก
ควนัและกลิน่เหมน็ไปทัว่บรเิวณชมุชนทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบ ขณะทีต้่อง
อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่
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ชื่อภาพ  คิดต่าง 

หนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  27 มกราคม  2557 

โดย   ธัชดล ปัญญาพานิชกุล

 นายกิตติ เอกแสงกุล พยายามเดินฝ่ากลุ่ม กปปส. ที่ปิดล้อม
อยูด้่านหน้าโรงเรยีนเซนต์จอห์นโปลเีทคนคิเพือ่เข้าไปเลอืกตัง้ล่วงหน้า 
จนเกิดการถกเถียงกันขึ้น และหนึ่งในกลุ ่ม กปปส.ใช้มือบีบคอ  
นายกิตติ จนล้มลง ก่อนที่ผู้ชุมนุม กปปส.เข้ามาห้ามและพาตัวนาย
กิตติออกไป

ชื่อภาพ  ไฟฉายนำาทาง 

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ตีพิมพ์  27 มกราคม 2557 

โดย   เอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์

 น.ส.พจิารณิ ีรตันช�านอง อาย ุ50 ปี 
เดนิฝ่าผูช้มุนมุ กปปส. ทีน่อนขวางทางอยู่ 
หน้าหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเขตจตุจักร 
เพื่อจะเข้าไปใช้สิทธิล่วงหน้า พร้อมกับ 
ชูไฟฉายสีแดงโดยบอกว่าต้องการส่องทาง
ให้สว่าง เพราะบ้านเมืองมันมืด แต่ถูก
กลุ่มผู้ชุมนุมดึงตัวออกมา หวิดเกิดการ
ปะทะกัน
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ชื่อภาพ  วิ่งกระเจิง 

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  15 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   ณัฐนัย วัชรฐิตพร

 กลุ่มผู ้ชุมนุมและสื่อมวลชนต่างวิ่งหนีกระเจิงเข้าหาท่ีก�าบัง  
หลังมีผู้ปาประทัดยักษ์เข้าไปท่ีเชิงสะพานมัฆวานฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ต�ารวจเข้าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่การชุมนุมจนเกิดการปะทะกัน 
มีผู้สื่อข่าวบาดเจ็บ 1 ราย

ชื่อภาพ  สมรภูมิเดือด 

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  19 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   จิตติศักดิ์ ตรีเดชี

 เจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธรภาค 2 ล้มระเนระนาดบนพื้นถนน-
ราชด�าเนินนอกจนบาดเจ็บหลายนาย หลังกองก�าลังไม่ทราบฝ่ายยิง
ลูกระเบิดเอ็ม 79 ถล่มใส่ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ขณะรุกคืบขอคืน
พื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าฯ
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ชื่อภาพ  ผิดหวังรัก 

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  7 พฤษภาคม 2557 

โดย   สุทัศน์ บุญช่วยเหลือ

 นายเพอร์สเทิล ลุนด์ ชาวนอร์เวย์ คลั่งปีนขึ้นไปบนหลังคา 
ร้านสเต๊ก ริมหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
หลังถูกสาวไทยหลอก เจ้าหน้าที่บุกชาร์จช่วยเหลือแต่พลาด จนพลัด
ตกลงมาบาดเจ็บ
 

ชื่อภาพ  สุดน่ารัก 

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  27 มิถุนายน 2557 

โดย   เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์

 “เจ้าสร้อยเงิน” กับ “เจ้าแหวนเพชร” สุนัขสองแม่ลูก 
แสดงความแสนรู้และน่ารักทุกครั้งที่ตาม นางส�าอางค์ ไกรทอง 
อายุ 63 ปี เจ้าของไปท�าบุญท่ีวัดจะยกขาหน้าคล้ายพนมมือทันทีที่
ได้ยินเสียงสวดมนต์
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ชื่อภาพ  นาทีชีวิต 

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  17 สิงหาคม 2557 

โดย   สมศักดิ์ สุขเกลี้ยง

 แม่ลูกอ่อนชาวพม่า เปิดเส้ือป้อนนมลกูน้อยวยั 8 เดอืน ทีร้่องไห้จ้า 
เพราะหิวโซ ขญะที่ผู้เป็นแม่ขาหัก ส่วนสามีนอนหมดสติอยู่บนถนน 
หลังทั้งคู ่ขี่รถ จักรยานยนต์ชนกับรถกระบะบริเวณจุดกลับรถ 
บนถนนเพชรเกษม กม.120-121 หมู่ 8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบรีุ

ชื่อภาพ  ร้องจ๊าก 

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  17 พฤศจิกายน 2557 

โดย   สุวสรรค์ ชมแก้ว

 เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูก�าลังช่วยเหลือ ด.ช.กรอนันต์
หรือน้องอั๋นอั๋น ขจรเดชพิศาล วัย 3 ขวบ ที่เล่นน�้าในสระแล้วมือ 
ติดท่อน�้าวน ในหมู่บ้านย่านตลิ่งชัน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงช่วยได้
อย่างปลอดภัย
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ชื่อภาพ  นาทีก่อนเดือด 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  20 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   ภมร มานะพรชัย

 ผู้ชุมนุม กปปส.หญิงรายหนึ่งยกมือไหว้ขอทางเจ้าหน้าที่ ขณะ
ก�าลังผลักดันกลุ่มผู ้ชุมนุมที่ได้เคลื่อนขบวนเข้ามาบริเวณสะพาน
ผ่านฟ้าฯ ก่อนที่เหตุการณ์จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ น�าไปสู่เหตุระเบิด  
จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ชื่อภาพ  สูญเสีย 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ พิษณุโลก

ตีพิมพ์  30 เมษายน 2557 

โดย   เทพฤทธิ์ นาคดี

 ญาติช่วยกันน�าร่างนายพิชิตพล ลาภสมทบ ชาว ต.บึงพระ 
อ.เมืองพิษณุโลก ขึ้นจากสระ หลังลงไปหาปลาในสระน�้าหลังบ้านแต่
เกิดหน้ามืดจมน�้าเสียชีวิต
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ชื่อภาพ  ไอ้โม่งโผล ่  

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  2 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   จีระวัฒน์ สุขานนท์

 พ.อ.บุญชัย ศรีหะ ขับรถเก๋งโตโยต้าคัมรี ผ่านเข้าไประหว่าง
กลุ่มผู้ชุมนุม นปช.กับ กปปส. เลยถูกผู้ชุมนุมไล่ทุบรถพังยับ

ชื่อภาพ  ทลายแก๊งค้ายาบ้า 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  29 กรกฎาคม 2557 

โดย   พัชรพล – ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์

 ต�ารวจเมืองชลลุยจับเอเยนต์ยาบ้าสามารถจับกุมผู้ต้องหา  
2 ราย คือ นายภัทรพล หรือบูม โพธ์ศรี อายุ 21 ปี และนายธเนศ 
หรือเนส ค�าศรีจันทร์ อายุ 22 ปี ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภท
ที่ 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย พร้อมของกลางยาบ้า 196 เม็ด
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ชื่อภาพ  ยิงตอบโต ้  

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  24 เมษายน 2557 

โดย   ศาสนะ ศิริลาภ 

 การ์ด กปปส.บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ยิงตอบโต้คนร้ายที่ยิงเข้าใส่ ก่อนคนร้ายหลบหนีไป โชคดีไม่มีผู้ได้
รับบาดเจ็บ

ชื่อภาพ  ล็อกจับ 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  26 สิงหาคม 2557 

โดย   นพกร พุทธสิมมา

 ต�ารวจบกุรวบตวันายวรีะ สมความคดิ อดตีแกนน�าคนไทยหวัใจ
รักชาติท่ีร่วมชุมนุมปฏิรูปพลังงานไทย บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ก่อนจะเดินเท้าไปยังตลาดนัดจตุจักร โดยต�ารวจห้ามแล้วแต่นาย
สมคิดไม่ฟัง จึงจับกุมตัวควบคุมไว้ 7 วัน ตามกฎอัยการศึก
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ชื่อภาพ  เชือดเอ๋ง  
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  19 ตุลาคม 2557 

โดย   ประทวน ขจรวุฒินันท์

 ทหารจาก จทบ.สกลนคร ร่วมกบัฝ่ายปกครอง ตชด.ที ่23 และ
ตร.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร บุกทลายโรงช�าแหละเนื้อสุนัขเถื่อนที่บ้าน
เลขที่ 130 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จับกุมนายสมบุญ ทองครุบ กับ
พวก โดยยึดของกลางได้จ�านวนมาก

ชื่อภาพ  กินกล้วย 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  10 ธันวาคม 2557 

โดย   เชาว์วฤทธิ์ แก้วเกิด

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. 
กินกล้วยน�้าว้าโชว์ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส หลังเดินทางไปแสดง
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร
ของประเทศไทย” พร้อมรว่มในพธิมีอบรางวลัให้องค์กรโปร่งใส คร้ังที่ 
4 และเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ส�านักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี
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ชื่อภาพ  กรรมสนอง  

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  6 มีนาคม 2557 

โดย   ปรีดา สาระลัย

 นางสมถวลิ อตุะนาวนิ ร้องโหยหวนด้วยความ
เจ็บปวด หลังสามีให้น�าระเบิดไปวางในบ้านของนาง
พิมพกานต์ จันทร์สูงเนิน เจ้าหนี้รายใหญ่ย่านถนน
เดชอุดม อ.เมือง จ.นครราชสีมา แต่เกิดบึ้มก่อนเวลา
ท�าให้ข้อมือขวาขาด-พุงเหวอะ

ชื่อภาพ  คาร์บอมบ์ 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  27 กรกฎาคม 2557 

โดย   เจษฎา สิริโยทัย

 โจรใต้ลอบคาร์บอมบ์ถล่มหน้าโรงแรมฮอลเิดย์ ฮลิล์ (โฟร์ทนู่า) 
เลขที่ 50 ถนนภักดีด�ารง อ.เบตง จ.ยะลา ท�าให้มีผู้เสียชีวิตและ 
ได้รบับาดเจบ็จ�านวนมาก บางส่วนวิง่หนตีายอลหม่าน อาคารบ้านเรือน 
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
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ชื่อภาพ  รอฮีโร่ 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  22 ธันวาคม 2557 

โดย   จักรพงษ์ ก้องกาญจโนภาส

 แฟนฟุตบอลชาวไทยจ�านวนมากรุมกรี๊ด “ขุนพลช้างศึก”  
นกัฟตุบอลทมีชาตไิทย จนแน่นบรเิวณอนสุาวรย์ีชยัสมรภมู ิขณะขึน้รถ 
เปิดประทุนโชว์ตัวไปตามถนนสายต่างๆ หลังจากทีมชาติไทยชนะ 
ทีมชาติมาเลเซีย คว้าแชมป์ซูซุกิคัพมาครองได้ส�าเร็จ

ชื่อภาพ  ปิดตำานาน

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  26 พฤศจิกายน 2557 

โดย   จุมพล นพทิพย์

 ภาพนาทีที่ต�ารวจน�าตัว พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต
ผู้บัญชาการต�ารวจสืบสวนกลาง ซ่ึงอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อยืด 
สขีาว ไปยังห้องขงัใต้ถุนศาลอาญา ถนนรชัดาภิเษก เพือ่รอการฝากขงั 
เป็นการปิดต�านานนายต�ารวจชื่อดัง เจ้าของฉายา “เดอะกิ๊ก”
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ชื่อภาพ  เฮือกสุดท้าย 

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  14 สิงหาคม 2557 

โดย   สุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์

 สภาพนายเชษฐา ก�าพูชาติ คนงานก่อสร้าง หนึ่งในเหยื่อจาก
เหตุการณ์อาคารยูเพลส คอนโดมิเนียม ย่านปทุมธานีพังถล่ม ขณะ 
รอคอยการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่สามารถน�าร่างออกมาได้ 
จนที่สุดนายเชษฐาก็สิ้นลม ท่ามกลางสายตาเจ้าหน้าที่และสื่อ 
ที่เอาใจช่วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้ผู้ร่วม
เหตุการณ์อย่างยิ่ง

ชื่อภาพ  แทบขาดใจ

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  26 กุมภาพันธ์ 2557 

โดย   สุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์

 นายทยากร  ยศอุบล  บิดาน้องเค้กและน้องเคน 2 หนูน้อย
ซึง่เสยีชวีติจากเหตรุะเบดิหน้าห้างสรรพสนิค้าบิก๊ซรีาชด�าร ิร�า่ไห้แทบ
จะขาดใจ ขณะสวมกอดกับภรรยา  ระหว่างรอรับศพของ 2 หนูน้อย 
เหยื่อระเบิดเพื่อน�ากลับไปบ�าเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
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ชื่อภาพ  หวิดอ่วม

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

ตีพิมพ์  27 พฤษภาคม 2557 

โดย   สุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์ 

 หญิงวัยกลางคนแต่งกายมีสัญลักษณ์ตุ้มหูและนกหวีดธงชาติ 
โผล่มาต่อว่าและเป่านกหวดีใส่กลุม่ผูช้มุนมุต้านรฐัประหาร ทีแ่ยกราช
ประสงค์ สร้างความไม่พอใจให้กลุม่ผูช้มุนมุต้านรฐัประหารจนหวดิจะ
ถูกท�าร้าย ก่อนเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามากันตัวออกไป
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ประจำาปี 2557
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ข้อเท็จจริงของข่าว
 “ภูเก็ต” เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก !
 ความสวยงามของเกาะแห่งนี้ถึงขนาดได้ช่ือว่าเป็น 
“ไข่มุกอันดามัน” และนับเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ี่ก�าลังบูม มีการ
ลงทุนทุกรูปแบบทะลักเข้ามา โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
อยู่ในอันดับหนึ่งทั้งที่อยู่อาศัย รีสอร์ต และโรงแรม ส่งผลให้
ที่ดินราคาพุ่งแรง ทุกตารางนิ้วมีมูลค่าดั่งทองค�า
 และแน่นอนว่าความต้องการครอบครอง เป็นเจ้าของ
พื้นท่ี่บนเกาะสวรรค์นี้ ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จากกลุ่ม
นักลงทุนท่ี่พร้อมจะทุ่มเม็ดเงินมหาศาล โดยมีกลุ่มนักธุรกิจ
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ นักการเมืองระดับชาติ นักการเมือง
ท้องถิ่น และข้าราชการบางคนในหลายหน่วยงาน ร่วมกัน
บรูณากลโกงด้วยการน�าใบแจ้งการครอบครองทีด่นิ (สค.) มีทัง้  
“สค.1บนิ – บวม” เพือ่มาออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการ
ท�าประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก น.ส.3 ข)
 สค.1 บิน คือ ใบแจ้งการครอบครองที่ดินจากพื้นที่อื่น
แล้วบนิน�ามาออกโฉนดในอทุยานฯ สรินิาถ ส่วน สค.1 บวม คอื 
ใบแจ้งการครอบครองทีด่นิทีอ่าจจะเป็นของจรงิหรอืของปลอม
ก็ได้ในพื้นที่อุทยานฯ สิรินาถ บวมขึ้นจากพื้นที่การครอบครอง
เดมิ เช่น ในเอกสารเดมิมพีืน้ทีอ่ยู ่10 ไร่ ต่อมามกีารน�าไปออก
โฉนดบวมเป็น 50 ไร่ เป็นต้น 
 สค.1 บิน - บวม ถูกน�ามาสวมสิทธิ์ เพื่อน�าไปสู่การออก
โฉนดที่ดินซ้อนทับในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาลวกและป่า
เขาเมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รวม 
379 แปลง ในเนื้อที่ 2,743.34 ไร่ เพื่อซื้อขายกันอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะท่ีดินท�าเลทองติดภูเขาติดชายหาด 
ซื้อขายกันอยู่ไร่ละ 20-30 ล้านบาท 

เพิกถอนยกเข่ง

ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

“โฉนดบิน – บวม”

รุกอุทยานแหง่ชาติสริินาถ

 การบกุรกุป่าภเูกต็ เพือ่สร้างโรงแรม - รสีอร์ตหร ูบ้านพกั
ตากอากาศ เป็นปัญหาทีส่ะสมมายาวนานนบัทศวรรษ โดยไม่มี
ใครกล้าแตะต้อง เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลจากกลุ่มนายทุน 
นักการเมืองและข้าราชการ 
 จนกระท่ังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเจ้าของ
พื้นท่ีได้ลงมาตรวจสอบเอกสารสิทธิอย่างจริงจังเมื่อช่วงต้นปี 
2557 และน�าไปสูก่ารเปิดยทุธการทวงคนืผนืป่า และการเอาผดิ
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

วิธีการนําเสนอข่าว
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ได้เปิด
ประเด็นการเสนอให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิในเบื้องต้น  
20 แปลง พืน้ทีป่ระมาณ 320 ไร่ ซึง่ส่วนใหญ่พบว่าเป็นการออก
โฉนดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 เช่น กรณีออกใน
เขตป่าไม้ หรอือทุยานฯ จะต้องมเีจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ เข้ามาร่วม
ในกรรมการให้ความเหน็ก่อนให้ผูว่้าราชการจงัหวดัลงนาม แต่
จากการตรวจสอบกลับพบว่าการออกเอกสารสิทธิมากกว่าครึ่ง 
ไม่มเีจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯ เป็นกรรมการร่วม นอกจากนีย้งัพบว่ามี
อดตีผูว่้าราชการจงัหวดัภเูกต็ ข้าราชการกรมทีด่นิ อดีตหวัหน้า
อุทยานฯ สิรินาถ ถึง 5 คน ลงนามรับรองการออกเอกสารสิทธิ
ทับที่อุทยานฯ ถึง 141 แปลง ในช่วงปี 2548 - 2554
 และจากนัน้เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั 
ก็ท�าหน้าที่เกาะติดการตรวจสอบ จนน�าไปสู่การเปิดยุทธการ
ทวงคืนผืนป่าสู่อุทยานแห่งชาติและคืนชายหาดท่ี่ถูกกลุ ่ม
นายทุนบุกรุกเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกลับคืนสู่ประชาชน
ทุกคน รวมถึงการแจ้งความผิดกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
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ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน ที่ส�าคัญน�าไปสู่การเพิกถอน
โฉนดที่ออกโดยไม่ถูกต้องหลายแปลง
 ยุทธการทวงคืนผืนป่าสู่อุทยานแห่งชาติ ประเดิมด้วย
ตรวจสอบทีด่นิแปลงต้องสงสยั และเตรยีมยืน่ขอเพกิถอนโฉนด
ที่ออกโดยมิชอบ ทั้ง 4 ส่วน คือ 1.แปลงที่ดินเดิม 11 คดี เนื้อที่ 
527,94 ไร่ 2.แปลงที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนฯ เนื้อที่ 711.67 ไร่ 
3.แปลงที่ดินที่อยู่คาบเกี่ยวเขตป่าสงวนฯ กับอุทยานฯ เนื้อที่ 
519.47 ไร่ และ 4.แปลงที่ดินที่ก�าลังด�าเนินการตรวจสอบอีก 
984.26 ไร่ ซึ่งการท�างานของเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานฯ เป็นไป
ด้วยความยากล�าบาก แม้แต่การขอดู และตรวจสอบหลักฐาน 
รวมถงึการขอความร่วมมอืจากส�านกังานทีด่นิภเูกต็ เพราะกลุม่
ผูบ้กุรกุ ล้วนเป็นผูม้อีทิธพิล หรอืมเีงนิมหาศาล ตลอดจนมสีาย
สัมพันธ์กับนักการเมืองใหญ่ ทหาร ต�ารวจและฝ่ายปกครอง 
ระดับบิ๊กทั้งสิ้น
 แรงกดดันจากกลุ่มอิทธิพลที่บุกรุกอุทยานฯ สิรินาถมี
มากถึงขนาดท�าให้หัวหน้าอุทยานฯ สิรินาถในเวลานั้นถึงกับ
ต้องขอย้ายตัวเองออกจากพ้ืนท่ี แต่การทวงคืนผืนป่าฯ ยัง
ด�าเนินต่อไปและสามารถหยุดย้ังการบุกรุกพ้ืนท่ีใหม่ได้ ไม่มี
การบกุรุกเพิม่เป็นผลส�าเรจ็ พร้อมกบัส่งเรือ่งให้กรมทีด่นิยกเลกิ
ค�าขอออกโฉนดท่ีดิน จ�านวน 5 แปลงเน้ือท่ีเกือบ 500 ไร่ 
ส�าเร็จ แจ้งความด�าเนินคดีกับผู้บุกรุกซึ่งมีอดีตผู้ว่าราชการ
จงัหวดัภเูกต็ ข้าราชการกรมทีด่นิ อดตีหวัหน้าอทุยานฯ สรินิาถ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 14 แปลง เนื้อที่ 785.52 ไร่
 นอกจากนี ้ได้มกีารรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างทีบ่กุรกุชายหาด
อุทยานฯ สิรินาถ ท่ีหาดทรายแก้ว หาดในยาง หาดในทอน
ท้ังหมด เพื่อคืนชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชนทกุคน โดยเฉพาะบรเิวณหาดในยางซึง่สมเดจ็
พระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 
เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงประทับท่ีบริเวณหาดในยาง  
ได้มีการปรับภูมิทัศน์เพ่ือท�าเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของทั้ง 
2 พระองค์  
 ยิ่งไปกว่านั้น การทวงคืนผืนป่าฯ ที่ต้องต่อสู้กับนายทุน
และกลุม่ผูม้อีทิธพิลได้รบัการตอบรบัจากส�านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการตั้งอนุกรรมการ
ขึ้นมาไต่สวนเอาผิดข้าราชการและนักการเมืองที่เก่ียวข้อง
รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ท่ีรับคดีทั้งหมดเข้า
สู่กระบวนการสอบสวน โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบจ�านวน 

710 แปลง เพื่อน�าไปสู่การเพิกถอนโฉนดยกเข่ง  
 และจากการติดตาม น�าเสนอข่าวในทุกขั้นตอนอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่องของ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นับเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกต่อราษฎรท่ีครอบครองพื้นที่ใน 
อุทยานฯ สิรินาถอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงขนาดขอ 
สละสิทธ์ิการใช้ประโยชน์และไม่ขอพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
ตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 จ�านวนหลายสิบราย ท�าให้
ได้พืน้ทีก่ลบัคืนมาเป็นของรฐัถึงกว่า 100 ไร่ ตลอดจนเกดิความ
ตื่นตัวจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการเร่งเอาจริงกับปัญหา
ท่ี่เกิดขึ้น จนประสบความส�าเร็จในปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าท่ี่ 
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ถึงขนาดท่ี่ คสช. ยกให้เป็น....โมเดล 
ในการใช้แก้ปัญหาการบุกรุกป่าทั่วประเทศ

คุณค่าของข่าว 
“เพิกถอนยกเข่ง “โฉนดบิน – บวม” รุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ”
 1.สามารถหยุดยั้งขบวนการบุกรุกอุทยานฯ สิรินาถ 
จ.ภูเก็ต เพื่อน�าพื้นท่ีของรัฐไปออกโฉนดได้ส�าเร็จ ทั้งไม่ม ี
การบุกรุกพื้นที่ใหม่ ที่ส�าคัญยังได้ที่ดินของรัฐกลับคืนจาก
ราษฎรทีค่รอบครองอย่างไม่ถกูต้องกว่าหนึง่ร้อยไร่ รวมทัง้มกีาร
ฟื้นฟูสภาพป่าคืนธรรมชาติที่ยึดคืนมากว่า 300 ไร่
 2.น�าไปสู่การตรวจสอบเอกสารสิทธิในพื้นที่อุทยานฯ  
สิรินาถ ถึง 710 แปลง เพื่อให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่
ออกโดยมิชอบ 
 3.สามารถยกเลิกค�าขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่อุทยานฯ 
สิรินาถ ได้เกือบ 500 ไร่
 4.มีการแจ้งความด�าเนินคดีกับข้าราชการหลายหน่วย
งานทีป่ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบตัง้แต่อดตีผูว่้าฯ ภเูกต็ลงมาจนถงึ
ข้าราชการระดับปฏิบัติจากหลายหน่วยงาน
 5.ก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการร่วม
กันแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ สิรินาถ
 6.น�าไปสู่การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบเอกสารสิทธิในเขต 
อุทยานฯ สิรินาถ
 7.น�าไปสูก่ารปรบัปรงุภมูทิศัน์จดัระเบยีบภายในพืน้ทีเ่พือ่
ให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์
จากอุทยานฯ อย่างเต็มที่
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ข้อเท็จจริงของข่าว
 จากการที่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เฝ้าติดตามการ
บุกรุกที่ดิน ท�าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อ
เนือ่ง พบว่ายงัคงมกีารบกุรกุทีด่นิของรฐั โดยเฉพาะทีด่นิ ส.ป.ก.
4-01 และเจ้าหน้าท่ี่ของรัฐไม่ได้ใช้มาตรการข้ันเด็ดขาดเข้า
จัดการ ท�าให้มีการบุกรุกและใช้ท่ี่ดินผิดประเภทอยู่หลายพื้นที่
 พื้นที่ ส.ป.ก.4-01 ในเขต อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ก็เป็นอีก
พืน้ท่ีท่ีถกูกลุม่นายทนุเส้นใหญ่ อ้างองิอทิธพิลของนกัการเมอืง
ท้องถิ่น ลับลอบขุดดินขายเพ่ือไปถมในท่ีก่อสร้างห้างสรรพ
สินค้าแห่งหนึ่ง สาขากาฬสินธุ์ จนสภาพพ้ืนท่ีถูกท�าลายจน
กลายเป็นหลุมลึกอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย แม้จะมีการแจ้ง
ความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจคดีก็เงียบหาย เจ้าหน้าที่ผู้
เกี่ยวข้องก็ท�าไม่รู้ไม่เห็นมานานกว่า 3 ปี ชาวบ้านทนไม่ไหว
จึงร้องเรียนให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบ 
และเปิดโปงขบวนการผลาญทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่ส.ป.ก.
4-01 เสียหายอย่างหนัก
 ท้ังนีเ้นือ่งจากทีด่นิ ส.ป.ก.4-01 ตาม พ.ร.บ.การปฏริปูทีด่นิ 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ก�าหนดให้ผู้ที่จะเข้าครอบครอง
ต้องได้รับเอกสารสิทธิซึ่งออกให้โดยส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพิื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตามหลักการผู้ที่จะได้รับจะต้องมีฐานะยากจน และน�าไปใช้
ท�าการเกษตรเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ จะท�ากจิกรรมอย่างอืน่ไม่
ได้ แต่สามารถโอนแบ่งแยกและตกทอดทางมรดกแก่บุคคลใน
ครอบครัวได้ แต่เนือ่งจากสทิธใินทีด่นิยงัเป็นของรฐั จงึสามารถ
เรียกคืนได้หากตรวจพบว่ามีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และการ
ลักลอบขุดดินในพื้นที่ ส.ป.ก. เอาไปถมที่ดินเพื่อก่อสร้างห้าง
สรรพสินค้าก็เป็นการกระท�าผิดกฎหมาย เข้าข่ายลักทรัพย์ 
(ดิน) ของรัฐ

ลักลอบขุดดิน สปก. 

ถมที่สร้างห้างสรรพสินค้า

ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วิธีีการนําเสนอข่าว
 ข่าวนี ้หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั ได้ส่งทมีข่าวเฉพาะกจิลงพืน้ที่ี่
ตรวจสอบด้วยความยากล�าบากนานกว่า 3 วนัจงึไปพบสถานที่
ดงักล่าว ต้องเดนิลดัเลาะตามถนนลกูรงัเข้าไปในป่ารกร้างระยะ
ทางกว่า 1 กม. แยกมาจากถนนถนีานนท์สายกาฬสนิธุ ์- สมเดจ็ 
ช่วงบ้านถีนานนท์ - บ้านหนองไฮ ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ 
เม่ือถึงปากทางเข้าบ่อดินนายทุนยังโค่นต้นไม้ใหญ่ท่ีมีอยู่โดย
รอบเป็นจ�านวนมากกองสุมปิดไม่ให้เห็นบ่อดินในพื้นที่ ส.ป.ก. 
ซึ่งเป็นผลมาจากการลักลอบขุดดินไปขายกลายเป็นเหวลึก 
15-30 เมตร สูงเท่าตึก 3 ชั้น ความยาวกว่า 1 กม. กว้าง
ประมาณ 40 เมตร
 จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่า หลุมลึกที่พบถูกกลุ่ม
นายทุนเห็นแก่ได้น�าเครื่องจักรและรถบรรทุกสิบล้อนับร้อยคัน
ทยอยขุดดินขายเพื่อน�าไปถมสถานที่ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า
ชื่อดัง สาขากาฬสินธุ์เมื่อ 3 ปีก่อน ทางเทศบาล ต.โพนทอง 
เจ้าของพืน้ทีไ่ปพบจึงเข้าแจ้งความต่อต�ารวจ สภ.เมืองกาฬสนิธุ์ 
เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553 ส่วน ส.ป.ก. กาฬสินธุ์ ไปพบใน
เวลาไล่เลี่ยกันแต่ทิ้งเวลานานถึง 9 เดือน จึงจะเข้าแจ้งความ
ให้ต�ารวจแจ้งข้อหาด�าเนินคดีกับผู้ที่อ้างตัวเป็นผู้ครอบครอง
ที่ดิน 2 ราย กับญาติผู้รับเหมาขนดิน 1 รายเท่านั้น เมื่อเดือน 
กรกฎาคม 2554 
 แต่ข้อมูลชาวบ้านที่เคยร้องเรียนกับศูนย์ด�ารงธรรม 
จ.กาฬสินธุ์ไว้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ซึ่งได้แนบหลักฐานซีดี
ภาพถ่ายรถบรรทกุสบิล้อทีเ่ข้าไปขดุดนิ ตดิสติก๊เกอร์ชือ่ “เจ๊นาง” 
ไว้หน้ากระจกรถ ระบุชื่อจริง - นามสกุลจริง ตรงกับชื่ออดีต 
ผู ้สมัคร ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองใหญ่ที่เคยเรืองอ�านาจ  
นักการเมือง ข้าราชการทุกระดับ โดยเฉพาะสายปกครอง และ
ต�ารวจ ห้อมล้อมรอบด้าน จงึไม่แปลกทีค่ดจีงึไม่มกีารสอบสวน
หาตัวผู้กระท�าผิดจนล่วงเลยมากว่า 3 ปี 
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 ประจวบกบั พ.อ.สมหมาย บษุบา เสนาธกิาร กองยทุธการ 
กองทัพภาคที่ 2 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านด้วยเช่นกัน
และเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ี พบสภาพเช่นเดียวกับที่ทีมข่าว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเข้าไปตรวจสอบ จากน้ันได้รายงานให้
แม่ทัพภาคที่ 2 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.  
ทราบข้อเท็จจริงทันที
 หนังสือพิมพิมพ์ไทยรัฐจึงได้เสนอข่าวตีแผ่ขบวนการ
ลักลอบขุดดินในที่ ส.ป.ก.ดังกล่าว เพียงฉบับเดียว และเสนอ
ข่าวอย่างต่อเนือ่งควบคูไ่ปกบัการบกุรกุพืน้ที ่ส.ป.ก.และการใช้
ที่ดิน ส.ป.ก.ผิดประเภทในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ด้วย
 ในที่สุดหลังการน�าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2557 การด�าเนินการตามกฎหมายก็ได้รับการขานรับ
จากเจ้าหน้าทีข่องรฐั โดยนายสรุพจน์ รชัชศุริ ิรอง ผวจ.กาฬสนิธุ์ 
ผอ.ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั ได้เรยีกประชมุเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
อาทิ นายศภุศษิย์ กอเจรญิยศ หน.ศนูย์ด�ารงธรรม พ.อ.ฉกาจพงษ์ 
หงส์ทอง ทีป่รกึษา กกล.รส.ที ่1 กาฬสนิธุ ์นายจ�าเนยีร มลูสาร 
ผอ.ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล อัยการจังหวัด 
และ ส.ป.ก.กาฬสนิธุ ์เพือ่ให้ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีอ่ย่าง
ตรงไปตรงมา 
 ต่อมานายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล อัยการ จ.กาฬสินธุ์  
เรียกส�านวนของพนกังานสอบสวน สภ.เมอืงกาฬสินธุ ์เมือ่ครัง้เริม่ 
รับคดีไปตรวจสอบ จึงมีความเห็นแย้งกับการส่งฟ้องผู้ต้องหา
เพียง 3 ราย ในข้อหา “ลักทรัพย์” และ “ร่วมกันลักทรัพย์”  
ชีว่้าดนิจ�านวนมหาศาลมลูค่ากว่า 31 ล้านบาท ทีถ่กูขดุออกไป
ต้องมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่านั้น จึงมีความเห็นว่าส�านวนยัง
ไม่ครบถ้วนให้สอบสวนเพิ่มเติม จนกระทั่งต้นเดือน ธันวาคม 
2557 พนักงานสอบสวน จึงได้เพิ่มข้อหา “ลักทรัพย์โดยใช้ยาน
พาหนะ” เข้าไปด้วย ตามที่อัยการเสนอ และไล่สอบสวนตั้งแต่
รถที่ใช้ขุดดินที่ปรากฏในภาพถ่ายว่าเป็นของใคร อยู่ท่ีไหน  
เลขทะเบียนรถ และใครครอบครอง เพื่อด�าเนินคดี
 จากนัน้พนกังานสอบสวนได้ส่งส�านวนให้พนกังานอยัการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสอบและมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา  
3 คน ในคดลีกัลอบขดุดนิในทีด่นิ ส.ป.ก.จ.กาฬสนิธุ ์เป็นเจ้าของ 
ที่ดินที่ถูกขุดออกไป 2 คน (เสียชีวิตไป 1 คน) และอีกคนเป็น
นายทุนที่ขุดดินออกไป ในข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์โดยใช้
ยานพาหนะ โดยถือเป็นคดีส�าคัญ ส่งส�านวนให้อธิบดีอัยการ
ภาค 4 ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่งฟ้องศาล 

 นอกจากนี้นายจ�าเนียร มูลสาร ผอ.ป.ป.ช.กาฬสินธุ์  
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. 
ที่ดูแลคดีการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ให้ตรวจสอบการ
ท�างานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ ว่าประพฤติมิชอบหรือ
ไม่ ได้น�านิติกรไปตรวจสอบพื้นที่และให้ ส.ป.ก.กาฬสินธุ์  
ส่งรายงานการท�าคดีตั้งแต่เริ่มแรกมาให้ตรวจสอบ โดยตั้ง
ข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงปล่อยเวลาให้เนิ่นนานถึงเข้าแจ้งความ 
เพราะเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติทันทีเม่ือพบพฤติกรรมการ
เข้าไปท�าลายขุดดิน ส.ป.ก.จ�านวนมหาศาล อีกทั้งได้รายงาน
ให้ต้นสังกัดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่รัฐต้องสูญเสียหรือไม่ 
 การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรณีนายทุน
ลักลอบขุดดินและตัดต้นไม้จ�านวนมากในที่ดิน ส.ป.ก. 
จ.กาฬสินธุ์ ส่งผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดต่างๆ  
มกีารตืน่ตวัและตรวจสอบทีด่นิ ส.ป.ก. และพบว่ามกีารลกัลอบ 
ขุดดินในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดอื่นอีก จนกระทั่งเจ้าหน้าที่
ต�ารวจต้องเข้าไปตรวจสอบและด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด  
โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เสนอข่าวควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
  หลังจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน�าเสนอข่าวนี้เพียงฉบับ
เดียวมาร่วม 2 เดือน ได้กระตุ้นให้หน่วยงานราชการทั้งส่วน
กลางและท้องถิ่น ตื่นตัวออกมาท�างานตามหน้าที่ คลี่คลาย
คดีที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นการตัดต้นไม้และลักลอบขุดดินในท่ี่ดิน
ส.ป.ก. จ.กาฬสินธุ์จ�านวนมหาศาลมากว่า 3 ปี และน�าเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมายได้ในที่สุด
 นอกจากนี้ได้สะท้อนให้เห็นความร่วมมือของชาวบ้าน
ในการพิทักษ์ไม่ให้มีการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ในพืน้ที ่ส.ป.ก.4-01 ทีย่งัเหลอือยู่อกีเป็นจ�านวนมาก 
แม้จะมีอิทธิพลทางการเมืองเข้าครอบง�าข้าราชการบางหน่วย
งาน จนละเลยการปฏิบัติหน้าที่
 คุณค ่าในเชิงอนุรักษ ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ท�าหน้าท่ีในการพิทักษ์รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง โดยเปิดโปงขบวนการบุกรุกท�าลายสิ่ง
แวดล้อมท่ีท้าทายอ�านาจรัฐ ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีต้องใส่ใจเข้า
มาด�าเนินการตามกฎหมาย ช่วยรักษาต้นไม้และผืนดินไม่ให้
ถูกท�าลายมากขึ้นอีก
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 สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ ท�าลายป่า และล่าสัตว์  
ในปี 2557 ทีผ่่านมาและก่อนหน้านี ้มคีวามรนุแรงอย่างยิง่ และ
ยังมีแนวโน้มว่า จะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ณ วันนี้ ประเทศไทย
เหลือพื้นที่ป่าไม้อยู่แค่ 32% หรือประมาณ 105 ล้านไร่ ถือเป็น
สญัญาณอนัตรายต่อประเทศและเป็นภยัคกุคามธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงย่ิงนัก ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ กอง
บรรณาธิการมติชนจึงให้ความสนใจติดตาม และน�าเสนอเรื่อง
ราว ปรากฏการณ์ และสถานการณ์การตัดไม้ท�าลายป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของข่าว รายงานข่าว สัมภาษณ์พิเศษ 
และเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
  จากการลงพืน้ทีต่รวจสอบสถานการณ์พืน้ทีป่่าไม้ในภาค
ต่างๆ พบว่า แต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มุกดาหาร และ
นครพนม เป็นแหล่งไม้พะยูงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก พบว่า 
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่ปี 2555-2557 ไม้พะยูงขนาด
ใหญ่หายไป เหลือเพียงไม้ขนาดเล็กเท่านั้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ 
เพราะก่อนหน้านี ้รฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีได้ใช้ไม้พะยงู
เข้าไปซ่อมแซมพระราชวังต้องห้าม ไม้พะยูงจึงกลายเป็นไม้ซึ่ง
เป็นทีต้่องการของตลาดในจนีอย่างมาก มกีารป่ันราคาในตลาด
มืด จากเดิมลูกบาศก์เมตรละ 50,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 1-1.5 
ล้านบาทอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มิจฉาชีพชีพค้าไม้ทั่วสารทิศ 
ท้ังคนไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน มุ่งตรงมายังแหล่งไม้พะยูง 
แหล่งที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก จนบัดนี้เหลือเพียงแต่ชื่อเท่านั้น 

เปิดโปงขบวนการกินป่า

ฮุบที่ดินทั่วไทย

ทวงคืนทรัพยากรชาติ

ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

 ขณะลงพื้นที่เกาะติดข้อมูล ท�าให้ทราบว่า รูปแบบการ
ลักลอบตัด และขนไม้พะยูงออกจากป่าเพื่อน�าไปส่งให้เอเยนต์
รายใหญ่ที่รับซื้อนั้น มีความแยบยลอย่างยิ่ง หลายวิธีสามารถ
เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้ แต่หลายวิธีก็หนีไม่พ้น 
   เมือ่ไม้พะยงูร่อยหรอลง ขบวนการตดัไม้พะยงูกเ็ปลีย่น
เป้าหมายจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืขึน้ไปยงัภาคเหนอื พืน้ที่
ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไม้เนื้อแข็งหลากหลาย
ชนิด โดยเฉพาะไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ และไม้มะค่า โดย
เฉพาะ จ.แม่ฮ่องสอน จัดเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งไม้สักที่เก่าแก่และ
อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง มีไม่ต�่ากว่า 1.3 ล้านไร่ ทีมข่าวจากกอง
บรรณาธิการมติชนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลน�าเสนอข่าวในพื้นที่ 
จ.แม่ฮ่องสอน พบว่าวิธีการตัด และขนไม้ออกจากพื้นที่ดัง
กล่าวแตกต่างจากการขนไม้พะยูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ จ.แม่ฮ่องสอน จะใช้วิธีกานให้ต้นสักยืนต้นตาย หลังจากนั้น
จะท�าให้ไม้ล้ม และผลักลงไปในล�าน�้าสาละวิน 
 ส�าหรับการลงพื้นที่น�าเสนอข่าวขบวนการตัดไม้ใน 
ภาคใต้นั้น พบว่า ภาคใต้จะแตกต่างจากพื้นที่อื่น ที่นี่เป็นการ
ตัดไม้รุกป่าเพื่อเอาพื้นที่ไปปลูกยางพารา และท�าสวนปาล์ม 
ปัจจบุนันีพ้บว่า ทัง้พืน้ทีป่่าทีเ่ป็นอทุยานแห่งชาต ิและป่าสงวน
แห่งชาติ ถูกบุกรุกเพื่อท�าสวนยางพารา และปลูกปาล์มไปแล้ว 
กว่า 2.6 ล้านไร่ ในจ�านวนนี้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 8 แสน
ไร่ ที่เหลือเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกหนักที่สุด  
ป่าธรรมชาติหายไปมากที่สุดคือ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น
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เหตสุ�าคญัอยา่งหนึง่ทีท่�าให้จงัหวดันีป้ระสบภัยพบิตัทิัง้น�้าท่วม  
ดินโคลนถล่มเป็นประจ�าทุกปี
 ผลจากการติดตามน�าเสนอข่าวอย่างใกล้ชิดของกอง
บรรณาธิการมติชน ท�าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดการ 
ตืน่ตวั ในการหาวธิกีารป้องกนัและดแูลพืน้ทีป่่าภายใต้ขอบข่าย
ความรบัผดิชอบของตวัเองมากขึน้ โดยกรมป่าไม้ ได้ตัง้ “หน่วย
พยัคฆ์ไพร” ขึ้นมาเพื่อท�างานในเชิงรุกส�าหรับจัดการกับ
ขบวนการบกุรกุพืน้ทีป่่าสงวนแห่ง กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพันธุ์พืชได้ตั้ง “ทีมพญาเสือ” ขึ้นมาสานต่อ ด�าเนินคดีกับ
กลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้ตั้ง “ทีมฉลามขาว” เพื่อด�าเนินการกับ
กลุม่ขบวนการทีบ่กุรกุพืน้ทีป่่าชายเลน ภายใต้ความรบัผดิชอบ 
ของตัวเอง
 นอกเหนือจากติดตาม และน�าเสนอข่าวขบวนการ
ลักลอบตัดไม้แล้ว กองบรรณาธิการมติชนยังติดตามเรื่อง
ขบวนการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ
อุทยานแห่งชาติฯ โดยมิชอบ โดยมีข้าราชการกรมที่ดิน และ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้กลุ่มหนึ่งให้ความร่วมมือ 
เป็นเหตุให้ที่ดินของรัฐตกไปอยู่ในมือกลุ่มนายทุนจ�านวนมาก
  กองบรรณาธิการมติชนตรวจสอบพบว่า ขบวนการ
ยักยอกที่ดินของรัฐ ในรูปแบบการฉ้อโกงเอกสารที่ดินในป่า 
หรอืการท�าเอกสารทีด่นิปลอมรปูแบบหนึง่ ทีถ่อืว่าเลวร้ายทีส่ดุ

ในบรรดาการออกเอกสารที่ดินปลอม เรียกว่า “โฉนดบุญชู” 
เกิดจากเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งรู้จักพื้นที่ดีว่าบริเวณไหนว่างเปล่า 
หรือรกร้าง ไม่มีใครครอบครอง ก็จะไปสร้างโฉนดปลอมขึ้นมา 
โดยรปูแบบของโฉนดปลอมนัน้ จะเหมอืนโฉนดตวัจรงิทกุอย่าง 
ตั้งแต่ลายน�้าบนตัวกระดาษ เครื่องหมาย ไปจนถึงตราครุฑ 
ท�าให้เหยื่อหลงกล และเชื่อว่าเป็นโฉนดตัวจริง เพราะข้อมูลใน
โฉนดปลอมสอดคล้องกับพื้นที่จริงทุกประการ เมื่อสร้างโฉนด
ปลอมส�าเร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะให้ตัวแทน หรือเอเยนต์ 
ไปติดต่อเหยื่อ หรือผู้สนใจอยากได้ ครั้นปล่อยโฉนดน้ีได้  
เจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมก็จะเข้าไปบริการจัดโอน พร้อมท�านิติกรรม
ให้ทุกอย่าง 
 นอกเหนอืจากโฉนดบญุชแูล้ว ยงัมกีารทจุรติอกีหลายรปู
แบบเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ และ
อุทยานแห่งชาติ หลังน�าเสนอข่าว และรายงานออกไป ทั้งกรม
ที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติฯ รวมถึงกรมป่าไม้ เกิดการตื่นตัว 
ตรวจสอบแบบรอบด้านเพือ่สกดัการออกเอกสารปลอมรายใหม่ 
ผลจากการเกาะติดข่าวขบวนการกินป่า-ฮุบที่ดินที่เกิดขึ้นทั่ว
ทุกภาคในประเทศไทย และน�าเสนอสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย ส่งผลให้รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาใจในหน้าทีม่ากขึน้ อกีทัง้ยงัเพิม่ความเข้มข้นในการปกป้อง
ผืนป่าที่มีเหลืออยู่แค่ 32% และทวงกลับคืนมาเป็นของแผ่นดิน 
ให้มากกว่าเดิม                                                                           
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ความนํา
 ฉากชีวิตของข้าราชการกรมชลประทานและคนงาน
ก่อสร้าง ถกูถ่ายทอดผ่านเรือ่งสัน้ชดุ “ชาวเขือ่น” โดย “มนนัยา” 
ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารสตรีสาร จากการที่เธอติดตาม
สามีซึ่งเป็นข้าราชการกรมชลประทานไปคุมงานก่อสร้างเขื่อน 
เรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นท่ีรู้จักของนักอ่านจ�านวนไม่น้อย และนี่คือ
เขื่อนกิ่วลม เขื่อนชลประทานขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน
จ�านวนมาก ที่หาอยู่หากินทั้งบนผืนน�้ากว้างใหญ่ และรายรอบ
บริเวณเขื่อน จนถึงวันหนึ่ง จอกหูหนู พืชน�้าต่างถิ่นแผ่ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมเกือบทุกตารางนิ้ว ความเดือดร้อน
ก็มาเยือน
 เขื่อนกิ่วลม อยู่ทิศเหนือของตัวเมืองล�าปาง ระยะทาง 
38 กม. สร้างเสร็จปี 2515 พื้นที่ผิวอ่างเก็บน�้า 10,300 ไร่ ส่ง
น�้าให้พื้นที่การเกษตรในเขตอ�าเภอเมือง เกาะคา แม่ทะ และ
ห้างฉัตร 67,000 ไร่ เป็นแหล่งน�้าเพื่อการผลิตน�้าประปาในเขต
เทศบาลนครล�าปาง แหล่งน�้าส�าหรับอุตสาหกรรมในลุ่มน�้าวัง 
แหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น�้า และตลอดระยะเวลา 
42 ปีที่ผ่านมา บริเวณเหนือเขื่อนซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม ได้
ท�าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และพักผ่อนหย่อนใจ ของคน
ล�าปางและคนต่างถิน่ สร้างรายได้และอาชพีด้านท่องเทีย่วและ
ประมงให้กับคนพื้นที่จ�านวนมาก
 ในความเป็นจริง ถึงแม้จะมีพืชน�้าต่างถิ่นอยู่ในบริเวณ
เขื่อนชลประทานหลายแห่งบ้างท้ังผักตบชวา จอกหูหนู  
จนกระท่ังจอกหหูนยัูกษ์ แต่ไม่เคยปรากฏว่า มเีขือ่นชลประทาน
แห่งใด จะมีการระบาดของจอกหูหนูจนกระท่ังยึดครองผืน
น�้าในเขื่อนกว้างใหญ่ไพศาล จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ที่
อยู่อาศัย พึ่งพาธรรมชาติอันงดงามของเขื่อนเป็นแหล่งสร้าง 
รายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวเช่นนี้
 ปรากฏการณ์จอกหูหนูรุกเขื่อนกิ่วลมเกิดขึ้นได้ ก็ด้วย
ความละเลยของหน่วยงานทีต้่องรบัผดิชอบ ตัง้แต่ระดบัจงัหวดั 
จนถงึกรมชลประทาน ซึง่เป็นเจ้าของพืน้ที ่ในขณะทีส่ือ่ท้องถิน่ 

ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

มหันตภัยเงียบ จอกหูหนู

สื่อระดับชาติ ก็ละเลยไม่เห็นคุณค่าและความส�าคัญในการ
รายงานข่าวนี้ ทั้งที่หากมองไปในอนาคตเม่ือเกิดการสะสม
ของจอกหูหนูในปริมาณมาก ท�าให้แสงแดดส่องผ่านไปยังพื้น
น�้าเบื้องล่างไม่ได้พืชน�้าที่อยู่ด้านล่างขาดแสงส�าหรับขบวนการ
สังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นลดการเติมออกซิเจนลงในแหล่งน�้า  
ในขณะท่ีการย่อยสลายของซากพืชท่ีตายและจมลงสู่เบื้องล่าง 
ซึง่ต้องใช้ออกซเิจนทีล่ะลายน�า้อย่างมาก ท�าให้ปลาและสตัว์น�า้ 
และสิ่งมีชีวิตอื่นขาดออกซิเจน และอาจรุนแรงมากจนท�าให้
ปลาและสัตว์น�้าอื่นตายได้ การทับถมของซากพืชจอกจะน�า 
ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศในอนาคต      

วิธีการนําเสนอ
 ด้วยตระหนกัถึงหน้าทีข่องสือ่มวลชน โดยเฉพาะบทบาท
ของหนังสือพิมพ์ชุมชน หรือ Community Newspapers อัน
เป็นบทบาทส�าคัญของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจากนี้ไป  “ลานนา
โพสต์” ได้ท�าการส�ารวจสภาพของปัญหาจอกหูหนูในบริเวณ
เข่ือนก่ิวลม ตั้งแต่ปรากฏกลุ่มจอกหนาในผืนน�้าบางจุด จน
กระทั่งแผ่ขยายออกไปในบริเวณกว้าง ด้วยการสังเกตการณ์  
นั่งเรือฝ่าผืนจอกหนาทึบเข้าไปในล�าน�้า ถ่ายภาพ เก็บข้อมูล
ย้อนหลัง เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงสภาพจอกบนผืนน�้า
หลายครั้งตลอดทั้งปี
 นอกจากนียั้งได้ส�ารวจเอกสารวชิาการและสภาพพนัธุพ์ชื
น�า้ในเขือ่นแห่งอืน่ๆ เท่าทีส่บืค้นได้ อกีทัง้การสอบถาม ค้นคว้า 
พูดคุยกับนักวิชาการ ชาวบ้านที่ท�ามาหากินและอยู่อาศัยใน
บรเิวณเขือ่น จากนัน้ได้ประมวลข้อมลู ความคดิความเหน็ และ
สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ น�าเสนอข่าวนีอ้ย่างต่อเนือ่ง นบัจากเดอืน
มกราคม 2557 โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นเตือนให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตื่นตัวเข้ามาแก้ไขปัญหา และสร้างจิตส�านึกให้กับ
ชาวบ้านให้ได้ตระหนกัถงึปัญหาทีพ่วกเขาควรมส่ีวนร่วมในการ
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หวงแหนและอนรุกัษ์ธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ของตวัเอง
 ตั้ งแต ่ฉบับเดือนมกราคม 2557 ลานนาโพสต ์  
ได้น�าเสนอข่าว จอกหูหนูรุกเข่ือนกิ่วลม จนส่งผลกระทบ
ต่อชาวบ้านในบริเวณเข่ือน และการท่องเท่ียว แพท่องเที่ยว
ต้องหยุดกิจการจอกหูหนูระบาดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  
จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม 2557 กรมชลประทานได้เปิดประตู
ระบายน�้า เพื่อระบายจอกหูหนูออกจากหน้าเขื่อน จากนั้นได้
ใช้เครือ่งจกัรกลตกัจอกออกจากเขือ่น การจัดการอย่างต่อเนือ่ง
ของกรมชลประทาน ซึ่งต่อมาจังหวัดล�าปาง โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้เดินทางมายังพ้ืนท่ี และได้เป็นผู้น�าในการสั่งการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ท�าให้ปัญหานี้คลี่คลายลงในที่สุด
 ผลจากการน�าเสนอโดยตระหนกัถงึคณุค่าข่าว จอกหหูน ู
รุกเขื่อนกิ่วลม จนน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา และการตื่นตัวของ 
ชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันก�าจัดจอกหูหนู ลานนาโพสต์
ได้กลายเป็นผู ้น�าในการน�าเสนอข่าวนี้ในระดับชาติ โดย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและข่าวสดได้ตีพิมพ์ข่าวนี้ในเวลาต่อมา 
รวมทั้งสื่อโทรทัศน์ผ่าน สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  
 ลานนาโพสต์ยงัคงเกาะตดิข่าว จอกหหูนมูหนัตภยัเงยีบ 
รกุเขือ่นกิว่ลม ต่อไป โดยทีย่งัมคีวามมุง่มัน่ในการน�าเสนอข่าว
ท่ีเกีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การก�าหนด
นโยบายข่าวท่ีพยายามสะท้อนปัญหาท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ 
ด้วยตระหนักในหน้าที่ของ ลานนาโพสต์ ในฐานะหนังสือพิมพ์
ชุมชน ที่มีส่วนรับผิดชอบชุมชนเช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆ  
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 คุณค่าของการเสนอข่าวจอกหูหนู มหันตภัยเงียบ 
รุกเขื่อนกิ่วลม คือการสร้างจิตส�านึกร่วมทั้งภาครัฐและ 
ประชาสงัคม ให้ได้ตระหนกัถงึปัญหาธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
รวมทั้งการตื่นรู ้ในปรากฏการณ์รอบตัวที่มองอย่างผิวเผิน 
อาจเห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบ
นิเวศและคุณภาพชีวิตในอนาคต
 ถึงแม้ยังต้องเฝ้าระวัง ปัญหานี้ต่อไป เพราะปัญหา 
จอกหูหนูคงไม่ได้หมดไปอย่างสิ้นเชิงในระยะเวลาอันสั้น 
แต่เมื่อความมุ ่งมั่นที่จะเสนอปัญหานี้ผ่านรูปแบบของข่าว 
คอลัมน์ บทความอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ปัญหาจอกหูหนู
จะเป็นเสมือน “สารตั้งต้น” ให้สื่อท้องถิ่นที่เคยละเลย ไม่ได้
ให้ความส�าคัญกับข่าวประเภทนี้ เริ่มมาน�าเสนอข่าวที่เป็น
สาระ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เช่นเดียวกับที่
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบางฉบับ ได้น�าเสนอข่าวนี้หลังจากลานนา
โพสต์ได้ตีพิมพ์ข่าวมานานหลายเดือน
 แผนฟ้ืนฟเูขือ่นกิว่ลมอย่างเป็นระบบ ด้วยการจดัการและ
การจัดสรรงบประมาณจ�านวนหนึ่งเพื่อการนี้  ก็เป็นผลมาจาก
การน�าเสนอข่าวของลานนาโพสต์ชิน้นี ้ ทัง้หมดนีส้ะท้อนให้เหน็
คุณค่าข่าวอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม บนพืน้ทีส่ือ่ท้องถิน่ 
โดยส่ือท้องถ่ิน เป็นจุดเปล่ียนส�าคัญในการสร้างข่าวคุณภาพ 
บนพื้นที่สื่อท้องถิ่น
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 ด้วยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ”  
เซกชั่น “โฟกัส :  สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม” ได้น�าเสนอข่าว  
“เพลงิไหม้บ่อขยะแพรกษา” อ.เมอืงสมทุรปราการ เมือ่กลางเดอืน 
มีนาคม 2557 ท�าให้เห็นปัญหาจากมลพิษขยะและการจัดการ
ที่ยังไม่เป็นระบบ และไร้ประสิทธิภาพ จึงได้รายงานพิเศษเพื่อ
น�าเสนอปัญหาขยะในภาพรวม
 จากการตรวจสอบผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ประชาชน เอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบดูแล
ปัญหาขยะโดยตรง นอกจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยเฉพาะกบับ่อขยะซึง่กระจายอยูต่ามพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ  
ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ด�าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และกฎหมายน้ัน ไม่เพียงส่งผลให้ขยะมูลฝอยสะสมเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนเข้าขั้น “วิกฤติขยะล้นประเทศ” เท่านั้น
 ทว่าการจัดการที่มีป ัญหาก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม ทัง้อากาศ น�า้ และดนิปนเป้ือนสารพษิจากมลูฝอย
ประเภทต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในขยะชุมชน
 ที่ส�าคัญมลพิษท่ีปนเปื ้อนอยู ่ในขยะชุมชน ส่งผล 
ต่อสุขภาพอนามัยประชาชน โดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะ โดยเฉพาะชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่ 
บ่อขยะนัน้ๆ ซึง่วกิฤตขิยะทีเ่กดิขึน้นัน้ท�าให้รฐับาลต้องประกาศ
ให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาตทิีต้่องจดัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 จากสภาพปัญหาขยะทีเ่กดิขึน้ กองบรรณาธกิารกรงุเทพ
ธรุกจิ พบว่า “ขยะอิเล็กทรอนกิส”์ หรือซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้า ซึง่จดัเป็น “ของเสยีอนัตราย” ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ ตูเ้ยน็ 
หลอดไฟ สายไฟฟ้า แผ่นวงจร ไปจนถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์มอืถอื แทบ็เลต็ สมาร์ทโฟน ซึง่เป็นผลพวงจากกระแส
บรโิภคนยิมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ มรีุน่ใหม่ๆ ผลติออก
มาอยู่ตลอดเวลา เมื่อเปลี่ยนของใช้ให้ทันสมัยของเก่าก็กลาย
เป็นขยะถูกทิ้งปะปนมากับขยะชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน
 สิ่งท่ีเป็นประเด็นร้ายแรงคือ ขยะประเภทนี้เต็มไปด้วย
สารตะกั่ว ปรอท ทองแดง ฯลฯ เป็นโลหะหนักที่พิษร้ายแรง 
แต่สภาพความเป็นจริงคือ “ซาเล้ง” หรือคนเก็บของเก่า เข้าไป
คัดแยกเพื่อน�าวัสดุที่มีมูลค่า เช่น ทองแดง ตะกั่ว โดยวิธีการที่
ไม่ถูกต้อง เช่น เผา ใช้กรดกัด เป็นต้น ท�าให้สารพิษปนเปื้อน

พิษ ขยะไฮเทค

อยูใ่นกองขยะ ซึมลงสูผิ่วดนิและแหล่งน�า้ใกล้เคียงซ่ึงก่อให้เกดิ
โรคร้ายในคนที่สัมผัสใกล้ชิดตามมา
 ผลพวงที่ตามไม่เพียงสร้างภาวะในการเยียวยาความ 
เสียหายด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นปัญหาเชิง
สงัคมเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อเภาคเศรษฐกจิการลงทนุ และ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติชนิดท่ีเราอาจคาดไม่ถึง 
ได้ด้วย
 ด้วยเหตนุีก้องบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ จงึ
เข้าไปเสาะแสวงหาข้อมูลที่เก่ียวข้องมาน�าเสนอเพื่อสะท้อนให้
เหน็ถึงความร้ายแรงของปัญหาทีมี่ต่อประชาชน รวมทัง้กระตุน้
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส�าคัญต่อการเร่งรัด
หาแนวทาง และมาตรการต่างๆ มารองรบัเพือ่แก้ไขปัญหาและ
ป้องกนัไม่ให้ปัญหาลกุลาม จนส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต
 มกีารลงพืน้ทีต่รวจสอบของกรมควบคมุมลพษิ และการ
ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในทั้งในระดับพื้นที่่และระดับ
นโยบาย รวมท้ังการร่างกฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ
ระดับนโยบาย
 นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลเสนอเป็นรายงาน
พเิศษต่อเนือ่งหลายตอน โดยน�าเสนอข้อมูลเชงิลกึถึงวธิกีารขน
ย้ายซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ชุมชน บทเรียนปัญหา 
“ขยะไฮเทค” ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกุ้ยหยู ประเทศจีน ปัญหา
การลักลอบทิ้งขยะไฮเทคโดยแฝงมากับสินค้ามือสองซึ่งเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติประเภทหนึ่งที่นานาชาติให้ความส�าคัญ
 ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกฎหมาย “กรุงเทพ
ธุรกิจ” ได้ติดต่อน�าเสนอข่าวและรายงานพิเศษในประเด็น 
การยกร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่นๆ พ.ศ..... มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนการรับฟังความเห็นจนถึงร่างกฎหมาย
รายมาตราและเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนและเอกชน 
ซึ่งล่าสุดร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ 
กรมควบคุมมลพิษเพื่อเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมเตรียมน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม 
ขั้นตอนการออกกฎหมาย ซึ่งหลายฝ่ายเห็นพ้องต่อกันและ
พยายามผลักดันให้มีการประกาศใช้ให้ได้ภายในสมัยรัฐบาลนี้

ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้ด�าเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	ข่าวหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติ	และข่าวส่ิงแวดล้อมดีเด่น	ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล	“พิราบน้อย”	และประกวดสารคดีเชิงข่าว	“รางวัลริต้า
ปาติยะเสวี”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์และการท�าข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล	“พิราบน้อย”	และรางวัล	“ริต้า	 ปาติยะเสวี”	เป็น
ประจ�าทุกปี	การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจ�าปี	2556	ปรากฏผล	ดังนี้
 
	 รางวลัพริาบน้อย	ของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุการจดัประกวดและเงนิรางวลั
โดย	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�านวน	14	ฉบับ	จาก	13	
มหาวิทยาลัย	 ผลงานหนังสือพิมพ์ท่ีได้รับรางวัลดีเด่น	 ได้แก่	หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	 ของมหาวิทยาลัยบูรพา	ได้รับรางวัล
เงินสด	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	รางวัลชมเชยอีก	2	รางวัล	ได้แก่	หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	และหนังสือพิมพ์หอข่าว	 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ได้รับรางวัลเงินสด	 รางวัลละ	10,000	บาท	 พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ
 
	 รางวลัพริาบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏบิตัดิเีด่น	ในปีนีม้ผีลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	33	ข่าว	จาก	13	มหาวทิยาลยั	ผล
งานข่าวทีไ่ด้รบัรางวลัดเีด่น	ได้แก่	ข่าวธรุกจิเตมิเงนิมอืถอื	โดยหนงัสอืพมิพ์หอข่าว	จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	ได้รบัรางวลั
เงนิสด	15,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ		รางวลัชมเชยอกี	2	รางวลั	ได้แก่	ข่าวน�า้ท่วมแม่กลอง	โดยหนงัสอืพมิพ์จนัทร
เกษมโพสต์	จากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม	และ	ประเดน็ตัว๋ผีบอลระบาด	โดยหนงัสอืพมิพ์บณัฑิตย์โพสต์	จากมหาวทิยาลยั
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ได้รับรางวัลเงินสด	รางวัลละ	7,500	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

	 รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี	ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อร�าลึกถึงนางสาว	
รต้ิา	ปาตยิะเสว	ีอดตีนกัหนงัสอืพมิพ์ผูล่้วงลบั	มอบให้ส�าหรบัสารคดเีชงิข่าวฝึกปฏบิตัใินสถาบนัอดุมศกึษา	ในปีนีม้ผีลงานสารคดี
เชิงข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	38		ชิ้น	จาก	14	มหาวิทยาลัย	ในปี	2556	คณะกรรมการตัดสินรางวัล	ได้เพิ่มรางวัลให้จากเดิม
ที่มีเพียงรางวัลดีเด่นเพียงรางวัลเดียว	เป็นรางวัลชมเชยอีก	2	รางวัล		ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่		สารคดี
เชิงข่าว	“ป่าคือเรา	 เราคือป่า”	โดย	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	จากมหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	5,000	บาท	 พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ	 รางวัลชมเชยอีก	2	รางวัล		 ได้แก่	สารคดีเชิงข่าว	“บ้านปลา	 ธนาคารปู”		โดย	 หนังสือพิมพ์รังสิต	จาก
มหาวิทยาลัยรังสิต	และสารคดีเชิงข่าว	“แมลงปอ	 คะน้า	 และสารเคมี”		โดย	 หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน	จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

	 รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น	 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	 33	 ข่าว	 จากหนังสือพิมพ์	 14	
มหาวิทยาลัย	 ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น	 ได้แก่	ข่าว	 “เทรนด์ฮิต	 กินข้าว	 ชมสัตว์”	 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	ได้รบัรางวลัเงนิสด	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	และรางวลัชมเชย	2	รางวลั	ผลงานข่าวสิง่แวดล้อมที่
ได้รบัรางวลัชมเชย	ได้แก่	ข่าว	“ขยะตดิเชือ้	ในรัว้สวนสนุนัทา	จากหนงัสอืพมิพ์ก�าแพงแดง		จากมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา	
และ	 ข่าว	“แห่สร้างฝายชะลอน�้า	หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ได้รับรางวัลเงินสด	5,000บาท	 พร้อมโล่
ประกาศเกียรติคุณ

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี 

ประจำาปี 2556

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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หลักการและเหตุผล
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดท�า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา	 เป็นเครื่องมือและกระบวนการในการช่วยให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์และ
หลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง	 มีความเข้าใจบทบาทและภารกิจที่แท้จริงของนักหนังสือพิมพ์มากขึ้น	 จึงเห็นสมควรให้
มีการประกวดรางวัล	 ‘พิราบน้อย’	จึงได้เริ่มด�าเนินโครงการตั้งแต่ปี	2536	ควบคู่ไปกับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ‘นักข่าว
พิราบน้อย’	
	 ปีการศกึษา	2557	สมาคมฯ	ยงัเหน็สมควรเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบตับินเวบ็ข่าวสามารถส่งประกวดในกลุม่เดยีวกันกบัข่าว
จากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
	 2.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 3.	เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล 
	 1.	หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	(ฉบับพิมพ์หรือ	Portable	Document	Format:	PDF	file	ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์)	
ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 	 	 1.1	ดีเด่น		 เงินรางวัล		 20,000		 บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ
	 	 	 1.2	ชมเชย	2	รางวัล		 เงินรางวัลละ		 10,000		 บาท		 พร้อมโล่เกียรติยศ	
	 2.	ข่าวฝึกปฏิบัติ	(ข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวออนไลน์)	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 						 2.1	ดีเด่น		 เงินรางวัล		 15,000		 บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ
	 	 	 2.2	ชมเชย	2	รางวัล		 เงินรางวัลละ		 7,500		 บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ
	 3.	ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	(ข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวออนไลน์)	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 						 3.1	ดีเด่น		 เงินรางวัล		 10,000		 บาท		 พร้อมโล่เกียรติยศ
	 						 3.2	ชมเชย	2	รางวัล		 เงินรางวัลละ		 5,000		 บาท		 พร้อมโล่เกียรติยศ	
	 4.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	‘รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี’	
	 						 4.1	ดีเด่น		 เงินรางวัล		 10,000		 บาท		 พร้อมโล่เกียรติยศ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2557
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หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
     1.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)
	 	 	 (1)	บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
	 	 	 (2)	ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
     1.2 การวางแนวคิดเนื้อหาสาระ (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	ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน
	 		 	 (4)	แบบแผน	(Stylebook)		 				
      1.5 มีความเป็นธรรม และจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)
	 	 	 (1)	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม	
	 	 	 (2)	ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
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
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    2.4  มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
	 	 	 (1)	ส�านึกในจริยธรรม
	 					 (2)	สะท้อนความรับผิดชอบในการน�าเสนอ
3. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
	 				3.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
	 				3.2	พิจารณาผลกระทบในการน�าเสนอด้านสิ่งแวดล้อม	
4. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ 
	 	 4.1	มุมมองการน�าเสนอ	(Point	of	views)
	 	 4.2	ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
	 	 4.3	เนื้อหาและประเด็นในการน�าเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
	 	 4.4	น�าเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
	 	 4.5	น่าสนใจชวนติดตาม
	 	 4.6	ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่น�าเสนอ				

การส่งผลงานเข้าประกวด
						1.	ต้องเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	ข่าวฝึกปฏิบัติ	ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	ที่จัดท�าขึ้นเพื่อ
การศึกษาในหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง	1	มกราคม	2557	-	5	กุมภาพันธ์	2558	กรณี
ผลงานท่ีส่งประกวดจากสิง่พมิพ์ฝึกปฏบิตัอิืน่	เช่นวารสารหรอืนติยสาร	ต้องระบวุนัทีพ่มิพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกบัเงือ่นไขเวลาที่
ก�าหนด
				 2.	หนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม	และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม	แต่แปลงเป็น	PDF	file	โดยไม่มีการตีพิมพ์	แต่ได้
น�าขึ้นเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต	ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	1	ฉบับ	ฉบับละ	11	ส�าเนา	พร้อมบทคัดย่อเป็นค�าอธิบายเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
						3.	ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	รวมกันแล้ว	ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	3	เรื่อง	โดยจัดท�าส�าเนา
เรื่องละ	11	ส�าเนา
	 4.	กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า	1	ประเภท	เช่น	ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ	และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	จะต้องท�าแฟ้มส�าเนา
แยกต่างหาก	ส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
	 5.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	3	 เรื่อง	 เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	หรือสิ่งพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติอื่นที่จัดท�าขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น	โดยจัดท�าส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
						6.	ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	
10300	โทรศัพท์	0-2668-9422	ภายในวันศุกร์ที่	6	กุมภาพันธ์	2558	เวลา	18.00	น.	หากเกินกว่าเวลาก�าหนด	ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับพิจารณาในทุกกรณี	กรณีส่งทางไปรษณีย์	จะดูตราประทับต้นทางภายในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2558	

การตัดสิน
	 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์	10	คน				

การประกาศผล
	 ประกาศผลการตดัสนิและมอบรางวลัจะมขีึน้ในวนัพธุที	่4	มนีาคม	2558	อนัเป็นวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(ตรงกับวันหยุดมาฆบูชา)	 	 	

	 	 	 	 	 ประกาศมา	ณ		วันที่	14	มกราคม	2558
	 	 	 	 	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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 สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย แต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิรางวลัอศิรา อมนัตกลุ ประเภท  “ข่าวยอดเยีย่ม” 
ประจ�าปี 2557  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้ 

1.	นายประดิษฐ์	เรืองดิษฐ์	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ประธาน
2.	ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุลหรือผู้แทน	 	 กรรมการ
3.	นางสาวนงค์นาถ	ห่านวิไล	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ
4.	นายพรชัย	ปุณณวัฒนาพร	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ	
5.	นายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ
6.	นางฐิติวรรณ	ไสวแสนยากร	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ	
7.	นายบรรยงค์	สุวรรณผ่อง	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 กรรมการ
8.	ดร.สุดารัตน์	ดิษยวรรธนะ	จันทราวัฒนากุล		 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์		กรรมการ
9.	ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 กรรมการ
10.	ผศ.ดร.อรทัย	ก๊กผล		 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 กรรมการ
11.	ดร.วิษณุ	วงศ์สินศิริกุล																		 คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์					 กรรมการ
12.	นายสกุล	บุณยทัต	 นักวิชาการอาวุโส	 กรรมการ	
13.	นางสาวชุติมณฑน์	ศรีข�า	 เลขาธิการ	สมาคมฯ		 กรรมการ
	 	 	 และเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2557 

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท  “ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2557  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้ 

1.	นายมานพ	ทิพย์โอสถ	 อุปนายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ประธาน
2.	ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุลหรือผู้แทน	 กรรมการ	
3.	นายสุรินทร์	มุขศรี	 หนังสือพิมพ์มติชน	 กรรมการ
4.	นายเสด็จ	บุนนาค	 เนชั่นทีวี	 ที่ปรึกษา
5.	นายนิวัติ	กองเพียร	 คอลัมนิสต์	อาวุโส	 กรรมการ
6.	นายอภิชัย	รุ่งเรืองกุล	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 กรรมการ
7.	นายทิววัฒน์	ภัทรกุลวณิชย์	 การ์ตูนนิสต์	อิสระ		 กรรมการ
8.	นายสายัณห์	พรนันทรัตน์	 อดีตช่างภาพ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	 กรรมการ
9.	นายสมาน	สุดโต	 กรรมการจริยธรรม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 กรรมการ	
10.	นายวัสยศ	งามข�า	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ	 กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2557

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข่าวประเภท 
“ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” ประจ�าปี 2557 ดังนี้

1.	นายวิทยา	ปะระมะ	 กรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม			 ประธานกรรมการ
2.	นางสาวตติกานต์	เดชชพงศ์	 กรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 กรรมการ
3.	นางจงรักษ์	ฐินะกุล	 ผอ.กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม	กองส่งเสริมและเผยแพร่	 กรรมการ
	 	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.	ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	 คณะนิเทศศาสตร์	ม.หอการค้าไทย	 กรรมการ
5.	ผศ.รุจน์		โกมลบุตร	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		ม.ธรรมศาสตร์	 กรรมการ
6.	นางสาวสุกรานต์		โรจนไพรวงศ์				 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง		 กรรมการ
		 	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	 					
7.	นายสุรชัย	ตรงงาม	 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 กรรมการ	 	
   

คณะกรรมการตัดสินประกาศรางวัล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข่าวประเภท
“ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น”	ประจ�าปี	2557	ดังนี้

1.	นายวิทยา	ปะระมะ	 กรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม			 ประธานกรรมการ
2.	นางสาวตติกานต์	เดชชพงศ์	 กรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 กรรมการ
3.	นางจงรักษ์	ฐินะกุล	 ผอ.กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม	กองส่งเสริมและแผยแพร่
	 	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		 กรรมการ
4.	ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	 คณะนิเทศศาสตร์	ม.หอการค้าไทย	 กรรมการ
5.	ผศ.รุจน์	โกมลบุตร	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	ม.ธรรมศาสตร์	 กรรมการ
6.	นางสาวสุกรานต์	โรจนไพรวงศ์				 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง		 กรรมการ
	 	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)					
7.	นายสุรชัย	ตรงงาม	 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 กรรมการ

คณะกรรมการตัดสินประกาศรางวัล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2557

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ลำาดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2556 ข่าว	“เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง	

2.5	ล้านตัน”	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ

2 2556 ข่าว	“ผ่าขบวนการทุจริต	ครูผู้ช่วย	

อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

3 2556 ข่าวกระชากหน้ากาก	ต�ารวจร่วม

ขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

4 2555 ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น	จ�าน�าข้าว

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

5 2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต	โกงสอบ

ต�ารวจครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

6 2555 มหากาพย์อาชีวะทุจริตครุภัณฑ์	5.3	

พันล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

7 2554 ข่าวทวงสิทธิ	10	ล้านคนลดเหลื่อมล�้า

ระบบสุขภาพ

ข่าวดีเด่น	

(ไม่มียอด

เยี่ยม)

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์

8 2554 ข่าวผ่า!!..เงื่อนง�าสัญญา ‘กสท’	เอื้อทรู  ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

9 2554 ข่าวเปิดโปงซื้อขาย	ป.บัณฑิต	ม.อีสาน

ตีแผ่	บิ๊กคุรุสภาฯ 

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

รางวัล “อิศรา อมันตกุล”  ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม
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10 2553 ข่าว	จีที	200	ไม้ล้างป่าช้า...	พันล้าน	 ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

11 2553 ข่าว	เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทย

ขวางนักการเมืองใช้	อ�านาจมิชอบ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

12 2553 ข่าว	เปิดโปงก๊วนการเมือง	รุม	

“เขมือบ”	สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล		

รักษาผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

13 2552 ข่าว	เปิดโปงทุจริตพอเพียง	ยับยั้งแผน

รุมทึ้งไทยเข้มแข็ง	สธ.

ข่าวดีเด่น

(ไม่มี

ยอดเยี่ยม)

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

14 2552 ข่าว	เปิดโปง	รพ.	โกงเงินแสนล้าน	

สปสช.	ตีแผ่ปัญหาเบิกค่า	“สเต็นท์”	

เกินจริง	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

15 2552 ข่าว	“มลพิษมาบตาพุด	จุดเปลี่ยน

อุตสาหกรรมไทย”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ

16 2551 เปิดโปง	อบจ.ทั่วประเทศฮั้วเอกชน

ทุจริต	ซื้อต�าราห่วยแจกโรงเรียน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

17 2551 ติดเกม-คลั่งเกม	!!	ปัญหา	“ตาบอด

คล�าช้าง”	ธุรกิจหมื่นล้าน..ยิ่งแก้ยิ่งตัน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

18 2551 วิกฤตซับไพรม์	วิกฤตโลก	เศรษฐกิจ

ไทยท่ามกลางความเสี่ยงจากหายนะ

แห่งศตวรรษที่	21	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

19 2550 ข่าว	‘ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสน

ล้าน	ชักหัวคิว	ปั้นราคาที่ดิน	ประโยชน์

ทับซ้อน	เชือดวัฒนา	เมืองสุข	–	

บิ๊กเคหะฯ	กับพวก’	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

20 2550 ข่าว	“เจาะทุจริตกองทุน	4	แสนล้าน	

ปลุกปฏิรูประบบประกันสังคม”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน	

21 2550 ข่าว	“ซีแอล	:	นโยบายอุ้มผู้ป่วย	ตีแผ่

ธาตุแท้ธุรกิจยาข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์

22 2549 ข่าว	“ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ชินวัตร	

ขายหุ้น	ชินคอร์ป	73,000	ล้าน”	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
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23 2549 ข่าว	“เปิดโปงแก๊งมาเฟียโลก	

“แบนดิโดส”	ยึดเกาะสมุยฟอกเงิน	

เลี่ยงภาษี	- เชิดนอมินีฮุบธุรกิจ”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

24 2549 ข่าว	“บูรณาโกงรถดับเพลิง	6800	ล้าน” ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

25 2548 ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น...สินบน

ข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

26 2548 ข่าวทุนยักษ์	กว้านที่ฮุบป่า	ชุมพร-

ราชบุรี	ปั๊ม	น.ส.	3	ก.	พิสดาร	หมื่นไร่

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

27 2548 ข่าวช�าแหละอาณาจักร	“ปิคนิค”	

ขุมทรัพย์	“ลาภวิสุทธิสิน”	สู่เวที

การเมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

28 2547 เจาะขบวนการซุก	“ไข้หวัดนก” ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

29 2547 เปิดโปงข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่ว

วิกฤตศรัทธาการศึกษาไทย

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

30 2547 คืนอิสรภาพผัว-เมีย	สารวัตรขังเถื่อน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

31 2546 แกะรอยหมอผัสพรหาย…	ลากหมอ

วิสุทธิ์สู่แดนประหาร

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

32 2546 โค่น	อัศวเหม	ดับ	พูนผล	ซุกทรัพย์สิน	

435	ล้าน	แจ้งเท็จ	ป.ป.ช.

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

33 2546 เปิดโปงขบวนการอุ้มลากูน่าฮุบที่เหมือง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ

34 2545 ทลายวงจรอุบาทว์		ทุจริตหัวคิว

แรงงาน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

35 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน	:	

บทสะท้อนความผิดพลาดและ

การทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

36 2545 คอรัปชั่นบูรณาการ...	โกงนมเด็ก ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

37 2544 คดีประวัติศาสตร์	:	บทสะท้อนความ

ล้มเหลวในการป้องกันอุบัติภัยจาก

สารเคมี

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์
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38 2544 ทลายขุมข่ายผลประโยชน์	การบินไทย

ซื้อโบอิ้งแพง	ขบวนการเขมือบ

ตั๋วรัฐเสียหายหมื่นล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

39 2544 ศึกแย่งชิงพันธุกรรมข้าวหอมมะลิ

โจรสลัดชีวภาพในคราบเพื่อนที่แสนดี

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

40 2543 คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน	พิสดารแจ้งเท็จ	

ป.ป.ช.

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

41 2543 เจาะเครือข่ายขบวนการ	นางเลิ้ง	

ปั้นสัญญาเงินกู้เท็จ	45	ล้าน	

อวสาน	พล.ต.สนั่น	ขจรประศาสน์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

42 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์	60 ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

43 2542 ผ่าจรรณยาบรรณหมอขบวนการ

ซื้อขายไต

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

44 2542 ผ่าอาณาจักรธรรมกาย	วิกฤตไทยร้าย

แรงกว่าที่คาดคิด

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่ง

ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

45 2542 เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

46 2541 โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข	

1,400	ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

47 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

48 2541 ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ

49 2540 เปิดโปงขบวนการการเมือง-

ข้าราชการเขมือบงบแห่งประเทศไทย	

คอมพิวเตอร์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

50 2540 เปิดโปงขบวนการผลาญป่าวังน�้าเขียว

กินเงียบแผ่นดินของชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

51 2540 ล้มขบวนการงาบปุ๋ย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

52 2539 ทลายขบวนการนักธุรกิจการเมือง

กลุ่ม	16	ผลาญเงินบีบีซี	80,000	ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

53 2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน	คร่าชีวิต

ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

54 2539 พระยอดชัดสังหารโหด

แหม่มสาวโจแอน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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55 2538 ทลายขบวนการยาม้า	ปลุกส�านึกไทย

ต้านภัยยาม้า

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

56 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

57 2538 ขจัดยอดมารศาสนา-ยันตระ-พุทโธ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

58 2537 คดีประวัติศาสตร์อุ้มฆ่า	2	แม่ลูก

ตระกูลศรีธนะขัณฑ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ข่าวสด

59 2537 เปิดโปงขบวนการ	ส.ป.ก.	อัปยศ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

60 2537 อมหัวรถจักร ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

61 2536 เปิดโปงขบวนการผลาญงบประมาณ	

5	แสนล้าน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

62 2536 วิกฤตสวนลุมพินี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

63 2535 เสี่ยสองปั่นหุ้น ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

64 2535 นาทีจับจ�าลอง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

65 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

66 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวการเมือง

ดีเด่น

การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

67 2534 สิทธิบัตรยา	การยอมจ�านนของ

รัฐบาลไทย

ข่าวเศรษฐกิจ

ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

68 2534 มหันตภัยรถตู้	คร่าชีวิตเด็กอนุบาล ข่าวปัญหา

สังคมดีเด่น

ปัญหาสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

69 2533 สวนป่ากิตติ	อีกเหลี่ยมของนักการเมือง

ที่ไม่รู้จักพอ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

70 2533 ถลกคราบนักบวชปลิ้นปล้อน	โล้นนิกร ข่าว

อาชญากรรม

ดีเด่น

อาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

71 2533 เบื้องหลังความล้มเหลวของการประชุม

เกตต์

ข่าวเศรษฐกิจ

ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

72 2532 ทลายแก๊งมารศาสนา ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

73 2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า

74 2530 ทลายแก๊งมาเฟีย	ทุจริตเครื่องราชฯ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

75 2529 เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถื่อน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า
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76 2528 สัญญาทาส	ไทยอีอีซี ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน	

(แต่มติชนไม่ขอรับ

รางวัล	เพราะมีการ

ทักท้วงคณะกรรมการ

ตัดสินข่าวของมูลนิธิ

อิศราฯ	ว่าไม่มีการ

พิจารณาอย่างรอบด้าน	

และให้รางวัลแก่ข่าวนี้	

โดยยื่นหนังสือให้กับ

คุณวิภา	สุขกิจ)

77 2527 รอยเปื้อนในวงการศึกษา ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

78 2526 ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ	สป.จังหวัด ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นางอัมพา

สันติเมทนีดล	

หนังสือพิมพ์มติชน	

79 2525 วิสามัญฆาตกรรม	7	ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสมบัติ		คูณสมบัติ	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

80 2524 ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมอัยการ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายรุ่งเรือง		ปรีชากุล	

หนังสือพิมพ์มติชน	

81 2523 เผชิญหน้า	ขจก. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายตุลย์		ศิริกุลพิพัฒน์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

82 2522 ทุจริต	รพช. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายตุลย์		ศิริกุลพิพัฒน์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

83 2521 ฆ่าพระนักสู้ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายโสภณ		ศิริกุล

พิพัฒน์	และนายเดช	

คฤหเดช	หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์	

84 2520 การท�าเหมืองแร่ในทะเล ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิชัย		หมีขยัน	

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ		

85 2519 ไม่มีผลงานข่าวใด

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล  

86 2518 การโค่นท�าลายป่าเขาสอยดาว ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุวัฒน์		เก็จจินดา	

หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	
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87 2517 นาทราย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายปรีชา		แสงอุทัย	

หนังสือพิมพ์

ประชาธิปไตย	

88 2516 ฆ่าเพื่อน	อ.ส.	8	ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายนิตย์		จอนเจิดสิน	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

89 2515 ขังลืม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายน้อย		ทรัพย์

พอกพูน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

รางวัล “อิศรา  อมันตกุล”  ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม

ลำาดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2556 “น�้าใจ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายกิตติพงษ์		มณีฤทธิ์		

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์์

2 2556 “ลูกห่วงแม่” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวรวิทย์	พุ่มพวง	

หนังสือพิมพค์มชัดลึก

3 2556 “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์	กตัญญู	

หนังสือพิมพบ์างกอกโพสต์

4 2556 “ให้ก�าลังใจ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอภิชิต	จินากุล	

หนังสือพิมพบ์างกอกโพสต์

5 2556 “ตื้บน่วม” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายศาสนะ	ศิริลาภ	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

6 2555 “กว่าจะได้ภาพ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสันติ 	เต๊ะเปีย

หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการรายสัปดาห์ 

7 2555 “สยบคลั่ง	1” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกัมปนาท	ละออง		

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

8 2555 “ล้านเสียง

ส�าเนียงเดียว	

ทรงพระเจริญ”

ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสิทธิกร	วงศ์วุฒิอนันต์		

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

9 2555 “ตัวลอย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภักดี	สุขเพิ่ม	

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

10 2555 “กระเจิง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภมร	มานะพรชัย	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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11 2554 “รื้อบิ๊กแบ๊ก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรเชษฏ์	วัชรวิศิษฏ์	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

12 2554 “ไปด้วยกัน” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฐ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ	

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

13 2554 “รออยู่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกุลพันธ์	ศิริพิมพ์อัมพร	

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 

14 2553 “คนเครียดหมาเครียด”	 ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสันติ		เต๊ะเปีย	

หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ	

15 2553 “รับ	เละ”	 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ
นายชนัสถ์	กตัญญู		

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

16 2553 “หนี	ตาย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ
นายชัยชนะ		เขียวแก้ว		

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

17 2552 “ไล่ขวิด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายไชยวัฒน์		สาดแย้ม		

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		

18 2552 “สงครามกลางเมือง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ
นายภานุมาศ		สงวนวงษ์		

หนังสือพิมพ์มติชน

19 2552 “คลายหนาว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ
นายภวัต		เล่าไพศาลทักษิณ		

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		

20 2551 “ม็อบเดือด”	 ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสรวิทย์	จ�านงฤทธิ์		

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

21 2551 “กระจกกระจาย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายบุญนาค	แสงเจือ	

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

22 2551 “น�้าตาอาลัย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฏฐ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ	

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

23 2551 “นาทีเดือด”	 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนพพร	ชวนภิรมย์		

หนังสือพิมพ์มติชน

24 2550 “ประจัญบาน” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายอร่าม	ทรงสวยรูป	

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน	

25 2550 “หวาดเสียว” ภาพข่าวชมเชย	1 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ
นายชัยพินธ์	ขัตติยะ	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

26 2550 “ทารกน้อยอายุ

ประมาณ	1	เดือน”

ภาพข่าวชมเชย	2 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ
นายจรูญ	ทองนวล	

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	

27 2550 “ย่างสด	2” ภาพข่าวชมเชย	2 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ
นายอะหมัด	รามันห์สิริวงศ์	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

28 2549 “แผ่นดินเดือด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
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29 2549 “ทหารรักษาการณ์” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฎ์ฐิติ		อ�าไพวรรณ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30 2549 “เหินเวหา” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิชาตรี		ทับดวง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

31 2549 “พ่อของลูก” ภาพขา่วเกยีรติคณุ สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนันทสิทธิ์	นิตย์เมธา

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

32 2548 “โถลูก	1” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวรพงษ์		เจริญพล

หนังสือพิมพ์มติชน

33 2548 “มิตรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวีระยุทธ		แสงโนรี

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

34 2548 “นาทีชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายเฉลิมศรี		บรรณทอง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

35 2547 “นาทีชีวิต	3” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรเชษฎ์	วัชรวิศิษฎ์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์			

36 2547 “ลูกแม่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสรวิทย์		จ�านงค์ฤทธิ์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ			

37 2547 “ฮีโร่น้อย	1” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายพัชรพล		ปานรักษ์	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

38 2546 “สลายม็อบ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล	

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก			

39 2546 “จัดระเบียบ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรเชษฎ์		วัชรวิศิษฎ์	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

40 2546 “คืนสู่อิสรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนัทพล		ทิพย์วาทีอมร	

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก		

41 2545 ไม่มี ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล  

42 2545 “ชูก�าปั้นสู้” ภาพข่าวชมเชย	1 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรสีห์		อาศัยราษฎร์		

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

43 2545 “หนีไม่รอด” ภาพข่าวชมเชย	2 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธรรมศักดิ์		ทองจันทร์		

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

44 2545 “สิ้นอิสรภาพ” ภาพข่าวชมเชย	3 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ		ทองนวล		

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

45 2544 “แทบขาดใจ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายอนุชา		กมลาภิรมย์		

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

46 2544 “Risky	Ride” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์		พุ่มพวง		

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
47 2544 “Water	Wait” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์		พุ่มพวง		

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

48 2543 “หัวอกพ่อ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายภักดี	สุขเพิ่ม	

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
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49 2543 “สยบไอ้คลั่ง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุวสรรค์	ชมแก้ว	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

50 2543 “ขอชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไพฑูรย์		มนูญพงษ์พันธ์	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

51 2542 “ใจสลาย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายจิตติศักดิ์		ตรีเดช	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

52 2542 “หมากัดม็อบ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายชาญชัย		หล�าส�าเริง	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

53 2542 “เหตุการณ์น�้าท่วม	

จังหวัดจันทบุรี”

ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายไชยวัฒน์		พุ่มพวง		

หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

54 2541 “พิษยาอี” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายนิกูล		ก้วนเผ่า	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

55 2541 “เหาะนรก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายจักรี		ผดุงขันธ์	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

56 2541 “คลั่งยาบ้า” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ		ช่วยชูชาติ	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

57 2541 “ผักบุ้งเหินฟ้า” ภาพขา่วเกยีรติคณุ	 สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายสุวิทย์		สั่งสมธนะ	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

58 2540 “คลั่ง” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายกัณหา		สร้อยน�้า	

หนังสือพิมพ์มติชน	

59 2540 “ทะลุอก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายภานุวัชร์		ธีฑัมพร	

หนังสือพิมพ์มติชน	

60 2540 “เมาคลั่ง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายวิชาตรี		ทับดวง	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

61 2539 “ไม่ตาย

แต่คางเหลือง”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายณัฐวุฒิ		ศิริทรัพย์อนันต์	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

62 2539 “โอ๊ย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

น.ส.สุดารัตน์		งามพิรุณตระกูล	

หนังสือพิมพ์แนวหน้า	

63 2539 “ช่วยชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายสุทัศน์		บุญช่วยเหลือ	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

64 2538 “เสียดาย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายอภิชาติ		จินากุล	

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

65 2538 “คู่ทุกข์-คู่ยาก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายอภิชิต		จินากุล	

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

66 2538 “ทาสยาม้า” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่ง

ประเทศไทย

นายเมธี		เข็มวงศ์ทอง	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

67 2537 “สามัคคีบาทา” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายชยาทิต		ทิศาภาคย์	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
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68 2537 “ย่างสด” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายสุพจน์		พรภักดี	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

69 2537 “หมดตัวแล้ว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว

แห่งประเทศไทย

นายพะเยาว์		นาคาชล	

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

70 2536 “ไฟนรก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิฑูร		ค�าวิมาน	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

71 2534 “หวาด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายพิสันต์		ใจการุณ	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

72 2533 “ไฟการเมือง” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายโกศล		นาคาชล	

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

73 2531 “หนีสุดชีวิต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายเสรี	สุไลมาน	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

74 2530 “ผู้มาเยือน” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

75 2529 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายปรีชา		โพธิ์เล็ก	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

76 2528 “นาทีชีวิต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิเชียร		ยุทธวิบูลย์	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		

77 2527 “รอยเปื้อนที่	

ซอย	101/1”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวีระ		มูลสุข	

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	

78 2527 “คนมักง่ายจ�าไว้” ภาพข่าวชมเชย อิศรา		อมันตกุล นายสมคิด		เตชะสินธุ์	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

79 2526 “เหตุเกิดเพราะ

น�้าท่วม”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิชิต		สุขพัฒน์	

หนังสือพิมพ์มติชน	

80 2526 “ดังขาดใจ” ภาพข่าวชมเชย อิศรา		อมันตกุล นายนพพร		เจริญเปี่ยม	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

81 2525 “โธ่ลูกพ่อ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสมชาย		จันทร	

หนังสือพิมพ์ข่าวสด	

82 2524 “สัตว์นรก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวีรพงษ์		กวยะปาณิก	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

83 2523 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวัลลภ		คล้ายพงษ์	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

84 2522 “ช่วยผมด้วย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรศักดิ์		หาญพิชิต	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

85 2521 “เฮือกสุดท้าย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิโรจน์		มุฑิตานนท์	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

86 2520 “วายร้ายจนมุม” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายวิโรจน์		มุฑิตานนท์		

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
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ลำาดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2556 ข่าว	“พะเยาโมเดล”	ปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2 2556 ข่าว	ปลุกส�านึก	ล�าปาง	

ฟื้น	“แม่วัง”	สายน�้าแห่งชีวิต

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือลานนาโพสต์	

จ.ล�าปาง

3 2555 ข่าว	สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ	ยุติ

แจกเอกสารสิทธิที่ท�ากิน	2.5	แสนไร่

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

4 2554 “ต่อต้านถ่านหินที่ท่าทราย	

ชัยชนะที่แลกมาด้วยลมหายใจ

ทองนาค	เสวกจินดา” 

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

สยามรัฐ

5 2554 ข่าวเปิดโปงขบวนการรุกป่า	

สังคายนาวังน�้าเขียว	

คืนที่อยู่ให้กระทิง	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

6 2553 ข่าว	“วิกฤตต้นไม้ใหญ่”	มรดก

แผ่นดินหรือเอกชน	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก

87 2519 “ตอกอก” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายณัฐวุฒิ		ศิริทรัพย์อนันต์	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

88 2518 “ภัยยามวิกาล” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายประวิทย์		ศรีประภา	

หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

89 2518 “ระเบิดในสนามกีฬา

เชียงใหม่”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายประกิต		ปวรกุล

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

90 2517 “จลาจล

พลับพลาชัย”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสายัณห์		พรนันทรัตน์	

หนังสือพิมพ์เสียงใหม่	

91 2516 “เหตุการณ์	

14	ตุลาคม	

นาทีเลือดและน�้าตา”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุรินทร์		พนมเชิง	

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

92 2515 “ปฏิบัติการจองเวร” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายประสงค์		แฟงเอม	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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7 2553 ข่าวเถาวัลย์ถล่ม	ป่าแก่งกระจาน	

แก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับโลก	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

8 2553 ข่าวค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่	

มรดกโลก	ปลุกกระแสอนุรักษ์

ธรรมชาติ	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

9 2552 ข่าวดับแผนขุดทรายให้สิงคโปร์	

ปกป้องทรัพยากรมีค่าไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

10 2552 ข่าวมลพิษมาบตาพุด	จุดเปลี่ยน

อุตสาหกรรมไทย	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

11 2552 ข่าวค้านระงับสร้างรูปปั้นกวนอิม

รกุทีห่ลวง	บดบงัสะพานข้ามแม่น�า้แคว	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

12 2551 ข่าว“ตีแผ่ภัย	“ฝายแม้ว”	ทส.โหน

โลกร้อนผุดสิ่งแปลกปลอม

ในระบบนิเวศ

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

13 2551 ข่าวเปิดโปง	บุกรุกป่า	จ.สุพรรณบุรี	

ผวจ.เต้น	ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

14 2551 ข่าวสกัดแผนฮุบป่า	

เอกชนเช่าอุทยานแห่งชาติ

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

15 2550 ข่าว	“อ้างโครงการแก้น�้าท่วม	

รุมขยี้แม่ปิง”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

พลเมืองเหนือ	

(จ.เชียงใหม่)	

16 2550 ข่าว	“มหันตภัยร้าย!!!

มลพิษมาบตาพุด”	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจ

17 2550 ข่าว	“วิกฤติมลพิษ	มาบตาพุด” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ	

18 2549 ข่าว	“ตีแผ่แผนฮุบเกาะสมุย”	

รักษาป่าต้นน�้า-จัดระเบียบที่ดิน	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

19 2549 ข่าว	“คุ้มหรือไม่...?	บูมอสังหาฯ-	

ท่องเที่ยวสมุยตัวเร่งท�าลาย

สิ่งแวดล้อม”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ
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20 2549 ข่าพิทักษ์	“นีโม”	

อนุรักษ์ปลาสวยงามอยู่คู่ทะเลไทย

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

21 2549 ข่าแฉขบวนการค้าปลาสวยงาม

ส่งอควาเรียมยักษ์

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก

22 2548 ข่าว	“ปฏิบัติการทวงคืนป่ากะปง” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

23 2547 ข่าว	ตีแผ่สารพิษแคดเมียมที่	

“แม่ตาว”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

24 2547 ข่าว	สิทธิบัตร	โจรสลัด

ขโมยทรัพยากรไทย

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

25 2546 ข่าว	ส้มสายน�้าพิษ	:	อุตสาหกรรม

ใช้เคมีล้อมหมู่บ้าน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

26 2546 ข่าว	สวนส้ม	-	ดินแดงแห่งความกลัว ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์

27 2545 ข่าว	บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน	:	

บทสะท้อนความผิดพลาดและ

การทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

28 2544 ข่าว	คดีประวัติศาสตร์	:	บทสะท้อน

ความล้มเหลวในการป้องกันอุบัติภัย

จากสารเคมี

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

บางกอกโพสต์

29 2543 ข่าว	วิกฤตมลพิษฝั่งทะเลตะวันออก ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

30 2543 ข่าว	มฤตยูรังสีโคบอลต์	60 ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

31 2542 ข่าว	ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย	

ปลุกส�านึกสิ่งแวดล้อมไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน



171

32 2541 ข่าว	ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์	ตั้งงบ

ซ่อนเร้นปัญหาเทคนิค

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

33 2541 ข่าว	ผลาญป่าสาละวิน ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์

34 2540 ข่าว	เขมือบพื้นที่ชุ่มน�้าสามร้อยยอด ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์

35 2539 ข่าว	พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน	คร่าชีวิต

ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

36 2538 ข่าว	เปิดโปงแก๊งพราน	ซี	8	

ทลายเหมืองเถื่อนกลางป่าทุ่งใหญ่

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

37 2538 ข่าว	โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

38 2538 ข่าว	เบรกถมทะเลพัทยาใต้ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

39 2537 ข่าว	คว่�ากฎหมายถมทะเล	

เปิดทางงานแผ่นดิน

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

40 2537 ข่าว	ส.ป.ก.หลักเสื่อม		

หยุดขบวนการตัดป่าแจกเศรษฐี

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

41 2537 ข่าว	รณรงค์ปลุกจิตส�านึกกอบกู้

วิกฤตน�้า

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

42 2536 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

43 2536 ข่าว	ลักลอบเผาขยะสารพิษกลางป่า

อุทัยธานี

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

44 2536 ข่าว	มลพิษอุตสาหกรรมบาดแผล

เรื้อรังแห่งการพัฒนา

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน
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45 2535 ข่าว	มหันตภัยฝุ่นพิษ

โรงงานแม่เมาะ

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

46 2535 ข่าว	น�้าพองเน่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

47 2534 ข่าว	รีสอร์ทงาบเขาใหญ่ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

48 2534 ข่าว	ซีเกรทหมายเหตุคุณภาพชีวิต

ยุคนิกค์

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

49 2533 ข่าว	มหันตภัยเมืองชลบุรี	

อุตสาหกรรมพิษแน่นอิสเทิร์นซีบอร์ด

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายสัปดาห์

50 2532 ข่าว	ปัญหาการปล่อยน�้าเสียและ

สารพิษของโรงงานอาหารฉายรังสี	

การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า

สารคดีดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

51 2532 ข่าว	รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์

ด้านส่ิงแวดล้อม	ด้านทรัพยากรป่าไม้	

ด้านประชากร	ศิลปกรรม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวรพจน์		ณ	นคร	

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

รางวัล “พิราบน้อย”  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  ข่าวฝึกปฏิบัติ  

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ลำาดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภท
รางวัล

เจ้าของผลงาน

1 2556 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

2 2556 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 2556 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4 2556 ข่าวธุรกิจเติมเงินมือถือ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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5 2556 ข่าว	น�้าท่วมแม่กลอง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์

จันทรเกษมโพสต์			

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 2556 ข่าว	ประเด็นตั๋วผีบอล

ระบาด

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์		

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์

7 2556 ข่าว	“เทรนด์ฮิต	กินข้าว	

ชมสัตว์”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว		

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8 2556 ข่าว	ขยะติดเชื้อ

ในรั้วสวนสุนันทา

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพง

แดง			มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

9 2556 ข่าว	แห่สร้างฝายชะลอน�้า ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย		

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

10 2555 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

11 2555 หนังสือพิมพ์

จันทรเกษมโพสต์	

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

12 2555 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

13 2555 ข่าว	วิกฤติกระเป๋า	น.ร.ไทย	 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว		

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

14 2555 ข่าว	แฉภัยมืดสื่อออนไลน์

นักวิชาการแนะวัยรุ่น

สร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว		

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

15 2555 ข่าว	วิชาเรียนรวมล้มเหลว	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพแดง		

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา	

16 2555 ข่าว	ชูชัยบุรี	

ท�าลายวิถีอัมพวา	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

17 2555 ข่าว	แฟชั่นทารุณสัตว์

ตัดหู-หางสุนัข	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว		

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

18 2554 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

จ.เชียงใหม่
19 2554 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

20 2554 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	จ.ชลบุรี

21 2554 ข่าวผุดเว็บผลิตเอเยนต์

หวยใต้ดิน	หวังดึงวัยโจ๋

สร้างเครือข่าย 

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
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22 2554 ข่าวแฉขบวนการขโมย

ข้อมูลส่วนตัว	หลอก

เผยประวัติ	เร่ขายรายชื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

23 2554 ข่าว	ป.ตรี	8	พัน

ป.โท	3	หมื่น	แฉ	มช.รับจ้าง

ท�าตัวจบอื้อ	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

24 2554 ข่าว	“คดีฟ้องโรงงานน�้าตาล

วังขนายคดีเงียบ	5	ปี

ชาวบ้านโวยแต่โรงงาน

ยังเดินเครื่องฉลุย”	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อินทนิล		จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25 2553 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 2553 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

27 2553 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

28 2553 ข่าว	โวย	มรภ.สารคามรุกป่า

หนองโน	วุฒิฯจ้ีคืนชาวบ้าน			

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29 2553 ข่าว	หอพักเถื่อนรอบ

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	จาก	

มหาวิทยาลัยบูรพา

30 2553 ข่าว	ผลกระทบและ

การต่อต้านการจัดตั้ง

นิคมเหล็กฯ	จ.จันทบุรี 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	จาก	

มหาวิทยาลัยบูรพา

31 2553 ข่าว	ผลกระทบและ

การต่อต้านการจัดตั้ง

นิคมเหล็กฯ	จ.จันทบุรี 

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	จาก	

มหาวิทยาลัยบูรพา

32 2552 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

33 2552 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์		

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

34 2552 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	

35 2552 ข่าว	แฉแก๊งปั่นกระแส

ออนไลน์				

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว		จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

36 2552 ข่าว	การสรรหาอธิการบดี	

และเส้นทางการเรียกร้อง	

สิทธิเสรีภาพของ

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

ข่าวฝึกปฏบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	จาก

มหาวิทยาลัยบูรพา
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37 2552 ข่าว	ไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนา

ที่อยู่เหนือคุณธรรม	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม		จาก

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

38 2552 ข่าว	เทรนด์เลี้ยงปลาทะเล ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

39 2551 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

40 2551 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

41 2551 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42 2551 ข่าว	เตือนภัยคนใจบุญ	

แก๊งเรี่ยไรเกลื่อนเมือง

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

43 2551 ข่าว	ถังดับเพลิงหมดอายุ	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม		

44 2551 ข่าว	การจัดต้ังวินมอเตอร์ไซค์	

โดย	หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	

จาก	มหาวิทยาลัยบูรพา			

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

จาก	มหาวิทยาลัยบูรพา

45 2551 ข่าว	หวั่นบ่อเกลือโคกพระ

ท�าดินทรุด	อบต.	แฉเองมี

ชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม					

46 2550 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์ 	

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

47 2550 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

48 2550 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

49 2550 ข่าว	ลานกีฬา	กลางมลพิษ   	ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว-

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

50 2550 ข่าว	ตะลึง!	สารคาม-ยโสธร	

แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน 	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

51 2550 ข่าว	ไฮไฟล์(Hi5)พระสงฆ์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  	
52 2550 ข่าว	ลานกีฬา	กลางมลพิษ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
53 2549 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

54 2549 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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55 2549 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

56 2549 ข่าว	การติดตั้งเสารับ-ส่ง

โทรคมนาคมของบริษัท	ทรู

คอร์ปอร์เรชั่น	จ�ากัด	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	จาก

มหาวิทยาลัยบูรพา

57 2549 ข่าว	ชาวบ้านครวญ

น�้าประปาขุ่นแดงหวั่น

คุณภาพน�้าต�่ามาตรฐาน

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี	จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

58 2549 ข่าว	เตรียมจัดสัมมนาร้าน

ขายยาทบทวนจรรยาบรรณ

วิชาชีพขายยาคุมอันตรายให้

นักศึกษา		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

59 2549 ข่าว	แฟชั่นทรมานสัตว์ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

60 2548 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

61 2548 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

62 2548 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิยาลัยเชียงใหม่

63 2548 ข่าว	บุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	จาก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
64 2548 ข่าว	ไวน์คูลเลอร์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	จาก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

65 2548 ข่าว	ชาวบ้านครวญทนทุกข์	

10	ปี	น�้าเสียท่ากระสังข์	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์	

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา
66 2547 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

67 2547 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

68 2547 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	

69 2547 ข่าว	เรียกร้องสิทธิอัตราจ้าง

ชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

70 2547 ข่าว	เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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71 2547 ข่าว	ออกนอกระบบ

มหาวิทยาลัยบูรพา	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	ของ

มหาวิทยาลัยบูรพา

72 2547 ข่าว	เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

73 2546 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

74 2546 หนังสือพิมพ์คลื่นประชา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

75 2546 หนังสือพิมพ์อ้างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

76 2546 ข่าว	ชุมชนซาเล้ง ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

77 2546 ข่าว	ชุมชนซาเล้ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

78 2546 ข่าว	เปิดสัญญาทาส	จษ	-

บ.	ไทย	โฮมฟู้ด	ต้นเหตุ

อาหารแพง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

79 2546 ข่าว	แพทย์	มช.	ประท้วง

ทวงความยุติธรรม

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว		

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

80 2545 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

81 2545 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

82 2545 หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์		

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

83 2545 ข่าว	นักศึกษา-เยาวชน	คลั่ง

เกมออนไลน์	แร็คนาร็อก

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม		

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

84 2545 ข่าว	พร้อมหรือไม่

ที่จะย้าย	(ไม่)

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
85 2545 ข่าว	อธิการ	ม.อุบลแห่ง

ประเทศไทย	รับแก้

ผลวิจัยปากมูล

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

86 2545 ข่าว	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	

ย�่าอยู่กับที่

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์		

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

87 2544 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม

โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม



178

88 2544 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

89 2544 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

90 2544 ข่าว	มอญอพยพ

วอนขอสัญชาติ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา				

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

91 2544 ข่าว	ต่อต้านอธิการบดี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

92 2543 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

93 2543 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

94 2543 ข่าว	โรงอาหารมหาวิทยาลัย

เพื่อใครกันแน่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

95 2543 ข่าว	ทรท.	พร้อมแก้วิกฤต

หอมใหญ่	นักวิชาการ

ช�าแหละนโยบายพักหนี้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

96 2542 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

97 2542 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

98 2542 หนังสือพิมพ์รังสิต หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต

99 2542 ข่าว	ทุจริตการเลือกตั้งสภา

นักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

100 2542 ข่าว	จากมือชายสู่มือหมอ	:	

ทางเลือกนักศึกษาไทย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

101 2542 ข่าว	บ่อส่าเหล้า

ส่อเค้าอันตราย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์รังสิต	

มหาวิทยาลัยรังสิต		

102 2541 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

103 2541 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา
104 2541 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

105 2541 ข่าว	นักศึกษาแต่งงาน

เปิดเผย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	สถาบัน

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

106 2541 ข่าว	ลักลอบทิ้งขยะบน

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

107 2541 ข่าว	หลอกรับสมัครงาน

เกลื่อนกรุง	เตือนอย่า

หลงเชื่อ	กม.เอาผิดไม่ได้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

108 2541 ข่าว	ลักลอบทิ้งขยะบน

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ข่าวฝึกปฏิบัติ

สิ่งแวดล้อมดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

109 2540 หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

110 2540 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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111 2540 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

112 2540 ข่าว	เมรุก่อมลพิษ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ			

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

113 2540 ข่าว	เกษตรโหดประกาศตัด

รุ่นประจานน้องทั่ว	มช.

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

114 2540 ข่าว	ชาวบ้านสะบ้าย้อย

ต้านโรงงานไฟฟ้า

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

115 2540 ข่าว	เมรุก่อมลพิษ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น/เริ่มปีแรก

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	สถาบัน

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

116 2539 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

117 2539 ข่าว	ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้

นักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	สถาบัน

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

118 2539 ข่าว	แฉขบวนการค้า

กามน.ศ.ใช้เพจเจอร์-มือถือ

สั่งจอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ช้างแดง	

วิทยาลัยโยนก	

119 2539 ข่าว	เฉือนสนามบอลท�าที่

จอดรถ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

120 2538 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

121 2538 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

122 2538 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา
123 2538 ข่าว	ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

124 2538 ข่าว	ริชมอนเด้ลักลอบ

ท�าวิจัย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
125 2538 ข่าว	ชี้เหตุหมู่บ้านล่มสลาย

อวนรุนกวาดทรัพยากรเรียบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

126 2537 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

127 2537 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

128 2537 หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

129 2537 ข่าว	ธุรกิจบัตรปลอม	

เกลื่อนถนนข้าวสาร

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

130 2537 ข่าว	วิกฤตขยะในจังหวัด

เชียงใหม่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
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ลำาดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2556 สารคดีเชิงข่าว	

“ป่าคือเรา	เราคือป่า”

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์		

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 2556 สารคดีเชิงข่าว	

“บ้านปลา	ธนาคารปู”

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์รังสิต		

มหาวิทยาลัยรังสิต

3 2556 สารคดีเชิงข่าว	

“แมลงปอ	คะน้า	และสารเคมี”

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน		

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4 2555 สารคดีเชิงข่าว	ภาพสะท้อนคนงาน

ข้ามชาติ	..	เชียงใหม่	

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5 2555 สารคดีเชิงข่าว	น�้าตาจากมือหมอ		

เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 2554 สารคดีเชิงข่าว “คนลาวไร้รัฐ” สารคดีเชิงข่าวฝึก

ปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน 	จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 2554 สารคดีเชิงข่าว	

“Bikexenger	อาชีพพิทักษ์โลก”		

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์		

จาก	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

8 2554 สารคดีเชิงข่าว “ชาวบ้าน	

อ.บ้านค่าย	รวมกลุ่มต้านโครงการ

อุตสาหกรรมไออาร์พีซี”

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 	

จาก	มหาวิทยาลัยบูรพา

9 2553 สารคดี	เชิงข่าว	“พืชเศรษฐกิจ

ความมั่นคงทางอาหาร

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

10 2553 สารคดีเชิงข่าว	“คนไทยใจเกาหลี	

ฤาจะเป็นหมาลายเสือ”

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 	

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม	

รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี”  สารคดีเชิงข่าวฝึกปฎิบัติ

131 2537 ข่าว	ชาวน�้าพองวอนจริงใจ

แก้ปัญหา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

132 2536 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

133 2536 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

134 2536 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

135 2536 ข่าว	วิจัย	1	ปีหลังเหตุการณ์

มลพิษแม่เมาะ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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11 2553 สารคดีเชิงข่าว	

“เมื่อสนามเด็กเล่น..เป็นสนามม้า”	

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน 	จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

12 2552 สารคดีเชิงข่าว	“ภูทับฟ้า	

เมื่อชาวบ้านทวงภูเขาคืนจาก

เหมืองทอง”

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

13 2551 ข่าว	“วันนี้ของลุ่มน�้าสงคราม”	 สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 2550 สารคดีเชิงข่าว	“ฤาไม้มะดันจะสิ้น

ทามห้วยทับทัน”	

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15 2549 สารคดีเชิงข่าวเสียงร�่าไห้จาก

แม่น�้าชี	

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น
ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16 2548 ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี	

ความคุ้มค่าบนความเสี่ยง

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 2547 สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิ

ในความรักให้แก่เด็ก

สารคดีเชิงข่าว

ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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	 ทำ�เนียบน�ยกสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 1.		 นายกวี							 จงกิจถาวร	 พ.ศ.		2543,	2544
	 2.		 นายวีระ			 ประทีปชัยกูร	 พ.ศ.		2545,	2546
	 3.			นางผุสดี			 คีตวรนาฎ	 พ.ศ.		2547,	2548
	 4.		 นายภัทระ			 คำาพิทักษ์	 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

	 ทำ�เนียบน�ยกสม�คมนักข่�วแห่งประเทศไทย	

	 (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	ลาออกไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
	 	 นางสาววิภา	สุขกิจ	อุปนายก	รักษาการแทน)	
	 13.		นายกำาแหง			 ภริตานนท์	 พ.ศ.		2524,	2525
	 14.	 นายทัศน์					 สนธิจิตร	 พ.ศ.	 2526,	2527
	 15.		นางสาววิภา			 สุขกิจ		 พ.ศ.		2528,	2529
	 16.	 นายสำาเริง					 คำาพะอุ														 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
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	 ทำ�เนียบน�ยกสม�คมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

	 (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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ประก�ศสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง	แต่งตั้งกรรมก�รบริห�รสม�คมฯ	ประจำ�ปี	2557

	 คณะกรรมการบริหาร	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำาปี	2557	เมื่อวันอังคารที่	4	มีนาคม	2557	ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	1/2557	เมื่อวันอังคารที่	4	มีนาคม	2557 
ที่ประชุมมีมติกำาหนดตำาแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ	 เพื่อทำาหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ	 ตามข้อบังคับข้อ	 14	 หมวด	 6	 

ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 นายประดิษฐ์		 เรืองดิษฐ์	(บางกอกโพสต์)																									

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

	 นายวันชัย		 วงศ์มีชัย	(แนวหน้า)		 อุปนายกฝ่ายบริหาร	สมาคมฯ

	 ดร.สุรศักดิ์			 จิรวัสตร์มงคล	(เอเอสทีวีผู้จัดการ)	อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ

	 นายมานพ		 ทิพย์โอสถ	(บางกอกโพสต์)		 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ

	 นางสาวกรชนก		 รักษาเสรี	(เดอะเนชั่น)								 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ

	 นางสาวธนิตา					 อิสรา	(บ้านเมือง)							 เหรัญญิก	สมาคมฯ

	 นายไพรัช		 มิ่งขวัญ	(เดลินิวส์)									 นายทะเบียน	สวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมฯ

	 นางสาวชุติมณฑน์		 ศรีขำา	(บ้านเมือง)									 เลขาธิการ	สมาคมฯ

	 นายวัสยศ		 งามขำา	(บางกอกโพสต์)						 รองเลขาธิการ	ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ	สมาคมฯ

	 นางสาวนิภาวรรณ		 แก้วรากมุกข์	(กรุงเทพธุรกิจ)		 รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ

	 นายยุทธนา		 นวลจรัส	(เอเอสทีวีผู้จัดการ)		 กรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ

	 นายกานต์			 เหมสมิติ	(ไทยรัฐ)								 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมฯ

	 นายคเนศ		 จิรัษฐิติพงศ์	(แนวหน้า)						 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมฯ

	 นายสนธยา		 พิกุลทอง	(สยามรัฐ)										 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ

	 นางสาวตติกานต์			 เดชชพงศ์	(ไทยรัฐ)											 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ

สำารองกรรมการ

	 นางสาวมณีรัตน์			 ศิริปัญจนะ	(เดลินิวส์)		 นางสาวขวัญชนก			อดทน	(สยามรัฐ)

กรรมการควบคุมจริยธรรม

	 นายสมาน		 สุดโต	(โพสต์ทูเดย์)											 นายเรืองชัย		 ทรัพย์นิรันดร์	(มติชน)

	 นายบรรยงค์		 สุวรรณผ่อง	(อีคอนนิวส์)						 นายบุตรดา		 ศรีเลิศชัย	(เดลินิวส์)

	 นายสวิชย์		 บำารุงสุข	(สยามรัฐ)
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ประก�ศสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง		แต่งตั้งที่ปรึกษ�สม�คมฯ		ประจำ�ปี	2557

 คณะกรรมการบริหาร	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี	2557	เมื่อวันอังคารที่	4	มีนาคม	2557	ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	2/2557	เมื่อวันอังคารที่	4	มีนาคม	2557	
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา	ตามข้อบังคับข้อ	14	หมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ดังนี้
	 1.		 นายมานิจ				 สุขสมจิตร											 นายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2517,	2518)																			
	 2.	 นายพงษ์ศักดิ์			 พยัฆวิเชียร					 นายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2521)																																			
	 3.		 นายสุนทร			 ทาซ้าย																นายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2523)										
	 4.		 นางบัญญัติ			 ทัศนียะเวช								 นายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2534,	2535)																																																																							
	 5.		 นายสมหมาย			 ปาริจฉัตต์									 นายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2538,	2539)																																																																							
	 6.		 นางชุติมา		 บูรณรัชดา		 นายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2540,	2541)
	 7.		 นายกวี							 จงกิจถาวร											 นายก	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2542)
	 	 	 	 	 นายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2543,	2544)	
	 8.		 นายบัณฑิต			 รัชวัฒนะธานินทร์		 นายก	สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2531,	2532,	2534,	2535)
	 9.		 นายสมาน		 สุดโต	 	 นายก	สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2540)
	 10.		นายสุวัฒน์				 ทองธนากุล			 นายก	สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2541,	2542) 
	 11.		นายวีระ			 ประทีปชัยกูร									 นายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2545,	2546)
	 12.		นางผุสดี			 คีตวรนาฎ												 นายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2547,	2548)																											
	 13.		นายภัทระ			 คำาพิทักษ์							 นายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2549)	 																																			
	 14.		นางสาวนาตยา	 เชษฐโชติรส	 นายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2550,	2551)
	 15.		นายประสงค์		 เลิศรัตนวิสุทธิ์	 นายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2552,	2553)	
	 16.		นายชวรงค์		 ลิมป์ปัทมปาณี	 นายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2554,	2555)
	 17.		นางสาววิมลพรรณ	ปีตธวัชชัย		 อุปนายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2547)
	 18.		นางสาวบุญรัตน์	 อภิชาตไตรสรณ์	 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2552,	2553)
	 19.		นายดำาฤทธิ์		 วิริยะกุล	 	 อุปนายก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	(พ.ศ.	2541)
	 20.		นายอรุณ		 ลอตระกูล		 กรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ		
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2553,	2554)
	 21.		นายวีระศักดิ์		 พงศ์อักษร		 เลขาธิการ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2553)
	 22.		นางสาวอมรรัตน์		 มหิทธิรุกข์	 	 อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
	 	 	 	 	 (พ.ศ.	2555)
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ภาพบรรยายกิจกรรม 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2557
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว ประจ�ำป ี 2557 สมำคมนักข่ำว 
นกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัสถำบนัอศิรำ จดักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร
นักข่ำว ประจ�ำปี 2557  ขึ้นระหว่ำง วันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอำทิตย์ที่ 27 กรกฎำคม 
2557 ณ โรงแรมเดอะเบย์ววิ พทัยำ (The Bayview Pattaya) จงัหวดัชลบรุ ี โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรในวิชำชีพสื่อมวลชน โดยใช้ Role model ทั้ง
จำกผู้ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ ได้รับกำรยอมรับจำกกลุ่มวิชำชีพและผู้แทนจำกกลุ่ม 
นักวิชำกำรเพื่อปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมเป็นวิชำชีพและจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่ำว 
มีนักข่ำวเข้ำร่วมกำรอบรมจ�ำนวน 32 คน ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ฝ่ายวิชาการ
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว
พิราบน้อยรุ่น 17 เป็นโครงกำรต่อเนื่อง
จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 ซึ่งหำกนับถึงปัจจุบันมี
นักศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมกว่ำ 1,000 คน 
แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำร
พฒันำวชิำชพีสือ่สำรมวลชนด้ำนสิง่พมิพ์  
(Professional Development) ควำม 
รบัผดิชอบต่อจรยิธรรมในวชิำชพี (Ethics  
Responsibility) และแสดงควำมรบัผิดชอบ 
ต ่อสังคมในฐำนะองค ์กรเพื่อสังคม  
(Organizational Social Responsibility) 
ซ่ึงนักศึกษำที่เข้ำร่วมอบรมได้มีโอกำส
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทั้งกับเพื่อน
นกัศกึษำจำกต่ำงสถำบนัและแลกเปลีย่น
ประสบกำรณ์กับนักข่ำวรุ่นพี่ที่ท�ำงำนทั้ง
ในภำคสนำม และในส่วนของผู้บริหำร
งำนข่ำว อันเป็นกำรเตรียมพร้อมในกำร
เข้ำสู่วิชำชีพ นอกจำกนี้ยังเป็นกระบวน
กำรปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษำด้วย 
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ในรุ ่นที่ 17 มีนักศึกษำท่ีเรียนด้ำน
หนังสือพิมพ์จำกสถำบันอุดมศึกษำ
จำกทั่วประเทศเข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 
67 คน จำก 32 สถำบัน จัดอบรม
ระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี 30 ตุลำคม 
– วันอำทิตย์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2557   
ณ แคปปิตอล เจแอท เขำใหญ่จังหวัด
นครรำชสีมำ ได ้รับกำรสนับสนุน 
งบประมำณจำกบรษิทั ทร ูคอปอร์เรชัน่ 
จ�ำกัด มหำชน
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 กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรพฒันำทกัษะกำรจดัรำยกำรวทิยุ

สู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงมืออำชีพ สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์

แหง่ประเทศไทยรว่มกบัสถำนวีทิยแุหง่จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั จดั

อบรมเชิงปฏิบัติกำร “พัฒนำทักษะกำรจัดรำยกำรวิทยุสู่ประชำคม

อำเซียนอย่ำงมืออำชีพ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภำพ

ให้กับนักข่ำวทั่วไปในสื่อประเภทต่ำงๆ ที่สนใจต้องกำรพัฒนำ

ทักษะกำรจัดรำยกำรวิทยุ หรือนักจัดรำยกำรวิทยุรุ่นใหม่ที่สนใจ

พัฒนำตนเองเพื่อก่อนเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงมืออำชีพ จัด

ขึ้นระหว่ำงวันเสำร์ที่ 22 – วันอำทิตย์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2557 ณ 

อำคำรวิทยพัฒนำ ชั้น 7 สถำนีวิทยุแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 16 คน
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 รำชด�ำเนินเสวนำ เป็นโครงกำร

ที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 16 ซึ่งเป็น

ควำมริเร่ิมจำกสมยัทีน่ำยกว ีจงกจิถำวร เปน็

นำยกสมำคมนกัขำ่วแหง่ประเทศไทย (พ.ศ. 

2542) มเีป้ำหมำยในกำรพฒันำคณุภำพกำร

ท�ำงำนข่ำวให้มีคุณภำพและอยู่บนพ้ืนฐำน

ของข้อเท็จจริง  โดยมีกำรเชิญแหล่งข่ำวมำ

พบปะพูดคุยและตอบค�ำถำมนักข่ำว เพื่อ

เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระหว่ำง

นักข่ำวกับแหล่งข่ำวในประเด็นต่ำง ๆ ทั้ง

กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 ในป ีพ.ศ. 2557 ไดร้บักำรสนบัสนนุ

งบประมำณจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุน

กำรสร้ำงเสริม สุขภำพ (สสส.) ผ่ำนทำง

สถำบันอิศรำ มูลนิธิพัฒนำส่ือมวลชน

แห่งประเทศไทย ได้จัดรำชด�ำเนินเสวนำ 

ไป 7 จ�ำนวน
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 ห ้องเรียนสำธำรณะ เป ็น

กิจกรรมที่เน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และ

เทคนิค ทำงวิชำชีพสื่อมวลชน แก่

นักศึกษำจำกสถำบันต ่ำงๆ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระบวนกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเป็น

แรงจงูใจในกำรกระตุน้ให้นสิติ นกัศกึษำ

ด้ำนนิเทศศำสตร์ เข้ำมำท�ำงำนสื่ออย่ำง

เป ็นระบบภำยใต ้กรอบกำรท�ำงำน 

เชิงวิชำกำร และเป็นกำรร่วมแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น ระหว่ำงนิสิต นักวิชำกำร 

ภำคประชำสังคม และนักวิชำชีพสื่อทั้ง

ระดบัประเทศและทอ้งถิน่ โดยในป ี2557 

จัดกิจกรรมหัวข้อ “Multi-skilled journalists” 

ร่วมกับ 3 สถำบันกำรศึกษำ ได้แก่ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู ่บ ้ำนจอมบึง  

(11 ก.ย.57) และสถำบันกำรจัดกำร

ปัญญำภิวัฒน์ (29 ต.ค.57)
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 ประชุมเครือข่ำยนักวิชำกำรและวิชำชีพสื่อมวลชน เป็น

เครือข่ำยท่ีนักวิชำกำรและนักวิชำชีพส่ือสำรมวลชนร่วมกันก่อตั้ง

ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน โดยใน

ปี 2557 จัดในชื่อ สัมมนำยุทธศำสตร์เพื่ออนำคตวำรสำรศำสตร์  

3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 6 จัดร่วมกับสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์  

หัวข้อ ‘ASEAN Journalism & Education’ (14 มี.ค. 57)
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 ประชมุเครอืขำ่ยนกัวชิำกำรและวชิำชพีสือ่มวลชน 

เป็นเครือข่ำยที่นักวิชำกำรและนักวิชำชีพสื่อสำรมวลชน 

รว่มกนักอ่ตัง้ขึน้เพือ่ เปน็เวทใีนกำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็

ระหวำ่งกนั โดยในป ี2557 จดัในชือ่ สมัมนำยทุธศำสตรเ์พือ่

อนำคตวำรสำรศำสตร์ ครั้งที่ 8  จัดร่วมกับมหำวิทยำลัย

รำมค�ำแหง หัวข้อ “ปฏิวัติคนข่ำว อภิวัฒน์ส่ือ” (17-18 

ต.ค. 57)
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 ประชุมเครือข่ำยนักวิชำกำรและวิชำชีพสื่อมวลชน เป็นเครือข่ำยที่นักวิชำกำร

และนักวิชำชีพสื่อสำรมวลชนร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อ เป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด

เห็นระหว่ำงกัน โดยในปี 2557 จัดในชื่อ สัมมนำยุทธศำสตร์เพื่ออนำคตวำรสำรศำสตร์  

ครั้งที่ 8  จัดร่วมกับมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง หัวข้อ  “ปฏิวัติคนข่ำว อภิวัฒน์สื่อ”  

(17-18 ต.ค. 57)
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ฝ่ายต่างประเทศ

 โครงกำรแลกเปล่ียนควำมสัมพันธ์

สือ่มวลชนเวยีดนำม-ไทย เปน็โครงกำรแลกเปลีย่น

ควำมสมัพนัธ ์ทีค่ณะอนกุรรมกำรฝำ่ยตำ่งประเทศ 

สมำคมฯ มคีวำมประสงคใ์นกำรจดัตัง้ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงองค์กรสื่อในภูมิภำคเดียวกันขึ้น โดยครั้งนี้ 

เป็นครั้งแรกของกำรเยือนที่สมำคมนักข่ำวฯ  

ท�ำหนำ้ท่ีเปน็เจำ้ภำพในกำรตอ้นรบัสมำคมนกัขำ่ว 

แห่งประเทศเวียดนำม (Vietnam Journalists  

Association)  ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 3 – วันอำทิตย์

ที่ 9 มีนำคม 2557 โดยมี Mr. Pham Quoc Toan 

อปุนำยกสมำคมนกัขำ่วแหง่ประเทศเวยีดนำม เปน็

หัวหน้ำคณะพร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนเวียดนำม

อีกจ�ำนวน 8 คน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีกำรท�ำบันทึก 

ข้อตกลงว่ำทั้งสองสมำคมจะด�ำเนินกิจกรรมใน

เรื่องกำรแลกเปล่ียนควำมสัมพันธ์ กำรช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน และกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ด้ำน

ต่ำงๆ ร่วมกัน
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 โครงกำรแลกเปล่ียนควำมสัมพันธ์

สื่อมวลชนไทย-จีน นำยประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นำยก

สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

เป็นหัวหน้ำคณะน�ำผู้แทนสื่อมวลชนไทยรวม

จ�ำนวน 7 คนไปเยือนประเทศจีนตำมค�ำเชิญ

ของ สมำคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจีน  

(All China Journalists Association – ACJA) 

ระหวำ่งวนัจนัทรท์ี ่22 – วนัอำทติยท์ี ่28 กนัยำยน 

2557 

 โครงกำรแลกเปล่ียนควำมสัมพันธ์

สื่อมวลชนจีน-ไทยนี้เป็นโครงกำรที่สลับกันเป็น

เจำ้ภำพตอ้นรบัคณะสือ่มวลชนจำกแตล่ะประเทศ 

เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี  2542 เพ่ือกระชับควำม

สมัพนัธอ์นัดรีะหวำ่งสือ่มวลชนของทัง้สองประเทศ

อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจ

อันดีระหว่ำงประชำชนของทั้งสองประเทศ
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 กำรอบรมหลักสูตรเสริมสร้ำงควำมรู้เรื่องกำรเป็นประชำคมอำเซียน

ส�ำหรับสื่อมวลชนรุ่นที่ 3 : กำรเมืองและควำมมั่นคงในอำเซียน สมำคมนักข่ำว 

นกัหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทย โดยกำรสนบัสนนุจำกบรษิทัเจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร 

จ�ำกัด (มหำชน) จัดกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวขึ้น เพื่อเป็นกำรให้ควำมรู้ควำม

เข้ำใจแก่สื่อมวลชนในด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคงของอำเซียนในระดับต่ำงๆ 

และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สื่อมวลชนที่สนใจมีโอกำสได้ศึกษำค้นคว้ำ 

ผลิตและเผยแพร่ผลงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองและควำมม่ันคงของ

อำเซียน กิจกรรมในโครงกำรนอกจำกกำรฟังกำรบรรยำยแล้วยังมีกำรศึกษำ 

ดูงำนในประเทศและต่ำงประเทศ มีผู้เข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 25 คน จัดตั้งแต่  

วันที่ 7 กุมภำพันธ์ – 29 มีนำคม  2558  เป็นระยะเวลำรวม 8 สัปดำห์
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ฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

 วันเสรีภำพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom 

Day – 3 MAY) เป็นโครงกำรต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ 

ทุกวันที่ 3 พฤษภำคม เนื่องจำกเป็นวันที่องค์กำรกำรศึกษำ 

วทิยำศำสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำต ิหรอืยเูนสโก ได้

เสนอให้สมัชชำใหญ่แห่งองค์กำรสหประชำชำตปิระกำศให้วนัที่ 

3 พฤษภำคมของทุกปี เป็นวันเสรีภำพสื่อมวลชนโลก เพื่อย�้ำ

เจตนำรมณ์และหลักกำรที่เป็นพื้นฐำนของเสรีภำพสื่อมวลชน

ทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภำพในกำรแสดงออก ตั้งแต่เมื่อปี 2543  

สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก็ได้ร่วมกับ

สมำคมนกัข่ำววทิยแุละโทรทศัน์ไทย และเครอืข่ำยส่งเสริมสทิธิ

เสรีภำพสื่อมวลชนในเอเชียอำคเนย์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองใน

โอกำสดังกล่ำวมำโดยตลอด

 ในปี 2557  สมำคมฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน

เสรีภำพสื่อมวลชนโลก ในวันที่ 2 พฤษภำคม 2557 โดยใช้

หัวข้อหลัก “เสรีภำพ...บนควำมรับผิดชอบ – หยุดวำทกรรม

ควำมขัดแย้ง” กิจกรรมประกอบด้วย กำรเสวนำในหัวข้อเรื่อง 

“เสรภีำพ...บนควำมรบัผดิชอบ – หยดุวำทกรรมควำมขดัแยง้ ” 

และกำรออกแถลงกำรณเ์นือ่งในวนัเสรภีำพสือ่มวลชนโลก เพือ่

แสดงถึงท่ำทีและจุดยืนของสื่อมวลชนไทย
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 สหภำพแรงงำนกลำงสื่อมวลชนไทย เพื่อเป็นกลไกในกำร ขับเคลื่อนด้ำน สวัสดิกำรนักข่ำว 

สมำคมนกัขำ่วนกัหนงัสอืพมิพไ์ดส้นบัสนนุใหม้กีำรจดัตัง้ สหภำพแรงงำนกลำงสือ่มวลชนไทย  โดยไดม้กีำร 

จดทะเบียนจัดต้ังเป็นสหภำพแรงงำนเลขทะเบียนที่ กธ.1114 เม่ือวันทีี 26 กันยำยน 2555 โดยมี 

นำยสุเมธ สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธำนก่อตั้ง และได้มีกำรประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง 

คณะกรรมกำร สหภำพชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2557 มีนำยสุเมธ สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนสหภำพฯต่อ
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 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรรำยงำน

ข่ำวในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง รุ่น 5 (Safety Training 

for Thai Journalists)” สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ 

แห่งประเทศไทย  จดักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร “กำรรำยงำน 

ข่ำวในสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง (Safety Training)”  

ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่ำวและช่ำงภำพจำกสื่อหนังสือพิมพ์  

สถำนีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องกำรท�ำข่ำวอย่ำง

ปลอดภัยในสถำนกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยง โดยเนื้อหำกำร

อบรมประกอบด้วย 1. กำรเตรียมตัวและวำงแผนก่อน

ลงพืน้ทีป่ฏิบตังิำนข่ำว 2. กำรเข้ำท�ำข่ำวในพืน้ทีท่ีม่ีควำม

ขดัแยง้ในแตล่ะสถำนกำรณ ์ภำษำทีใ่ชใ้นกำรรำยงำนขำ่ว 

กำรปฐมพยำบำล 6. แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ท�ำข่ำว

ในสถำนกำรณ์ขัดแย้ง จัดขึ้นระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่  

29 พฤษภำคม ถึงวันอำทิตย์ที่ 1 มิถุนำยน 2557  

ณ ไมด้ำรีสอร์ท จังหวัดกำญจนบุรี
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 งำน “เติมก�ำลังใจ ครั้งท่ี 2”  สมำคมนักข่ำว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมำคมนักข่ำว

วทิยแุละโทรทัศนไ์ทย  และสหภำพแรงงำนกลำงสือ่มวลชน

ไทย งำน “เติมก�ำลังใจ ครั้งที่ 2” ขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 

2557 ณ สมำคมศิษย์เก่ำสวนกุหลำบในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

เพื่อให้สื่อมวลชนภำคสนำมที่ต้องปฏิบัติภำรกิจท�ำข่ำวกำร

ชุมนุมทำงกำรเมืองจำกกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง ได้มี 

โอกำสผ่อนคลำยในบรรยำกำศเป็นกันเองรวมทั้งพบปะ

พูดคุยกับเพื่อนพี่น้องในสื่อภำคสนำมด้วยกันเองที่ต้อง

กระจดักระจำยท�ำขำ่วในแตล่ะจุดทีไ่ดร้บัมอบหมำย รวมทัง้ 

ได้มีโอกำสพบปะพูดคุยกับส่ือมวลชนอำวุโส เพื่อเชื่อม 

ควำมสัมพันธ์ในวิชำชีพ
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 เสวนำ ”ถอดบทเรียนกำรท�ำข่ำวในสถำนกำรณ์ขัดแย้ง” โดยจัดขึ้น

ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 13 ถึงวันอำทิตย์ที่ 14 กันยำยน 2557 ณ คุ้มหม่อมไฉไล 

อ.บำงเลน จ. นครปฐม เนือ่งจำกกำรท�ำหนำ้ทีร่ำยงำนขำ่วทำ่มกลำงสถำนกำรณ์

ควำมขัดแย้งจนเกิดควำมรุนแรงของส่ือมวลชนมีควำมส�ำคัญ  สมควรที่จะน�ำ

เหตกุำรณต์ำ่งๆ มำถอดบทเรยีน แลกเปลีย่นประสบกำรณอ์ยำ่งเปน็ระบบ เพือ่น�ำ

ไปสูก่ำรจดัท�ำ “คูม่อืกำรรำยงำนขำ่วในสถำนกำรณ์ควำมขดัแยง้” เพือ่ใชเ้ปน็แนว

ปฏบิตัใิหส้ือ่มวลชนมคีวำมพรอ้มในกำรท�ำขำ่วอยำ่งปลอดภัยและมีประสทิธภิำพ

ยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ำร่วมเสวนำจ�ำนวน  26 คน  ได้แก่ ผู้สื่อข่ำวสื่อมวลชน ทั้ง

บรรณำธิกำร หัวหน้ำข่ำว ผู้สื่อข่ำว ช่ำงภำพหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ

ทีวีดิจิตอล คณะท�ำงำนและวิทยำกร รวมทั้งสิ้นประมำณ 40 คน
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ฝ่ายอนุเลขา

 กำรจัดสัมมนำเพื่อวำงแผนยุทธศำสตร์ 

สมำคมฯ ได้จัดกำรสัมมนำเพื่อวำงแผนยุทธศำสตร์ 

สมำคมฯ ขึ้นระหว่ำงวันศุกร์ที่ 18  - วันเสำร์ 19  

เมษำยน  2557 ณ สำมพรำนริเวอร์ไซด์ จังหวัด

นครปฐม  มทีัง้กรรมกำรบรหิำร สมำคมฯ ชดุปจัจบุนั

และชุดที่ผ่ำน ที่ปรึกษำ สมำคมฯ และอนุกรรมกำร

ฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ซ่ึงจำกกำรสัมมนำ

ดังกล่ำวท�ำให้เห็นเป้ำหมำยท่ีชัดเจนในกำรท�ำงำน

ของสมำคมฯมำกขึ้น
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 กำรจดังำนดนิเนอรท์อลค์ ประจ�ำป ี2557 สมำคมนกัขำ่ว 

นักหนังสือพิมพ์ฯ จัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์คเพื่อหำรำยได้

สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของสมำคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดย

ครั้งล่ำสุดจัดเมื่อวันพุธที่ 5 มีนำคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์  

ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยำได้รับเกียรติจำกคุณประมณฑ์ 

สธุวีงศ ์ประธำนองคก์รตอ่ตำ้นคอรปัชัน่ (ประเทศไทย) มำปำฐกถำ

พิเศษหัวข้อ “วำระประเทศไทย ล้ำงคอรัปชั่น”
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 กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2557 สมำคม 

นักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 

เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2557 โดยมีนำยประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ 

จำกหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์เข้ำรับต�ำแหน่งเป็นนำยก

สมำคมฯ สมัยที่ 2
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เปิดตัวโครงกำร 60 ปี สมำคมฯ และกำรรณรงค์รับบริจำคเลือด

 สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภำกำร

หนังสือพิมพ์แห่งชำติ และสถำบันอิศรำ เปิดตัวโครงกำร 60 ปี สมำคมฯ  ภำยใต้ 

แนวคิด “ปฏิวัติคนข่ำว อภิวัฒน์สื่อ” จัดเปิดตัวโครงกำรเม่ือวันอำทิตย์ท่ี 12 

ตุลำคม พ.ศ. 2557 ณ สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โดย

กิจกรรมในงำนนอกจำกจะมีกำรเสวนำหัวข้อ “ปฏิวัติคนข่ำว อภิวัฒน์สื่อ กับ

ภำรกิจปฏิรูปประเทศไทย” วิทยำกรประกอบด้วย  คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธำน

เครือเนช่ัน คุณวสันต์ ภัยหลีกล้ี สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ คุณสำรี อ๋องสมหวัง 

เลขำธิกำรมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคและสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ คุณอ่อนอุษำ 

ล�ำเลียงพล นำยกสมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย และสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ 

และ ผศ.ดร.พิรงรอง รำมสูต รณะนันทน์  คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย  ด�ำเนินรำยกำรโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ด�ำเนินรำยกำรข่ำว  

5 หน้ำ 1 ททบ. 5 แล้ว ยังได้รณรงค์ให้ส่ือมวลชนบริจำคเลือดท่ีวชิรพยำบำลด้วย
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 กำรแข่งขันกอลฟ์กำรกุศล 60 ปี สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ฯ 

จัดท�ำโครงกำรแข่งขันกอลฟ์กำรกุศล 60 ปี สมำคมฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 

2557 ณ สนำมกอล์ฟศูนย์พัฒนำกีฬำกองทัพบก รำมอินทรำ โดยเป็น 

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงกำร 60 ปี สมำคมฯ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง

ที่จะส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่ือมวลชนกับองค์กรที่เก่ียวเนื่อง

กับสื่อสำรมวลชน และหน่วยงำนภำคต่ำงๆ รวมถึงองค์กรต่ำงๆ ที่เห็น 

ควำมส�ำคัญของกำรท�ำหน้ำท่ีของส่ือมวลชน เข้ำมำร่วมสนับสนุนกำรจัดกำร

แข่งขันและส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ได้รับควำมกรุณำ

จำก พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบรุษ ให้เกียรติมอบ 

ถว้ยรำงวลัชนะเลศิประเภททมี และ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ี

ให้เกียรติมอบถ้วยรำงวัลชนะเลิศประเภทบุคคล 
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ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 รวมพลนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์อำวุโส "ด้วยรักและผูกพัน คนข่ำว"  

ครั้งที่ 1 (ครั้งแรกในประวัติศำสตร์) ชมรมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์อำวุโส ที่มี 

นำยพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เป็นประธำน ได้ร่วมกับสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม รวมพลนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์อำวุโส "ด้วยรัก

และผูกพัน คนข่ำว" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2557 มีนักข่ำวอำวุโสที่มำ 

ร่วมงำนประมำณ 30 คน โดยคนมีนำยเลิศ อัศเวศน์ อำยุ 92 ปี เป็นผู้อำวุโส

สูงสุดและนำยพิศำล พ้นภัย อำยุ 91 ปี อำวุโสรองลงมำ 
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 พิรำบ Fit & Firm รุ่น 6 ดูแลสุขภำพกำยและใจ  

สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม

โครงกำรดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภำพ เพื่อสุขภำวะสื่อมวลชน  

พิรำบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้ำนสุขภำพทั้งสุขภำพกำยและ

สุขภำพจิต ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 28- วันอำทิตย์ที่ 29 มิถุนำยน 

2557 ณ สำมพรำนริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม กิจกรรม 

ในโครงกำรเน้นกำรดูแลสุขภำพท้ังกำยและใจ เพื่อให้นักข่ำว

มีประสบกำรณ์ตรงในกำรบริโภคอำหำรที่ถูกหลักโภชนำกำร

และมีทักษะในกำรบริหำรร่ำงกำย รวมท้ังมีโอกำสในกำร 

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงกันและระหว่ำงรุ่นพี่และ 

รุ่นน้อง จะน�ำมำนักข่ำวที่มีสุขภำวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อ 

กำรรำยงำนข่ำวและกำรปฏิบัติหน้ำที่
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 อบรมเชิงปฏิบัติกำร “ปั้นนักข่ำว 

เป็นนักเขียน” รุ ่นที่ 7  สมำคมนักข่ำว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

สถำบันอิศรำ และ สมำคมนักเขียนแห่ง

ประเทศไทย โดยกำรสนับสนุนของ บริษัท 

ซีพีออลล์ จ�ำกัด มหำชน จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร “ปั้นนักข่ำวเป็นนักเขียน”  

รุ่นที่ 7 ระหว่ำงวันเสำร์ที่ 23 – วันอำทิตย์

ที่ 24 สิงหำคม 2557 ณ เรือนไทยบำงกุ้ง 

จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรอบรมเพื่อ

สร้ำงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงนักข่ำวในพ้ืนท่ี 

และเพื่อให้ผู้เข้ำอบรมน�ำองค์ควำมรู้ที่ได้

จำกกำรเข้ำอบรมไปพัฒนำเพิ่มศักยภำพ 

ในกำรเขียนข่ำว สำรคดีเชิงข่ำว รำยงำน

พิเศษ หรือกำรเขียนรูปแบบอื่น
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 กระจิบ กระจำบพิรำบน้อยรุ่น 8 สมำคมนักข่ำว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดค่ำยกระจิบ กระจำบพิรำบน้อย 

รุ่น 8 ให้กับบุตร-ธิดำสมำชิกสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ฯ 

ที่ เข้ำร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพของครอบครัว

สมำชิกสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์ในด้ำนต่ำงๆ ท้ังกำร 

ส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เข้ำใจ

ธรรมชำตแิละสตัว ์มนี้�ำใจและเอือ้อำทรตอ่บคุคลอืน่ เพือ่เชือ่ม

ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งสมำคมและครอบครวันกัขำ่ว ในวนัเสำร์

ที่ 18 ตุลำคม 2557 สนับสนุนโดย ซำฟำรีเวิลด์ และ บริษัท 

ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด
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 อบรมภำษำจนี หลกัสตูร “ทำงลดัสูภ่ำษำจีน” สมำคมนกัขำ่วนกัหนงัสอืพมิพ์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภำวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมควำมสัมพันธ์ และ 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ได้จัดท�ำโครงกำรอบรมภำษำจีน หลักสูตร “ทำง

ลัดสู่ภำษำจีน” ซึ่งเรียนทุกวันอังคำรและวันพฤหัสบดี ระหว่ำงเวลำ 09.00-12.00 น.  

เริ่มเรียนครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยำยน 2557 ณ ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศจีน (ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดำ) ระยะเวลำกำรเรียนของหลักสูตรรวม 

100 ชั่วโมง มีผู้ผ่ำนกำรอบรมจนจบหลักสูตรจ�ำนวน 13 คน
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 พิธีมอบทุนกำรศึกษำบุตร-ธิดำนักข่ำว เมื่อวันอำทิตย์

ที่ 27 เมษำยน 2557 ได้แบ่งให้ทุนกำรศึกษำออกเป็น 2 ประเภท  

คือ 1. ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ เป็นกำรให้ทุนแบบรำยปี โดยใช้ 

งบประมำณจำกกองทุนกำรศึกษำเพื่อบุตร-ธิดำ สมำชิกสมำคมฯ  

มผีูไ้ดร้บักำรอนมุตัทินุกำรศกึษำจ�ำนวน 122 ทนุ ทนุละ 4,000 บำท 

เป็นเงิน 488,000 บำท และ 2. ทุนต่อเนื่อง ได้รับกำรสนับสนุนจำก

มูลนธิซิิเมนตไ์ทย เปน็ปทีี ่6 โดยในป ี2556 ไดร้บักำรสนบัสนนุเพิม่

อีก 10 ทุน  รวมเป็น 70 ทุน
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 กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรออมเงินและกำรลงทุน ในหัวข้อ “วำงแผนกำรเงิน 

เรื่องง่ำยๆ ที่รู ้แล้วรวย” จัดโดยสมำคมนักข่ำว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับธนำคำรไทยพำณิชย์  เมือ่วันที ่16 สงิหำคม 2557 ณ  ศนูยฝ์กึอบรม ธนำคำร

ไทยพำณิชย์ ส�ำนักงำนใหญ่ รัชโยธิน โดยมีหัวข้อกำรอบรมประกอบด้วย 1.ควำม

ส�ำคัญของกำรออมเงิน  2.จัดสรรเงินอย่ำงไรให้ได้ตำมเป้ำ ออมเงินอย่ำงไรให้รวย 

3. หลักกำรวำงแผนกำรเงินให้กับตัวเอง  4. รูปแบบกำรออมเงิน กำรฝำกเงิน และ

กำรลงทุนประเภทต่ำงๆ 5. กำรประเมินควำมเสี่ยงให้กับตัวเอง นอกจำกนี้จะมีกำร

ใหค้�ำปรกึษำกำรวำงแผนออมเงนิเปน็รำยบคุคล กบัเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร อกีดว้ย โดยมี 

นักข่ำวที่สนใจเข้ำร่วมกำรอบรมประมำณ 30 คน จำกสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ

และเว็บไซต์
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รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมัยที่ 15/2557

	 คณะกรรมการบรหิาร	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	สมยัที	่15	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวนัที	่4	มนีาคม	
2557-4	มีนาคม	2558		ได้ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินไว้ภายใต้แนวคิด	“ปฏิวัติคนข่าว	อภิวัฒน์สื่อ”	โดยมุ่งหวังให้		
“คนข่าว”	ต้องปรบัตวัเป็นคนข่าวทีม่คีณุภาพ	มจิีตวญิญาณของคนข่าว	ต้องพฒันาตวัเองอย่างต่อเนือ่ง	มอีงค์ความรูร้อบตวั	ต้องมี
สวัสดิการที่เหมาะสม	 และรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นสื่อมวลชน	 มีเป้าหมายในการท�าหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความ		
ถูกต้องและผลประโยชน์สาธารณะ	และได้ใช้แนวคิดนี้ในการจัดท�าโครงการ	60	ปี	สมาคมฯ	เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ
60	ปี	สมาคมฯ	อีกด้วย

	 ในปี	2556		คณะกรรมการบริหาร	สมาคมฯ		ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	ท�าหน้าที่ในการด�าเนินกิจกรรม	โดย
แบ่งออกเป็น	6	คณะอนุกรรมการ	ดังนี้

	 1)	คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน
	 2)	คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
	 3)	คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
	 4)	คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
	 5)	คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
	 6)	คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน 
	 คณะอนุกรรมการชุดน้ีจะท�าหน้าท่ีในการรวบรวมทั้งความเห็นและข้อเสนอต่างๆ	 จากบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การน�ามาพิจารณาบทบาทสมาคมฯ	 ในสถานการณ์เร่งด่วน	 ทั้งในรูปแบบของการออกแถลงการณ์,	 การออกจดหมายเปิดผนึก	
และการเผยแพร่ค�าชี้แจงในเรื่องต่างๆ	รวมทั้งท�าความเข้าใจและส่ือสารกับสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ	
ของสื่อ	(ดูเอกสารแถลงการณ์ในเล่ม)

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
	 ในปี	2557		คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ	แบ่งงานออกเป็น	5		กลุ่มงาน	คือ
	 2.1.	ด้านการอบรม	สมาคมฯ	ได้จัดท�าโครงการด้านการฝึกอบรมจ�านวน	2	หลักสูตร	คือ
	 	 2.1.1	 การอบรมเชงิปฏบิตักิารนกัข่าว	ประจ�าปี	2557	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ร่วมกบัสถาบนั
อศิรา	จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารนกัข่าว	ประจ�าปี	2557		ขึน้ระหว่างวนัศกุร์ที	่25	ถงึวนัอาทติย์ที	่27	กรกฎาคม	2557	ณ	โรงแรม
เดอะเบย์วิว	พัทยา	(The	Bayview	Pattaya)	จังหวัดชลบุรี		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน	โดยใช้	
Role	model	ทัง้จากผู้ทีม่ีความนา่เชื่อถอื	ได้รับการยอมรบัจากกลุ่มวชิาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนกัวิชาการเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
ความเป็นวิชาชีพและจริยธรรมให้กับผู้สื่อข่าว	 มีนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจ�านวน	 32	 คน	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
	 	 หัวข้อการอบรมประกอบด้วย		สนทนาถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างแหล่งข่าว	เครือข่ายนักข่าวรุ่นต่อรุ่น		สนทนา	
“ปัญหาเมืองพัทยา”	และการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว	เขียนสกู๊ป	รายงานพิเศษ	การถ่ายภาพข่าวและการท�าคลิปข่าว
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	 	 2.1.2		 การอบรมเชงิปฏบิตักิารนกัข่าวพริาบน้อยรุน่	17	เป็นโครงการต่อเนือ่งจดัขึน้เป็นปีที	่17	ซึง่หากนบัถงึปัจจบุนั
มนีกัศกึษาท่ีผ่านการอบรมกว่า	1,000	คนแล้ว	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาวชิาชพีสือ่สารมวลชนด้านสิง่พมิพ์		(Profes-
sional	Development)	ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ	(Ethics	Responsibility)		และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะองค์กรเพือ่สงัคม	(Organizational	Social	Responsibility)	ซึง่นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมอบรมได้มโีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์
ท้ังกบัเพือ่นนกัศกึษาจากต่างสถาบนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบันกัข่าวรุน่พีท่ีท่�างานทัง้ในภาคสนาม	และในส่วนของผูบ้รหิาร
งานข่าว	อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ	นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย	 ในรุ่นที่	
17		มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�านวน	67		คน	จาก		32		สถาบัน	
จัดอบรมระหว่างวันพฤหัสบดีที่		30	ตุลาคม		–	วันอาทิตย์ที่	2	พฤศจิกายน		2557	ณ	แคปปิตอลเจ	แอท	เขาใหญ่	จังหวัด
นครราชสีมา	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มหาชน
	 	 ในการอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มกระบวนการฝึกฝนนักศึกษาในการเขียนข่าวเพิ่มขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่ง	 โดยนักศึกษาทุกคนจะ	
ต้องส่งผลงานข่าวเข้าร่วมโครงการ	TJA		Cyber	Reporter	อย่างน้อยคนละ	2		ชิ้นงาน
	 	 2.1.3	 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ	 สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“พัฒนาทักษะการจัด
รายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ”	 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักข่าวทั่วไปในสื่อประเภทต่างๆ	
ท่ีสนใจต้องการพฒันาทกัษะการจดัรายการวทิย	ุหรอืนกัจดัรายการวทิยรุุน่ใหม่ทีส่นใจพฒันาตนเองก่อนเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
อย่างมอือาชพี		เป็นเวทแีสดงความคดิเหน็แลกเปลีย่นประสบการณ์เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในการผลติรายการวทิย	ุและพฒันาทกัษะ
การถ่ายทอดข่าวสารหรือการส่ือสารไปยังผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชน		
เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุให้เข้มแข็งขึ้น	 	 และฝึกปฏิบัติจริงหลังจากผ่านการอบรม	 โดยจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์
ที่	22	–	วันอาทิตย์ที่	23	พฤศจิกายน		2557	ณ	อาคารวิทยพัฒนา	ชั้น	7	สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มีผู้เข้าร่วม
อบรมจ�านวน	16	คน	
	 	 เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย	1.	คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความส�าเร็จ	2.	เทคนิคการ
จัดรายการวิทยุในรูปแบบต่างๆ	 3.	 บอกเล่าประสบการณ์กับจรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ	 4.	 การเขียนบทวิทยุ	 5.	 ฝึกภาค
ปฏิบัติ	การเขียนบทรายการสารคดีที่ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์		การใช้	VOX	POP	และการใช้เสียงประกอบ	และ	6.	ฝึก
ปฏิบัติจริง	ผลิตรายการ	“ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”	1	ครั้ง	ออกอากาศทางสถานีวิทยุ	อสมท	เอฟเอ็ม	100.5		เมกะเฮิรตซ์	ทุกวัน
อาทิตย์	เวลา	11.00-12.00	น.	

	 2.2	กลุม่งานเสวนาและสือ่สารสาธารณะ	ได้มกีารจดัท�าโครงการในกลุม่งานเสวนาและสือ่สารสาธารณะ	จ�านวน	3	กจิกรรม	
ดังนี้
	 	 2.2.1		 ราชด�าเนินเสวนา	เป็นโครงการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่	16		ซึ่งเป็นความริเริ่มจากสมัยที่นายกวี	จง
กิจถาวร	เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2542)	มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพ
และอยูบ่นพืน้ฐานของข้อเทจ็จรงิ	โดยมกีารเชญิแหล่งข่าวมาพบปะพดูคยุและตอบค�าถามนกัข่าว	เพือ่เป็นการสร้างความรู	้ความ
เข้าใจ	ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม
	 	 ในปี	พ.ศ.		2557	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ผ่าน
ทางสถาบันอิศรา	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย		ได้จัดราชด�าเนินเสวนาไป	จ�านวน	กิจกรรมเสวนาสาธารณะ	การจัด
เวทีเสวนาสาธารณะจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ	และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ	ที่เป็นภาคี	และเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆ	
โดยเน้นความหลากหลาย	และให้ความส�าคญักบัเนือ้หาหรอืหวัข้อเสวนาทีเ่ป็นการสนบัสนนุกิจกรรมด้านสทิธเิสรภีาพและสทิธใิน
การสื่อสาร	 เป็นการเปิดเวทีให้กับภาคประชาสังคม	 ได้ใช้เป็นพื้นที่ร่วมกันหาทางออก	และหาแนวทางแก้ปัญหาด้านสังคม	 ไม่
ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	และอื่นๆ	ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมจ�านวน	7	ครั้ง	สามารถติดตามเนื้อหาราชด�าเนิน
เสวนาได้ที่	www.tja.or.th
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	 	 2.2.2.	 รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว	 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
กับส�านักข่าวไทยและบริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	ออกอากาศทางสถานีวิทยุ	อสมท.		FM	100.5	เมกะเฮิรตซ์	ทุกวันอาทิตย์
เวลา	11.00-12.00	น.	เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ	รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่อง
ราวที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบ	รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป	โดยเน้นความหลากหลาย
ของประเด็นข่าว	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	การต่างประเทศ	และอื่นๆ	ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
	 	 ส�าหรับนักจัดรายการประจ�าปี		2557		มีจ�านวน	7		คน	คือ	1.	นายธีรเดช		เอี่ยมส�าราญ	(มติชนออนไลน์)		2.	
นายราม	อินทรวิจิตร		(สถาบันอิศรา)	3.	นางสาวชุติมณฑน์	ศรีข�า	(หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)	4.	นางสาวเลอลักษณ์	จันทร์เทพ			
(หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)	5.	นายจีรพงษ์		ประเสริฐพลกรัง		(ส�านักข่าวเนชั่น	)	6.	นายวรพล		กิตติรัตวรางกูล	(หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์)	7.นายสิทธิชน		กลิ่มหอม	(หนังสือพิมพ์แนวหน้า)	ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่		www.tja.or.th
	 	 2.2.3	 www.tja.or.th	 เป็นเว็บไซต์ท่ีท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ	 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	ทัง้ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม,	รายงานกจิกรรม,	กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง,	ประวตัคิวามเป็นมา	จดุยนืและท่าทขีองสมาคมฯ
ต่อสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมือง	 รวมทั้งการบันทึกผลงานข่าวท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	 และเป็นชุมชนออนไลน์ของนัก
วชิาการและวชิาชพีสือ่สารมวลชน	ในการแลกเปลีย่นทศันะของนกัวชิาการและนกัวชิาชพีด้านสือ่สารมวลชน	และน�าเสนอข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน	ซึ่งในโอกาส	60	ปี	สมาคมฯ	ได้มีการจัดท�าเว็บไซต์	60	ปี	สมาคมฯ	เป็นเว็บไซต์ย่อย
ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งด้วย	(http://60thanniversary.tja.or.th/)

	 2.3	กลุ่มงานหนังสือ	ในปี			2557	ฝ่ายวิชาการ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้จัดท�าหนังสือรวม	2		
เล่ม	ดังนี้
	 	 2.3.1	จุลสารราชด�าเนิน	ในปี	2557		สมาคมฯ	ได้จัดท�าวารสารราชด�าเนินโดยออกเป็นรายสามเดือนจ�านวน	1		ฉบับ	
ซึ่งแต่ละฉบับมีเนื้อหาที่น่าสนใจ	ได้รับเสียงสะท้อนอย่างดีทั้งจากสมาชิกสมาคมฯ	สถาบันวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
	 	 วารสารราชด�าเนินฉบับที่	25		เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม	2557		เนื้อหาหลักเรื่อง	“เกียรติภูมิ...อันฝันใฝ่”	ความท้าทาย
ของนักข่าวไทย”		นายธนวัฒน์	เพชรล่อเหลียน	เป็นบรรณาธิการ	อ่านเนื้อหาจุลสารราชด�าเนินฉบับย้อนหลังได้ที่	www.tja.or.th
	 	 2.3.2	หนังสือวันนักข่าว	“ปฏิวัฒน์คนข่าว	ปฏิรูปสื่อ	”	หนังสือวันนักข่าวเป็นหนังสือรายงานประจ�าปีที่สมาคมนักข่าว
นกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้จดัท�าขึน้เพือ่เผยแพร่ความรูท้างวชิาการข่าวและหนงัสอืพมิพ์		ตลอดจนรายงานกจิกรรมของ
สมาคม		และท�าเนียบรายชื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เป็นสมาชิกสมาคม		เนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง	“ปฏิวัฒน์คนข่าว	
ปฏรูิปสือ่”	มนีางสาว	น.รนิ	ีเรอืงหน	ูเป็นบรรณาธกิาร	มกีารแจกจ่ายหนงัสอืวนันกัข่าวถงึมอืสมาชกิ	สมาคมฯ	ในวนัที	่4	มนีาคม	
2557	ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมฯ
 
	 2.4.	กลุม่งานเครอืข่ายวชิาการและวชิาชพีสือ่มวลชน	เป็นเครอืข่ายทีน่กัวชิาการและนกัวชิาชพีสือ่สารมวลชนร่วมกนัก่อตัง้
ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	โดยในปี	2557	ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม	3	กิจกรรม	ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ผ่านทางสถาบันอิศรา	 มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห่ง
ประเทศไทย		ดังนี้
	 	 2.4.1	ห้องเรียนสาธารณะ	 เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้	 และเทคนิค	ทางวิชาชีพสื่อมวลชน	แก่นักศึกษา
จากสถาบันต่างๆ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์	และเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นให้
นสิติ	นกัศกึษาด้านนเิทศศาสตร์	เข้ามาท�างานสือ่อย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการท�างานเชงิวชิาการ	และเป็นการร่วมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น	ระหว่างนิสิต	นักวิชาการ	ภาคประชาสังคม	และนักวิชาชีพสื่อทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น	 โดยในปี	2557	จัด
กิจกรรมหัวข้อ	“Multi-skilled	journalists”	ร่วมกับ	3	สถาบันการศึกษา	ได้แก่	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	(11	ก.ย.57)	
และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	(29	ต.ค.	57)	
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	 	 2.4.2	ประชุมเครือข่ายนกัวชิาการและวชิาชีพสื่อมวลชน	เป็นเครือข่ายทีน่กัวชิาการและนกัวิชาชีพสือ่สารมวลชนร่วม
กันก่อตั้งขึ้นเพื่อ	เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	โดยในปี	2557	จัด	3	ครั้ง	ดังนี้	ครั้งที่	6		จัดร่วมกับ	ณ	
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์		หัวข้อ	‘ASEAN	Journalism	&	Education’	(14	มี.ค.	57)	ครั้งที่	7	จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	หัวข้อ	‘ต�าราวารสารศาสตร์	คอนเวอร์เจ้นซ์’	(2	พ.ค.	57)		ครั้งที่	8		จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หัวข้อ		
“ปฏิวัติคนข่าว	อภิวัฒน์สื่อ”	
	 	 2.4.3	ประชุมและศึกษาดูงาน	เครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนได้จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานขึ้น	1	
ครั้งในหัวข้อ		“ปฏิวัติคนข่าว	อภิวัฒน์สื่อ….ปฏิรูปหลักสูตร”		ในวันเสาร์ที่	18	ตุลาคม	2557		ณ		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง									
และได้เดินทางไปศึกษาดูงานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	(อสมท)

	 2.5.	กลุ่มงานประกวดข่าว
	 	 2.5.1	การประกวดรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2557	สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้ด�าเนินการจัดการประกวดข่าวและภาพข่าว
ยอดเยี่ยม	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	เพื่อเป็นการร�าลึกถึงนายอิศรา	อมันตกุล	นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและนัก
หนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม	โดยด�าเนินการจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี	2515	ส�าหรับในปี	2557	มีผลงาน
งานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน	15	ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	5		ฉบับ	และส่งผลงาน
ภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน		58	ภาพ	จากหนังสือพิมพ์		8	ฉบับ
	 	 2.5.2	 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557	 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	สมาคมฯ	ได้มอบหมายให้ชมรมนกัข่าวสิง่แวดล้อมเป็นผูด้�าเนนิการจดัการประกวด	
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ซึ่งจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี		2532	ส�าหรับในปี	2557	มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด
จ�านวน	5	ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	4	ฉบับ
	 	 2.5.3	 การประกวดรางวัลพิราบน้อย	 ประจ�าปี	 2557	 เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีการท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	โดยแบ่งการประกวดออกเป็น	2	รางวัล	4	ประเภท	คือ	รางวัลพิราบน้อย	ประกอบ
ด้วย		1.	ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	2.	ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ	3.	ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	และรางวัลริต้า	ปาติยะ
เสว	ีคอืประเภทสารคดเีชงิข่าวฝึกปฏบิตั	ิ	เริม่จดัการประกวดตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2536	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการจดัท�า
หนงัสอืพมิพ์และการท�าข่าวของ	นสิตินกัศกึษาวชิานเิทศศาสตร์	และวารสารศาสตร์		ในสถาบนัอดุมศึกษาต่างๆ	และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา	กับสมาคมฯ	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
ในปี	2557	มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้	1.	หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	14	ฉบับ	2.	ข่าวฝึกปฏิบัติ	31	ข่าว	3.	ข่าวสิ่งแวดล้อม	25	
ข่าว	และ	4.	สารคดีเชิงข่าว	25	ชิ้น

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ   
	 ในปี	 	 2557	 	 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 สมาคมฯ	 ด�าเนินงานภายใต้รูปแบบของการจัดตั้ง		
“ศนูย์ส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพสือ่มวลชน”	เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิและปกป้องสทิธเิสรเีสรภีาพของสือ่มวลชน	โดยนกัข่าวจะต้อง
มีอิสรภาพ	เสรีภาพ	ในการท�างาน	ไม่ถูกคุกคาม	แทรกแซงทั้งจากกลุ่มทุน	รัฐ	และผู้มีอิทธิพล		โดยมีกิจกรรมดังนี้

	 3.1	งานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ
	 	 3.1.1	โครงการฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก	(World	Press	Freedom	Day	–	3	MAY)	เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัด
ขึ้นเป็นประจ�าทุกวันที่	3	พฤษภาคม	เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	หรือ
ยูเนสโก	 ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่	 3	 พฤษภาคมของทุกปี	 เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชน
โลก	เพื่อย�้าเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก	ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก		ตั้งแต่เมื่อปี		
2543		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ก็ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	และเครือข่ายส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์	จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด
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	 	 ในปี	2557		สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก	ในวันที่	2	พฤษภาคม	2557	โดยใช้หัวข้อ
หลัก	“เสรีภาพ...บนความรับผิดชอบ	–	หยุดวาทกรรมความขัดแย้ง”	กิจกรรมประกอบด้วย	การเสวนาในหัวข้อเรื่อง	“เสรีภาพ...
บนความรบัผดิชอบ	–	หยดุวาทกรรมความขดัแย้ง”	และการออกแถลงการณ์เนือ่งในวนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก		เพือ่แสดงถึงท่าที
และจุดยืนของสื่อมวลชนไทย
	 	 3.1.2	สนับสนุนการด�าเนินการของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย	เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนด้านสวัสดิการ
นกัข่าว	โดยได้มกีารจดัเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์การจดัสวสัดกิารสือ่	โดยได้มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นสหภาพแรงงาน
เลขทะเบียนที่	กธ.1114		เมื่อ	26	กันยายน	2555	โดยมีนายสุเมธ	สมคะเน	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	เป็นประธานก่อตั้ง		และได้มี
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพชุดที่	2		เมื่อ	4	กุมภาพันธ์	2557	มีนายสุเมธ	สมคะเน	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานสหภาพต่อ

	 3.2	งานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว		ในปี	2557	คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อและการปฏิรูปสื่อ		สมาคมฯ	ได้
จัดการอบรมขึ้น	1	หลักสูตร
	 	 3.2.1	การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร	“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขดัแย้ง	รุน่	5	(Safety	Training	for	Thai	
Journalists)”	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย		จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความ
รุนแรง	(Safety	Training)”		ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์		สถานีโทรทัศน์และวิทยุ		ได้เรียนรู้เรื่องการท�า
ข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย	1.	การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลง	พื้นที่
ปฏบิตังิานข่าว	2.	การเข้าท�าข่าวพืน้ทีท่ีม่คีวามขดัแย้งในแต่ละสถานการณ์	3.	ภาษาทีใ่ช้ในการรายงานข่าว	4.	การปฐมพยาบาล	
5.	แลกเปลีย่นประสบการณ์ท�าข่าวในสถานการณ์ขดัแย้ง	จดัขึน้ระหว่างวนัพฤหสับดทีี	่29	พฤษภาคม	ถึงวนัอาทติย์ที	่1	มถินุายน	
2557	ณ	ไมด้ารีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี
	 	 โดยมีทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากหนังสือพิมพ์	วิทยุและโทรทัศน์เข้าร่วมจ�านวน	26	คน	โดยหลังจากอบรมหลักสูตร
นี้แล้วได้มีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากทั้ง	5	รุ่น	เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร	Train	the	trainer	for	safety	training	ต่อไป

	 3.3	งานติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพและสถานการณ์สื่อ
	 	 3.3.1	งาน	“เติมก�าลังใจ	ครั้งที่	2”	จัดขึ้นเมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2557	ณ	สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบในพระบรม
ราชูปถัมภ์
	 	 เนื่องด้วยในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา	 มีการชุมนุมทางการเมืองจากกลุ่มต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้สื่อมวลชนภาค
สนามต้องตรากตร�าท�างานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานข่าวข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ	และบางครั้งมีเหตุรุนแรงก็ต้อง
เผชิญความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูญเสียก็ยังคงท�าหน้าที่อย่างไม่ลดละ	
	 	 ดังนั้น	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 	 และ
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย	จึงตระหนักและเข้าใจในความยากล�าบากในการท�างานของสื่อมวลชนภาคสนามในช่วงดัง
กล่าว	จงึจดักจิกรรมพเิศษเพือ่ให้สือ่มวลชนภาคสนามได้มีโอกาสผ่อนคลายในบรรยากาศเป็นกันเองรวมทัง้พบปะพดูคุยกบัเพือ่น
พีน้่องในสือ่ภาคสนามด้วยกนัเองทีต้่องกระจดักระจายท�าข่าวในแต่ละจดุทีไ่ด้รบัมอบหมาย	รวมทัง้จะมีโอกาสได้พบปะพดูคยุกบั
สื่อมวลชนอาวุโส	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในวิชาชีพ
	 	 3.3.2	 เสวนา	 ”ถอดบทเรียนการท�าข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง”	 โดยจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่	 13	 ถึงวันอาทิตย์ที่	 14	
กันยายน	2557	ณ	คุ้มหม่อมไฉไล	อ.บางเลน	จ.นครปฐม
	 	 เนื่องจากการท�าหน้าที่รายงานข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งจนเกิดความรุนแรงของสื่อมวลชนมีความ
ส�าคัญ		สมควรที่จะน�าเหตุการณ์ต่างๆ	มาถอดบทเรียน	แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นระบบ	เพื่อน�าไปสู่การจัดท�า	“คู่มือ
การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”	 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สื่อมวลชนมีความพร้อมในการท�าข่าวอย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจ�านวน		26	คน		ได้แก่	ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชน	ทั้งบรรณาธิการ	หัวหน้าข่าว	ผู้สื่อข่าว	
ช่างภาพหนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	และทีวีดิจิตอล	คณะท�างานและวิทยากร	รวมทั้งสิ้นประมาณ	40	คน
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4. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
	 ในปี			2557		คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แบ่งงานออกเป็น	2	
กลุ่มงาน	คือ

	 4.1	งานด้านสมาชิกสัมพันธ์
	 	 4.1.1	รวมพลนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส	“ด้วยรักและผูกพัน	คนข่าว”		ครั้งที่	1	(ครั้งแรกในประวัติศาสตร์)		ชมรม
นกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์อาวโุส	ทีม่นีายพงษ์ศกัดิ	์พยฆัวเิชยีร	เป็นประธาน	ได้ร่วมกบัสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย		
จัดกิจกรรม	รวมพลนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส	“ด้วยรักและผูกพัน	คนข่าว”		ครั้งที่	1		เมื่อวันที่	27	เมษายน	2557		มีนัก
ข่าวอาวุโสที่มาร่วมงานประมาณ	30	คน	โดยมีนายเลิศ	อัศเวศน์		อายุ	92	ปี	เป็นผู้อาวุโสสูงสุด	และนายพิศาล	พ้นภัย	อายุ	
91	ปี	อาวุโสรองลงมา	
	 	 4.1.2	กิจกรรม	พิราบ	Fit	&	Firm	รุ่น	6	ดูแลสุขภาพกายและใจ		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัด
กิจกรรมโครงการดูแลห่วงใย	ใส่ใจสุขภาพ	เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน		พิราบ	Fit	&	Firm	รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต		ระหว่างวันเสาร์ที่	28	ถึง	วันอาทิตย์ที่	29	มิถุนายน	2557		ณ		สามพรานริเวอร์ไซด์	จังหวัดนครปฐม	กิจกรรม
ในโครงการเน้นการดูแลสุขภาพท้ังกายและใจ	 เพื่อให้นักข่าวมีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและมี
ทักษะในการบริหารร่างกาย	รวมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	จะน�ามาซึ่ง
นักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี	ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่
	 	 4.1.3	การอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินและการลงทุน	ในหัวข้อ	“วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ	ที่รู้แล้วรวย”		สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์	 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินและการลงทุน	
ในหัวข้อ	“วางแผนการเงินเรื่องง่ายๆ	ที่รู้แล้วรวย”	ณ		ศูนย์ฝึกอบรม	ธนาคารไทยพาณิชย์	ส�านักงานใหญ่	รัชโยธิน	โดยมีหัวข้อ
การอบรมประกอบด้วย	1.	ความส�าคัญของการออมเงิน		2.	จัดสรรเงินอย่างไรให้ได้ตามเป้า	ออมเงินอย่างไรให้รวย	3.	หลักการ
วางแผนการเงินให้กับตัวเอง		4.	รูปแบบการออมเงิน	การฝากเงิน	และการลงทุนประเภทต่างๆ	5.	การประเมินความเสี่ยงให้กับ
ตัวเอง	นอกจากนี้จะมีการให้ค�าปรึกษาการวางแผนออมเงินเป็นรายบุคคล	กบัเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกด้วย	โดยมีนกัข่าวทีส่นใจเข้า
ร่วมการอบรมจ�านวน	30	คน	จากสื่อหนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	วิทยุและเว็บไซต์
	 	 4.1.4	อบรมเชิงปฏิบัติการ	“ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”	รุ่นที่	7	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		ร่วม
กับ	สถาบันอิศรา	และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย	โดยการสนับสนุนของ	บริษัท	ซีพีออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ	“ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน”	รุ่นที่	7	ระหว่างวันเสาร์ที่	23	ถึง	วันอาทิตย์ที่	24	สิงหาคม	2557	ณ	เรือนไทยบางกุ้ง	โดย
มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์	ระหว่างนักข่าวในพื้นที่	และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้า
อบรมไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการเขียนข่าว	สารคดีเชิงข่าว	รายงานพิเศษ	หรือการเขียนรูปแบบอื่น
	 	 ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมประกอบด้วย	ปาฐกถาพิเศษ	“บทบาทของนักเขียนที่เป็นนักข่าว	:	ศึกษาจากบทบาทศรีบูรพา”	
โดยวทิยากร	เชยีงกลู	สนทนาพเิศษ	“จดุไฟนกัข่าวก้าวสูน่กัเขยีน”	บรรยาย	โลกวรรณกรรมและกลวธิกีารเขยีนเรือ่งสัน้และนวนิยาย		
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย	คุยกับนักข่าวที่เป็นนักเขียน			บรรยายลิขสิทธิ์	จริยธรรมและ
ศักดิ์ศรีของนักเขียน		การฝึกปฏิบัติเขียนงานวรรณกรรม	
	 	 4.1.5		ค่ายกระจิบ	กระจาบพิราบน้อยรุ่น	8		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดค่ายกระจิบ	กระจาบ
พิราบน้อยรุ่น	 8	 ให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	ที่เข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัว
สมาชกิสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์ในด้านต่างๆ	ทัง้การส่งเสรมิจนิตนาการและความคดิรเิริม่สร้างสรรค์	เข้าใจธรรมชาตแิละ
สัตว์	มีน�้าใจและเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมและครอบครัวนักข่าว		ในวันเสาร์ที่	18		ตุลาคม	
2557	สนับสนุนโดย	ซาฟารีเวิลด์	และบริษัท	ยูนิลีเวอร์	ไทย	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
	 	 4.1.6		อบรมภาษาจีน	หลักสูตร	“ทางลัดสู่ภาษาจีน”			สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ร่วมกับสภา
วัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์	 และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	 ได้จัดท�าโครงการอบรมภาษาจีน	 หลักสูตร	
“ทางลัดสู่ภาษาจีน”		ซึ่งเรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี	ระหว่างเวลา	09.00-12.00	น.	เริ่มเรียนครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่	18	
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กันยายน	2557	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน	(ถนนเทียมร่วมมิตร	รัชดา)	ระยะเวลาการเรียนของหลักสูตรรวม	100	ชั่วโมง	
มีผู้ผ่านการอบรมจนจบหลักสูตรจ�านวน	13	คน

	 4.2	งานด้านสวัสดิการสมาชิก
	 	 4.2.1	 ทุนการศึกษา	 สมาคมฯ	 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมฯ	 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับ
สมาชิกสมาคมฯ	และทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา	สมาชิก	ดังนี้
	 	 1)	ทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา	สมาชิก	สมาคมฯ	แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	ทุนส่งเสริม
การศึกษา	เป็นทุนแบบรายปี	2)	ทุนต่อเนื่อง	เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-ระดับปริญญาตรี	โดยได้
รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย	ปีละ	10	ทุน	ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว	70	คน
	 	 มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว	เมื่อวันอาทิตย์ที่	27	เมษายน		2557	ได้แบ่งให้ทุนการศึกษาออกเป็น	
2	ประเภท		คือ	1.	ทุนส่งเสริมการศึกษา	เป็นการให้ทุนแบบรายปี	โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา	สมาชิก
สมาคมฯ	มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�านวน	122	ทุน	ทุนละ	4,000	บาท	เป็นเงิน	488,000	บาท	และ	2.	ทุนต่อเนื่อง	ได้
รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย	เป็นปีที่	6	โดยในปี		2556	ได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีก	10	ทุน		รวมเป็น	70	ทุน
	 	 2)	ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท	ในปีนี้มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับสมาชิกสมาคมฯ
จ�านวน	2	ทุนคือ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	จ�านวน	1	ทุน	โดยคณะกรรมการบริหาร	สมาคมฯ	ได้คัดเลือกให้	นางสาวธนิตา	
อิสรา	ผู้สื่ออาวุโส	สายเศรษฐกิจ	หนังสือพิมพ์บ้านเมือง	เข้ารับทุน	และคัดเลือกให้	นางมยุรี	วนะสุขสถิตย์		ผู้สื่อข่าวสายบันเทิง	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	เข้ารับทุนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 	 4.2.2	 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	 สมาคมฯ	 ได้จัดท�าประกันชีวิต
กลุ่มให้กับสมาชิกที่ช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปีกับบริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	ในปี		2557	สมาคมฯ	ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวด
พระอภิธรรมศพและส่งหรีดเคารพศพสมาชิกอีก	8		รายคือ	1.		นายพิสันต์		ใจการุณ	(ไทยรัฐ)	2.	นายเชลง		กัทลีรดะพันธุ์	
(วิสามัญสมาชิก)	3.	นายบุญเสริม		พัฑฒนะ	(ไทยรัฐ)	4.	นายวิชัย		วลาพล	(วิสามัญสมาชิก)	5.	นายประสิทธิ์		เหตระกูล	
(เดลินิวส์)	6.	นายวิเชียร		แก้วเปล่ง	(วิสามัญสมาชิก)	7.		นายประสิทธิ์		ยอดมั่น	8.นายสุรพล		พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	(บาง
กอกโพสต์)	
	 	 4.2.3	 การจัดท�าโครงการสวัสดิการผู้ป่วยนอกร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน	 เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพให้
กับสมาชิก	สมาคมฯได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน	2	โรงพยาบาลคือ	โรงพยาบาลเวชธานีและโรงพยาบาล
พญาไท	โดยสมาชิกสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ	1,500	บาท	ต่อคน	คนละ	6	ครั้งต่อไป	และมีนโยบาย
ที่จะประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ	ในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ	ทั้ง	4	มุมเมือง

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ 
	 ในปี		2557		คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		แบ่งงานออกเป็น	2	
กลุ่มงาน	คือ
 
	 5.1	กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ
	 	 5.1.1	 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่ือมวลชนเวียดนาม-ไทย	 เป็นโครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์	 ที่คณะ
อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	มีความประสงค์ในการจัดตั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อในภูมิภาคเดียวกันขึ้น	โดย
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการเยือนที่สมาคมนักข่าวฯ	ท�าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศเวียดนาม
(Vietname	Journalists	Association)		ระหว่างวันจันทร์ที่	3	ถึง	วันอาทิตย์ที่	9	มีนาคม	2557		โดยมี	Mr.	Pham	Quoc	Toan	
อุปนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศเวียดนาม		เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนเวียตนามอีกจ�านวน	8	คน	โดยใน
คร้ังนีไ้ด้มกีารท�าบนัทกึข้อตกลงว่าทัง้สองสมาคมจะด�าเนนิกิจกรรมในเรือ่งการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์	การช่วยเหลอืซ่ึงกนัและ
กัน	และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ	ร่วมกัน	
	 	 5.1.2	โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนไทย-จนี	นายประดษิฐ์	เรอืงดษิฐ์	นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์
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แห่งประเทศไทย	 	 เป็นหัวหน้าคณะน�าผู้แทนสื่อมวลชนไทยรวมจ�านวน	 7	 คนไปเยือนประเทศจีนตามค�าเชิญของสมาคมนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศจีน	(All	China	Journalists	Association	–	ACJA)		ระหว่างวันจันทร์ที่	 	22	ถึง	วันอาทิตย์ที่	28	
กันยายน		2557		
	 	 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนจนี-ไทยนีเ้ป็นโครงการทีส่ลบักนัเป็นเจ้าภาพต้อนรบัคณะสือ่มวลชนจาก
แต่ละประเทศ	 เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี	 	 2542	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่ือมวลชนของท้ังสองประเทศอีกท้ังยังเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

	 5.2	ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
	 	 5.2.1	SEAPA		หรือสมาคมสื่อมวลชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	นายประดิษฐ์	เรืองดิษฐ์	นายก	สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ในฐานะนายกสมาคมฯ	ท�าหน้าที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	(สมาคมนักข่าวฯ	เป็นองค์กรก่อตั้ง	SEAPA)
	 	 5.2.2	IFEX	-	 International	Freedom	of	Expression	Exchange	สมาคมฯ	เป็นสมาชิกของ	IFEX	มีการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ทุกปี

	 5.3.	กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักข่าว	ในปี	2557		คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	ได้จัดการอบรมขึ้น	1	
หลักสูตร
	 	 5.3.1	การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนส�าหรับสื่อมวลชนรุ่นที่	3	:		การเมืองและ
ความมัน่คงในอาเซยีน	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	โดยการสนบัสนนุจากบรษิทั	เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	
(มหาชน)	จดัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวขึน้	เพือ่เป็นการให้ความรูค้วามเข้าใจแก่สือ่มวลชนในด้านการเมอืงและความมัน่คงของ
อาเซียนในระดับต่างๆ		และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สื่อมวลชนที่สนใจมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้า	ผลิตและเผยแพร่ผลงานใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืงและความมัน่คงของอาเซยีน		กจิกรรมในโครงการนอกจากการฟังการบรรยายแล้วยงัมกีารศกึษา
ดูงานในประเทศและต่างประเทศ	มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวน	25	คน	จัดตั้งแต่	7	กุมภาพันธ์		–	29	มีนาคม		2558		เป็นระยะ
เวลารวม	8	สัปดาห์		
 
6. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
	 ในปี	 2557	 	 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ	 สมาคมฯ	 	 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งที่เป็นการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพสื่อและกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก	ดังนี้

	 6.1	การจัดสัมมนาเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์	สมาคมฯ	ได้จัดการสัมมนาเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์	สมาคมฯ	ขึ้นระหว่างวัน
ศุกร์ที่	18-วันเสาร์ที่	19	เมษายน		2557	ณ	สามพรานริเวอร์ไซด์	จังหวัดนครปฐม	มีทั้งกรรมการบริหาร	สมาคมฯ	ชุดปัจจุบัน
และชดุท่ีผ่าน	ทีป่รกึษา	สมาคมฯ	และอนกุรรมการฝ่ายต่างๆ	เข้าร่วมการสมัมนา	ซึง่จากการสมัมนาดงักล่าวท�าให้เหน็เป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการท�างานของสมาคมฯ	มากขึ้น

	 6.2.	การจดัท�าระบบทะเบยีนสมาชกิ	สมาคมฯ	ให้มกีารจดัท�าฐานข้อมลูของสมาชกิให้อยูใ่นรปูแบบของ	Data	Base	รวม
ทั้งปรับปรุงระบบการส่งข่าวสารถึงสมาชิกโดยเพิ่มช่องทางการส่งข่าวผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งช่องทาง

	 6.3	การจดักจิกรรมระดมทนุ	สมาคมฯ	จดักจิกรรมระดมทนุครัง้ใหญ่ปีละ	2	กิจกรรม	คือการจดัท�าหนงัสอืรายงานประจ�า
ปีและการจัดงานดินเนอร์ทอล์ค	โดยในส่วนของงานดินเนอร์ทอล์คประจ�าปี	2557	จัดเม่ือวันพุธท่ี	5	มีนาคม	2557	ณ	ห้อง
กมลทิพย์	 ชั้น	 2	 โรงแรมสุโกศล	 ถนนศรีอยุธยา	 ได้รับเกียรติจากคุณประมนต์	 สุธีวงศ์	 ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	
(ประเทศไทย)	มาปาฐกถาพิเศษหัวข้อ	“วาระประเทศไทย	ล้างคอร์รัปชั่น
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	 6.4	โครงการ	60	ปี	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 ปี	2557		ซึ่งเป็นปีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ก้าวเข้าสู่ปีที่	 60	ได้เน้นการท�างานภายใต้แนวคิด	
“การปฏวิตัคินข่าว	อภวิฒัน์สือ่”	ในขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานภาคสนามเองก็ยงัต้องท�างานภายใต้สถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืง
รนุแรงและในท่ีสดุกต้็องท�างานภายใต้ข้อจ�ากดัด้านสทิธเิสรภีาพในการรบัรูแ้ละแสดงออกความคดิเหน็		สมาคมนกัข่าวนกัหนังสอื
พิมพ์ฯ	ได้พยายามได้จัดท�าโครงการต่างๆ	ที่จะเอื้ออ�านวยและสนับสนุนการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง	ภายใต้ความคาด
หวงัท่ีจะให้สือ่มวลชนสามารถรกัษาบทบาทการท�าหน้าทีท่ีม่คีวามเป็นกลางและเป็นธรรม	ภายใต้หลกัการแห่งวชิาชพีสือ่มวลชน	
อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 เป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 2	มีนาคม	พ.ศ.
2543	โดยการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2498	-	พ.ศ.	2543)	กับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
(พ.ศ.	2508	-	พ.ศ.	2543)	โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน	ให้สามารถท�าหน้าที่
ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ	และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น	และเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีการ
ท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาร่วม	60	ปี	

	 สมาคมนกัข่าวฯ	มบีทบาทส�าคญัในการต่อสูเ้พือ่ส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพในการรบัรู ้แสดงความคดิเหน็และแสดงออกของสือ่
และประชาชน	อาทิ	เป็นองค์กรหลักที่รณรงค์ให้ยกเลิก	พ.ร.บ.	การพิมพ์	2484	และค�าสั่งคณะปฏิรูปฉบับที่	42	พ.ศ.	2519	ซึ่ง
กฎหมายท้ังสองฉบับให้อ�านาจฝ่ายบริหารและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย	 สั่งปิดหนังสือพิมพ์ได้ด้วยอ�านาจคนเดียว	 โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร	 ซึ่งขัดกับหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ	 ท�าให้เกิดพระราช
บญัญตัจิดแจ้งการพมิพ์ขึน้ใช้แทน	สมาคมนกัข่าวฯ	จงึได้รณรงค์ให้มกีารวางหลกัเสรภีาพบนความรบัผดิชอบของสือ่มวลชนและ
ประชาชนในมาตรา	39	และมาตรา	40	ในรัฐธรรมนูญฉบับ	พ.ศ.	2540	ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

	 ในด้านการพัฒนาศักยภาพส่ือ	 สมาคมนักข่าวฯ	 ตระหนักในความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนโดยจัดการ
อบรมให้กบัสือ่มวลชนในทกุระดบัทัง้	นกัข่าวใหม่ทีเ่พิง่เข้าสูว่งการ	นกัข่าวรุน่กลาง	บรรณาธกิาร	รวมทัง้นกัศึกษาด้านนเิทศศาสตร์	
อาทิ	จัดการอบรมการท�าข่าวเชิงสืบสวนอย่างต่อเนื่องมา	15	รุ่น	มีสื่อมวลชนที่ผ่านการอบรม	500	คน		การจัดอบรมพิราบน้อย
ส�าหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน	จ�านวน	17	รุ่น	มีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมกว่า	1,000	คน	เพื่อให้นักศึกษาที่
ผ่านการอบรมดังกล่าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อมวลชนอย่างมีคุณภาพ	และเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยที่นับ
วันจะมีแต่ความรุนแรงมากขึ้นนั้น	สมาคมยังได้มีการจัดอบรมการท�าข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง	(Safety	Training)	เพื่อให้
นักข่าวมีทักษะในการท�าข่าวในพื้นที่ที่มีความรุนแรงได้อย่างปลอดภัย	และรายงานข่าวที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	มา	5	รุ่น
ในระยะเวลา	5	ปี	ท�าให้มีนักข่าวจ�านวน	200	คน		สามารถดูแลตัวเองและให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักข่าวด้วยกันได้หากต้อง
เข้ารายงานข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรง	

	 การจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพสือ่อย่างต่อเนือ่งและหลากหลาย	ท�าให้สมาคมนกัข่าวฯ	มนีกัข่าวทีม่ทีกัษะและองค์ความ
รู้ทางด้านการพัฒนาศักยภาพส่ือท่ีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ	 จนน�าไปสู่การร่วมมือกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาต	ิ	
ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ในการควบคุมและก�ากับกันเองด้านจริยธรรม	 ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชน
แห่งประเทศไทยขึ้น	โดยมีสถาบันอิศรา	ท�าหน้าที่ในการด�าเนินงาน	มีภารกิจหลักคือการฝึกอบรมบุคลากร	รวมทั้งให้ความรู้กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงบทบาทในวิชาชีพส่ือมวลชนเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านศักยภาพในวิชาชีพให้กับสื่อ	 ผ่านการ
จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ	อาทิ	หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง	(บสส.)		หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับ
กลาง	(บสก.)	หลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น	(กสต.)	และหลักสูตรความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสื่อในการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน	

โครงการ 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

“ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

5 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ความเป็นมา
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	 สมาคมนกัข่าวฯ	และสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต	ิยงัท�าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางในการสร้างเครอืข่ายวชิาการวชิาชพีสือ่สาร
มวลชน	 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 จากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
และนักวิชาชีพสื่อทุกแขนงเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ	ผ่านการ
จัดกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 การจัดประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพประจ�าปีซ่ึงเป็นเวทีส�าหรับน�าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีอยู่ในความ
สนใจ	 	 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นักวิชาการ	การจัดท�าวารสารวิชาการอิศรา	ปริทัศน์	 	การจัดท�าต�าราทาง
วิชาการที่ถอดประสบการณ์และองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพส่ือมวลชน	 อาทิ	 คู่มือการเรียนการสอนวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน	ต�าราด้านวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์	(Convergent	Journalism)	รวมทั้งต�าราด้านวารสารศาสตร์ร่วมสมัย

	 นอกจากงานด้านการพฒันาศกัยภาพสือ่แล้ว	การดแูลด้านสวสัดภิาพและสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานของสมาชกิ	เป็นอกีภารกจิ
หนึง่ท่ีสมาคมนกัข่าวฯ	ให้ความส�าคญั	โดยได้มกีารจดัสวสัดกิารให้กบัสมาชกิในรปูแบบต่างๆ	อาท	ิการให้ทนุการศกึษาบตุร-ธดิา
นกัข่าว	ตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาล-ปรญิญาตร	ีให้ทนุการศกึษาส�าหรบัสมาชกิในระดบัปรญิญาโท	และทนุฝึกอบรมทางด้านภาษา	เช่น	
ภาษาองักฤษและภาษาในประเทศอาเซยีน	ในด้านสขุภาพสมาชกิ	สมาคมนกัข่าวฯ	มอบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลทัง้ผูป่้วยในและ
ผูป่้วยนอก	รวมทัง้มอบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลกบัโรงพยาบาลเอกชนทีม่ข้ีอตกลงกนั	จดัท�าประกนัชวีติหมูโ่ดยมสีนิไหมทดแทน
ขั้นต�่ารายละหนึ่งแสนบาท	ในส่วนของสมาชิกที่เกษียณจากวิชาชีพแล้ว	สมาคมยังให้การดูแลผ่านกองทุนเหยี่ยวปีกหักเป็นค่าใช้
ในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายรายเดือน	 ส�าหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	 สมาคมฯ	 แต่ประสบเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างการท�าหน้าที่สื่อมวลชน	สมาคมฯ	ก็ให้การดูแลผ่านกองทุนเพื่อเพื่อน	 รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง	 สหภาพแรงงาน
กลางสื่อมวลชนไทย	เพื่อท�าหน้าที่ดูแลสิทธิของนักข่าวตามกฎหมายแรงงาน
 
	 ในด้านของการส่งเสริมความความเป็นเลิศในด้านวิชาชีพ	 สมาคมนักข่าวฯ	 ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา	 อมันตกุล	
ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลอิศรา	อมันตกุล	(ก่อตั้งขึ้นเพื่อร�าลึกถึงนายอิศรา	อมันตกุล	นายกสมาคมนักข่าวฯ	คนแรกที่เป็นนักข่าวผู้
มีอุดมการณ์เป็นที่ยอมรับในแวดวงหนังสือพิมพ์)	โดยการมอบรางวัลข่าวและภาพ	“รางวัลอิศรา	อมันตกุล”	ให้กับผลงานข่าวที่
ใช้วิธีการท�าข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน	 จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางนโยบาย	 หรือสามารถตีแผ่ให้สังคมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโครงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น	 และให้รางวัลกับภาพข่าวที่มีคุณค่าในการสื่อความหมายของข่าว
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
 
	 ในส่วนของงานด้านเครือข่าย	สมาคมนักข่าวฯ	มีเครือข่ายสื่อที่เข้มแข็งทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศ มีสมาชิกซึ่งสังกัด
หนงัสอืพมิพ์ฉบบัหลกัทกุฉบบัทัว่ประเทศ	รวมทัง้สมาคมนกัข่าวฯ	สนบัสนนุให้หนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ทัว่ประเทศมกีารรวมตวักนัเพือ่
ให้มีการรายงานข่าวที่สะท้อนเสียงของชุมชน	จนเกิดเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	4	ภาค		รวมทั้งการสนับสนุน
การรวมกลุ่มของนักข่าวเฉพาะด้าน	เช่น	การจัดตั้งชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	ชมรมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสและชมรมนักข่าวอาเซียน	ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสมาคมนักข่าวฯ

	 ด้านการเสรมิสร้างเครอืข่ายสือ่มวลชนต่างประเทศนัน้	สมาคมนกัข่าวฯ	ส่งเสรมิความร่วมมอืองค์กรสือ่ในภมูภิาคอาเซยีน	
โดยเป็นองค์กรก่อตั้งสมาคมนักหนังสือพิมพ์อาเซียน	(Confederation	of	ASEAN	Journalists	-	CAJ)	รวมทั้งเป็นองค์กรก่อตั้ง
สมาคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อในเอเชียอาคเนย์	(South	East	ASEAN	Press	Alliance	-	SEAPA)	ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมและ
เฝ้าระวงัด้านสทิธเิสรภีาพของสือ่ในอาเซยีน	นอกจากนีส้มาคมยงัมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัสมาคมวชิาชพีในประเทศเพือ่นบ้าน	
อาทิ	สมาคมนักข่าวแห่ง	ส.ป.ป.ลาว	(Laos	Journalists	Association	-	LJA)	สโมสรผู้สื่อข่าวกัมพูชา	(Club	of	Cambodia	
Journalists	–	CCJ)		สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสหภาพเมียนมาร์	(Myanmar	Journalists	Association	–	MJA)	สมาคมนัก
หนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	(Vietnam	Journalists	Association	–	VJA)	และจะขยายความสมัพนัธ์
กับองค์กรสื่อให้ครบทุกประเทศในอาเซียน	รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์จีน	(All	China	Journalists	As-
sociation	–	ACJA)
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ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อระดับนานาชาติ	สมาคมนักข่าวฯเป็นสมาชิกก่อตั้งของ	International	Freedom	of	Expres-
sion	Exchange	-	IFEX	ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายขององค์กรด้านสื่อจากทั่วโลก		และท�ากิจกรรมร่วมกับ	International	Federa-
tion	of	Journalists	-	 IFJ	ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ท�างานด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อ	และ	Committee	to	Protect	
Journalists	-	CPJ		ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ท�างานด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อ	เช่นเดียวกัน

	 การสือ่สารในยคุไร้พรมแดนได้พลกิโฉมหน้า	ไม่เพยีงสือ่สารระหว่างกนัของผูค้นจะไร้ข้อจ�ากดัด้านเวลาและสถานทีเ่ท่านัน้	
แต่สื่อมวลชนก็ก�าลังอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย	จากการท�างานที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ภาวะ	“ไร้พรมแดน”	อย่างแท้จริง	นักข่าวหลาย
คนเริม่ถกูเรยีกร้องจากต้นสงักดัให้น�าเสนอข่าวครอบคลมุหลากหลายสือ่	ไม่จ�ากดัเฉพาะการเขยีนข่าวเพือ่ลงหนงัสอืพมิพ์เช่นเดมิ
อีกต่อไป	การเสนอข่าวข้าม	platform	ในสถานการณ์	Media	Convergence	ก�าลังจะกลายเป็นสถานการณ์ปกติที่นักข่าวทั้ง
หน้าเก่าและหน้าใหม่ต้องเผชิญ	ไม่ช้าก็เร็ว

	 ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด	 โดยเปิดช่องทางการสื่อสารให้กว้างขวางขึ้น	 ทั้ง
หนังสือพิมพ์ออนไลน์	 ข่าวสั้นผ่านมือถือ	 วิทยุออนไลน์	 การสร้างแอพพลิเคชั่น	 และหาช่องทางการประมูลทีวีดิจิตอล	 ขณะที่
แนวโน้มการเพิม่บคุลากรเพือ่รองรบัภาระงานเหล่านัน้กลบัสวนทาง	สือ่หลายค่ายไม่มนีโยบายเพิม่พนกังาน	เป็นสญัญาณบ่งบอก
ชดัเจนว่านกัข่าวทีจ่ะด�ารงหน้าทีข่องตนไว้ได้	จ�าเป็นต้องปรบัทกัษะการท�างานให้สามารถน�าเสนอข่าวได้หลากหลายประเภท	ซึง่
สื่อแต่ละประเภทย่อมมีลักษณะเฉพาะ	ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการน�าเสนอที่แตกต่างกันไป

	 ไม่เพยีงความต้องการในด้านทกัษะการน�าเสนอข่าวผ่านสือ่ต่างๆ	ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้	แต่นกัข่าวในฐานะทีเ่คยมี
บทบาทหลกัในการเสนอข้อมลูข่าวสารให้กบัประชาชน	ก�าลงัต้องเผชญิกบัความท้าทายจากสถานการณ์การสือ่สารบนโลกออนไลน์	
ซึ่งผู้ใช้สามารถเป็นทั้งผู้ส่งสาร	และผู้รับสารได้ในคราวเดียว	นักข่าวภาคพลเมือง	(Media	Citizenship)	เกิดขึ้นแทบจะทุกวินาที	
หลายเหตกุารณ์ทัว่โลก	ประชาชนทัว่ไปทีม่สีมาร์ทโฟน	สามารถรายงานสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ตรงหน้าได้อย่างละเอยีดและรวดเร็ว
ก่อนที่นักข่าวภาคสนามจะไปถึงเหตุการณ์เสียอีก

	 สถานการณ์เช่นน้ีมีนัยท่ีชัดเจนว่า	 นักข่าวไม่สามารถด�ารงอยู่ด้วยการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวันได้อีกต่อ
ไป	สาธารณชนคาดหวังให้นักข่าวน�าเสนอ	“ข่าวเชิงลึก”	ที่สะท้อนเบื้องลึกเบื้องหลังได้อย่างถึงแก่น	ขณะเดียวกันก็ต้องการการ
วเิคราะห์สถานการณ์ทีเ่กดิขึ้นอย่างรอบด้าน	ครอบคลุมทัง้มิติทางการเมือง	เศรษฐกจิ	สังคมและวฒันธรรม	นอกจากนี้ยังมุ่งหวงั
ให้สื่อแสดงบทบาทน�าในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	จนน�าไปสู่การหาทางออกในปัญหาต่างๆ	ร่วมกันในสังคม

	 ความหลากหลายของสือ่ทีเ่กดิใหม่ทัง้วทิยชุมุชน	ทวีดีาวเทยีม	เคเบลิทวี	ีทวีดีจิติอลและเครอืข่ายสือ่สงัคมออนไลน์	ท�าให้
เส้นแบ่งระหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชนกบัสือ่ทัว่ๆ	ไปมีความคลมุเครอื	ทัง้นีต้้องยอมรบัว่าสือ่มวลชนทีเ่คยท�าหน้าทีร่ายงาน
ข่าวสาร	 ข้อมูล	 ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน	 น�าความจริงไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เที่ยงตรง	เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(Public	Interest)	นั้นถูกลดบทบาทลงอย่างเห็นได้ชัดในสถานการณ์ปัจจุบัน	แต่ไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์เช่นใดนักข่าวไม่อาจปฏิเสธการด�าเนินงานภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 รวมทั้งควรมีการทบทวนมาตรการ
ตรวจสอบกันเองของสื่ออย่างจริงจัง	ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	เพื่อให้การตรวจสอบการท�างานของ
สื่อมีพลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น	จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปสื่อครั้งใหญ่ในทุกมิติ	

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จึงยกเป็นวาระส�าคัญในโอกาส	60	ปีสมาคมนักข่าวฯ		ที่ต้อง	“ปฏิวัติคน
ข่าว อภิวัฒน์สื่อ”	จึงมีความจ�าเป็นในการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อ	“ปฏิวัติคนข่าว	อภิวัฒน์สื่อ”	โดยเพิ่มศักยภาพคนข่าวในการ
ท�างานท้ังในด้านของทักษะและประเด็นข่าวท่ีเป็นคนข่าวที่มีความสามารถในการท�าข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน	 มีข้อมูลรอบด้าน	
ยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อและตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพบนความรับผิดชอบ	นักข่าวรุ่นใหม่ต้องคิดได้	วิเคราะห์เป็น	
และมีจิตส�านึกรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ	 เพื่อให้การ	 “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”		มีผลเกิดขึ้นจริง	สมาคมนักข่าวฯ	
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จึงใช้วาระในโอกาสฉลองครบรอบ		60	ปี	ซึ่งจะตรงกับวันที่	5	มีนาคม	2558		จัดกิจกรรมทางวิชาการและการระดมทุน	รวม
ทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปสื่อ	เพื่อน�ามาสนับสนุนเป้าหมาย	“ปฏิวัติคนข่าว	อภิวัฒน์สื่อ”	ให้ส�าเร็จลุล่วง	ผ่านการจัดตั้ง
กองทุนต่างๆจ�านวน	6	กองทุน	ประกอบด้วย	

1. กองทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคารส�านักงานเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 

	 ปัจจุบันนี้	ภายใต้อาคารสมาคมนักข่าวฯ	มีองค์กรวิชาชีพสื่ออยู่รวมกันจ�านวน	10	องค์กร	ประกอบด้วย1.	สมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(Thai	Journalists	Association	–	TJA)	2.	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	(The	National	
Press	Council	of	 Thailand	–	NPCT)	 	3.	สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 (Confederation	of	 Thai	 Journal-
ists	–	CTJ)	4.	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	(Thai	Broadcast	Journalists	Association)		5.	สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย	(The	News	Broadcasting	Council	of	Thailand-NBCT)	6.	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย	(Thai	Press	
Development	Foundation)	7.	สถาบันอิศรา	(Isra	Institute,	Thai	Press	Development	Foundation)	8.	ชมรมนักข่าวสิ่ง
แวดล้อม	(Thai	Society	of	Environmental	Journalists	–	ThaiSEJ)		9.	ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	
Technology	Press	Club	-	 ITPC)	10.	ชมรมนักข่าวอาเซียน	(ASEAN	Journalists	Club)		ท�าให้พื้นที่ใช้สอยที่มีอย่างจ�ากัด
ไม่เพียงพอ	 ในขณะที่สมาคมมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ	จึงจ�าเป็นต้องมีห้องฝึกอบรมที่ทันสมัย	
ศูนย์ข้อมูลสื่อทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Media	Information	Center	–	AMIC)		จึงจ�าเป็นต้องมีการ
สร้างและปรับปรุงอาคารสมาคมนักข่าวฯ	ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสามเสน	บนที่ดินเช่าจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จฯมาทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารและยัง
มีอาคารเช่าจาก	ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		บนถนนราชด�าเนินกลาง	ซึ่งเป็นสถานที่ประวัติการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ
สื่อมวลชนที่ส�าคัญ	
	 บริหารกองทุนฯ	โดย	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2. กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว

 กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว	ท�าหน้าที่ทางด้านการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนทุกแขนง	ผ่านการจัดอบรม	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การอบรมด้านการท�าข่าวเชงิสบืสวน	ตลอดจนการศกึษาดงูาน	การให้รางวลัผลงานข่าวและการท�าวจิยัด้านสือ่สารมวลชน	
	 บริหารกองทุนฯ	โดย	สถาบันอิศรา	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

3. กองทุนสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ 

	 กองทุนสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	ท�าหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ	ภายใต้หลักการ	“เสรีภาพบนความรับผิด
ชอบ”	รณรงค์สร้างจิตส�านึกเสรีภาพบนความรับผิดชอบ	โดยการจัดการสัมมนา	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสื่อ
และเสรีภาพสื่อ	จัดท�ารายงานประจ�าเดือนและประจ�าปีเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนไทย	ส่งเสริมให้นักข่าวรวมตัวรักษาสิทธิ
ตามกฎหมายแรงงานผ่านสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย	
 บริหารกองทุนฯ	โดย	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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4. กองทุนส่งเสริมจริยธรรม 
 
 กองทุนส่งเสริมจริยธรรม	ท�าหน้าท่ีส่งเสริมการก�ากับดูแลกันเองและการก�ากับร่วมให้สื่อมีความเข้มแข็งด้านจริยธรรม
อกีท้ังพฒันาองค์ความรูด้้านจรยิธรรมสือ่มวลชน	และส่งเสรมิความร่วมมอืกบัองค์กรภายนอกทีม่ภีารกจิในการส่งเสรมิจรยิธรรม	
ผ่านกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมจิตส�านึกด้านจริยธรรม	 และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาจริยธรรม	
กฎหมาย	และนโยบายสื่อมวลชน	
 บริหารกองทุนฯ	โดย	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

5. กองทุนสวัสดิการนักข่าว 

 กองทุนสวสัดกิารนกัข่าว	ท�าหน้าทีใ่นการดแูลสวสัดกิารและสวสัดภิาพสือ่มวลชนทัง้ทีเ่ป็นสมาชกิและไม่ได้เป็นสมาชกิให้
กับสื่อมวลชนทุกแขนง	ผ่านการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการเติมก�าลังใจในลักษณะต่างๆ	
 บริหารกองทุนฯ	โดย	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

6. กองทุนโครงการต�าราวารสารศาสตร์
 
 กองทุนโครงการต�าราวารสารศาสตร์	 จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการด�าเนินงาน	 การผลิตเนื้อหาสาระ	 และการจัดพิมพ์ต�ารา
ส�าหรบัการเรยีนการสอนด้านวารสารศาสตร์	รวมทัง้พฒันาองค์ความรูอ้นัเกดิจากประสบการณ์ทางวชิาชพีสือ่มวลชนให้ครอบคลมุ
เนื้อหาส�าคัญในหลักสูตรทั้งหมด	โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นปัจจุบันได้		
 บริหารกองทุนฯโดย	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เป้าหมาย
“ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”

วัตถุประสงค์ 
 1.	เพื่อเผยแพร่บทบาทสมาคมนักข่าวฯ	ด้านการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ	เสรีภาพประชาชน
	 2.	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	ทักษะและจิตส�านึกให้กับสื่อมวลชนในการท�าหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ
	 3.	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านจริยธรรมสื่อและกลไกในการก�ากับดูแลด้านจริยธรรมสื่อให้มี
ความเข้มแข็งทั้งในองค์กรวิชาชีพ	นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและประชาชนทั่วไป
	 4.	เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสื่อภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร	เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาท	
และความรับผิดชอบของวิชาชีพสื่อที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
	 5.	เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน	สนับสนุนให้เป้าหมาย	“ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ”	สัมฤทธิผล

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 

	 5	มีนาคม	พ.ศ.	2557	–		5	มีนาคม	พ.ศ.	2559	
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รูปแบบการด�าเนินงาน 

	 คณะกรรมการบรหิาร	สมาคมนกัข่าวฯ	ได้แต่งตัง้คณะท�างานฝ่ายต่างๆ	จ�านวน	8	ฝ่าย	ประกอบด้วย	1.	คณะอ�านวยการ
จดังาน	2.	คณะท�างานฝ่ายกจิกรรม		3.	คณะท�างานฝ่ายระดมทนุ		4.	คณะท�างานฝ่ายวชิาการ		5.	คณะท�างานฝ่ายประชาสมัพนัธ์	
6.	คณะท�างานออกแบบอาคาร	สมาคมนักข่าวฯ	7.	คณะท�างานจัดการแข่งขันกอลฟ์การกุศล	และ	8.	คณะท�างานคอนเสริต์และ
ประมลูภาพวาด		โดยมอีดตีนายกสมาคมนกัข่าวฯ	ทกุท่านเป็นทีป่รกึษาของโครงการ	ทัง้นีค้ณะท�างานแต่ละฝ่ายจะมีภารกจิตาม
กรอบงานที่ได้มีการก�าหนดไว้ร่วมกัน		

กิจกรรมโครงการ  60 ปี สมาคมฯ 

	 1.		สัมมนาทางวิชาการ
	 2.		การจัดท�าหนังสือในวาระ	60	ปี	สมาคมนักข่าวฯ	2	เล่ม	คือครูนักข่าว	และ	เส้นทางการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ
	 3.		การจัดงานดินเนอร์ทอล์คและนิทรรศการ
	 4.		การแข่งขันกอลฟ์การกุศล	60	ปี	สมาคมฯ	
	 5.		คอนเสิร์ตและประมูลภาพวาด
	 6.		การจัดแรลลี่การกุศล	
	 7.	 อื่นๆ	

องค์กรที่รับผิดชอบ

 1.  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
	 	 538/1	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300
	 	 โทร.	02-668-9422	โทรสาร	02-668-7505
								 E-mail:	tjareporter@gmail.com	www.tja.or.th
						 	 นายประดิษฐ์	เรืองดิษฐ์	นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย			

 2.  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
						 	 538/1	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300
						 	 โทร.	02-668-9900	โทรสาร	02-243-5697
								 E-mail	:	info@presscouncil.or.th		www.presscouncil.or.th/
						 	 นายจักร์กฤษ		เพิ่มพูล	ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 3.  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
	 	 538/1	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300
	 	 โทร.	02-241-3160-1	www.isranews.org	
	 	 โทร.	02-241-3905	โทรสาร	02-241-3906	
	 	 E-mail	:	admin@isra.or.th	www.isra.or.th						
	 	 นายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์		ผู้อ�านวยการ
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แถลงการณ์ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ 

เรื่อง หยุด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลิดรอนเสรีภาพสื่อ

	 การประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)	 โดย 

นายสุรพงษ์	โตวิจักษณ์ชัยกุล	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อ้างเหตุการชุมนุมที่เกินขอบเขต	 

ก่อความรนุแรงโดยกลุม่ผูท้ีไ่ม่ประสงค์ด	ีจนประชาชนได้รบับาดเจบ็และเสยีชวีติ	อกีทัง้การเสนอข้อมลู	ข่าวสารในสือ่ต่างๆ	ในทาง

ทีย่ยุง	บดิเบอืน	สร้างความแตกแยก	ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	นบัเป็นการส่งสญัญาณทีร่ฐับาลอาจออกข้อก�าหนด	 

ในลักษณะที่เป็นการลิดรอนสิทธิ	เสรีภาพของสื่อมวลชน	เช่น	การห้ามน�าเสนอข่าว	การจ�าหน่าย	หรือท�าให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ	 

สิ่งพิมพ์	หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจท�าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว	หรือข้ออ้างว่าสื่อมีเจตนาบิดเบือนข้อมูล	ข่าวสาร

ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น	 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง	 4	 องค์กร	 ประกอบด้วย	 สมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และสภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 มีความเห็นร่วมกันว่า	 การใช้อ�านาจเช่นนี้	 ยิ่งจะสร้างความขัดแย้งให้สังคมมากขึ้น	 และอาจน�าไปสู่การ

ลิดรอนสิทธิ	เสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง

	 เมือ่เหตทุีร่ฐับาลอ้างในการประกาศใช้	พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ	ยงัมข้ีอโต้แย้ง	ยงัมข้ีอสงสยัว่า	เป็น	“สถานการณ์ทีม่คีวามร้ายแรง 

อย่างยิง่”	หรอืไม่	ข้ออ้างดงักล่าวจงึยงัไม่เพยีงพอทีร่ฐับาลจะอาศยัเป็นข้อยกเว้น	ในการจ�ากดัเสรภีาพของประชาชนและสือ่มวลชน	

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา	 45	 ที่ให้การรับรองว่า	 “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 การพูด	 การเขียน	

การพิมพ์	 การโฆษณา	 และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น	 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น	 เพื่อลิดรอนเสรีภาพ

ตามมาตรานี้	 จะกระท�ามิได้	การให้น�าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ	ก่อนน�าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน

อื่น	จะกระท�ามิได้”	ดังนั้น	การด�าเนินการใดๆ	ของรัฐบาล	ภายใต้	พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	พึงต้องระมัดระวังมิให้ละเมิดเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	 แต่ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องระมัดระวังในการใช้เสรีภาพภายในขอบเขต 

ความรับผิดชอบด้วย

	 รฐับาลอ้างเหตกุารท�าหน้าทีข่องสือ่	ทีอ่าจสร้างความแตกแยก	ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	ซึง่ในอ�านาจของ

นายกรัฐมนตรี	ตาม	พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	ขยายความถึงความมั่นคงของรัฐ	ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	อ�านาจ

แบบครอบจักรวาลเช่นนี้	 หากผู้ใช้อ�านาจไม่มีความเที่ยงธรรม	 หรือใช้อ�านาจโดยไม่สุจริต	 ใช้อ�านาจโดยเลือกปฏิบัติแล้ว	 ก็จะ 

ก่อให้เกดิการรบัรูข้้อมลู	ข่าวสารแต่เพยีงด้านเดยีว	เป็นการปิดหปิูดตาประชาชน	โดยอาศยักฎหมายเป็นเพยีงเครือ่งมอืจดัการสือ่

ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติเท่านั้น	โดยเฉพาะสื่อของรัฐ	ที่รัฐบาลได้ใช้เป็นสื่อในการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง	พูดข้างเดียว 

โดยไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับฝ่ายอื่นๆ	 ในอีกด้านหนึ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อของรัฐหรือเอกชน	 ประเด็นส�าคัญที่ต้องใส่ใจ

เป็นพิเศษ	 ในท่ามกลางสถานการณ์อันเปราะบางของบ้านเมือง	 ความอ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของประชาชน 

ทุกฝ่ายในขณะนี้	 คือการถ่ายทอดวาทกรรม	 การกระท�าซ�้าที่สร้างและสั่งสมความเกลียดชัง	 หรือ	 hate	 speech	 ที่แม้มิได้ 

ส่งผลกระทบในทันที	แต่ในระยะเวลาหนึ่งจะน�ามาสู่ความโกรธแค้นและลงมือกระท�าต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยความรุนแรงในที่สุด
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	 เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ใช้ความละเอียด	 รอบคอบในการตราข้อก�าหนดใดๆ	 ในลักษณะที่จะเป็นการลิดรอน 

สิทธิเสรีภาพของสื่อและประชาชน	 รัฐบาลพึงต้องตระหนักว่าเสรีภาพในการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนได้รับการคุ้มครอง 

โดยรัฐธรรมนูญ	 รัฐบาลจึงมิอาจแทรกแซงการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนในทุกกรณี	ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องใส่ใจในบทบาท	 

การแถลงหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ	 จากรัฐบาลหรือหน่วยงานในก�ากับ	 จะต้องไม่บิดเบือน	 ยั่วยุ	 สร้างความโกรธแค้น	 ไม่ไว้

วางใจในหมู่ประชาชน	ผู้ชุมนุมก็ไม่ควรกระท�าการยั่วยุหรือสุ่มเสี่ยงให้เกิดการเผชิญหน้า	เช่นเดียวกับสื่อมวลชนทุกแขนงก็ต้อง

ระวังไม่รายงานข่าวที่กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง	 ต้องรับผิดชอบและช่วยสร้างสังคมให้มีสติ	 ร่วมกันหาทางออกจากปัญหา 

ความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

22 มกราคม 2557
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แถลงการณ์เรือ่ง เรยีกร้องกลุม่ผูช้มุนมุงดเว้นการใช้มวลชนปิดล้อมกดดนัสือ่ 

 

 

	 จากกรณีที่มีการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองทั้งฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาล	 และฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล	 ในช่วงเวลา

และสถานที่ที่แตกต่างกัน	 ซึ่งในการชุมนุมปิดล้อมดังกล่าวย่อมน�าไปสู่การต้องการพื้นที่เสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ชุมนุม	 และ 

ในส่วนของสื่อมวลชนเองก็ต้องการข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์	 จากความต้องการดังกล่าวของทั้งสองฝ่ายก็น�าไปสู่การ 

คาดหวังและการเข้าใจที่แตกต่างกันในการท�างานของทั้งสองฝ่าย	จนน�าไปสู่การก้าวล่วงในบทบาทของกันและกัน	อย่างกรณีที่ 

เกิดขึ้นเมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2557	ที่ผ่านมา	โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ	แกนน�า	กปปส.	เวทีแจ้งวัฒนะ	ได้น�ามวลชนมาปิดล้อม 

บรเิวณหนา้สถานโีทรทศันว์อยซท์วีี	ถนนวภิาวดรีงัสติ	เนือ่งจากไมพ่อใจการเสนอขา่วของสถานโีทรทศันแ์หง่นี้	ซึง่เหตกุารณย์ตุลิง 

โดยมิได้เกิดเหตุรุนแรงใดๆ	นั้น	ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี

	 ทางองค์กรวิชาชีพสื่ออันประกอบไปด้วย	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย	 และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 ขอเรียกร้องและท�าความเข้าใจไปยังมวลชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ชุมนุม 

เรียกร้อง	คัดค้านในประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ขอให้งดเว้นการกระท�าการดังกล่าวซึ่งอาจจะน�าไปสู่การคุกคาม	 กดดันการท�างานของสื่อมวลชน	 ถึงแม้ว่าสื่อ

มวลชนนั้นๆ	จะน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่าคลาดเคลื่อนและไม่เป็นธรรม	ไม่ใช่ข้อเท็จจริง	สร้างความเสียหาย	 

ก็สามารถที่จะใช้ช่องทางในการทักท้วง	 ชี้แจง	 ท�าความเข้าใจเรียกร้องความเป็นธรรม	 หรือใช้ขั้นตอนการด�าเนินทางกฎหมาย	 

กับสื่อมวลชนที่น�าเสนอข่าวนั้นได้	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหาย

	 2.	 จากกรณดีงักลา่วทางองคก์รวชิาชพีสือ่ทัง้สาม	จงึขอเรยีกรอ้งและท�าความเขา้ใจกบักลุม่ผูช้มุนมุตา่งๆ	ใหพ้งึตระหนกั 

ในบทบาทหน้าที่และหลักการในการด�าเนินการเพื่อปกป้องสิทธิ์ของกันและกันอย่างชอบธรรม

	 3.	 ขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพสื่อขอเรียกร้องให้องค์กรสื่อทุกแขนงท�าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม	สมดุล	“ใช้เสรีภาพ	

บนความรับผิดชอบ”	ไม่ใช้การกล่าวหา	ประณาม	สร้างความเกลียดชัง	แตกแยก	หรือแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	 

โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ก�าลังตึงเครียดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้	 นอกจากนี้ยังขอเรียกร้องให้ 

สื่อทุกแขนง	 พยายามหาช่องทางการท�าหน้าที่สื่อเพื่อผ่อนคลายความขัดแย้ง	 ความรุนแรง	 ความเกลียดชังระหว่างคนในชาติ 

เพื่อน�าสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้โดยเร็ว

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

27 กุมภาพันธ์ 2557
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แถลงการณ์องค์กรวิชาชีพสื่อ 

เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงคุกคามสื่อมวลชน

	 กรณีคนร้ายยิงลูกระเบิดชนิดเอ็ม	 79	 ใส่ส�านักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 เมื่อคืนวันที่	 24	 เมษายน	 2557	 ที่ผ่านมา	 

นับเป็นการคุกคามสื่อมวลชนอย่างร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งและเป็นการกระท�าที่ไม่อาจยอมรับได้	 ที่ส�าคัญการก่อเหตุร้ายครั้งนี้ 

ไม่ได้เป็นการคุกคามเฉพาะหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เท่านั้น	 แต่เป็นการคุกคามความปลอดภัยของสังคมไทย	 และเป็นการคุกคาม 

ความปลอดภัยชีวิตของประชาชนด้วย	

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	มีความเห็นและเรียกร้อง	ดังต่อไปน้ี	

	 1.	 ขอประณามผู้ก่อเหตุการณ์ดังกล่าว	 รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วย	 เพราะเห็นว่า 

เป็นการกระท�าที่อุกอาจ	 ใช้ความรุนแรงเพื่อมุ่งข่มขู่	 และการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรสื่อมวลชน	 

ด้วยพฤติกรรมและเจตนาของผู้ก่อเหตุ	 แม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตาม	 จึงขอเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อเหตุ	 และ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ	 และเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน	 ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อน�าความจริงมาสู่สังคม	 

พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงในทุกกรณี	

	 2.	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 เห็นว่าเป็นภารกิจและหน้าที่

โดยตรงของศูนย์อ�านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย	 หรือ	 ศอ.รส.	 ที่ต้องหยุดการคุกคามความปลอดภัยต่อสังคมไทย	 และ 

การคุกคามความปลอดภัยชีวิตของประชาชนให้ได้	จึงขอเรียกร้องต่อ	ผอ.ศอ.รส.	และ	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	ผู้บัญชาการ

ต�ารวจแหง่ชาต	ิรวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย	ใหเ้รง่ตดิตามจบักมุคนรา้ยมาลงโทษตามกฎหมายโดยเรว็	เพือ่มใิหเ้ปน็เยีย่งอยา่งในการ

ขม่ขูค่กุคามสทิธเิสรภีาพสือ่มวลชน	รวมทัง้ขอใหแ้ถลงผลความคบืหนา้คดอียา่งตอ่เนือ่งใหส้าธารณชนทราบ	เพือ่สรา้งความมัน่ใจ 

ในความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคมไทย

	 3.	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	มีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่

สื่อมวลชน	สามารถตรวจสอบได้ตามกลไกที่ชอบด้วยกฎหมาย	หากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการท�าหน้าที่สื่อมวลชน	กรณีเห็นว่า 

สื่อมวลชนใช้สิทธิเกินขอบเขต	 สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย	 หรือใช้กลไกควบคุมจริยธรรมขององค์กรสื่อผ่านสภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ	และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง	คุกคามสื่อ

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แหง่ประเทศไทย	และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 	ขอเป็นก�าลังใจใหก้องบรรณาธิการ

หนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิส	์และสือ่มวลชนทกุแขนง	ขอใหท้�าหนา้ทีย่ดึมัน่ในกรอบจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีอยา่งเขม้แขง็	น�าเสนอขา่วสาร

ดว้ยขอ้มลู	ขอ้เทจ็จรงิทีถ่กูตอ้ง	รอบดา้น	ใหค้วามเปน็ธรรมกบัทกุฝา่ย	เพือ่รกัษาไวซ้ึง่ประโยชนแ์ละสทิธใินการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร

ของประชาชนต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2557
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แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2557

“เสรีภาพ...บนความรับผิดชอบ”

	 ตามทีอ่งค์การการศกึษา	วทิยาศาสตร์	และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ	หรอืยเูนสโก	ได้ประกาศให้วนัที่	3	พฤษภาคม

ของทกุปีเป็น	“วนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก”	เพือ่ย�า้เจตนารมณ์และหลกัการทีเ่ป็นพืน้ฐานของเสรภีาพสือ่มวลชนทัว่โลก	คอืเสรภีาพ

ในการคิดและการแสดงออก	เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เสนอข้อเท็จจริงโดยเสรีและปลอดภัย	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2557	ทางยูเนสโก

ให้ความส�าคัญกับ	3	ประเด็นหลัก	คือ	การพัฒนาสื่อ	ความปลอดภัยของสื่อและหลักนิติธรรม	และความอยู่รอดและเกียรติภูมิ 

ของสื่อ	ซึ่งทั้ง	3	ประเด็นดังกล่าวล้วนมีความส�าคัญต่อการส่งเสริม	และปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อทั้งสิ้น

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 สนับสนุนหลักการดังกล่าว	

และต้องการเห็นสื่อทุกประเภทตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพและยึดมั่นในหลักการ	“เสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

	 ส�าหรบัสถานการณ์เสรภีาพของสือ่มวลชนไทยในรอบปีทีผ่่านมา	องค์กรสือ่มวลชนยงัตกเป็นเป้าหมายของการถกูปิดล้อม 

และกดดนัโดยมวลชนของแต่ละฝ่าย	รวมทัง้นกัข่าวจ�านวนหนึง่ได้รบับาดเจบ็จากการเข้าไปท�าข่าวในพืน้ทีก่ารชมุนมุทางการเมอืง

	 ทีส่�าคญัในยคุทีก่ารรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชนมไีด้หลากหลายช่องทางและรายการทีต่วัเองสนใจ	ทัง้จากวทิย	ุวทิยุ

ชุมชน	หนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	รวมถึงสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอีก	24	ช่อง	นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์		

สื่อสังคมออนไลน์	ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย	ประชาชนไม่ได้เป็นผู้	 “รับสาร”	อย่างเดียวอีกต่อไป	แต่ยังเป็นผู้ส่งข้อมูล

ข่าวสาร	ภาพข่าว	หรือเผยแพร่คลิปออกไปอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายสื่อต่างๆ

	 แต่อีกด้านหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังพบว่ามีการน�าเสนอข้อความ	หรือการสร้างวาทกรรม	หรือภาพตัดต่อ 

ในรูปแบบต่างๆ	ที่อาจสร้างความเกลียดชังจนน�าไปสู่ความรุนแรงและขยายความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น	ที่ส�าคัญผู้ที่อยู่ในเครือข่าย 

สังคมออนไลน์ยังสามารถส่งต่อความเกลียดชังหรือความขัดแย้งได้ง่าย	 โดยการกดไลค์	 กดแชร์	 หรือน�าลิงก์ข้อความส่งต่อ 

ให้กบัผูอ้ืน่	รวมทัง้สือ่ประเภทต่างๆ	มกีารน�าเสนอและผลติซ�า้ภาพเหตกุารณ์ความรนุแรงอนัจะน�าไปสูค่วามเคยชนิของประชาชน 

ผู้รับข้อมูลจนคิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน

	 ในโอกาสวนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	และสมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์

ไทย	ขอเรียกร้องฝ่ายต่างๆ	ร่วมกันตระหนักถึงการส่งต่อข้อความ	หรือการเผยแพร่ภาพที่จะน�าไปสู่การ	“สร้างความเกลียดชัง	

ความรุนแรง	และเพิ่มความขัดแย้ง”	ดังต่อไปนี้

	 1.	 เรยีกร้องให้ผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่สารมวลชนทกุแขนงตระหนกัในการใช้	“เสรภีาพบนความรบัผดิชอบ”	โดยค�านงึถงึ 

ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวม	 ควรงดเว้นการน�าเสนอและผลิตซ�้า	 ด้วยการใช้ภาษา	 ข้อความ	 หรือภาพข่าวที่น�าไปสู่

ความเกลียดชัง	ซึ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงที่จะตามมา

	 2.	 เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสังคม	“หยุดสร้าง	หยุดใช้”	วาทกรรมสร้างความเกลียดชัง	ผ่านช่องทางสื่อใน

รูปแบบต่างๆ	เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละฝ่าย	โดยไม่ค�านึงถึงความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

	 3.	 เรียกร้องให้ประชาชนและผู้ใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ	 ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารด้วยการกลั่นกรอง 

อย่างรอบด้าน	และระมัดระวังในการเผยแพร่	หรือส่งต่อข้อมูลที่จะน�าไปสู่ความเกลียดชังและความขัดแย้งในวงกว้าง
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	 4.	 เรยีกร้องให้ภาครฐั	คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	

และองค์กรวิชาชีพสื่อ	 ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่	 โดยไม่เลือกปฏิบัติในการเฝ้าระวังและก�ากับดูแลสื่อทุกประเภท	 ให้อยู่ 

ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและบทบัญญัติของกฎหมาย

	 สมาคมนกัข่าวทัง้สอง	ขอย�า้เตอืนว่ารฐับาลและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	ต้องตระหนกัถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องเคารพเสรภีาพ

ในการแสดงออกของสื่อมวลชนเพราะเสรีภาพสื่อมวลชนมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาลเพื่อเป็น 

หลักประกันว่า	สังคมจะได้รับความยุติธรรมที่แท้จริง

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

2 พฤษภาคม 2557
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Statement on the World Press Freedom Day, May 3, 2014

“Stop Hate Speech”

 

 May	3	of	every	year,	as	announced	by	the	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Or-
ganization,	is	a	date	which	celebrates	the	principles	of	press	freedom;	to	emphasize	the	fundamental	right	
of	freedom	of	expression	which	allows	the	media	to	expose	the	truth	to	the	public	freely	and	safely.	In	2014,	
UNESCO	focuses	on	three	inter-related	themes:	media’s	importance	in	development;	safety	of	journalists	and	
the	rule	of	law;	and	the	sustainability	and	integrity	of	journalism.
	 The	Thai	Journalists	Association	 (TJA)	and	the	Thai	Broadcast	Journalists	Association	 (TBJA)	 support	
the	principle	and	would	like	to	see	all	the	media	appreciate	such	freedom	and	enjoy	it	on	the	principle	of	
responsibility.
	 Amid	 the	 years	of	political	 turmoil,	 Thai	media	agencies	 in	 the	past	 year	are	 still	 the	 targets	of	 
surrounding	and	pressuring	by	supporters	of	the	groups	with	different	political	opinions.	Besides,	many	journalists	
were	injured	during	their	coverage	of	the	political	gathering.
	 Meanwhile	in	the	digital	age,	the	Thai	audience	have	the	various	choices	of	the	media	to	consume.	
At	the	same	time,	they	can	turn	themselves	in	to	the	sources	or	disseminators	of	information.
	 Hereby,	some	people	present	the	messages,	discourse	or	doctored	pictures	that	might	lead	to	violence	 
and	worsen	the	conflicts.	More	importantly,	social	media	users	can	easily	spread	hate	speech	at	their	fingertips	
by	clicking	the	“Like”	or	“Share”	buttons.	Reproduction	of	violent	messages	and	pictures	can	lead	to	people’s	
familiarity	with	violence.
	 On	the	occasion	the	World	Press	Freedom	Day,	the	TJA	and	the	TBJA	call	on	all	groups	of	people	
to	realize	and	beware	of	their	roles	in	invoking	hatred	and	violence	as	well	as	worsening	violence.	All	should	
avoid	such	conducts.
	 1.	 We	call	on	all	the	media	to	keep	in	mind	freedom	should	be	enjoyed	responsibly.	The	media	
should	be	considerate	as	their	work	would	have	an	impact	on	individuals	and	society.	They	should	avoid	using	 
or	reproducing	hate	speech,	messages	or	pictures	that	can	lead	to	hatred	or	violence.
	 2.	 We	 call	 on	 the	 conflicting	 parties	 to	 stop	 using	 or	 spreading	 hate	 speeches	 through	 variety	 
of	media.
	 3.	 We	call	on	the	people	and	media	users	to	carefully	consider	the	information	they	receive,	as	well	
as	to	contemplate	sharing	the	information	which	might	lead	to	hatred	and	conflicts	in	society.
	 4.	 We	call	on	the	government	sector,	the	National	Broadcasting	and	Telecommunications	Commission	
as	well	as	all	the	media	agencies	to	unselectively	play	their	roles	and	make	sure	that	all	the	media	agencies	
perform	their	duties	under	the	professional	code	of	conducts	and	the	laws.
	 The	TJA	and	the	TBJA	assert	freedom	of	the	press	as	an	important	part	to	promote	transparency	and	
good	governance,	and	at	the	same	time	ensure	justice	for	all	in	society.

The	Thai	Journalists	Association,
The	Thai	Broadcast	Journalists	Association

May	2,	2014



241

แถลงการณ์เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามและแทรกแซง

การทำาหน้าที่ของสื่อมวลชน

	 ตามที่ทางแกนน�าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (กปปส.)	 ได้เคลื่อนขบวนมวลชนไปตั้งเวทีชุมนุมที่หน้าสถานีวิทยุและโทรทัศน์	 ช่อง	 3	 

ช่อง	5 	ช่อง	7 ช่อง	9 ช่อง	11	โดยให้เหตุผลว่า	เพื่อให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ	ถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนไหวและค�าแถลง 

ของ	กปปส.	และห้ามน�าเสนอข่าวจากฝ่ายรัฐบาลนั้น

	 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 

แหง่ประเทศไทย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ตอ่การกระท�าทีเ่ขา้ขา่ยการคกุคามสทิธิ	เสรภีาพสือ่มวลชนหรอืขดัขวางการท�าหนา้ทีใ่นการ 

น�าเสนอขา่วสารของสือ่มวลชน ซึง่ขดัแยง้ตอ่เจตนารมณก์ารปกครองในระบอบประชาธปิไตยทีใ่หค้วามส�าคญักบัเสรภีาพส่ือมวลชน

ด้วยเหตุนี้	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

	 1.	 ขอให้แกนน�าของ	กปปส.และมวลชนผู้ร่วมชุมนุม	หยุดกระท�าการดังกล่าวทันที	หรือทบทวนท่าทีในการปิดล้อม

สถานีโทรทัศน์ต่างๆโดยด่วน

	 2.		 ต้องไม่ไปกดดันให้กองบรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	น�าเสนอข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว

และควรเคารพความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการต่างๆ	ในการใช้ดุลพินิจในการน�าเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 

ตอ่ไป	ทีส่�าคญัจะตอ้งไมท่�าใหท้รพัยส์นิของสถานโีทรทศันช์อ่งตา่งๆ	ไดร้บัความเสยีหายอยา่งเดด็ขาด	และตอ้งใหค้วามปลอดภยั

และความสะดวกแก่พนักงานและผู้สื่อข่าวทุกคนของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ

	 3.		 ขณะเดียวกัน	 สถานีโทรทัศน์ในสังกัดหน่วยงานรัฐ	 ซึ่งมีรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้มีความอิสระในการ

เสนอขอ้มลูขา่วสารอยา่งรอบดา้น	และใหค้วามส�าคญักบัเหตกุารณท์ีม่ผีลกระทบตอ่สาธารณะ	โดยไมอ่ยูภ่ายใตอ้าณตัขิองรฐับาล	

จะต้องไม่ยอมรับการถูกแทรกแซงหรือสั่งการจากฝ่ายรัฐบาล	ให้น�าเสนอข่าวสารเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

	 สมาคมนักข่าวทั้งสองสมาคม	 ขอยืนยันหลักการว่า	 สื่อมวลชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารและ 

ความคดิเหน็ของทกุฝา่ยอยา่งเปน็ธรรม  	กองบรรณาธกิารและผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชนในสถานโีทรทศันต์า่งๆ	ควรตระหนกัถงึ 

การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง	 ซึ่งต้องน�าเสนอข่าวจากทุกฝ่าย	 ด้วยความเป็นธรรม	 โดยค�านึงถึงสิทธิในการรับรู้

ข่าวสารของประชาชน

	 สมาคมนักข่าวทั้งสองมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในภาคสนามทุกคน	 โดยขอให้

ระมดัระวงัการปฏบิตัหินา้ทีใ่นพืน้ทีเ่สีย่งภยัเกนิความจ�าเปน็	ทัง้นี้	ใหต้ระหนกัวา่ความปลอดภยัของผูป้ระกอบวชิาชีพสือ่มวลชน	

มีความส�าคัญไม่น้อยกว่าการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านมาน�าเสนอต่อสาธารณชน

	 เราขอเป็นก�าลังใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน	 ที่น�าเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อประโยชน์ในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	และขอให้ทุกฝ่ายเคารพและไม่แทรกแซงการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนในทุกรูปแบบ

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

9 พฤษภาคม 2557
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แถลงการณ์เรื่อง ขอให้ กอ.รส. ทบทวนการใช้อำานาจตามกฎอัยการศึก

ลิดรอนเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

 

	 ตามที่กองทัพบกมีประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 พุทธศักราช	 2457	 ทั่วราชอาณาจักร	 ตั้งแต่วันที่ 

20	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2557	 และได้มีประกาศค�าสั่งออกมาหลายฉบับ	 เกี่ยวกับการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนและการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชน  ประกอบด้วยค�าสั่งฉบับที่	 3/2557	 และค�าสั่งฉบับที่	 6/2557  ค�าสั่งที่	 7/2557	 ค�าสั่งที่	 8/2557	 

และค�าสั่งที่ 	9/2557	นั้น

	 องค์กรวิชาชีพสื่อประกอบด้วย	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 

สภาการหนงัสอืพมิพแ์หง่ชาต	ิและสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละโทรทศันไ์ทย	เหน็วา่	ค�าสัง่ของกองอ�านวยการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย	

(กอ.รส.)	มีเนื้อหาที่กระทบกับสาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา	45	ที่รับรอง	“เสรีภาพแสดงความคิดเห็น	การพูด	การเขียน	

การพิมพ์	การโฆษณาหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น”	อยู่หลายประการ	จึงมีข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

	 1.	 ค�าสั่งฉบับที่	6/2557	และค�าสั่งฉบับที่	7/2557	ของ	กอ.รส.	ซึ่งขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม	14	แห่ง 

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายก�าหนด	 ระงับการอากาศจนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น  	

อาจมีเนื้อหาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 2550	มาตรา	 45	 วรรค	 3	ที่บัญญัติว่า	 “การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์	 หรือสื่อมวลชนอื่นๆ	

เพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะกระท�ามิได้”	ซึ่งเป็นบทบัญญัติห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด	นอกจากนั้น	ความในวรรคต่อมา	ที่บัญญัติว่า	 

“การหา้มหนงัสอืพมิพห์รอืสือ่มวลชนอืน่เสนอขา่วสารหรอืแสดงความคดิเหน็ทัง้หมดหรอืบางสว่น	หรอืการแทรกแซงดว้ยวธิกีารใดๆ	 

เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”	 ซึ่งต้องบังคับใช้ด้วย 

ความระมัดระวังให้มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนน้อยที่สุด

	 ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุที่น�าเสนอเนื้อหาทางการเมืองบางสถานี	ซึ่งถูกใช้เป็น

เครื่องมือทางการเมือง  มีการถ่ายทอดสดการชุมนุมทางการเมือง	 ซึ่งมีการปราศรัย	 หรืออภิปรายซึ่งบางครั้งมีลักษณะเป็นการ

ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง	(Hate	Speech)	ขาดความตระหนักถึงการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ	จนอาจเป็นชนวนเหตุให้ 

เกิดความรุนแรงขึ้นได้	ดังนั้น 	กอ.รส.ควรใช้โอกาสนี้	ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ในการก�ากับดูแลให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชนต่างๆ	ด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และ 

กจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	อยา่งเครง่ครดั	โดยก�าหนดใหแ้ตล่ะสถานมีผีงัรายการทีช่ดัเจน 	เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารตระหนกัถงึ 

หลกัการ	“เสรภีาพบนความรบัผดิชอบ” 	และขอเรยีกรอ้งให	้กอ.รส.	พจิารณาอยา่งรอบคอบในการใชอ้�านาจสัง่ปดิสือ่ทีอ่าจเขา้ขา่ย 

ก่อให้เกิดการขยายความขัดแย้ง	บิดเบือน	และสร้างความสับสนให้กับสังคม	ซึ่งเป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อมวลชนอย่างรุนแรง

 	 2.	 ขอเรียกร้องให้	 กอ.รส.	 ยกเลิกค�าสั่งที่	 9/2557	 ที่ห้ามเชิญบุคคลให้สัมภาษณ์	 หรือแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ

ประเภทต่างๆ	 โดยทันท	ี เพราะถือเป็นการจ�ากัดเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นและไม่สอดคล้องกับหลักการของ 

ระบอบประชาธิปไตยที่ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและกองบรรณาธิการสื่อต่างๆ	 ก็มีดุลพินิจที่จะเชิญบุคคลให้แสดง 

ความเห็นหรือสัมภาษณ์ที่ไม่น�าไปสู่การขยายความขัดแย้งและความรุนแรงได้อยู่แล้ว
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	 3.	 องคก์รวชิาชพีสือ่มวลชนเหน็วา่การประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ	มผีลกระทบตอ่เสรภีาพการรบัรูข้อ้มลู

ขา่วสารของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง	ดงันัน้ 	กอ.รส.	ควรประกาศเจตนารมณใ์หช้ดัเจนวา่จะสนบัสนนุและไมข่ดัขวางการปฏบิตัิ

หน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง	 พร้อมทั้งให้ความเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 และการน�าเสนอข่าวสารข้อเท็จจริง 

ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา	 ถูกต้องครบถ้วนและรอบด้าน	 รวมทั้งเคารพเสรีภาพของสื่อสังคมออนไลน์	 ซึ่งการ

แสดงจุดยืนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน	 และได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติที่ก�าลังจับตามอง 

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้

	 4.		ขอเรยีกรอ้งมายงัผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชนทกุคนใหต้ระหนกัวา่	ตอ้งท�าหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนข์องประเทศชาตแิละ

ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อ่อนไหว	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สื่อทุกแขนงต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการ

ปฏิบัติงาน	 เพื่อจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใด	 ตลอดจนท�างานด้วยความรับผิดชอบและยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

โดยเคร่งครัด

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

21 พฤษภาคม 2557
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จดหมายเปิดผนึก 

เรื่อง ขอให้ทบทวนคำาสั่งที่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน

เรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเพื่อนสื่อมวลชน

 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	น�าโดยพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ผู้บัญชาการทหารบกได้ออกประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 เรื่อง	 การควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ	 และมีประกาศให้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2550	สิ้นสุดลง	 เมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	2557	นั้น	 ได้ท�าให้เกิดประเด็นที่หลายฝ่ายวิตกกังวล 
และห่วงใย	 โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน  รวมทั้งมีประกาศ 
ของ	 คสช.	 หลายฉบับที่สั่งให้ปิดและปิดกั้นการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน	 รวมถึงขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของ 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม	 เคเบิล	 โทรทัศน์ระบบดิจิตอล	 และสถานีวิทยุต่างๆ	 นั้น	 ซึ่งแม้ว่าจะอนุญาตให้ออกอากาศได้ 
ในภายหลัง	แต่ยังมีการควบคุมและก�ากับอยู่อย่างเข้มงวด
	 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วย	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	 และสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย	 จึงมีข้อเสนอแนะ	 และข้อเรียกร้องต่อ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	และเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชน	ดังต่อไปนี้
	 1.	 ขอเรียกร้องให้	คสช.	ทบทวนประกาศที่เกี่ยวกับการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกฉบับโดยเร่งด่วน	เพื่อให้สื่อมวลชน 
ทุกแขนงกลับมาท�าหน้าที่ได้ตามปกติ	 ทั้งนี้	 คสช.	 อาจมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ	(กสทช.)	ด�าเนนิการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียูก่�ากบัดแูลสือ่วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	ซึง่จะ 
เกิดประโยชน์สูงสุดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	 ทั้งนี้	 องค์กรวิชาชีพสื่อเห็นว่าการขอความร่วมมือให้สื่อมวลชน 
ทุกแขนงท�าหน้าที่อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้อ�านาจปิดกั้นสื่อหรือระงับการ 
ออกอากาศของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่างๆ
	 นอกจากนี้	 คสช.	 ควรประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าจะสนับสนุนและไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน 
ทกุแขนง	ใหส้ามารถใช้เสรภีาพในการน�าเสนอขา่วสารและแสดงความคดิเหน็จากข้อเทจ็จริงของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งตรงไป
ตรงมา	 ถูกต้องครบถ้วนและรอบด้าน	 ซึ่งการแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว	 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยรวมและ 
ได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติที่ก�าลังจับตามองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้
	 2.	 ขอเรียกร้องให้	คสช.	ด�าเนินการจัดให้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่โดยเร็ว	โดยต้องมีบทบัญญัติ
ที่ให้การคุ้มครองและรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน	 ทั้งนี้	 ให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	โดยเฉพาะในมาตรา	45,	46	และมาตรา	47
	 3.	 ส�าหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชนทกุองคก์รและทกุคน	จะตอ้งท�าหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนข์องประเทศชาตเิปน็ส�าคญั
และตอ้งรว่มกนัน�าประเทศออกจากวกิฤตใิหไ้ด	้และรว่มเปดิพืน้ทีอ่ยา่งสรา้งสรรค	์เพือ่ใหก้ารปฏริปูประเทศในทกุๆ	ดา้นเกดิขึน้จรงิ 
ตามเจตจ�านงของสังคม	 ที่ส�าคัญต้องร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพบนความรับผิดชอบ	 เพราะการปิดกั้นเสรีภาพสื่อ 
เกินความจ�าเป็นของ	คสช.	ในครั้งนี้	ได้สร้างความกังวลและไม่สบายใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคน
	 อย่างไรก็ตาม	ในสถานการณ์ที่อ่อนไหวเช่นนี้	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนทุกแขนงต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูง 
ในการปฏบิตังิาน	เพือ่จะไมต่กเปน็เครือ่งมอืของฝา่ยหนึง่ฝา่ยใด	ตลอดจนท�างานดว้ยความรบัผดิชอบและยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

24 พฤษภาคม 2557
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4 องค์กรวิชาชีพสื่อระดมสมอง กำาหนดบทบาทในวิกฤติ

 

	 4	องค์กรวิชาชีพสื่อ	 ระดมสมองผู้บริหารองค์กรสื่อทุกแขนง	 ร่วมหาแนวทางการท�างาน	 ภายใต้สถานการณ์	คสช.	 

ย�า้บทบาทนกัข่าวภาคสนาม	ท�าหน้าทีไ่ปตามปกต	ิแต่ให้ตระหนกัถงึสถานการณ์พเิศษ		เรยีกร้องให้	คสช.จดัเวทแีถลงข่าวชดัเจน	

เปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ	ได้เต็มที่	อีกทั้งกระบวนการปฏิรูปประเทศ	สื่อต้องท�าหน้าที่เป็นสื่อในการปฏิรูปด้วย

	 นายประดิษฐ์	 เรืองดิษฐ์	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 เปิดเผยว่า	 ในช่วงเช้าของวันที่	 

27	พฤษภาคม	องค์กรวิชาชีพสื่อ	4	องค์กร	ประกอบด้วย	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	สภาการหนังสือพิมพ์

แห่งชาต	ิสมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย	และสภาวชิาชพีข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย	ได้เชญิบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์ทกุฉบบั	

และสถานีโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีและทีวีดิจิตอล	มาปรึกษาหารือเรื่องการท�าหน้าที่สื่อมวลชน	ภายใต้สถานการณ์การบริหารประเทศ

ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ทัง้นี	้เนือ่งจากมปีระกาศ	คสช.	หลายฉบบัทีม่ผีลกระทบต่อการท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชน

	 ซึ่งที่ประชุมได้น�าข้อห่วงใยการปฏิบัติงานของนักข่าวภาคสนาม	 และการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้ประกาศ	 

คสช.	 ว่ายังสามารถท�าหน้าที่ในการน�าเสนอข้อมูล	 ข่าวสารสู่ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด	หรือประกาศ	 คสช.	 ฉบับต่างๆ	 

จะเป็นอุปสรรคในการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนหรือไม่	ซึ่งหลังจากที่ได้ประมวลความเห็นจากที่ประชุมแล้ว	มีข้อสรุปร่วมกัน

	 1.	ที่ประชุมมีความเห็นว่า	นักข่าว	ผู้ประกาศข่าว	ผู้ด�าเนินรายการ	รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชน 

ทกุแขนง	สามารถท�าหน้าทีร่ายงานข่าวได้ตามปกตแิม้ว่าทีต้่องท�าหน้าทีส่ือ่มวลชนในบรรยากาศทีเ่สรภีาพถกูจ�ากดับ้างกต็าม	และ

ให้ตระหนักถึงสถานการณ์พิเศษในช่วงนี้	แต่ถ้าการท�าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นส�าคัญ	น�าเสนอ

ข้อมูลอย่างรอบด้านให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 ท�าหน้าที่ด้วยความสุจริต	 ตรงไปตรงมาตามจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชน 

ก็จะได้รับการคุ้มครอง	ประกาศฉบับต่างๆ	ของ	คสช.	ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

	 2.	เพื่อประโยชน์ในการรับรู้	ข้อมูล	ข่าวสารของประชาชน	ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้	คสช.	จัดระบบในการแถลงข่าว

ให้ชัดเจน	 มีการก�าหนดเวลาการแถลงข่าวในแต่ละวัน	 และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถามอย่างตรงไปตรงมา	 ให้เคารพสิทธิ 

ซึง่กนัและกนั	เพราะหากประชาชนได้รบัข้อมลูข่าวสารอย่างถกูต้องไม่มคีวามเคลอืบแคลงสงสยักจ็ะมส่ีวนช่วยท�าให้สถานการณ์

ประเทศกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

	 3.	 ส�าหรับจุดมุ่งหมายในการปฏิรูปประเทศ	 ทั้งด้านโครงสร้างทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และอื่นๆ	 ซึ่งเป็น 

เป้าหมายร่วมกันของคนไทยที่เกิดจากวิกฤติของประเทศครั้งนี้	 ที่ประชุมมีความเห็นว่าการปฏิรูปประเทศต้องกระท�าบนพื้นฐาน

ที่ทุกคน	ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	และเห็นว่าเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีความส�าคัญ	และ

ต้องเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ท�าหน้าที่สื่อมวลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วย
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จดหมายเปิดผนึก

เรื่อง ความห่วงใยในคำาสั่ง เรื่อง การติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ

เรียน   พลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

 และประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ

	 ตามที่	 พลต�ารวจเอก	 อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ	 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่

ข่าวสารต่อสาธารณะ	ให้มอี�านาจหน้าทีใ่นการกลัน่กรอง	ตดิตาม	และตรวจสอบ	การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีม่กีารบดิเบอืน	ยยุง 

ปลุกปั่น	 อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร	 หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ	 อีกทั้งระงับยับยั้ง

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ	อันเป็นเท็จ	หรือส่อไปในทางหมิ่นประมาท	หรือสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 

องค์รชัทายาท	และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์	พร้อมทัง้ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัประชาชน	และสือ่สารมวลชนประเภทต่างๆ	

ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์	และการด�าเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนั้น

		 สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	และสมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย	มคีวามเหน็และข้อเสนอแนะ

ต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ	คสช.	ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ	ดังนี้

	 1.	 ข่าวสารข้อมูลตามค�าสั่ง	คสช.	 (เฉพาะ)	ที่	 12/2557	ลงวันที่	 19	มิถุนายน	2557	ที่คณะกรรมการฯ	น�ามาใช้

เป็นอ�านาจหน้าที่ในการกลั่นกรอง	ติดตาม	และตรวจสอบนั้น	สมาคมนักข่าวฯ	ทั้งสองสมาคมขอแจ้งว่า	 เป็นเรื่องที่องค์กรสื่อ	 

โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน	ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วตามธรรมนูญและข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	สมาคมนักข่าวฯ	

สภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาติ	รวมทัง้ข้อบงัคบัจรยิธรรมแห่งวชิาชพีข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทย	ตลอดจนแนวปฏบิตัขิององค์กรสือ่

แต่ละองค์กรอยู่แล้ว

	 2.	 สิ่งที่สมาคมนักข่าวฯ	 ทั้งสองสมาคมมีความห่วงใย	 คือแนวทางปฏิบัติของผู้น�าค�าสั่งของคณะกรรมการติดตาม

การเผยแพร่ข่าวสารฯ	ไปด�าเนินการยังขาดความชัดเจน	ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก	และสถานี 

โทรทัศน์เนชั่นทีวี	 เหตุเกิดเมื่อวันที่	 25	 มิถุนายน	 ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเข้าไปในกองบรรณาธิการ	 เพื่อสั่งระงับยับยั้ง 

การน�าเสนอข่าวของนายจารุพงศ์	เรืองสุวรรณ	 ที่ประกาศก่อตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย	ทั้งนี้ 

เมื่อพิจารณาให้ถ่องแท้	 จากการน�าเสนอข่าวเรื่องนี้ของสื่อมวลชน	 ได้ท�าให้สังคมรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องและมีข้อมูลรอบด้าน	

โดยเฉพาะผู้ที่รู้ประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย	อันเป็นการย�้าถึงวิจารณญาณของประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี

	 3.	 ด้วยเหตนุี	้สมาคมนกัข่าวฯ	ทัง้สองสมาคม	จงึเรยีกร้องให้คณะกรรมการตดิตามการเผยแพร่ข่าวสารฯ	จดัท�าแนวทาง

ปฏิบัติให้มีความชัดเจนรวมทั้งแนวทางการก�ากับดูแล	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมแก่สภาพการณ์	 

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	เพื่อแสดงการเคารพต่อวิจารณญาณของประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

27 มิถุนายน 2557
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สมาคมนักข่าวฯ เตรียมเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประกาศ คสช. 97 และ 103 

สปัดาห์หน้า เหตจุำากดัสทิธเิสรภีาพสือ่-ประชาชน จีท้บทวนการใช้กฎอยัการศกึ 

สร้างบรรยากาศแสดงความคิดเห็นร่วมของทุกฝ่าย 

ระบุกรณี “ณาตยา” ถือเป็นการคุกคามสื่ออย่างรุนแรง 

 

 นายมานพ	 ทิพย์โอสถ	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 และโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย	 กล่าวถึงสถานการณ์การคุกคามและแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพสื่อมวลชนของฝ่ายความมั่นคงว่า	 ฝ่ายสิทธิ
เสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ขอเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนท่าทีที่แสดงออก 
ต่อสือ่มวลชน	ทีม่กีารคกุคามแทรกแซงสทิธเิสรภีาพของสือ่มวลชนในทกุรปูแบบ	เพราะประเทศอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่านเพือ่น�าสงัคม
ไปสู่ความสมานฉันท์ปรองดอง	 การแแทรกแซงสื่อของฝ่ายความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ	 ถือเป็นการปิดกั้นโอกาสอันดีที่จะท�าให้
เกิดบรรยากาศการเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างของสังคมที่ีมีความหลากหลาย	 โดยกรณีของ	 น.ส.ณาตยา	 แวววีรคุปต์	 
ผู้ด�าเนินรายการ	และบรรณาธิการกลุ่มข่าววาระทางสังคม	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	ถือเป็นการคุกคามและแทรกแซงสื่ออย่าง
รนุแรง	แม้ประเทศไทยจะอยูใ่นช่วงการประกาศกฎอยัการศกึ	แต่รฐัธรรมนญูการปกครองชัว่คราว	2557	กไ็ด้รบัรองสทิธเิสรภีาพของ
ประชาชนทีเ่คยมอียูแ่ต่เดมิไว้ในมาตรา	4	จงึขอให้รฐับาลก�าชบัไปยงัฝ่ายความมัน่คงระมดัระวงัในการใช้ดลุพนิจิในการด�าเนนิการ 
ต่างๆ	ต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนทุกแขนง	ทั้งวิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	และสื่อออนไลน์
	 นายมานพกล่าวว่า	สิง่ทีเ่กดิขึน้กบั	น.ส.ณาตยาถอืเป็นปรากฏการณ์ทีส่ือ่มวลชนไทยไม่อาจนิง่เฉยได้	เพราะเป็นการละเมดิ
สทิธขิัน้พืน้ฐานในการแสดงความคดิเหน็ของประชาชนโดยรวม	การแสดงออกด้วยวาจาของนายทหารทีส่่งผ่านไปยงั	น.ส.ณาตยา 
และผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	จนเป็นเหตุให้	น.ส.ณาตยาต้องยุติการท�าหน้าที่พิธีกรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 
เป็นบรรยากาศที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูป	 เพราะสื่อมวลชนเป็นพื้นที่สาธารณะส�าคัญที่สุด 
ในการระดมความคดิเหน็และความต้องการของประชาชน	แม้ฝ่ายความมัน่คงจะระบวุ่าไม่ได้เป็นผูส้ัง่การให้นายทหารคนดงักล่าว 
ไปด�าเนินการใดๆ	กับ	น.ส.ณาตยาและผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้
	 ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ 
ฝ่ายความมั่นคงยุติการกระท�าดัังกล่าว	 เพื่อสร้างบรรยากาศในการเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปสร้างประเทศไปสู่ความสันติสุข	 
เพราะแม้จะมีความเห็นต่าง	แต่ก็เป็นความเห็นที่รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงต้องรับฟัง
	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อฯ	กล่าวด้วยว่า	ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนภาคสนาม	ได้หารือกับเพืี่อนร่วม
วิชาชีพว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนทุกแขนงและองค์กรวิชาชีพ	 เพื่อให้มีการยกเลิกประกาศหรือค�าสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน	 โดยเฉพาะประกาศฉบับที่	 97	 และ	 103	 ซึ่งจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน	 
ทีส่่งผลกระทบไปยงัสทิธเิสรภีาพโดยรวมของประชาชนในการแสดงความคดิเหน็	โดยการยกเลกิประกาศของ	คสช.	สามารถด�าเนนิการ 
ได้โดยการเสนอเป็นร่าง	 พ.ร.บ.	 ต่อสภานิติบััญญัติแห่งชาติ	 หากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะท�าให้เกิดความเห็นที่หลากหลายของ 
ทุกฝ่ายในประเทศ	สามารถด�าเนินการได้ในทันที	ทั้งการเสนอร่าง	พ.ร.บ.	โดยคณะรัฐมนตรี	และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
โดยสื่อมวลชนภาคสนาม	จะรวมตัวเข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	เพื่อ 
ส่งผ่านความคดิเหน็ไปยงัรฐับาลและฝ่ายความมัน่คงถงึประเดน็ดงักล่าว	นอกจากนี	้ฝ่ายสทิธเิสรภีาพและการปฏริปูสือ่ฯ	ยงัเหน็ว่า 
รฐับาลและฝ่ายความมัน่คงควรทบทวนการคงไว้ซึง่กฎอยัการศกึโดยเร่งด่วน	เพือ่เปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนทกุกลุ่มได้แสดงความคดิเหน็ 
ร่วมกันอย่างมีเสรี	เพื่อสร้างความเห็นร่วมกันของคนในประเทศ	ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการน�าประเทศกลับไปสู่ความสันติสุข
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รายงานสวัสดิการสมาชิก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1  มกราคม  -  31 ธันวาคม  2557

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจำาปี 2557

สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	มอบทนุการศกึษาบตุรธดิาสมาชกิ	จ�านวน	122	ทนุ	ทนุละ	4,000	บาท		  
             รวมเป็นเงิน    488,000  บาท

สวัสดิการบุตรคนแรก ประจ�าปี 2557

1.			นายเสถียร			 วิริยะพรรณพงศา		 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 5,000			บาท
2.			นายประดิษฐ์			เรืองดิษฐ์	 	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 5,000			บาท
3.			นายสายัณห์			 พรนันทรัตน์	 	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 5,000			บาท
                 รวมเป็นเงิน     15,000  บาท

สวัสดิการเยี่ยมไข้

1.		 นายเชลง			 กัทลีรดะพันธุ์	 วิสามัญสมาชิก	       เป็นเงิน	 11,000	 บาท
2.			นายวันชัย			 วงศ์มีชัย	 น.ส.พ.	แนวหน้า	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 11,200	 บาท
            รวมเป็นเงิน     22,200  บาท
 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยนอก) ประจ�าปี 2557

1.			น.ส.อัจฉรา			 อัชฌายกชาติ	 น.ส.พ.	บางกอกโพสต์	 	 เบิก	 1	ครั้ง							 เป็นเงิน					500			บาท
2.			นายประเสริฐ			ศรีโรจน์รุ่ง	 เอเอสทีวีผู้จัดการ	 	 เบิก	 3	ครั้ง	 เป็นเงิน			 1,480			บาท
3.			น.ส.ชุติมา			 นุ่นมัน	 น.ส.พ.	มติชน	 	 เบิก	 1	ครั้ง	 เป็นเงิน					500			บาท
4.			นางกาญจนา			บุนปาน	 น.ส.พ.	มติชน	 	 เบิก	 1	ครั้ง	 เป็นเงิน					300			บาท
5.			นายสุรศักดิ์			 จิรวัสตร์มงคล	 เอเอสทีวีผู้จัดการ	 	 เบิก	 2	ครั้ง	 เป็นเงิน					980			บาท
6.			น.ส.ประนอม			บุญล�้า	 กรุงเทพธุรกิจ	 	 เบิก	 1	ครั้ง		 เป็นเงิน					400			บาท
7.			นางวรรณทนา		ธนาวรรณกิจ	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 5	ครั้ง	 เป็นเงิน			 2,500		 บาท
8.			นายอนุชา			 เจริญโพธิ์	 น.ส.พ.	บางกอกโพสต์	 	 เบิก	 3	ครั้ง	 เป็นเงิน		 1,500			บาท
9.			นางกมลทิพย์		 สะอาดนัก	 วิสามัญสมาชิก	 	 เบิก	 1	ครั้ง	 เป็นเงิน						460			บาท
10.		น.ส.อังสนา		 ศรีวัฒนา	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 6	ครั้ง	 เป็นเงิน				2,920			บาท
11.		นางรุ่งรดิศ			 เชาวนปรีชา	 วิสามัญสมาชิก	 	 เบิก	 3	ครั้ง	 เป็นเงิน				1,166			บาท
12.		นายปราเมศ			 เหล็กเพ็ชร	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 1	ครั้ง	 เป็นเงิน	 500	 บาท
13.	นางสมฤดี			 คงเกิด	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 1	ครั้ง	 เป็นเงิน			 500	 บาท
14.	น.ส.	อมรศรี			วองเทียม	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 6	ครั้ง	 เป็นเงิน		 2,262	 บาท
15.	น.ส.รัมภาพัฒน์	ทัศนสุวรรณ	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 4	ครั้ง	 เป็นเงิน				1,992	 บาท
16.	น.ส.พรพรรณ	 พูลเกษม	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 1	ครั้ง	 เป็นเงิน			 412	 บาท
17.	นายภูริพรรธน์		ตุลยธรวงศ์	 เอเอสทีวีผู้จัดการ	 	 เบิก	 3	ครั้ง		 เป็นเงิน				1,500	 บาท
18.	น.ส.อรุณรัตน์			เชื้อบาง	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 เบิก	 4	ครั้ง	 เป็นเงิน		 2,000	 บาท
            รวมเป็นเงิน     19,872   บาท
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สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน)  ประจ�าปี 2557

1.		 น.ส.ชุติมา	 นุ่นมัน	 น.ส.พ.	มติชน	 	 เบิก	 1	ครั้ง	 เป็นเงิน			2,996				บาท
2.		 น.ส.วาสนา			 กลั่นประเสริฐ			 น.ส.พ.	โลกวันนี้	 	 เบิก		1	ครั้ง	 เป็นเงิน			3,000				บาท
            รวมเป็นเงิน      5,996  บาท

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส   

1.			นายสุชิน			 ติยวัฒน์			 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 ผู้ป่วยนอก	 1	 ครั้ง	 เป็นเงิน				1,000	 บาท
2.			นายเรืองชัย			 ทรัพย์นิรันดร์	 น.ส.พ.	มติชน	 ผู้ป่วยใน		 1		ครั้ง	 เป็นเงิน		 5,000	 บาท
3.			นายสุดใจ			 แดงเจริญ	 เอเอสทีวีผู้จัดการ	 ผู้ป่วยนอก		2		ครั้ง	 เป็นเงิน		 1,988	 บาท
4.			นายพิศาล			 พ้นภัย	 น.ส.พ.	สายกลาง	 ผู้ป่วยนอก		1		ครั้ง	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
5.			นายมนตรี			 ร่มรุกข์	 วิสามัญ	 ผู้ป่วยนอก		2	 ครั้ง	 เป็นเงิน		 281	 บาท
            รวมเป็นเงิน      9,269   บาท    

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2557

สมาคมฯ ส่งพวงหรีด-ร่วมเป็นเจ้าสวดพระอภิธรรม
1.			นายพิสันต์			 ใจการุณ	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 800	 บาท
2.			นายเชลง			 กัทลีรดะพันธุ์	 วิสามัญสมาชิก	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท
3.			นายบุญเสริม			พัฑฒนะ	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 5,800	 บาท
4.			นายวิชัย			 วลาพล	 วิสามัญสมาชิก	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
5.			นายประสิทธิ์			เหตระกูล	 น.ส.พ.	เดลินิวส์	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท
6.			นายวิเชียร			 แก้วเปล่ง	 วิสามัญสมาชิก	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท
7.			นายประสิทธิ์			ยอดมั่น	 น.ส.พ.	แนวหน้า	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 1,000	 บาท
8.			นายสุรพล			 พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	น.ส.พ.	บางกอกโพสต์	 	 		 	 เป็นเงิน	 6,000	 บาท	
            รวมเป็นเงิน     32,600  บาท

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม  ปี 2557

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม	รับสินไหมมรณกรรม	จากบริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
1.			นายบุญธรรม			เทพทอง	 น.ส.พ.	แนวหน้า	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน		100,000	 บาท
2.			นายบุญเสริม			พัฑฒนะ	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน	 100,000	 บาท
3.			นายประสิทธิ์			ยอดมั่น	 น.ส.พ.	แนวหน้า	 	 	 	 		 	 เป็นเงิน		200,000	 บาท
4.			นายสุรพล				 พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	น.ส.พ.บางกอกโพสต์	 	 		 	 เป็นเงิน	 100,000	 บาท
                รวมเป็นเงิน   500,000   บาท
สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี 2557

1.			นายพิสันต์		 ใจการุณ	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ
2.			นายเชลง			 กัทลีรดะพันธุ์	 วิสามัญสมาชิก
3.			นายบุญธรรม			เทพทอง	 น.ส.พ.	แนวหน้า
4.			นายบุญเสริม			พัฑฒนะ	 น.ส.พ.	ไทยรัฐ
5.			นายนายสมนึก	พูลนิคม	 วิสามัญสมาชิก
6.			นายวิชัย			 วลาพล	 วิสามัญสมาชิก
7.		 นายประสิทธิ์			เหตระกูล	 น.ส.พ.	เดลินิวส์
8.		 นายวิเชียร			 แก้วเปล่ง	 วิสามัญสมาชิก
9.		 นายประสิทธิ์			ยอดมั่น	 น.ส.พ.	แนวหน้า
10.	นายสุรพล			 พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	น.ส.พ.	บางกอกโพสต์
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ข้อบังคับ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พุทธศักราช 2543

(แก้ไขเพิ่มเติม 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

หมวด  1 ข้อความทั่วไป

	 ข้อ	1.	 สมาคมนี้มีชื่อว่า	“สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”	ใช้ชื่อย่อว่า	 “สขนท.”	 เรียกชื่อเป็น 

	 	 	 ภาษาอังกฤษว่า	“Thai	Journalists	Association”	และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า	“TJA”		

	 ข้อ	 2.	 เครือ่งหมายของสมาคมเป็นรปูนกพริาบและปากกา		มข้ีอความชือ่สมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษล้อม

	 ข้อ	3.	 ส�านักงานของสมาคมตั้งอยู่	ณ	อาคารเลขที่	538/1	ถนนสามเสน	แขวงวชิระ	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 ข้อ	4.	 ข้อบังคับนี้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2543	และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงาน 

	 	 	 รับจดทะเบียนเป็นต้นไป

หมวด 2 วัตถุประสงค์

	 ข้อ	5.			สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

	 	 (1)		ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

	 	 (2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูล 

	 	 	 ข่าวสาร	การพมิพ์	การโฆษณา	และการแสดงออก	ส่งเสรมิสทิธกิารรบัรูข้องประชาชนในระบอบประชาธปิไตย 

	 	 (3)			ผดงุไว้ซึง่มาตรฐานอนัดงีามของสมาชกิโดยให้ยดึจรยิธรรมแห่งวชิาชพีและความรบัผดิชอบเป็นหลกัปฏบิตัิ 

	 	 	 อันส�าคัญยิ่ง

	 	 (4)		ส่งเสริมสวัสดิการและความสามัคคีระหว่างสมาชิก	 ส่งเสริมการท�าตนให้เป็นประโยชน์	 ส่งเสริมการ 

	 	 	 บ�าเพ็ญสาธารณกุศล	ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ

	 	 (5)			ส่งเสรมิความเข้าใจอนัดรีะหว่างชนในชาต	ิ	ความเข้าใจอนัดรีะหว่างประเทศ	เพือ่ยงัสนัตสิขุ	ภราดรภาพ		 

	 	 	 ความเคารพในสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก

หมวด 3  ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

	 ข้อ	6.	 สมาชิกแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 	 ก.	 สมาชกิสามญั	ได้แก่	ผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	มตี�าแหน่งและรายได้ประจ�า		 

	 	 	 ท�างานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญและพิมพ์ออกจ�าหน่ายต่อ 

	 	 	 สาธารณชนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

	 	 ข.		วิสามัญสมาชิก	ได้แก่

	 	 	 (1)	 ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ	ก.	และได้พ้นต�าแหน่งหน้าที่มาแล้ว	โดยมิได้ถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์		 

	 	 	 	 ให้ออก	ปลดออกหรือไล่ออก	หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

	 	 	 (2)	 ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน	์ หรือ 

	 	 	 	 สือ่สารมวลชนประเภทอืน่ทีเ่สนอข่าวต่อสาธารณชนสม�า่เสมอตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร		และ 

	 	 	 	 มีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม
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	 	 	 	 (แก้ไขเพิ่มเติม	5	มิถุนายน	พ.ศ.	2557)

	 	 	 (3)		สมาชกิใหม่	ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบและได้แสดงตวัต่อคณะกรรมการบรหิาร	ให้คงสถานะไว้เพยีงสองปี	 

	 	 	 	 เมือ่สมาชกิดงักล่าวได้แสดงตวัต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	และได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบจาก 

	 	 	 	 ที่ประชุมฯ	แล้วจึงจะมีสถานะเป็นสามัญสมาชิก

หมวด 4 หน้าที่และสิทธิของสมาชิก

	 ข้อ	7.	 สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของ 

	 	 	 สมาคม	ช�าระค่าบ�ารงุและค่าธรรมเนยีมอืน่	ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมก�าหนด	ปฏบิตัติามหลกั 

	 	 	 จริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ

	 ข้อ	8.	 สมาชิกมีสิทธิ

	 	 (1)		เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด

	 	 (2)		ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร

	 	 (3)		เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม

	 	 (4)		ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม

	 	 (5)		ได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆ	ที่สมาคมจัดขึ้น	ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด

	 ข้อ	9.	 สามัญสมาชิกมีสิทธิ

	 	 (1)		เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม

	 	 (2)		สมาชกิทีไ่ด้ช�าระค่าบ�ารงุตดิต่อกนัไม่ต�า่กว่าสามปี	เข้าชือ่กนัจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสบิคนให้คณะกรรมการ 

	 	 	 บริหารจัดประชุมใหญ่วิสามัญโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร	 และในหนังสือนั้นจะต้อง 

	 	 	 ระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่องใด	เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว	ให้ตรวจสอบ 

	 	 	 ความถูกถ้วน	แล้วด�าเนินการตามค�าร้องขอภายในก�าหนดสามสิบวัน	นับแต่วันได้รับค�าร้องขอ

หมวด 5 สมาชิกภาพ

	 ข้อ	10.	 ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ

	 เมื่อเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

	 หากเลขาธกิารเหน็ว่าไม่สมควรรบัผูใ้ดเข้าเป็นสมาชกิให้แจ้งให้ผูน้ัน้ทราบโดยไม่ชกัช้า	และให้ผูน้ัน้มสีทิธยิืน่อทุธรณ์ 

ต่อนายกสมาคมภายในก�าหนดเวลาสบิห้าวนั		นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าปฏเิสธและให้นายกสมาคมน�าเรือ่งเข้าหารอืในการประชมุ

คณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป

	 มติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์

	 เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู ้ใดเป็นสมาชิกแล้วให้ผู ้นั้นไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมตาม	 

ข้อ	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)			ละเมดิจรยิธรรมแห่งวชิาชพี	และสมาคมนี	้หรอืสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาตไิด้ตัง้คณะกรรมการสอบสวน		 

	 	 	 จนปรากฏความผิดชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้ว
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 	 (2)	 ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เหตุที่ให้ต้องจ�าคุกนั้นเป็นความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
	 	 	 หน้าที่เกี่ยวกับวิชาชีพโดยชอบ	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
	 	 (3)		ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม	 หรือประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือ 
	 	 	 กระท�าการให้แตกสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
	 	 (4)		ไม่ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป
	 ข้อ	13.	 กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน	 ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจ�านวนไม่น้อยกว่า	 
	 	 	 ห้าคน	 หรือโดยสมาชิกสามัญที่ได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปี	 จ�านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน	 
	 	 	 ต่อคณะกรรมการบริหาร
	 	 การลงมตใิห้ลบชือ่ให้ลงคะแนนลบั	และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการบรหิารทัง้หมด			 
	 	 แต่ก่อนทีจ่ะลงมตต้ิองให้โอกาสผูถ้กูกล่าวหาได้ชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบรหิาร	เว้นแต่ผูถ้กูกล่าวหา 
	 	 ไม่มาชี้แจงโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควร

หมวด 6 การบริหารสมาคม

	 ข้อ	14.	 ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจ�านวนสิบห้าคน	 ประกอบด้วย	 นายกสมาคมคนหนึ่ง	 อุปนายกสมาคม 
	 	 	 จ�านวนตามความจ�าเป็น	เลขาธกิาร	เหรญัญกิ	และนายทะเบยีน	ต�าแหน่งละหนึง่คน	กบักรรมการเจ้าหน้าทีอ่ืน่ 
	 	 	 ตามทีเ่หน็สมควร
	 ข้อ	15.	 กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
	 	 ก.	 ถึงคราวออกตามวาระ
	 	 ข.		 ตายหรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล
	 	 ค.			ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายกสมาคมและนายกสมาคมได้รับหนังสือนั้นแล้ว
	 	 ง.			ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ	11
	 	 จ.			ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารสามครั้งติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้นายกสมาคมทราบ
	 ข้อ	16.	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 ก.	 บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
	 	 ข.	 วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	เพื่อด�าเนินการตามข้อ	ก.	โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
	 	 ค.	 ก�าหนดต�าแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ตามข้อ	 14	 วรรคหนึ่ง	 และตั้งอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการอย่างใด 
	 	 	 อย่างหนึ่งของสมาคม
	 	 ง.			แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้มีเกียรติคุณเป็นที่ปรึกษาสมาคม	 โดยให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมและออกความเห็น 
	 	 	 ในการประชุม	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
	 ข้อ	17.	 กรรมการบริหารอยู่ในต�าแหน่งสมัยละสิบสองเดือน	 เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
	 	 	 ในระหว่างทีค่ณะกรรมการบรหิารชดุใหม่ยงัไม่ได้รบัต�าแหน่งให้คณะกรรมการบรหิารชดุเดมิปฏบิตัหิน้าที่ 
	 	 	 อันเป็นงานปกติไปพลางก่อน
	 ข้อ	18.		คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
	 	 	 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็น 
	 	 	 องค์ประชุมให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม	 ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
	 	 	 ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม	 และถ้าอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 
	 	 	 ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 ข้อ	19.	 นายกสมาคม	เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
	 	 	 •	 นายกสมาคม	มหีน้าทีอ่�านวยการบรหิารกจิการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ 
	 	 	 	 ของสมาคม
	 	 	 •	 อปุนายกสมาคม	เป็นผูช่้วยเหลอืนายกสมาคม	ท�าการแทนเมือ่นายกสมาคมไม่อยูห่รอืไม่อาจปฏบิตัิ 
	 	 	 	 หน้าที่ได้	หรือปฏิบัติงานตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
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	 	 	 •	 เลขาธกิาร		มหีน้าทีเ่ป็นผูน้ดัประชมุคณะกรรมการบรหิาร	นดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	นดัประชมุใหญ่ 

	 	 	 	 อื่นๆ	บันทึกการประชุม	ดูแลรักษาเอกสารอื่นรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ	ของสมาคม	ติดต่อกับสมาชิก 

	 	 	 	 และปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างอืน่ทีม่ไิด้ก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องผูใ้ดผูห้นึง่โดยเฉพาะ	นอกจากนี	้ยงัมหีน้าที่ 

	 	 	 	 ควบคุมดูแลจัดการกิจการของสมาคม	 ควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของสมาคม	 แต่การรับบุคคล 

	 	 	 	 เข้าท�างาน	หรอืให้ออกจากงาน	เลขาธกิารจะกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิาร

	 	 	 •	 เหรัญญิก	 มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน	 ท�าบัญชี,	 งบดุล	 และดูแลผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับเงินและ 

	 	 	 	 ทรัพย์สินอื่นของสมาคม

	 	 	 •	 นายทะเบียน		มีหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง

	 ข้อ	20.	 เงินรายได้ทั้งหมดของสมาคมให้ฝากไว้ที่ธนาคารที่มีความมั่นคง		หรือซื้อตราสารทางการเงินที่ออกหรือ 

	 	 	 รับรองโดยรัฐบาล	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร

	 	 	 การเบิกจ่ายเงินของสมาคมให้นายกสมาคม		เลขาธิการและเหรัญญิกของสมาคม		ลงลายมือชื่อร่วมกัน 

	 	 	 และประทับตราของสมาคมเป็นส�าคัญ

	 ข้อ	21.		นายกสมาคมมอี�านาจสัง่จ่ายเงนิได้ไม่เกนิครัง้ละหนึง่หมืน่บาท		หรอืรวมแล้วไม่เกนิสองหมืน่บาทภายใน 

	 	 	 หนึ่งเดือน	หากจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

	 	 	 การอนมุตัจ่ิายเงนิทกุครัง้ตามวรรคหนึง่	นายกสมาคมต้องแจ้งให้คณะกรรมการบรหิารทราบในการประชมุ 

	 	 	 คราวถัดไป

	 ข้อ	22.	 เหรัญญิกมีอ�านาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละห้าพันบาท	 หรือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทภายในเวลา 

	 	 	 หนึ่งเดือนเหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้าพันบาท

	 	 	 เหรัญญิกต้องจัดท�างบดุลแสดงฐานะการเงินของสมาคมทุกเดือนปิดแสดงไว	้ ณ	 ที่ท�าการสมาคมและ 

	 	 	 ต้องท�างบดุลทุกวันที่	31	ธันวาคม	เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

หมวด 7 การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคม

	 ข้อ	23.	 นายกสมาคมและกรรมการบรหิารให้เลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี		โดยทีป่ระชมุเลอืกสามญั 

	 	 	 สมาชิกจ�านวนห้าคนขึ้นท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

	 	 	 ให้สามญัสมาชกิเสนอชือ่ผูท้ีอ่ยูใ่นทีป่ระชมุผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมจากสามญัสมาชกิด้วยกนั 

	 	 ต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง	 โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน	 การเลือกตั้งให้กระท�าโดยให้ 

	 	 สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ	ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม	ถ้าได้คะแนนเท่ากัน	ให้ใช้ 

	 	 วิธีจับสลาก

	 	 	 ผู้ใดจะด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้

	 	 	 การเลอืกตัง้กรรมการบรหิารสมาคม		ให้สามญัสมาชกิเสนอชือ่สามญัสมาชกิผูท้ีอ่ยูใ่นทีป่ระชมุผูท้ีส่มควร 

	 	 เป็นกรรมการจากหนงัสอืพมิพ์ทีส่ามญัสมาชกิสงักดัฉบบัละไม่เกนิสองคน	โดยมสีามญัสมาชกิรบัรองอย่างน้อย 

	 	 ห้าคน	และเลอืกตัง้โดยให้สามญัสมาชกิลงคะแนนลบั		ผูไ้ด้คะแนนสงูสดุตัง้แต่อนัดบัหนึง่ถงึอนัดบัสบิสี่		ถอืว่า 

	 	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร		ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก

	 	 	 ผูไ้ด้รบัคะแนนรองลงมาให้เป็นส�ารองกรรมการและให้เลือ่นขึน้มาเป็นกรรมการแทนเมือ่กรรมการผูไ้ด้รบั 

	 	 เลือกตั้งพ้นจากหน้าที่ตามข้อ	 15	 โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ 

	 	 คนที่ตนแทน

	 	 	 กรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้

	 	 	 ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่สิ้นสุดลงตามวาระมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเวลา 

	 	 สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
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หมวด 8 การควบคุมความประพฤติของสมาชิก

	 ข้อ	24.	 จริยธรรมของวิชาชีพตามข้อ	7	ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติได้แก่

	 	 (1)		ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น

	 	 (2)		ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง	การเสนอข่าวสารใดๆ	ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่	ถ้าปรากฏว่า

ไม่ตรงต่อความเป็นจริง	ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

	 	 (3)		ในการได้มาซึ่งข่าว	ภาพ	หรือข้อมูลอื่นใดมาเป็นของตน	ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น

	 	 (4)		เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว	และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว

	 	 (5)		ปฏิบัติหน้าที่ของตน	 โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์	 ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว		

หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม

	 	 (6)		ไม่กระท�าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ		หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ

	 ข้อ	25.	 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 เลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ	 จากสามัญสมาชิก 

	 	 	 ผู้มีความประพฤติดีขึ้นคณะหนึ่ง	มีจ�านวนไม่เกินห้าคน	ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลในข้อ	9	(2)	และ 

	 	 	 ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งเช่นเดียวกับการเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารโดยอนุโลม

	 ข้อ	26.	คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอ�านาจหน้าที่

	 	 (1)		สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ

	 	 (2)		สอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม	เมื่อได้รับค�าขอจากคณะกรรมการบริหาร

	 	 (3)		สอบสวนคุณสมบัติ	และความประพฤติของผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารร้องขอ

	 	 	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการควบคมุจรยิธรรมวชิาชพีด�าเนนิการสอบสวนแล้ว	ให้เสนอความเหน็เป็นลายลกัษณ์ 

	 	 	 อักษรต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อด�าเนินการต่อไป

	 ข้อ	27.		คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับอายุของคณะกรรมการบริหารในปีนั้น

หมวด 9  การประชุมใหญ่

	 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.		การประชุมใหญ่ตามข้อ	 29	 และ	 30	 ต้องมีสามัญสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวน 

	 	 	 สามัญสมาชิกทั้งหมด	หรือจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 ข้อ	32.		การนัดประชุมใหญ่ตามข้อ	29	และ	30	ให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 

	 	 	 เจ็ดวัน	และให้ปิดประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการสมาคม



255

หมวด 10 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ

	 ข้อ	33.	 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้จะกระท�าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และมติให้แก้ไข 

	 	 	 ข้อบังคับต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม

	 ข้อ	34.	 ญตัตขิอเปลีย่นแปลงแก้ไขหรอืเพิม่เตมิข้อบงัคบัต้องมาจากคณะกรรมการบรหิารหรอืมาจากสามญัสมาชกิ 

	 	 	 ที่ได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน	 โดยให้ท�าเป็นหนังสือและให้ 

	 	 	 เลขาธิการท�าส�าเนาแจกจ่ายแก่สมาชิกก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

	 	 	 ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการได้รับญัตติดังกล่าว

	 ข้อ	35.	 ให้เลขาธิการน�าข้อบังคับที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่ 

	 	 	 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข

หมวด 11 การเลิกสมาคม

	 ข้อ	36.	 สมาคมเลิก	โดย

	 	 (1)		ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิก

	 	 	 ในการประชุมให้เลิกสมาคมนั้นต้องมีสามัญสมาชิกไปประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิก 

	 	 	 ทั้งหมด

	 	 (2)		เลิกตามกฎหมาย

	 ข้อ	37.	 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดๆ	ให้ทรัพย์สินของสมาคมตกเป็นขององค์กรที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

	 	 	 หนังสือพิมพ์	ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวด 12 บทเฉพาะกาล

	 ข้อ	38.	 ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	 และไม่ขาดคุณสมบัติ 

	 	 	 ตามข้อบังคับของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	 เป็นสมาชิกของสมาคมแต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ 

	 	 	 มีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้เท่าที่จะพึงมีพึงได้ทุกประการ

	 ข้อ	39.		ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารมาก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ	 ไม่ตกอยู่ 

	 	 	 ในบทบังคับแห่งข้อ	23	ว่าด้วยข้อห้ามการด�ารงต�าแหน่ง

	 ข้อ	40.	 ในวาระเริม่แรก	หลงัจากจดทะเบยีนแก้ไขข้อบงัคบัแล้ว	ให้ด�าเนนิการเลอืกตัง้ตามข้อ	14	ภายในก�าหนด 

	 	 	 เวลาสามสิบวัน
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นัมมทา			 รุ่งรัตน์

น�้าผึ้ง			 กอระพันธ์

นิรันดร์				 เยาวภาร์

นุสรา			 อินทร์น้อย

บัณฑิต		 โชติสุวรรณ

ประพันธ์			 สุขทะใจ

ประสัยห์			 จารุรัตน์

ประเสริฐ			 เฟื่องฟู

ประเสริฐ			 ศรีโรจน์รุ่ง

ปัญจภัทร			 อังคสุวรรณ

ปัญจรัตน์			 บัณฑิตย์

ปาณี					 ชีวาภาคย์

ปิยะโชติ			 อินทรนิวาส

ปิยะพงศ์			 ศรไพนันท์

เปรมจิตต์			 ปิยะภาคี

พงษ์ศักดิ์			 พิพิธพงศ์พัฒน์

พชร			 สมุทวณิช

พบสุข			 โยธา

พีรยุ				 ดีประเสริฐ

พีระพรรณ			 พิสิฐชัยรักษ์

ภิญโญ			 อัศวสันติชัย

ภูริพรรธน์			 ตุลยธรวงศ์

มัลลิกา			 อัศวราชันย์

มานพ			 ชูแสง

ยุทธนา			 นวลจรัส

ยุทธิยง			 ลิ้มเลิศวาที

รสพร			 จิรประณีต

ฤดี			 พิริยะพงษ์พันธ์

วชิร			 สายจ�าปา

วรสิร์ศรี			 รัตนสาขา

วริษฐ์			 ลิ้มทองกุล

วัฒนะชัย			 ยะนินทร

วันชัย			 ม่วงศรี

วัลลภา			 เสนาะจิตต์

วิเชียร			 เส็นหละ

วีรชัย		 เต็มดวง

วุฒิพงษ์			 หลักค�า

ศรีสมพงษ์			 วาจาสิทธิ์

ศิรินทิพย์			 อรุณเรื่อ

ศิวกร			 เสนสอน

สนธิ			 ลิ้มทองกุล

สมชาติ			 นาคหล่อ

สมนึก			 ปิตะกนกพันธ์

สมพงษ์			 สุวรรณจิตกุล

สัจจา			 จอมบุญ

สันติ			 เต๊ะเปีย

สันติ			 เศวตวิมล

สากล			 คงนะ

สุกัญญา			 แสงงาม

สุจิตรา		 วงษ์อัษฎาพร

สุดใจ			 แดงเจริญ

สุธา		 วิเศษสุวรรณภูมิ

สุธารัตน์			 เกษร

สุธิมา			 ประดับหิน

สุปราณี			 คงนิรันดรสุข

สุภางค์			 ศิริเดช

สุภิญญา			 นาคมงคล

สุรศักดิ์				 จิรวัสตร์มงคล

สุวัฒน์			 ทองธนากุล

สุวิชชา			 เพียราษฎร์

แสงจันทร์			 กาญจนขุนดี

อรวรรณ			 เหม่นแหลม

อัญชลี			 จิตติวิชกุล

อัญชลี			 สบายสุข

อัมพา			 สันติเมทนีดล

อุทัย			 ศุภโชคพาณิชย์

อุษณีย์			 เอกอุษณีย์

กรุงเทพทูเดย์

รังสีไชย			 มณีโชติ

วันดี			 เตยศรี

รายชื่อสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สามัญสมาชิก 

สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

ASTV ผู้จัดการ

กรวรรณ	 สุขจันทร์

กัลยาณ์			 ธรรมปรีชาไว

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

ณ	รนารถ			 บุญเย็น

ดรงค์			 ฤทธิปัญญา

ดวงพร			 วงศ์ชูเครือ

ตุลย์			 ศิริกุลพิพัฒน์

ธนิดา			 สนธิพิจิตร

ธิดารัตน์			 ลอย	

ธีระพงษ์ศักดิ์	 สังฆะทิพย์

นภา			 คงวัฒน์

นฤมล				 ไชยขันธ์

นวลสวาท			 เพิ่มเพ็ชร์

นันทนีย์			 นราภินนท์
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กรุงเทพธุรกิจ

กัญสุชญา			 สุวรรณคร

ฉัตร์ฤดี			 อนันต์ศิริขจร

เฉลา			 กาญจนา

ชนิตา			 ภระมรทัต

ชาลินี			 กุลแพทย์

ชุติมา			 ซุ้นเจริญ

ดวงกมล			 โชตะนา

ดวงดาว		 สุวรรณคร

ดาริน			 โชสูงเนิน

ทิฆัมพร			 ศรีจันทร์

ธวัชชัย			 อินทประดิษฐ์

นงนภัส			 ไม้พานิชย์

นันชนก			 มีสุวรรณ

นิตยา			 สดวัฒนา

นิรันศักดิ์			 บุญจันทร์

บุษกร			 ภู่แส

เบ็ญจวรรณ			 เผ่าจินดามุข

ประนอม			 บุญล�้า

ปานใจ			 ปิ่นจินดา

พณาภรณ์			 ลิมปนโอสถ

พิมพัดชา				 กาค�า

เพ็ญลักษณ์		 ภักดีเจริญ

มรกต				 คนึงสุขเกษม

ลักษ์โตเย่น		 วุฒิศักดิ์

วันเพ็ญ			 แก้วสกุล

วิศิษฎ์			 ชวนพิพัฒน์พงศ์

สมสกุล			 เผ่าจินดามุข

สรวิศ			 อิ่มบ�ารุง

สรัญญา			 จันทร์สว่าง

สุกัญญา			 ศุภกิจอ�านวย

อนันต์				 ลือประดิษฐ์

เอกรัตน์			 สาธุธรรม

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

พิชัย			 กิติสมชัย

ข่าวสด

ฉลาด				 จันทร์เดช

ชัยภูมิ			 อุดมศักดิ์

บวร			 ศรีทรงวุฒิ

วสันต์			 ทิพย์ประโภชน์

ข่าวหุ้นธุรกิจ

ชาญชัย			 สงวนวงศ์

ฐปนี			 แก้วแดง

ณัฐยาน์				 หาญกล้า		

ธนะชัย			 ณ	นคร

นุจรีย์		 หมัดสะและ

นุชจนาถ			 เล็กอยู่

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

กรรณิกา			 ใจจ�านงค์

กอบแก้ว			 แผนสท้าน

จริยา			 พันธุ์ศรี

ชัยพงษ์			 ชัยพงษ์ชิระพจน์

ชุลีพร			 แฟ้มคลองขอม

ไตรเทพ			 ไกรงู

ธานี			 กุลแพทย์

บุญส่ง			 คชเกร็ง

ปัทมนันท์			 ข�าอรุณ	

แมน			 น้อยพิทักษ์

วิฑูร			 พึงประเสริฐ

สมถวิล			 เทพสวัสดิ์

สันทนา			 รัตนอ�านวยศิริ

สาธิต			 จันทร์ทนต์

ส�าราญ			 สมพงษ์

สุรัตน์		 อัตตะ

โคราชรายวัน 

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



258

มานิตย์		 เข็มค�า

วรวลัญช์				 ค�าแจง

วิทยา			 ศรีดาวเรือง

วีรศักดิ์			 ปัญญาโชติ

สมคิด			 ไชยวงศ์

สันทัด			 ศักดิ์สูง

สุพิน		 วงษ์งาม

เสน่ห์			 นามจันทร์

อัครวิทย์			 ระบิน

วีรบุตร			 เชื้อศรีลา

สร้อยเพชร			 สังข์เขป

ซิงจงเอี๋ยน

ผุสดี			 คีตวรนาฎ

สมชัย			 ตั้งมั่นสุจริตกุล

สมโชค			 ตั้งมั่นสุจริตกุล

สุเทพ			 ศุภภัทรานนท์

อุดม				 คุณาธนะโภค

ซิงเสียนเยอะเป้า

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

ศิริพร			 เตโชพิศาลวงศ์

ฐานเศรษฐกิจ

ชิษณุชา			 เรืองศิริ
ทรงวิทย์			 ดลประสิทธิ์
ประหยัด			 เวศนารัตน์
สุรพล			 ระวิวงษ์
อรุณ			 ลอตระกูล

โอฬาร			 สุขเกษม

เดลินิวส์

กัญณัฎฐ				 บุตรดี

กิตติพันธ์			 เหตระกูล

เกริก			 เขมะบุลกุล

เกรียงไกร			 บัวศรี

ไกรเลิศ			 พึ่งบุญ	ณ	อยุธยา

จตุพร			 เอี่ยมสอาด

จักรพันธ์			 วงศ์สลับสี

จันทวรรณ			 แก้วสุวรรณ

จิตวดี			 เพ็งมาก

จิราวัฒน์			 จารุพันธ์

จุฑานันทน์			 บุญทราหาญ	

ช้องมาศ			 พุ่มสวัสดิ์

ชาย			 ปถะคามินทร์

เชาวลี			 ชุมข�า

ณรงค์			 จรุงธรรมโชติ

ณรงค์			 สัจจะภูริภูมิ

ณรงค์พันธ์			 ปลื้มจิตต์

ณัชชารีย์		 วิเชียรรัตน์

ณัฐา			 มีเจริญ

ณิฌา			 ฐิติชีวิน

ดนฤดี		 วงษ์เคี่ยม

ดวงฤทัย			 ผ่องใส	

ดาวเรือง			 วรจินดา

เดชาธร			 แสงศัพท์

ธีรยุตร์			 สันธากร

ธีระชัย			 ทองเสน

ธีระพงษ์				 เหลืองทองกุล

นพปฎล		 รัตนพันธ์

นพพร			 เจริญเปี่ยม

นภาพร			 พานิชชาติ

นวพรรษ			 บุญชาญ

นาตยา			 คชินทร

น�้าเพชร			 จันทา

นิรมล			 ธีระจินต์	

บดินทร์			 ศักดาเยี่ยงยงค์

บุตรดา			 ศรีเลิศชัย

ประชา			 เหตระกูล

ประพงษ์			 แหลมแจง

ประพันธ์				 เหตระกูล

ประพิม				 เก่งกรีฑาพล

ประภา			 เหตระกูล	ศรีนวลนัด

ประหยัด				 คูณสมบัติ

ปริญญา			 สุวรรณมณี

ปัทมา			 ลือวัฒนะ

ผาณิต			 นิลนคร

พงษ์พรรณ			 อ่องสะอาด

พงษ์พิพัฒน์			 จินดาศรี

พรชัย			 ปุณณวัฒนาพร

พรประไพ			 เสือเขียว

พลพิบูล			 เพ็งแจ่ม

พัชรินทร์			 ธรรมรส

พัฐสุดา			 วังกุลางกูร

พานิช			 บัณฑราภิวัตน์

พิเชษฐ์			 รื่นกลิ่น

พิทยา			 วัฒนศัพท์

พูนทรัพย์			 ทองทาบ

ไพรัช			 มิ่งขวัญ

ภมร			 มานะพรชัย

ภัทราพร		 โพธิอาศน์

ภาณุ			 ค�าคุ้ม

ภาณุพงศ์			 ส่องสว่าง

ภูพาน			 ภูมิพงศ์	ฉู้วงศ์

ภูษา		 นิลภู

มณีรัตน์			 ศิริปัญจนะ

มนตรี			 ประทุม

มยุรี			 วนะสุขสถิตย์

มานะ			 กัญจนะวโรดม	

มานิจ				 โมฬีชาติ

มาริสา			 ช่อกระถิน

มาลีรัตน์			 เพชรสร้าง

ยุวนันต์			 สวัสดิ์วงษ์

โยธิน			 พรหมชัย

โยธิน			 เพ็ชรล่อเหลียน

รัชนี			 วงศ์ลาโพธิ์

รุ่งชัย			 คงสุข

ลักษณะศักดิ์		 โรหิตาจล
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ล�ายอง			 ปกป้อง

วรพล			 เพชรสุทธิ์

วรรณภา		 งามสมวงษ์

วรวิทย์				 ศรีอนันต์รักษา

วราวุธ			 คูณสมบัติ

วสันต์			 บุญนฤธี

วัชราภรณ์			 สายเป็ง

วิญญู			 ศรีนาง

วิษณุพงษ์			 หิญชีระนันท์

วีระศักดิ์				 แป้นสุวรรณ

ศศิมา			 ด�ารงสุกิจ

ศะศิมา		 ใจชุ่ม

ศาสนะ			 ศิริลาภ

ศิริรัตน์			 เชื้อดี		

ศิริโรจน์			 ศิริแพทย์		

ศุภชัย		 พยัคฆันตร์

ศุภพล			 กมลาภิรมย์

ศุภฤกษ์			 วิเชียรปัญญา

สมชาย			 ภาณุไพศาล

สมาน			 พิมพ์โคตร

สรณคมน์		 บัวพึ่งน�้า

สิริวรรณ			 พันธุ์ปรีชากิจ

สืบพงษ์			 อุณรัตน์

สุกัญญา			 สังฆธรรม

สุขสันต์			 จนรุ่งวกุล

สุคนธวิทย์			 จังคศิริ

สุดใจ			 บูรณะกิจ

สุดารัตน์			 งามพิรุณตระกูล

สุทธิพร			 สุนทรชัย

สุพจน์			 อุ้ยนอก

สุภาพร			 มีลาภา

สุภารัตน์			 ยอดศิริวิชัยกุล

สุรเชษฏ์			 วัชรวิศิษฏ์

สุรพงศ์			 ทวี

สุรสีห์			 อาศัยราษฎร์

เสริมศักดิ์			 ทองศรีสุข

อธิชา			 ชื่นใจ

อภิชัย			 รุ่งเรืองกุล

อรณิชา			 สุรัชนิติกิจ

อรนุช			 วานิชทวีวัฒน์

อรรถชยา			 โทนุศิษย์

อ้อมจันทร์			 พรายพรรณ

อุทิตา		 รัตนภักดี

อุมาพร			 อักษรพันธ์

อุษา			 มีชารี

ชุติมา			 นิ่มสุวรรณสิน						

เดอะเนชั่น

จักร์กฤษ				 เพิ่มพูล

จินตนา			 ปัญญาอาวุธ

จิรพรรณ			 บุญหนุน

จุฬารัตน์			 แสงปัสสา

เทพชัย			 หย่อง

พนา			 จันทร์วิโรจน์

พัชรี			 เหลืองอุทัย

มยุรีย์			 สุขยิ่งเจริญวงศ์

มาริสา			 ฉิมประภา

วีณา		 ธูปกระแจะ

สุชีรา			 พินิจภารการณ์

สุทธิชัย			 หยุ่น

อศินา			 พรวศิน

ตงฮั้ว

ณรงค์				 เนรมิตรวันชัย

สุชาติ			 อัครพุทธิพร

เทเลคอมเจอนัล

นัยนา			 แย้มอรุณ

รัชพร			 วรอินทร์

ไทยก้าวหน้า

พิสัณฑ์			 เพ็ชรพิรุณ

ศุภรัตน์			 แสงสีทอง

ไทยนิวส ์ 

ชายชาตรี				 ลิ้มจรูญ

ไทยโพสต์

กรรณิกา			 วิริยะกุล

เกษม			 แววงาม

ฉัตรชัย			 นามตาปี

โรจน์			 งามแม้น

สุวัฒน์			 ปัญจวงศ์	

เสรี			 โลหิตคุปต์

อรรณพ		 กิติชัยวรรณ	

อ�าพนธ์			 บ�าเทิงเวชช์

ไทยรัฐ

กรชนก				 เจนนภาภัณฑ์กิจ

กานต์				 เหมสมิติ

กิจจา			 ทองเกลา

กิตติ			 วงษ์ใบแก้ว

กิตติพงศ์				 นโรปการณ์

กุลธน			 เลาหทวีโชค

เกรียงไกร			 ภู่ระย้า

ไกรสีห์			 นาคประเสริฐ

คมกฤช			 แสงเฟื่อง

คัทลียา			 นุดล

ค�ารณ				 ชูดี

จรูญ			 วานิชชา

จารุวัตร			 มารวิชัย

จินดา			 ศุภรัตนภินันท์

จิรวัชร			 สิทธิโชติพงศ์
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จิรากร			 พุ่มพวง

ฉัตรชัย				 คงทอง

เฉลิมชัย			 ทรงสุข

ชนาธิป			 กฤษณสุวรรณ

ชวรงค์			 ลิมป์ปัทมปาณี

ชัยวัฒน์				 พรหมมา

ชาติชาย				 ศิริพัฒน์

ชูพงศ์			 มณีน้อย

เชษฐ์			 สุขสมเกษม

เชิดศักดิ์			 วุ่นบ�ารุง

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

ตติกานต์			 เดชชพงศ

ทวิชช์			 โปสินธุ์

ธงชัย			 ณ	นคร

ธนดล			 มีถม

ธรรมรัฐ			 บูรณะกิจ

ธีรพงษ์				 เอกโชติ

นพภาภรณ์			 เกตุพิจิตร

นริศรา			 สุทธิค�า

นิคม			 แสงบุญเรือง

นิพนธ์				 ปฏิวงศ์ไพศาล

นิภาวรรณ			 จันทร์เปลี่ยน

นุชรัตน์			 ผลหิรัญกิจ

บพิตร			 เกาฎีระ

บังอร			 ธงทอง

บัญชา			 นันทวโนทยาน

บัณฑิต			 จันทร์เฮง

ประกิต			 หลิมสกุล

ประภาส			 ขุนสงคราม

ประเวทย์			 บูรณะกิจ

ประเสริฐ			 ภาคภูมิวุฒิกุล

ปราเมศ			 เหล็กเพ็ชร์

ปราโมทย์			 ฝ่ายอุประ

ปัญญา			 เจริญวงศ์

พนมพร			 นุกูลรักษ์

พรพรรณ			 พูลเกษม

พรพรรณ			 โลหาชีวะ

พัชรินทร์				 สารพูนทรัพย์

พิชชานี			 การวุฒิ

พิชญะ			 วงษ์ฟัก

พิชัย			 ศรีรัตนวงศ์		

พิมพ์ปวีณ์			 แซ่เตียว

เพ็ชรากรณ์		 วัชรพล

เพ็ญพิชญา			 แซ่เตียว

เพลินฤดี			 ศรีรัตนตาปี

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

วรรธะนี			 มหาวุฒิวงศ์		

วรางคนา			 สุขม่วง

วันวิสา			 ชูชนม์

วารุธ			 เหลาโชติ

วิชาตรี			 ทับดวง

วิชิต			 แก้วเกื้อ

วิเชียร			 ดอนก้อนไพร

วิภา			 เทพศิริ

วิภาวรรณ			 หาญชนะ

วิโรจน์				 กิจกุลอนันตเอก

ศศิธร			 แย้มศิลา

ศุภกิจ			 วัณโณ

ศุภฤกษ์			 ธงไชยฤทธิ์

สนธยา			 พิกุลทอง

สมควร				 สีเน

สมจิตต์			 อิสระพินิจ

สมจิตร			 บุญแจ้ง				

สมชัย				 กตัญญุตานันท์

สมชัยยุทธ			 เหมยสวาท

สมชาย			 กรุสวนสมบัติ

สมโชค			 ปรีชากุล

สมถวิล			 ตอพฤกษา

สมพิณ			 พุ่มจิตร

สมิต			 มานัสฤดี

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
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แสงทิพย์				 ยิ้มละมัย

อโณทัย				 ถือวรรณ

อดิเรก			 อินต๊ะพรม

อดุลย์			 ประพฤติดี

อนุสรณ์			 จิตต์ชื่นโชติ

อมรศรี			 วองเทียม

อริญชัย			 จตุรวิทย์

อรุณรัตน์			 เชื้อบาง

อลงกฎ			 จิตต์ชื่นโชติ

อลันณ์			 พิชิตวงศ์

ออมรัก			 บุศยโล่	

อังคณา			 รุ่งพรนุรักษ์

อังสนา			 ศรีวัฒนา

อานุภาพ			 เงินกระแชง

อาภาภรณ์			 โกศลกุล

อารีลักษณ์			 ผินสูงเนิน

อุโฆษ			 ขุนเดชสัมฤทธิ์

อุไร			 วิรุณพันธ์

เอกภพ				 พงศ์สุพัฒน์

เอนก			 มั่นใจ

เนชั่นสุดสัปดาห์

พงษ์ศักดิ์			 สีสด

แนวหน้า

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

นิติ			 โมราวรรณ			

ประเสริฐ			 ค�าพลงาม

ปริญญา			 ช้างเสวก

ปรีชา			 ชัยยาโลม

ปรียา			 ชื่นทรวง

ปาริชาติ				 ป่าเขตต์

ปาริชาติ			 ช�านิบรรณการ

เปี่ยมศักดิ์				 สุวรรณ

พัชรี			 ผจงกิจพิพัฒน์

มณฑา			 ศรีสุข

มธุริดา			 รัตนอุบล

มยุรี			 โสตถิชัยอาภรณ์

ระวิวรรณ			 ธ�ารงวินิจฉัย

รัฐปัถย์			 เสถียรภูริภาคย์

ลฎาภา			 ทิวะสิงห์		

ลักขณา			 ธรรมรักษา

วรพจน์				 แสนประเสริฐ

วันชัย			 ภมรมานพ

วันชัย			 วงศ์มีชัย

วาสนา			 นิภากรพันธ์	

วินพัฒน์			 พุ่มพิพัฒน์

วิศิษฎ์				 แสงเมือง

ศรัญญา			 อนันตสุข

ศิลปชัย			 ศรีรุ้ง

ศุภนุช			 บัวผ่อง

ศุภพจน์				 สุภาคง

สมพงษ์			 ตั้งกฤษณขจร

สังวร			 แก้วถาวร		

สุชาติ			 พิมโคตร

สุนนต์			 คชพันธุ์

สุพรรณนา			 เจริญผล

อธิพงศ์			 ลอยชื่น

อนันตเดช			 พงษ์พันธุ์	

อรพิน			 อุตตมางคพงศ์

อรสา			 ผาวันดี

อรุณี			 ทรงพรวานิชย์

อารี			 นักเพียร

อารีย์		 เหมเปา

อุทัย			 เดชแพง

บางกอกทูเดย์

จุมพล			 โพธิสุวรรณ

นุชรีย์			 ฉ�่าบุญรอด

เผด็จ			 ภูริปติภาน

ภัทรสุดา			 อุดมศรี

วิสูตร			 ยิ้มละมัย

ศรี			 อินทปันตี

ศุภเกียรติ			 ธารณกุล

บางกอกโพสต์

กันยา			 สุขพานิช

กาญจนา			 กาญจนทวี

โกศล			 นาคาชล

ธนก			 บังผล

ธวัชชัย			 เข็มก�าเหนิด

นาตยา			 เชษฐโชติรส

นิตยา			 นัดทะยาย

เนาวรัตน์			 สุขส�าราญ

บุญส่ง		 โฆษิตโชติธนา

ประดิษฐ์				 เรืองดิษฐ์

ประไพ		 ไกรสรโกวิทย์		

ผุสดี			 อรุณมาศ

พงษ์เพชร			 เมฆลอย

พัฒนะพงศ์			 จันทรานนทวงศ์	

พิชญา			 สวัสดิวัตน์			

พีระวัฒน์			 จริยะสมบัติ

เพ็ญจันทร์				 เจริญสุทธิพันธ์
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มงคล			 บางประภา

มานพ			 ทิพย์โอสถ	

รัญจน์			 วังวิบูลย์

ล�าไผ่			 อินตะเทพ

วัสยศ			 งามข�า

วีระ			 ประทีปชัยกูร

สนิทสุดา			 เอกชัย	กองจันทึก

สฤษฎ์เดช			 มฤคทัต

สันธาร			 สันติวิมลนาถ

สายัณห์			 พรนันทรัตน์

สิรินยา			 วัฒนสุขชัย

สุจินตนา		 เหมตะศิลป

สุพจน์			 วรรณเจริญ

สุภาวดี			 อินทะวงษ์

อณุรัจจ์			 มณีพันธุ์

อติยา			 อัชชะกุลวิสุทธิ์

อนุชา			 เจริญโพธิ์

อภิชาติ			 จินากุล

อภิชิต			 จินากุล

อภิรดี			 ตรีรัตน์เกื้อกูล

อมรรัตน์			 มหิทธิรุกข์

อรนุชา			 หุตะสิงห์

อรศิริ			 ประวัติยากูร

อัจฉรา			 อัชฌายกชาติ

อัญจิรา			 อัศวานนท์

อัญชลี			 คงกรุต

เอกราช			 สัตตะบุรุษ

โอฬาร			 จงกุลสถิตย์ชัย

บ้านเมือง

กฤษดากร			 รณยุทธเสนีย์

จิระชัย			 ธนะโสภณ

ชยันต์			 ค�าทวี

ชัชพัชร			 ทองกรณ์

ชัยวัฒน์			 อยู่น้อย

ชิงชัย			 ชวนสมบูรณ์ศิริ

ชุติมณฑน์			 ศรีข�า

ณัฐฉัฎฐ			 เอกธนาโสภาพันธุ์

ธนิตา		 อิสรา

ธีรวัฒน์		 ธรรมสกุล

บรรเจิด			 ทวี

บุษดี			 พนมภู

พนอ			 หลิมไทยงาม

พิกุล			 จันทวิชญสุทธิ์

พินิต		 ทองสุข

พิมนต์			 ชุปวา

ไพรัชช์				 แสงพวง

มาโนช			 ไม้ทอง

วิเชียร			 อินจนา

วิซรุต			 บัญฑะมาลีกุล

ศิวัตรา			 สิงห์ทอง

สมชาย			 สุทธิโกเศศ

สมศักดิ์				 ศรีก�าเหนิด

สุทธีวรรณ			 ถิตย์ผาด

สุประวัติ			 ศริลักษณ์

เสาวพร			 ชื่นประภานุสรณ์

อาทิตย์			 ชินวงศ์

อาวุธ			 มะณีแสง

บิสิเนสไทย

พิไลพร			 นาคเส็ง

ประชาคม

ศักดิ์ดา			 นพเกตุ

ประชาคม (จ.อุดร)

สมศักดิ์			 ถนัดช่าง

ประชาชาติธุรกิจ

กฤษณา			 ไพฑูรย์

เกษตร			 น้อยทิพย์

จรัญ			 ยั่งยืน

จิรวรรณ			 โรจนพรทิพย์

ฉลวย			 เหรียญทอง

ชลิต			 กิติญาณทรัพย์

ชวกิจ			 หันประดิษฐ

ชาญสิทธิ์			 จิรเพิ่มไพบูลย์

ชานัญ			 ถือนิล

ณัฏฐ์พิชญ์			 วงษ์สง่า

ดิษนีย์			 นาคเจริญ

ทวี			 มีเงิน

พรจิตร			 แก้วไพรสี

พัฒนพันธุ์				 วงษ์พันธุ์

พาฝัน			 รื่นฤทธ์

พิเชษฐ์			 ณ	นคร

เมตตา			 ทับทิม

ยงยุทธ			 โกยมา

รัตนา				 จีนกลาง

ราม			 อินทรวิจิตร

รุ่งโรจน์			 ขันธ์แก้ว

วรรณศิริ				 วงศ์วานิช

วรวีร์			 บ�ารุงพงศ์

วิไล			 อักขระสมชีพ

วุฒิณี			 ทับทอง

ศิราณี		 วงษ์โซ

ศิริพงษ์			 วิทยวิโรจน์

ศุภลักษณ์			 คงสวัสดิ์

สดศรี			 คุปตะพันธ์

สมปรารถนา		 คล้ายวิเชียร

สมปอง			 แจ่มเกาะ

สารภี			 น�าธรรมวงศ์

สาโรจน์			 มณีรัตน์

สุจิต			 เมืองสุข

สุจิตรา			 ศรีอินทร์	
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สุวรรณรักษ์			 สุขมะ				

อรุณศักดิ์			 สอนศีลพงศ์

อังศุมาลิน		 บุรุษ

อิศรินทร์			 หนูเมือง

ประชามต ิ  

จักรกฤชณ์			 แววคล้ายหงษ์

พิมพ์ไทยรายวัน

จารึก			 เรืองเกษม

ณัชพล			 โรจน์ถาวร

นาม			 เรืองวุฒิ

มณสิการ			 รามจันทร์

วิชเลิศ			 งามข�า

วิชาญ			 อภิลักษณ์สันติ

สินชัย			 เพ็ญแตงโม

สุรเชษฐ์			 ศิลานนท์

อิทธิเทพ			 กาญจนรัตน์

โพสต์ทูเดย์

จารุพันธ์			 จิระรัชนิรมย์

ฉัตรชัย			 ธนจินดาเลิศ

ชัยฤทธิ์			 ยนเปี่ยม

ณ	กาฬ			 เลาหะวิไล

ธนวัฒน์			 เพ็ชรล่อเหลียน

ธเนศน์		 นุ่นมัน

ธรรมสถิตย์			 ผลแก้ว

บากบั่น			 บุญเลิศ

เบ็ญจวรรณ		 รัตนวิจิตร

พิเชษฐ์		 ชูรักษ์

ภัทระ			 ค�าพิทักษ์

วงศ์สุภัทร์		 คงสวัสดิ์

วารุณี			 อินวันนา

วิมลพรรณ			 ปีตธวัชชัย

วิษณุ			 นุ่นทอง

สมาน			 สุดโต

เสาวรส				 รณเกียรติ

อาทิตย์			 เคนมี

โฟกัสภาคใต้

ประสาน			 สุขใส

ภาคเหนือรายวัน

ผ่องพรรณ			 จงยศยิ่ง

อ�านาจ			 จงยศยิ่ง

มติชน

กาญจนา			 บุนปาน

กิตติ			 ไกรฤกษ์

เกริกชัย			 ซุ่นพงศ์

เกษมณี			 นันทรัตนพงษ์

ขรรค์ชัย			 บุนปาน

ขุนพล			 พรหมแพทย์

จรัญ			 พงษ์จีน

จ�ารัตน์			 พูลทรัพย์

จินตนา			 ทองมี		

เจตนา			 จนิษฐ

เจษฎา			 เหมือนวงศ์

ชาญวิทย์		 ทานกระโทก

ชาลินี			 แก้วคงคา

ชุติมา			 นุ่นมัน

โชคชัย			 บุญยะกลัมพะ

ฐิรนันท์			 การะเกษ

ตวงศักดิ์				 ชื่นสินธุวล

ทรงพร			 ศรีสุวรรณ

ทวีพร			 พิชัย

ทวีศักดิ์				 บุตรตัน

ทองนากศิริวิ	 เหล่าวงษ์โคตร

ธนสิทธิ์				 เหล่าประเสริฐ

น.รินี			 เรืองหนู

นพพร			 ชวนภิรมย์

นภาภรณ์			 กิตติทวีสิน

ประยงค์				 คงเมือง

ปรินทร			 ภาวรรณ

ปริศนา			 ทับดวง

ปิยะชนน์			 สุทวีทรัพย์

พงษ์เทพ		 ทับบุรี

พงษธร			 พุกรัดกรุด

พงษ์ศักดิ์			 พยัฆวิเชียร

เพ็ญทิพย์			 อักษรเนียม

ไพโรจน์			 ปรีชา

ภาวิณีย์				 เจริญยิ่ง

เรวดี			 พงศ์ไชยยง

เรืองชัย			 ทรัพย์นิรันดร์

เลอสรรค์			 ศรีกนก

วชิระ			 ผุดผ่อง

วัชรินทร์			 อิ่มอารมย์

วันชัย			 เพ็ชรเสนา

วันดี			 รุจนาถ

วารุณี			 สิทธิรังสรรค์

วาสนา			 พันธ์ครู	

วิจิตร			 พหลสิทธิ์			

วิจิตรา			 บุณยพรหม

วิชัย			 เสาร์หิรัญเมธี

วิบูลย์			 อัศวชานนท์

วิมล			 ทัศนบริบูรณ์

ศรีสุดา			 จันทรสีมา

ศิราเมษฐ์		 แกล้ววิกย์กรรม

ศุภรดา			 ญาณพระรักษา

สกุณา			 ประยูรศุข

สมพงษ์			 แหวนจะโป๊ะ

สมศักดิ์				 นิ่มอนงค์

สมสกุล			 ไซรลบ

สมหมาย			 ปาริจฉัตต์

สรญา			 จิตพงศ์สถาพร

สฤษดิ์			 ดวงโสภา
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สหทัศน์			 นิลวัลย์

ส�าเริง			 บุญมี

สิทธิเจตน์			 ธีรพงศ์

สุชาดา			 รุจิโชค

สุชาติ				 ศรีสุวรรณ

สุทธิชัย			 เตียวยืนยง

สุบิน			 น�้าจันทร์

สุมิตรา			 จันทร์เงา

สุเมธ				 จันทะวงศ์

สุรณีย์				 แสงเพ็ญ

สุรพล			 สุประดิษฐ์	ณ	อยุธยา

สุวพงศ์			 จั่นฝังเพ็ชร

เสกสรรค์			 กิตติทวีสิน

เสถียร			 จันทิมาธร

อนงค์			 จ�ารัสบุญสม

อนุรัต			 อันสงค์

อภิชาติ			 จันทร์บรรจบ

อภิญญา			 ภู่กิ่ง

อภิวัฒน์			 ค�าสิงห์

อาทิตย์			 ลมูลปลั่ง

โอภาส			 เพ็งเจริญ

มติชนออนไลน์

ธีรเดช			 เอี่ยมส�าราญ

มวยสยามรายวัน   

สุขะวุฒิ			 วรธรรม

โลกวันนี้ รายวัน

จันทนี			 ลลิตลัคนกุล

ถนอมศรี			 จันทร์ทอง

นิด			 ศุภรัตน์

เนตรชนก			 เขียวอ่อน

โนรี			 กลิ่นดอกแก้ว

บุญนาค			 แสงเจือ

พจนา			 จักรกาย

รวีวรรณ			 เสมอตระกูล

ฤทัยกาญจน์		 อินทร์แพง

วาสนา			 กลั่นประเสริฐ

สมศักดิ์			 ไม้พรต

สุนทร			 กุลวัฒนวรพงษ์

สุริยะ			 คชินทร

อรวรรณ			 จารุวัฒนะถาวร

อิศรานนท์			 สิทธาพิสุทธิ์กุล

อุ่นใจ			 แป้นคง

อุษณีย์			 สาลิฟา

อิศรานนท์			 สิทธาพิสุทธิ์กุล

ศรีราชา 

สมพล			 ยศฐาศักดิ์

สมชาย			 เพ็ชรรัตน์

สยามกีฬารายวัน

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

สยามรัฐ

กฤษดา			 พันธ์สุ

กิตติพงษ์			 ตรีเมฆ

จินตนา			 จันทร์ไพบูลย์

จิราพร			 เพิ่มลาภ

เจริญชัย			 อุดมพาณิชวงศ์

ชัชวาล			 พวงเดช

ชูชัย			 สระแก้ว

ณัฐพล			 ศรีภิรมย์

ณัษฐพร			 อินทร์คง

บังอร			 ราชสิงโห

ปรีชา			 ภูริวัฒนากิจ

พลศักดิ์			 สุพร

พสุพล			 ชัยมงคลทรัพย์

พุทธชาติ			 แซ่เฮ้ง

มาโนช			 สาระศาลิน

รังสรรค์			 สว่างศรี

วาทินี		 ห้วยแสน

ศุภลักษณ์			 หัตถพนม

สมบัติ			 บ�ารุงวงศ์

สวิชย์			 บ�ารุงสุข

สิตานัน			 เตียงเกตุ

สุมนชยา			 จึงเจริญศิลป์

อุทุมพร		 เสนีวงศ์	ณ	อยุธยา



265

สยามเศรษฐกิจ

นพพล			 เขตต์บรรพต

ประวิทย์			 พูลขุมทรัพย์			

สากล

ชัยรัตน์			 โชติประดิษฐ์

ณรงค์			 ทรัพย์คงอยู่

สายกลาง

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

ส�านักข่าวเนชั่น

จันทร์จิรา			 พงษ์ราย

จีรพงษ์			 ประเสริฐพลกรัง

ชัยวุฒิ			 มั่นสิงห์

ทนงศักดิ์			 หมื่นหนู

ธนกฤต			 แก้วโกริยะ

นิภาวรรณ			 แก้วรากมุกข์	

ประพันธ์			 จินดาเลิศอุดมดี

ปิยะนุช			 ท�านุเกษตรไชย

พรรณี			 อมรวิพุธพนิช

พิมพ์นารา			 ประดับวิทย์

วรพันธุ์			 สุขแก้ว

วราภรณ์			 กันยาเฮง

วัฒนา			 ค�้าชู

สิรินาฎ			 ศิริสุนทร

เสกชัย			 (รัฐพล)	ศิริบุญ

เสด็จ		 บุนนาค

หทัยรัตน์			 ดีประเสริฐ

โอภาส			 บุญล้อม

พันธรัตน์			 รัตนพันธ์

บุญมี			 หยุบแก้ว

ปัญญา			 พันธ์เผือก

มณเฑียร			 อินทะเกตุ

มะลิวัณย์			 ยงยุทธ

เส้นทางเศรษฐกิจ

จินดา			 เมฆวัฒนาเลิศ

เสียงใต้

ชนา			 อินทรักษ์

เสียงใต้ (จ.ภูเก็ต)

สมเดช				 ยืนบุญ

อปท.นิวส์ (ราย 15 วัน)

ธนพล				 ปิยสิรานนท์

อีคอนนิวส์

เกรียงไกร			 โลหะจรูญ

กรชนก			 รักษาเสรี

บรรญาณี			 สุวรรณผ่อง

บรรยงค์			 สุวรรณผ่อง

สุทธิชัย			 โฆษิตวรรณรัตน์

เอกภาพโพสต์ 

กนก		 ศิริกาญจน์

นพดล			 สันติภาพจันทรา

วิสามัญสมาชิก-

วิทยุ-ทีวี-เว็บไซด์

บีบีบี

ภักดี			 สุขเพิ่ม

ทีวี IPM TV

ธนจักร			 กมล

ไทยเคเบิลนิวส์

มณีรัตน์			 มีนา

ไทยรัฐ ทีวี

สมฤดี			 คงเกิด	
ดารินทร์			 หอวัฒนกุล
เนสินี			 คงศรีทอง

รัมภาพัฒน์			 ทัศนสุวรรณ
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เนชั่นบรอดแคส เนชั่นทีวี

กนก			 รัตนวงศ์สกุล
กฤษณะ			 ไชยรัตน์
ขวัญเรือน			 ถาวรทวีวงษ์
ชาลี			 วาระดี
ด�ารงศ์พันธ์		 ใจห้าว
เทพกิจ			 ฉัตรสุริยาวงศ์
นงค์นาถ		 ห่านวิไล
นิธินันท์			 ยอแสงรัตน์
บัณฑิต			 จันทศรีค�า
ผดุงศักดิ์			 เหล่ากิจไพศาล
มานพ			 จันทรอัครภัทร
ยุทธนา			 กระบวนแสง
ยุวดี			 วัชรางกูร
รัตนาวดี			 บุญเชย
เรวดี			 ตั้งสกุล
ศุภลักษณ์			 สุวัณณารุน
สุนันทา			 อินทรดนตรี
เสถียร			 วิริยะพรรณพงศา

อดิศักดิ์			 ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

เนชั่นบอรดแคส วิทยุเนชั่น

ชวลิต			 เผ่าผม
ชาย			 ซีโฮ่
ลักขณา			 สุริยงค์
อนุธร				 ลอยแก้ว

คณาธิศ			 ศรีหิรัญเดช

โพสต์ทีวี

สุชาติ			 มั่นรักคง

โมโน ทีวี

ฐิติมา			 บุญถนอม

ปกรณ์			 รัตนทรัพย์ศิริ

วิทยุ กรมประชาสัมพันธ์

คณาภพ			 ทองมั่ง

วิทยุ อสมท (FM 100.5)

พจน์			 สุขเมือง

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

บุษบง		 บุษปวณิช

รฌญา			 วงษ์ประยูร

สถานีโทรทัศน์ NBC

วีระศักดิ์			 พงศ์อักษร

สุทธิรักษ์			 อุฒมนตรี

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3

กฤช			 กลิ่นสมิทธ์

คมน์			 เครือวัลย์

ค�ารณ			 หว่างหวังศรี

ฐิติพงษ์				 กุลหิรัญโชติ

ธานี			 พงษ์โกศล

นเรศ			 เหล่าพรรณราย

พิษณุ			 นิลกลัด

วรวุฒิ				 เดือนขาว

วิศาล			 ดิลกวนิช

สมกฤช			 เปรมสุขสวัสดิ์

โสภณ			 จันทร์กลม

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7

คทาธร				 อัศวจิรัฐติกรณ์
จิรยุทธ			 ปรีชัย

ยุทธนา			 วรุณปิติกุล

วีรศักดิ์				 นิลกลัด

สมเกียรติ				 หงษ์แก้ว

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9

วิสุทธิ์			 คมวัชรพงศ์

สังกมา			 สารวัตร

สุวิทย์			 สุทธิประภา

อนุสรณ์			 ศิริชาติ

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5  

(ข่าวเที่ยง)

ศึกษา			 วงศ์จินดา

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

ก่อเขต			 จันทเลิศลักษณ์

เย็นจิตร์			 สถิรมงคลสุข

เสริมสุข			 กษิติประดิษฐ์

อัจฉราวดี			 บัวคลี่

สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

ชนิดา			 ศรีปัญญา

สนข.แห่งชาต ิ

กรมประชาสัมพันธ์

ปรียากร			 โพธิ์ทอง

ส�านักข่าว TCIJ

ชุลีพร			 บุตรโคตร
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ส�านักข่าว AS NEWS

อัชณา			 จิณณวาโส

ส�านักข่าว จีจีนิวส์

กมลวรรณ				 มีปิ่น

ดนัย			 เอกมหาสวัสดิ์

ดาวรุ่ง			 เขียวสลับ

บุญมา				 ศรีมหาด

พรทิพย์			 พลสิทธิ์

สมฤดี				 ปะนันโต

ส�านักข่าว ทีนิวส์

สุธา			 ทางดี

ส�านักข่าวไทย

จันทร์แรม			 สัมพันธ์วิวัฒน์

เสาวณีย์			 วงศ์มีชัย

ส�านักข่าวไทยพับลิก้า

กมล			 ชวาลวิทย์

บุญลาภ		 ภูสุวรรณ

ส�านักข่าวไทยวิทัศน์

สมเกียรติ				 อ่อนวิมล

ส�านักข่าวอิศรา

ประสงค์				 เลิศรัตนวิสุทธิ์

มนตรี			 จุ้ยม่วงศรี

เสนาะ			 สุขเจริญ

ส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น

มั่นจิตร			 ดีลาศ

จักรกฤษณ์			 ทรัพย์พึ่ง

วันชัย				 ปิณฑะบุตร

สายพิน			 ผาสุพงษ์

นิตยสาร-คอนโดไกด์

เสมอใจ			 มณีโชติ

นิตยสาร-สารคดี

ฐิติพันธ์			 พัฒนมงคล

สุเจน			 กรรพฤทธิ์

นิตยสาร-วารสารต�ารวจ

วิชัย			 แสงทวีป
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วิสามัญสมาชิก 

สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

ก

กชกร		 นุชนารถ

กนก	 	 เดชวุฒิกุล

กนกพร			 ผันอ�านวย

กมล			 จันทรศร

กมลทิพย์		 สอาดนัก

กมลมาศ			 จิตต์ขันติวงศ์

กมลรัตน			 ศรีหารักษา

กรรณกา			 สงฆ์เจริญ

กรรณิกา			 เพชรแก้ว

กรรณิภา			 ผ่องมาลัย

กรองกาญจน์	 บ�ารุงสุข

กรองแก้ว			 บูรณะกิจ

กริชภิญญา		 ปัจฉิมนันท์	จสต.

กฤติยา		 วงศ์เทววิมาน

กฤษณ์			 ลีมัคเดช

กวางไหว่			 แซ่จัง

กวิน			 กิตติบุญญา

กวี				 เคหะสุขเจริญ

กวี				 จงกิจถาวร

กอบเกียรติ์			 ไกรพิบูลย์

กัญญารัตน์			 กมลยะบุตร

กันทิมา			 เกษมอ�าไพรินทร์

กาญจนา			 มณฑา

กาญจนา			 โมสิกะ

กาญจนา			 ลาภเดโช

กาญจนา			 หงษ์ทอง

ก�าพล			 พิริยะเลิศ

กิ่งกาญจน์			 ตรียงค์

กิ่งฉัตร			 รัตนเวคินรัตน์

กิจจา			 ตัณฑ์บุญมี

กิจจา			 ปูรณัน

กิตติ			 พรพิทักษ์สิทธิ์

กิตติบูรณ์			 เคหสุขเจริญ

กิตติศักดิ์			 บุษราคัม

กุลชาดา			 ชัยพิพัฒน์

กุลชีพ			 วรพงษ์

กุลธิดา			 สามะพุทธิ

กุสุมา			 โยทสมุทร

เกรียงไกร			 บุตรภักดี

เกรียงไกร			 ฤทธิ์ทองพิทักษ์

เกรียงศักดิ์			 จารุพนานนท์

เกรียงศักดิ์			 วิทยช�านาญกุล

เกรียงศักดิ์			 หาญวาณิชย์

เกศรินทร์			 วังคีรี

เกษแก้ว			 เทพพิทักษ์	

เกษญาภรณ์		 พงษ์สวัสดิ์

เกษม			 บัวพุ่ม

เกียรติชัย			 พงษ์พาณิชย์

แก้วตา			 ปริศวงศ์

แก้วตา			 สมาฤกษ์

โกวิท			 สนั่นดัง

โกศล			 โกมารทัต

ไกรวัล			 ชูจิต

ไกรวุฒิ				 ล�าดวนหอม

ไกรสีห์			 พุธรักษา

ไกรสีห์			 เวชรักษ์

ข

ขจร				 พราวศรี

ขวัญชนก			 อดทน

ขาบ			 โศกหาย

ค

คงศักดิ์				 คงด้วง

คชส์			 ศิรมนตรี

คณาบุญ			 รัตนตานนท์

คณิต			 นันทวาณี

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		

จันทร์ศรี			 รัศมีทอง

จันธิมา		 ทรงพลยศ

จ�าลอง			 รัตน์สมบูรณ์

จิตติมา			 บ้านสร้าง

จินดา			 นาคประเสริฐ

จินดานุช			 เถกิงเกียรติ

จินไถ่			 แซ่ตั้ง

จิรชฎา			 ทองนาค

จิรโชค			 พันเทวี

จิรพร			 สิงควะนิช
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จิรพรรณ			 อัญญะโพธิ์

จิรศักดิ์			 สุขพิทักษ์

จิรสันต์				 อ้นตระการ

จิราภรณ์			 วิริยะพิษฐาน

จิรายุ			 ห่วงทรัพย์

จิราวุธ			 สุดหล้า

จิวมล			 กนกศิลป์

จีรวัฒน์			 ณ	ถลาง

จีระชัย			 ธนโสภณ

จีระพันธ์			 ขันติศีลชัย

จุฑาทิพย์			 พึงวิทยานุกุล

จุมพฏ			 สายหยุด

จุรีรัตน์			 เอกบ�ารุง

จุลกรณ์			 จุลินทร

จุฬารัตน์			 ถือซื่อ

เจตบวร			 สุขเสมอ

เจนจิรา			 ทรวดทรง	

เจริญไชย			 จารุกะกุล

เจษฎา			 จันทรรักษ์

เจียม			 ทองกรณ์

เจียรนัย			 อุตุมะ

ฉ

ฉลองรัตน์			 กิ่งก้าน

ฉลาด			 วงศ์ประเสริฐ

ฉวีวรรณ			 เกียรติโชคชัยกุล

ฉัตรชัย			 วรดิลก

ฉัตรสุมาลย์		 เผด็จพาล

ฉัตรารัศมิ์			 แก้วมรกต

แฉล้ม			 จันทรวงศ์ไพศาล

ช

ชฎิล			 เทพวัลย์

ชฏาพร			 รักษาศิริกุล

ชนะ			 ทรัพย์แก้ว

ชนะ			 สุพรรณโมกข์

ชนิญญา			 สันสมภาค

ชมพูนุช			 คงมนต์

ชไมพร			 คงเพชร

ชยานนท์			 ปราณีต

ชรัส				 ศรจิตติ

ชลิดา			 วรศิลป์

ชวลิต			 ตันมงคล

ชวลิต			 อรุณทัต

ช้อง				 พึ่งเทียร	

ชัชรินทร์			 วงศ์สงวน

ชัชวาลย์			 โชตนา

ชัยชาญ			 โพธิ์ทอง

ชัยณรงค์			 เงินปาน

ชัยยุทธ			 โชติบาล

ชัยวัฒน์			 ทรัพย์ประสม

ชัยสิทธิ์			 ภูวภิรมย์ขวัญ

ชาญ			 อัศวเรืองพิภพ

ชาญชัย			 กิ่งเงิน

ชาญชัย			 หล�าส�าเริง

ชาญนริศ			 บุญพารอด

ชาติชาย			 เย็นบ�ารุง

ชาติณรงค์			 วิสุตกุล

ชิงชัย			 สุภิมารส

ชิน				 จรูญเรืองวงศ์

ชีวาตม์				 มาลัย

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

ชูศักดิ์		 เพ็ชรดี

เชวง			 ภริตานนท์

เชาวลิต			 จิตต์ณรงค์

เชิดศักดิ์			 ถนัดภาษา

โชติ			 พุฒวันเพ็ญ

โชติชัย			 ปิยะวิทยานนท์

ไชยชม			 ฟูสินไพบูลย์	

ไชยยง			 รัตนอังกูร

ไชยยงค์			 นุกรณ์นวรัตน์

ไชยยงค์			 บัญญัติศุภศีล

ไชยฤทธิ์		 เสนาะวาที

ไชยวัฒนา				 อุดมสุขสันติ

ไชยา			 แก้วหาญ

ซ

ซวงเพ้ง			 แซ่เบ๊

เซ่นห่าน			 แซ่หวอง

ญ

ญาณาธิป			 พึ่งแย้ม	

ฐ

ฐากูร			 กันภัย

ฐานิศร์			 สมิตานนท์

ฐาปนา			 น้อยประสิทธิ์

ฐิตกา			 แสงพนัสธาดา

ณ

ณฐกร			 ขุนทอง

ณฐา			 จิรอนันตกุล		

ณรงค์				 ปานดี
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ณรงค์				 ศรศาสตร์

ณรงค์				 สุขส�าราญ

ณรงค์			 โบษกรนัฏ

ณัฏฐวุฒิ			 วรกัณย์

ณัฐชัย			 พุ่มถาวร

ณัฐติกา			 นาคสุบรรณ

ณัฐพงศ์			 โลหิตนาวี

ณัฐพรรษ			 เจริญรัฐ

ณัฐวัญ			 ขวัญส�าราญ

ณัฐา			 ทวีเจริญพันธ์

ด

ดวงใจ				 เอื้อพาพรกุล

ดวงใจ			 ยงยิ่งเชาว์

ดอน			 ปาทาน

ดารารัตน์			 ปูนพันธุ์ฉาย

ดาริณี			 บุตดีวงศ์

ด�ารงค์				 ปัญญานนท์

ด�ารงศักดิ์				 สหศักดิ์มนตรี

ดิลก				 ศิริฤกษ์

ดิลก			 บุญยะประภา

ดิสทัต			 โรจนาลักษณ์

เดชา			 จุลละโพธิ์

เดชา			 ปาการะนันท์

ต

ตรีสุคนธ์			 วรรณพักตร์

ตุลย์			 ปิ่นแก้ว

ตุลสถิตย์		 ทับทิม

เต็กเคี้ยว			 แซ่โค้ว

เต็งฮง			 แซ่ตั้ง

เต็มศักดิ์			 ไตรโสภณ

เติมศักดิ์			 เฉลิมพลานุภาพ

ถ

ถนอม			 พิพิธยากร

ถนอม			 เพียดขุนทด

ถวัลย์		 วงศ์สุภาพ

ถาวร			 สุวรรณ

แถมสิน			 รัตนพันธุ์

ท

ทวี				 บุญจรัส

ทวี				 พรหมมิ

ทวี				 พัฒนกิจ

ทวี				 สุวรรณพัฒน์

ทวีชัย			 เจาวัฒนา

ทวีป				 คล�้าประเสริฐ

ทวีพร			 จ�านงนุสรณ์

ทวีวัฒนา			 ทุนคุ้มทอง			

ทวีศักดิ์				 อ่อนละมุน

ทศพร			 โกศัยดิลก

ทองดี			 วงษ์เสงี่ยม

ท�านอง			 ประชารักษ์

ทินวัฒน์			 รัตนสีหกุล

ทิพย์วัลย์				 คงประพันธ์

ทิพย์ศิรินทร์		 นาคจ�าศีล

ทิพรัตน์			 หิริวัฒนวงศ์

ทิพวรรณ			 รักษ์สุทธิ์	

เทพ				 จ�ารัสโรมัน

เทพไชย			 วิโนทัย

ธ

ธงไชย			 อิ่มทรัพย์

ธนภณ			 อินทุประภา

ธนวรรณ			 ไพนุพงศ์

ธนัชชา			 เฉลิมศรี

ธนิดา				 ศรีสวัสดิไกรศร	

ธนิต			 ธรรมสุคติ

ธนู				 จ�าปาทอง

ธรรเกียรติ				 กันอริ

ธรรม			 เหลืองมโนธรรม

ธรรมศักดิ์				 พึ่งตนเพียร

ธวัช				 รภาจิตตกุล

ธวัช				 อินทรจันทร์ดี

ธวัชชัย			 ขุมเพชร

ธวัชชัย			 เทพพิทักษ์

ธัญญ์รวี			 ธนพลเลิศวริศ

ธัญญา			 ชุนชฎาธาร

ธันยมัย			 มูลเทพ

ธาดา		 มหาเปารยะ

ธานินทร์			 กิจนันทคุณ

ธานี			 ลิมปนารมณ์

ธิดารัตน์			 จันทรักษ์

ธีรพงษ์				 พันธรังษี

ธีรพล			 ปิฏฐปาตี

ธีระชัย			 พฤกษ์เรืองกิจ

ธีระพันธ์			 เจริญสิทธิ์

น

นคร			 เมษไกรสร

นคร			 วีระประวัติ

นครินทร์			 ใช้สมบุญ

นนท์				 พลางวัน

นพคุณ				 นาฏกระสูตร

นพดล			 พูนเสริม

นพดล			 ล�าดับพงศ์

นพดล			 ศรีทวีกฤศ			

นพพร			 หอเนตรวิจิตร

นพพร		 บุญญฤทธิ์

นพพร		 วงศ์อนันต์

นภา			 ชั้นอินทร์งาม

นภา			 ทับทรวง	

นภา			 ศรประสิทธิ์

นภาภรณ์			 พิพัฒน์
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นริศรา			 ยิฐธรรม

นฤพนธ์			 เพชรดี

นฤมล			 คนึงสุขเกษม

นฤมล		 อภินิเวศน์

นลิน			 สุภานุสร

นวนิตย์			 ประถมบูรณ์

นวรัตน์			 เพ็ญพิมล

นวลน้อย			 ธรรมเสถียร

นันทนา			 มณีน้อย

นันทิช				 สอาดสอน

นาตยา			 บุญเลิศสิทธิเดช

นิกรณ์			 สอนถา

นิคม			 อัชฌาเจริญสถิตย์

นิคม			 เรืองเดช

นิตย์			 โลหิตุปต์

นิตยา			 ธานินทร์ธนารักษ์

นิตยา			 หอมอินทร์

นิธิดา		 อัศวนิพนธ์

นิพนธ์			 แก้วจงประสิทธิ์

นิพนธ์			 คณานุรักษ์

นิพนธ์			 เทียมจันทร์

นิพนธ์			 พฤทธิ์ธเนศ

นิมิตร			 พลเยี่ยม

นิยม			 เก้าส�าราญ

นิยาม			 ทองเป็นใหญ่

นิรัชพร			 เขียวสุวรรณภูมิ

นิรันดร์			 ชูสุทน

นิราศ			 มูลราศรี

นิลวรรณ			 พรหมบุตร

นิลุบล			 พรพิทักษ์พันธุ์

นุสรา			 เงินเจริญ

นุสรา			 ไทยธวัช

เนตรทราย			 เกิดแดง

เนิน				 ฉายาบุตร

บ

บรรชร			 โตจับ

บรรณสาร			 จันทรสมศักดิ์

บรรเทิง			 มีแต้ม

บรรยง				 อินทนา

บรรลุชัย			 ศรีสองเมือง

บรรหาร			 อนุภัทร์

บริสุทธิ์				 จิณวุฒิ

บริสุทธิ์			 กาสินพิลา

บริสุทธิบุณย์		 ทัศนียะเวช

บัญญัติ			 ทัศนียะเวช

บัณฑิต			 รัชวัฒนะธานินทร์

บัว				 สุขเสมอ

บัวพันธุ์			 จาตุรงคกุล

บ�ารุง				 จินากุล

บุญกลม				 ดงบังสถาน

บุญชัย			 อัศวอรุโณทัย

บุญญฤทธิ์				 สาระชีวิล

บุญพร้อม			 นิงสานนท์

บุญมี				 อ่อนน้อม

บุญยัง				 คงรอด

บุญรัตน์				 อภิชาติไตรสรณ์

บุญรุ่ง			 พวงทอง

บุญลือ			 มีพร้อม

บุญเลิศ			 คชายุทธเดช

บุญส่ง			 พฤกษาพันธ์รัตน์

บุนนาค				 จันทรวงศ์

บุศดี				 บัวดก

บุษกร			 โพธิสุธน

บุษดี			 ลิขิตเดชาโรจน์

บุษบา			 ศรีลาปัง

บุษรา			 ไพศาลสิทธิ์

บุษราคัม			 ศิลปลาวัลย์

เบญจมาศ			 เลิศไพบูลย์

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				 วิโรจน์สกุล

ประทวน			 ยุวชาติ

ประทุม			 โลหิตคุปต์	

ประพฤติ			 สอนสมบูรณ์

ประพันธ์				 บุญยเกียรติ

ประไพ			 ชีรนรวนิชย์

ประไพ			 วัฒนาพานิช

ประไพพรรณ	 รัฐอมฤต

ประภา			 แสนประเสริฐ

ประภาศรี			 รัตตะคุปต์

ประยูร				 ตระการศรีสุนันท์

ประวิทย์			 ผลวัฒนะ

ประสงค์				 สวัสดิชัย

ประสงค์			 ชัยสารัตน์

ประสม			 วิริยะศิริ

ประสมศักดิ์		 ทวีชาต

ประสันต์		 โพธิ์ทอง

ประเสริฐ			 วารีเวช

ปรัชญา			 ผ่องใส

ปรัชญา			 พันธุ์มณี

ปราโมทย์			 บรรณวิทยกิจ

ปริญ			 ปฏิมานันท์
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ปริญญ์			 คุณวัฒน์

ปริญญา			 ม่วงอากาศ

ปรีชา			 ฉันทากร

ปรีชา			 โพธิ์เล็ก

ปรีชา			 เย็นเปี่ยม

ปรีชา			 ลิ่มไชยฤกษ์

ปรีชา			 สามัคคีธรรม

ปรีดารัชช์			 พุ่มประดับ

ปรียะชาติ			 เหตระกูล

ปรียานันท์			 อึ้งประเสริฐ			

ปรียานาถ			 พนายางกูร

ปลอบ			 ไทยสยาม

ปองพล			 สารสมัคร

ปัญญา			 นุชทอง

ปัญญา			 ยิ้มละมัย

ปัญญา			 สมสุวรรณ

ปัญญา			 หล่อสิริวุฒิ

ปัณรษี				 ไทยวัชรมาศ

ปัทมา			 เปล่งวิทยา

ปัทมา			 ลี้วิเศษ

ปานทรัพย์			 ยมนาค

ปาริชาติ			 ประคองจิตร์

ปาริชาติ			 อินทร์ประดับ

ปิติ				 จงแจ่ม

ปิยภรณ์			 วงศ์เรือง

ปิยรัตน์			 เศรษฐศิริไพบูลย์

ปิยะ			 ปัทมาภิรัตน์

ปิยะฉัตร			 หอระตะ

ปิยะชาติ			 มงคลไชยสิทธิ์

ปิยะนันท์			 บัวสาคร

ปีเตอร์			 โอลาพฟลิน

เปรม			 โกเมนพิชัย

เปรมศิริ			 ฤทัยเจตน์เจริญ

เปรียง			 เจริญรัมย์

ไปรมา			 เจียมจันทร์เศขร

ผ

ผุษดี			 จันทรวิโรจน์

พ

พงษ์ไทย			 วัฒนาพาณิชย์วุฒิ

พงษ์พิพัฒน์		 จันทน์หอม

พงษ์เพ็ญ			 สุทธาโรจน์

พงษ์ศักดิ์			 วิมุกติบุตร

พจน์ธนา			 บุญมา

พจนารถ			 ทองอรุณ

พชรวัลย์			 พรมยศ

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

พริษฐ์			 เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

พลสัณฑ์			 ศรีหาผล

พอพันธุ์			 สนเจริญ

พัชรา				 อร่ามศรี

พัชรี			 นับทอง

พัฐลักษณ์			 หันประดิษฐ	

พัฒนา			 เพียรไม่คลาย

พัทธนันท์			 ศรแก้ว	

พันธ์ระวี			 พันธ์โยธิน

พันธ์ศักดิ์			 ไม้เขียว

พัสสรวง			 นรเทพไพศาล

พิชยาภรณ์			 จิตต์นุพงศ์

พิเชษฐ์				 ศิวกุลรังสรรค์

พิทักษ์			 คันธจันทน์

พิธาน			 คลี่ขจาย

พินพร			 สักกามาศ

พินิจ			 เวชรักษ์

พินิจ			 หุตะจินดา

พิพัฒน์			 เลิศกิตติสุข

พิพัฒน์พรรณ	 นิตยธรรม

พิพัตร		 บัวรอด

พิมพ์พัชร			 ค�าใบ

พิมพ์สินี			 สิงห์โตทอง

พิมพ์สุจี			 ญาณนะพงศ์	

พิสันต์			 อิทธิวัฒนกุล

พิสิษฐ์			 อุดมอัครโรจน์

พีเทอร์		 ไมตรี	อึ๊งภากรณ์

พีรพงษ์			 เขืองเขียงขวาง

พีรพร			 วดีศิริศักดิ์

พีรภัทร			 ทิมทองค�า

เพ็ญจันทร์			 เบญจเล่าหรัตน์

เพ็ญรุ่ง			 ใยสามเสน

เพลินพจน์		 วรเพียร

เพิ่มพูล			 โพธิ์เพิ่มเหม

เพิ่มศักดิ์			 ลีลากุล

ไพบูลย์			 สุขสุเมฆ

ไพรัช			 โสระพันธ์

ไพโรจน์			 รัตนกุล

ไพโรจน์			 วรรณสวาท

ไพศาล			 ศรีจรัสจรรยา

ฟ

ฟาริดา			 เหล่าพัชรกุล

ภ

ภรณี			 พิทักษ์วงศ์
ภักดี			 วีระรัตน์

ภัททิรา			 แย้มเผื่อน
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ภัทรานันท์		 เอี่ยมจ้อย

ภัทราพร			 สังข์พวงทอง

ภัทราวรรณ			 พูลทวีเกียรติ

ภัสวรรณ			 ศรีธนวิบูลชัย

ภาคภูมิ			 เตมะศิริ

ภาคภูมิ			 ธีระภัทรานนท์

ภิญโญ			 พนมไชย

ภิญโญ			 แพงไธสง

ภุชงค์			 แดงประเสริฐ

ภูนาถ			 ณ	สงขลา

ภูมิชัย			 อินทปันตี

ม

มณฑล			 แย้มกลิ่น

มณฑา			 ธีระเดช

มนตรี				 ร่มรุกข์

มนตรี			 แฟงเอม

มนตรี			 รัตนะ

มนตรี			 วีระประวัติ

มนตรี			 ศรีนวล

มนตรี			 แสนสุข

มนตรี		 แฟงเอม

มนต์ฤทัย				 นรคง

มนัส				 อุดร

มนัสนันท์			 วิภวาอนันต์

มนู				 คณานุรักษ์

มนูญ			 อุทะกะวารี

มยุรี			 พ.ผลพิบูลย์	

มลฤดี			 จันทร์สุทธิพันธุ์

มัณฑา			 วิชยกุล

มัธนา			 เมนแก

มัธยัสด์			 อิมมา

มานะ			 แพร่พันธุ์

มานะ			 โอภาส

มานิตย์				 ภูริวัฒนกิจ

มาโนช			 ประภาสานนท์

มาลินี			 เรืองวัฒนกุล

มาลีรัตน์		 ทรัพย์คต

มุกดาวรรณ		 ศักดิ์บุญ

เมฆ				 น้อยพิทักษ์

เม้ง				 แซ่ตั้ง

เม่งกวง			 แซ่ลิ้ม

ไมเคิล			 คอร์แมน

ย

ยงยุทธ			 ขวัญมงคล

ยงยุทธ			 วิชาญนุวัฒน์

ยรรยง				 ค�าวัชรพิทักษ์

ยศไกร			 รัตนบรรเทิง

ยิ่งศักดิ์			 ตรงต่อศักดิ์

ยินดี			 เลิศเจริญโชค

ยุทธกร			 ศรีทอง

ยุทธพล			 กีรตชีวิน

ยุนิ้น			 แซ่ลี้

ยุพา			 สุภากุล

ยุ่ย				 แซ่เจี๋ย

ยุวดี				 ธัญสิริ

ยุวดี			 เตชะไพทูรย์สุข

เยาวเรศ			 ฟูธรรม

เยื้อน			 พิริยบรรเจิด

โยธิน			 โยธินสัมพันธ์

ร

รพีพันธุ์			 จันทสี

รมณ			 รวยแสน

รวีนาถ			 โรจวิภาค

ระจิตต์		 สุทธิโชติ

ระมัย			 คงสี

ระเวียงศักดิ์		 ศรีเจริญ

รังษี				 จีนะธงประดิษฐ์

รังษี				 เราเจริญ

รัชดา			 ธราภาค

รัชตะ			 พรหมภูเบศ

รัชนี			 เชิดโฉม

รัชนีย์			 ศรีวัฒนชัย

รัฐกร				 อัศดรธีรยุทธ

รัฐกาล			 เมฆลอย

รัฐศักดิ์		 พลสิงห์

รัฐสยาม			 ศีลคุณ

รัตติญา			 ตัณฑ์เจริญรัตน์

รัตติยา			 อังกุลานนท์

รัมภา		 เผ่าสุริยะ

ราณี			 เลิศเลื่อมใส

ราณี			 สมานวิจิตร

รุ่งทิพย์			 ทองอยู่

รุ่งมณี			 เมฆโสภณ

รุ่งรดิศ			 เชาวนปรีชา

รุ่งเรือง				 ปรีชากุล

เรณู				 เอี่ยมจิตรโสภา

เริงศักดิ์			 ก�าธร

เรืองยศ			 อัครวัชราง

โรม		 	 บุนนาค

ฤาชัย			 ชัยยุทธ

ล

ละแมน			 อาแม

ลัดดา			 จตุรทรัพย์

ลัดดา		 เรืองกิจวัฒนากร

เลอศักดิ์			 จตุรพล

ว

วงจันทร์			 นาคธร

วณิช			 พูนวังกาญจน์

วณิช			 วณิชชกุล

วนาลี			 จันทร์อร่าม

วรเชษฐ			 พึ่งพิพัฒน์

วรณ			 คล้ายพงษ์

วรนิธิ์				 สมุทรวนิช

วรพจน์			 เที่ยงตรง
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วรพันธุ์			 ศรีวรนาถ

วรรณพร			 เปรมจิตต์

วรรณพฤกษ์		 รังสิโสภิณ

วรรณรัตน์			 วุฒิสาร

วรรณี			 เย็นสมุทร

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

วัชรี				 ทองโพธิ์

วัฒนา			 นาคใหม่

วัฒนา			 บุญมะโน

วันฉัตร			 วณิชพันธุ์

วันเฉลิม			 จันทรากุล

วันชัย			 คุ้มกัน

วันทนา			 ศีลอุดม

วัลลภ			 ชัดแววศรี

วัลลภ			 ป้องศิริ

วารินทร์			 ศรีแย้ม

วารี				 น้อยใหญ่

วาสนา			 เดชวาร

วิจิตรา			 เพ็งพันธ์ฉ�่า

วิชชุลดา			 บัวชัย

วิชยุติ์			 วิไลวรางกูร

วิชัย				 วลาพล

วิชัย			 เจริญศรี

วิชัย			 วิเชียรธร	

วิชัย			 สุวรรณกิตติพล

วิชิต			 สุขพัฒน์

วิชุดา			 อ่อนศิลา

วิเชษฐ์			 พิชัยรัตน์

วิญญู			 พูลชนะ

วิทยา			 นาคธร

วิทยา			 สกลเจริญเวช

วิภา				 สุนันท์สถาพร

วิภาวี			 เตชะวงศ์ธรรม	

วิภาส			 จงวัฒนาสถิตย์

วิมลพร		 แซ่ลิ้ม

วิมลรัตน์			 เชื้อเพ็ง

วิมลวัลย์			 พิบูลเวช

วิรัช				 วิริยะกุล

วิรัช				 ศรีสิริเสถียร

วิรัญญา			 จันพรม

วิรัตน์					 แสงทองค�า

วิรัตน์			 ตรีรานุรัตน์

วิโรจน์			 พึ่งสุนทร

วิลาวัณย์			 แก้ววันเพ็ญ

วิวัฒน์				 ประทีปชัยกูร

วิวัฒน์			 จุลละทรัพย์

วิวัฒน์			 ธรรมโกมุท

วิสิทธิ์			 แฟงเอม

วีนัส			 พยัคฆชาติ

วีรชัย			 วโรทยานนท์

วีรยุทธ			 รวานนท์

วีรศักดิ์			 โตมั่นคง

วีระ		 	 แซ่จัง

วีระ				 ธีระภัทรานนท์

วีระ				 มูลสุข

วีระ				 โอสถานนท์

วีระเดช			 ปัญจากุล

วีระพันธ์			 วุฒิบุญญะ

วีระศักดิ์		 จันทร์นวล

แววดาว			 ภุชงค์กุล

ไวหลิน			 แซ่หลิน

ศ

ศตชัย			 เพ็ญบุญมี

ศรันยา		 วัดแก้ว

ศรีชัย			 เรืองไรรัตนกุล

ศศิธร			 ค�าภูผา

ศศิเพ็ญ		 ไตรโสภณ

ศศิมา			 นโรปการณ์

ศักดา			 เจ็กจั่น

ศักดิ์ชัย			 ศรีสอน

ศักดิ์ชัยสิทธิ์		 ศรีดาชาติ

ศันสนีย์			 นาครังสรรค์

ศิรัณพร			 มูลอุทก

ศิริพร			 ปิ่นสุวรรณบุตร

ศิริพร			 วาสะศิริ

ศิริเพ็ญ			 เพ็งชุม

ศิริวรรณ			 ศรีเอี่ยมจันทร์

ศิริศักดิ์			 รัตนชูโชติ

ศิลปชัย			 ศรีไพรวัลย์

ศิวดล			 ชวลิตปรีชา

ศุภรัตน์			 บูรณะอาตมะ

ศุภรา			 จันทร์ชิดฟ้า

ศุภลักษณ์			 ทีปประเสน

ศุภางค์			 โพวาทอง

เศียร			 รตันดลิก	ณ	ภเูกต็

ส

สงบ			 จันทโชติ

สง่า				 ศิวะศรี

สดศรี			 เผ่าอินทร์จันทร์

สนชัย			 นกพลับ

สนิท			 หงษ์เจริญ

สมเกียรติ				 จ�าจด

สมเกียรติ			 จันทรสีมา

สมเกียรติ			 พัฒนทรัพย์				

สมแข			 ปัญจวงศ์

สมชัย				 อักษรารักษ์
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สมชัย			 ธรฤทธิ์							

สมชัย			 ศรีวัฒนชัย

สมชัย			 ส�ารวลหันต์

สมชาย			 มีเสน

สมชาย			 สิงห์กล่อม

สมชาย			 สุรวัชโยธิน

สมชาย			 แสวงการ

สมเดช			 เนียมหลาง

สมนึก			 พูลนิคม

สมนึก			 สุทธิกมล

สมบัติ			 ทนงศักดิ์

สมบัติ			 มนัสฤดี

สมบัติ			 รักสกุล

สมบัติ			 วัฒนวิไลกุล

สมบูรณ์			 เกตุผึ้ง

สมประสงค์		 วงศ์ค�า

สมพงษ์				 พงศ์พูนลาภ

สมพงษ์			 รัตนสุวงศ์

สมพร			 แย้มเยื้อน

สมพร		 ลาภชุมศรี

สมพิศ			 เจริญราษฎร์

สมมาส			 บรรพต

สมยศ			 ทัพไชย

สมฤกษ์			 แก้วพินิจ

สมฤทัย			 ทรัพย์สมบูรณ์	

สมลาภ		 สุวรรณบุตร

สมศักดิ์				 กูรมะโรหิต

สมศักดิ์			 บุญจูง

สมศักดิ์			 ประทีปรัตนะ

สมศักดิ์			 สุวพิชญ์ภูมิ

สมสมัย			 ศักดาวัฒนานนท์

สมสุข			 มณีทิพย์สกุล

สมิทธิ์			 อาจปรีชา

สรพงษ์			 กระบวนรัตน์

สร้อยนภา			 สงฆ์โนนเหล็ก

สโรชา			 เกสโร

สวัสดิ์			 ปัญญาพวก

สวาท			 เธียรทรัพย์

สวาท			 เย็นสุนทร

สหัสชัย		 โสรัตน์

สอนของพ่อ			 สถิตในดวงใจ

สังคม			 เพชรศรีกอง

สังวรณ์			 พราหมพันธ์

สันชาย			 จันทราวัฒนากุล

สันติ			 แกล้วเกษตรกรณ์

สันติ			 จริยสมบัติ

สัมฤทธิ์				 หวังแซงกลาง

สัมฤทธิ์			 วิริยะกุล

สากล			 เจรจา

สาคร			 ข�านวลทอง

สาธิต			 ยุวนันท์การุณ

สามารถ			 พ่วงพงษ์

สายสวาท			 ค�าพะอุ

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

สิทธิเดช			 จันทรศิริ

สิน		 	 มรกตเดโช

สิริกุล			 บุณนาค

สิริทิพย์			 ขันสุวรรณ

สิริรัตน์		 วารีร�าพึงเพลิน

สีนวล			 รอดเงิน

สุกรานต์			 โรจน์ไพรวงศ์

สุกรี			 สุขเปล่ง

สุขนิตย์		 วรรณรัตน์

สุขสันต์			 สมพงษ์

สุคนธ์ทิพย์			 จันสน

สุคร			 วิทยากุล

สุจิตรา			 โกวิทวนิชกานนท์

สุจิระ			 เสร็จกิจ		

สุชลี			 พงษ์ประเสริฐ

สุชาดา			 ศรีเสริมโภค

สุชาดา		 วงศ์สารสิน

สุชาติ			 เทพมาลา

สุชาติ			 นุ่มดี

สุชาติ			 เล็กไพจิตร์

สุชาติ			 ศิริสวัสดิศิลป์

สุชาติ			 เสียงสืบชาติ

สุชาสินี			 สุวรรณพันธ์มณี

สุดจิตต์				 พูลสวัสดิ์

สุดใจ			 ชาญชาตรีรัตน์

สุดสงวน			 ชนะพลชัย

สุดา			 พูนเจริญ

สุดารัตน์			 ศิริศักดิ์ยศ

สุทธิ			 โพธิ์พิพัฒน์

สุทธิพงษ์				 ประสงค์ทรัพย์

สุทธิสิทธิ์			 ขันตยาภรณ์

สุทัศน์				 โกวประดิษฐ์

สุทัศน์			 พัฒนสิงห์

สุทิน			 ชัยพันธ์ปรีชา

สุทิน			 เสรีวัลยสถิต

สุเทพ			 ขันทัตบ�ารุง

สุเทพ			 ฉวีวรรณ

สุเทพ			 พุทธิวรกฤต

สุธรรม			 ชมชื่น

สุธิน			 วัชรพงษ์ปรีชา

สุนทร			 ชวาศิลป์

สุนทร			 ตั้งเขาทอง

สุนทร			 สมัรรถชัยศรี

สุนทร		 เขือรัมภ์

สุนทรีย์			 มูฮ�าหมัด

สุนันท์				 ศรีจันทรา

สุนิต์			 ทีวะเวช

สุประดิษฐ์			 กัณฑ์วานิช

สุพจน์			 จงจิตร์

สุพจน์			 พันธ์ภูมิ

สุพจน์		 อึ่งทอง

สุพร			 ปุญญบาล

สุพร			 พรศรีสุข
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สุพรทิพย์			 พัชรอัมพร

สุพล			 ฉาบสุวรรณ

สุพัฒน์			 ม่วงเขาแดง

สุพัฒน์		 ทิพย์ภวัง

สุพัต			 ทีปะลา

สุพัตรา			 แสนประเสริฐ

สุพิน			 ธนวัฒน์เสรี

สุพีร์				 สิงหรานนท์

สุภาพ			 ก�าแพงสิน

สุภาพร				 สุวรรณชัยฉัตร์

สุภาพร			 ทางธรรม

สุภาพรรณ			 เปล่งมณีพันธ์

สุภาภรณ์				 อัษฎมงคล

สุภาภรณ์			 กาญจน์วีระโยธิน

สุมิตรา			 หาญปัญญาพิชิต

สุรชัย			 นาเจริญ								

สุรชัย			 พงเพ็ง

สุรชัย			 เฟื่องฟู

สุรชัย			 วิเศษโสภา

สุรชา			 บุญเปี่ยม

สุรพันธ์			 ศิริสมบูรณ์

สุรศักดิ์				 ทุมมานนท์

สุรศักดิ์				 หาญปัญญาพิชิต

สุรศักดิ์				 อัฉริยะขจร

สุรศักดิ์			 จันทร

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			 สุขสัมฤทธิ์

สุวารี				 รักษาศิลป

สุวิทย์				 โพธิ์บางหวาย

สุวิทย์			 เกตุแก้ว

สุวิทย์			 คงเมือง

สุวิทย์			 จงรุจิภิญโญ

สุวิทย์			 โลหิตคุปต์

เสกสรร			 เพ็ญสวัสดิ์

เสถียร			 จิตรีเนตร

เสนอ			 ถนัดสอน

เสมอ			 เสถียรเถวี

เสรี				 มโยทาร

เสรีสนาน			 ชยามฤต

เสวก			 น�้าหอม

เสาวรภ		 ปัญญาชีวิน

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

เหมกานติ์			 ศรีจรัสจรรยา

เหมวดี			 พลรัฐ

เหรียญชัย			 โฉมสัญชาติ

อ

องอาจ			 พึ่งพานิช

องุ่น			 กี่คงเดิม

อดิศร			 เศวตศิลป์

อดิศร			 อิสี

อดิศักดิ์			 ขวัญเนตร

อดุลย์			 จันทรังษี	

อนันต์			 กฤตยาเตียรณ

อนันต์			 สุขสมศรี

อนันต์		 มาติวงศ์

อนุกูล			 วงษ์บัวทอง

อโนชา			 ปัทมดิลก

อภัสสร			 ฤทธิ์แรงกล้า

อภิชาต			 ศักดิเศรษฐ์

อภิชาติ			 บัวทอง

อภิญญา			 เปาอินทร์

อภินันท์			 ศิรวานิชย์

อภิรัตน์			 ม่วงศิริกุล

อภิวัจ			 สุปรีชาวุฒิพงศ์

อมร			 วิบูลย์ศิริวงศ์

อมรรัตน์			 เรืองสกุล

อมรรัตน์			 สีม่วง

อมรรัตน์			 หมุดทอง

อมรา			 แสงประทุม

อรณัญฐ		 ปรีฒ์วรรณ

อรทัย			 ทรงพันธุ์

อรพิน			 ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์

อรรครินท์			 ห้องดอกไม้

อรวรรณ			 ชโนวิทย์

อรวรรณ			 มีเงิน

อรัญญา			 เครือวิละ

อรัญญา			 ศรีจันทร์นิตย์

อร่าม			 ทรงสวยรูป

อรุณ			 บริรักษ์

อรุณี			 เอี่ยมสิริโชค

อลงกรณ์			 ปริวุฒิพงศ์

อลงกรณ์			 พลบุตร
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อัครภรณ์			 ศิรวาณิชย์

อังคณา				 พุ่มพวง

อังคณา			 วัฒนมงคลศิลป์

อังสนา			 เทศขยัน

อัจฉรา			 มาภา

อัจฉราวรรณ		 สุวรรณสมบัติ

อัจฉริยา			 นุชเกษม

อัจฉรีย์				 กระจ่างรมย์

อัจฉิมาพร		 หริ่มปราณี

อัญชลี			 เฉลียวชาติ

อัญชลี			 อุชชิน

อัฎฐวรรณ		 ลวณางกูร

อัมพร			 พิมพ์พิพัฒน์

อัมพร			 สิทธิผา

อัมพวัน		 บูรณพรชัย

อาจิณพร			 วสุธาร

อาจิต			 อุณหะนันท์

อาซอง			 แซ่ลู

อานนท์			 จันทรไพศรี

อาภาพัชร์			 ลี้ลับ

อาภาลักษณ์		 ปาติยเสวี

อายุษ			 ประทีป	ณ	ถลาง

อาร์มรินทร์			 หนูเอี่ยม

อารยิา				 สนิธจุรวิฒัน์		บนุนาค

อารี				 สมบูรณ์พงศ์

อารีย์				 สีลา

อารีย์			 ลับไพรี

อ�านวย			 จันทะริส

อ�านวยศักดิ์		 สว่างนก

อ�านาจ			 ช่วงจันทร์

อ�านาจ			 ดวงเนตร

อ�าพล			 อยู่ถนอม

อิทธิกร				 เถกิงมหาโชค

อุณาโลม			 จันทร์รุ่งมณีกุล

อุดม			 พัวพูนเจริญ

อุดมรัตน์			 รอดอยู่

อุทิศ			 สวัสดิ์วงศ์

อุ่นจิตต์			 ธีระปถัมภ์

อุบลรัตน์			 ไกรสัย

อุษณีย์			 ว่องมงคลฤทธิ์

อุสาห์				 เอกมหาชัย

เอกปวีร์				 เลาสุขศรี

เอนก			 เรืองเชื้อเหมือน

เอี้ยงเจียง			 แซ่ลิ้ม

เอื้อมพร				 สิงหกาญจน์

ฮ

ฮ้าใจ๋			 แซ่หวั่น

เฮงหว่า				 แซ่เหลียง

เฮียงเจียง			 แซ่ลิ้ม

เฮี้ยวเจียว				 แซ่เจียว

โฮม				 พลังชีวิน	
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สมาชิกใหม่ 

ประจำาปี 2557  

แสดงตัวร่วม

ประชุมใหญ่ 

วันที่ 4 มีนาคม 2557

ASTV ผู้จัดการ

กลุนาร	ี		 เหล่าวานชิ

เกศกาญจน์	 บุญเพ็ญ		

ชญาณิน			 สรวงท่าไม้	

ณัฎฐาภรณ์	 จารภัทร์	

นฤมล			 ประพฤติดี	

นับดาว			 รัตนสูรย์	

นิพนธ์			 วิรยศิริ	

ปรุง			 ปัญญาประดิษฐ์	

ปิยะนันท์		 ขุนทอง	

พรรณพิมล		 แดงรัศมีโสภณ	 	

พัฒนพงศ์			 แต้สกุล		 	

รัตนกมล			 วงศ์เครือศร	 	

รัตนา			 ฤทธิ์งาม	

วชิรหัตถ์			 นามบุตร	 	

ศศิชา			 อิสระศรีโรจน์	 	

ศศิวิมล			 แถวเพชร	 	

สถาพร			 คงศรี	

สิรวุฒิ			 รวีไชยวัฒน์	 	

สิริลักษณ์			 เขตร์กุฎี		 	

อิทธิเดช			 ศุขดวง	 	

 

กรุงเทพธุรกิจ

ฐิตารีย์	 ลิชิตธนธรรม

คมชัดลึก

เกษา		 	นิ่มระหงษ์	 	

ธนกฤต		 กอแก้ววิเชียร	

นัฐฤดี			 ตันติโกวิทย์	

ศิรินภา			 สมานสุข	

เดลินิวส์

กิตติพงษ์			 มณีฤทธิ์	

คฑาเทพ			 สือประดิษฐ์	

จีระวัฒน์			 สุขานนท์	

ชญานิษฐ				 คงเดชศักดา	

ฌัฐา			 มีเจริญ

ณิชา			 อภิรักขวนานนท์	

ไพศาล		 ชัยเพชร	

ภัคจีรา			 แก้ววรรณรัตน์	

มณีรัตน์			 สว่างค�า	

ศราวุธ			 ดีหมื่นไวย์	

ศศิธร			 ทองกวาว	

สานนท์		 เจริญพันธุ์	

สุชาติ			 กุลบุษราคัม	

อาทิตยา			 ร่วมเวียง	

อาภาพร			 เทศทองดี	

อุไรวรรณ			 พ่วงเอี่ยม

ทีวี. 5 ดิจิตัล

 

ปริญญา			 แก้วตัน	

ไทยรัฐ

กิรณา		 อินทร์ชญาณ์	
ชัย			 งามเมืองแมน	
ช�านาญ			 ไชยศร	
ปริวัตร			 พลาพร	
ไพโรจน์			 โฉลกคงถาวร	

วรรณี			 ห่อวโนทยาน 

อมรชัย			 เพิ่มพูน	

อรวรางศ์			 คนเพียร

 

เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

วิชิต			 ใจตรง	

แนวหน้า

ณัฐพงค์			 พยุงศักดิ์สกุล	

ดารากร			 วงศ์ประไพ	

ปรวิทย์			 เจนสมุทร	

พิสิฐ			 ภูตินันท์	

มณฑลทัศน์		 นันทวิสูตร์	

มนเทียร			 พานทอง	

สราวุธ			 คชเพต	

สิริพร			 พานทองถาวร	

อนุรักษ์			 เพ็ญสวัสดิ์	

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย

ธนัชพงศ์			 คงสาย	

บ้านเมือง

ขวัญดาว			 ชุ่มกมล	

ณัฐพร			 ชั่งใจ	

บังอร			 ทรรพกาญจน์	

มนตรี			 ฤทธิ์น้อย	

สลักจิตร			 ผิวพรรณ์	

สุกฤตา			 พรมภู่น้อย	

สุภพงษ์			 เทียนสี	

อโนทัย			 จินดารัตน์	

อัมพร		 สรหงษ์	
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ประชาคม  (จ.อุดร)

ธวัชชัย			 ขันทะชา

โพสต์ทูเดย์

 

ชีวรัตน์			 กิจนภาธนพงศ์	

โลกวันนี้ รายวัน

นภัทร			 สมบัติ

นภัสนันท์			 ชูทอง	

วิทิต			 สุนทรสุข	

จรัลนัดดา			 จรูญโรจน์	ม.ล.	

จันทร์ทิพย์			 เทศรงค์ทอง

ประภาส			 ทรัพย์พานิช	

สนข.แห่งชาติ 

กรมประชาสัมพันธ์

ฐิติมา			 ศิรินุพงศ์

 

สยามรัฐ

กาญจน์วดี			 โชควิทยานุกูล	

ชนิดา			 สระแก้ว	

ทวีศักดิ์			 ชิตทัพ	

นภาพร			 เนินสกุลชัย	

นารีนาฎ			 ภัยวิมุติ	

ปรีชา			 หยั่งทะเล	

ปาริชาติ			 เฉลิมศรี	

ปิยวรรณ			 มีพวกมาก	

ไพฑูรย์			 ศรีโฮง	

มนตรี				 ไม้จีน	

เลิศวุฒิ			 อุปนันท์	

วารินทร์			 พรหมคุณ	

วิชัย			 สอนเรือง	

สิริภูมิ			 ชูวงศ์ตระกูล	

สุพรรณี			 ท�าจะดี	

สุริยา			 ปะตะทะโย	

อัญชุลี			 จันทร์งาม

สำานักข่าวเนชั่น

ชุลีพร			 อร่ามเนตร	

ฐานิส			 สุดโต	

พัฐอร			 พิจารณ์โสภณ	

อาคม			 ไชยศร

สำานักข่าวไอเอ็นเอ็น

 

สุพัฒนา			 บุญธรรม

เอ็มวีทีวี  เทเลวิชั่น 

ผดุงสิน			 ศรีไชโย	
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องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนในอาคารสมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

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

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

Thai Journalists Association – TJA

www.tja.or.th	 	 	
email	:	tjareporter@gmail.com
โทร.	0-2668-9422
โทรสาร	0-2668-7505

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

The National Press Council of Thailand

www.presscouncil.or.th	 	
email	:	info@presscouncil.or.th
โทร.	0-2668-9900	/	0-2243-5697
โทรสาร	0-2243-5697

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Confederation of Thai Journalists – CTJ

www.ctj.in.th	 	 	
email	:	ctj2523@gmail.com
โทร.	0-2668-9422
โทรสาร	0-2668-7505

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

The News Broadcasting Council of Thailand-NBCT

www.newsbroadcastingcouncil.or.th
โทร.	0-2243-8479
โทรสาร	0-2243-8489
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สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

Thai Broadcast Journalists Association – TBJA

www.thaibja.org		 	
email	:	thaibja@hotmail.com
โทร.	0-2243-8479
โทรสาร	0-2243-8489

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

Thai Society of Environmental Journalists – ThaiSEJ

www.thaisej.org
www.greennewstv.com
email	:	thaisej@yahoo.com
โทร.	0-2243-8739
โทรสาร	0-2668-7740

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Press Club - ITPC

www.itpc.or.th
email	:	itpcpress@gmail.com
โทร.	0-2243-8988
โทรสาร	0-2243-9108

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 

Isra Institute, Thai Press Development Foundation

www.isra.or.th	
โทร.	0-2241-3905
โทรสาร	0-2241-3906

สำานักข่าว สถาบันอิศรา 

Isra News Center, Isra Institute

www.isaranews.org
email	:	isaranews.agency@gmail.com	
โทร.	0-2241-3160
โทรสาร	0-2241-3161
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กระแสหุ้น

1550	อาคารธนภูมิ	ชั้น	6	
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงมักกะสัน	
เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
โทร.	0-2652-8964
โทรสาร	0-2654-7631-2
www.stockwave.in.th

กรุงเทพธุรกิจ

1854	ถนนบางนา-ตราด	
แขวงบางนา	เขตบางนา	
กรุงเทพฯ	10260
โทร.	0-2338-3333
โทรสาร	0-2338-3948
www.bangkokbiznews.com

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

108	ถนนเสือป่า	เขตป้อมปราบ	
ศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	10100
โทร.	0-2221-4181-2
โทรสาร	0	2225	4073
 
ข่าวสด

40/9	ถนนเทศบาลนิมิตใต้	
ประชานิเวศน์	1	แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2954-4999
โทรสาร	0-2954-3992,	0-2954-3994
www.khaosod.co.th

ข่าวหุ้น

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

คม ชัด ลึก

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

เชียงใหม่นิวส์

164	ถนนราชเชียงแสน	ต�าบลหายยา	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50100		
โทร.	0-5320-6374-5
โทรสาร	0-5320-6377
www.chiangmainews.co.th

ซิงจงเอี๋ยน

1022-1030	ถนนเจริญกรุง	
แขวงตลาดน้อย	เขตสัมพันธวงศ์		
กรุงเทพฯ	10100
โทร.	0-2266-8500
โทรสาร	0-2237-1733
 

ซิงเสียนเยอะเป้า

267	ถนนเจริญกรุง	
แขวงบ้านบาตร	เขตป้อมปราบ 
ศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	10100
โทร.	0-2225-0070
โทรสาร	0-2225-4663
 
ฐานเศรษฐกิจ

89/169-170	อาคารจุฑามาศ	
ถนนวิภาวดีรังสิต	ตลาดบางเขน	
หลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
โทร.	0-2973-3888,	08-5488-5508-9
โทรสาร	0-2973-5254,	0-2973-5259
www.thannews.th.com 

ทำาเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน  

หนังสือพิมพ์
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เดลินิวส์

1/4	ถนนวิภาวดีรังสิต	
เขตบางเขน	กรุงเทพฯ	10210
โทร.	0-2561-1456	
โทรสาร	0-2561-1329
www.dailynews.co.th

เดอะเนชั่น

1854	ถนนบางนา-ตราด	
แขวงบางนา	เขตบางนา	
กรุงเทพฯ	10260
โทร.	0-2338-3333
โทรสาร	0-2338-3334
www.nationgroup.com

ตงฮั้วยิดเป้า

877-878	ถนนเจริญกรุง		
แขวงตลาดน้อย		
เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
โทร.	0-2236-9172
โทรสาร	0-2238-5286
 

ไทยนิวส์

56	ถนนสามล้าน	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	50000
โทร.	0-5327-7252-4
โทรสาร	0-5327-7255 
www.thainews70.com

ไทยโพสต์

1850-1862	ถนนเกษมราษฎร์	
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	
กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2240-2612-6
โทรสาร	0-2249-4830,	
0-2249-0295
www.thaipost.net

ไทยรัฐ

1	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร		
กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2272-1030
โทรสาร	0-2272-1350-1	
www.thairath.co.th

แนวหน้า

96	หมู่	3	ถนนวิภาวดีรังสิต	
แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	
กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2551-4290-9
โทรสาร	0-2552-3800
www.naewna.com

บางกอกโพสต์

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

บ้านเมือง

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

ประชาคมท้องถิ่น

180	ซอยวิมลสรกิจ	
(จรัญสนิทวงศ์	44)	
ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางยี่ขัน			
เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700
โทร.	0-2883-5813-4
โทรสาร	0-2883-5814
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 ประชาชาติธุรกิจ

12	ถนนเทศบาลนฤมาล	
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2589-0020
โทรสาร	0-2589-2302
www.matichon.co.th

ประชาคม

112/37-38	ถนนโพนพิสัย	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	41000
โทร.	0-4224-6246
โทรสาร	0-4232-6263
 

เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน

102/1	ถนนพระอาทิตย์	
แขวงชนะสงคราม	เขตพระนคร	
กรุงเทพฯ	10200
โทร.	0-2629-4488
โทรสาร	0-2629-4470/0-2629-4475
www.manager.co.th

พิมพ์ไทย

36	ซอยพัฒนาการ	20	แยก	4	
แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง		
กรุงเทพฯ	10250
โทร.	0-2717-6630-1
โทรสาร	0-2717-6632-3
 

โพสต์ทูเดย์

136	ถนน	ณ	ระนอง	
แขวงคลองเตย	เขตพระโขนง	
กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2240-3700
โทรสาร	0-2671-3147,
0-2671-3132
www.posttoday.com

โฟกัสภาคใต้

22	ถนนเพชรเกษม	ซอย	15	
ต�าบลหาดใหญ่	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา
โทร.	0-7446-4423-4
โทรสาร	0-7446-4422
www.focussongkhla.th.com

มติชน

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

โลกวันนี้

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

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

102/26	ซอยวัดจีน	ถนนสุรศักด์ิ	1	 
ต�าบลศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี	20110
โทร.	0-3832-1975
โทรสาร	0-3832-7975

 

สยามกีฬารายวัน

459	ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์	
ลาดพร้าว	48	แขวงสามเสนนอก	 
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.	0-2694-3010
โทรสาร	0-2694-3040-41
www.siamsport.co.th
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สยามรัฐ

12	อาคาร	6	ถนนราชด�าเนินกลาง	
เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
โทร.	0-2622-1810-41	
โทรสาร	0-2223-7591
www.siamrath.co.th

สากล

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

สายกลาง

163/30	ถนนพระปิ่นเกล้า	
(ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า	3)	
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	
กรุงเทพฯ	10700
โทร.	0-2813-1414-7,	
0-2433-1328,	0-2424-3942
โทรสาร	0-2813-1411-2,					
0-2433-7787-88
 

เส้นทางเศรษฐกิจ

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

เสียงใต้

1/25	ถนนเทพกระษัตรี		
อ�าเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	83000
โทร.	0-7621-2949,	0-2214-623
โทรสาร	0-7622-3751
www.siangtai.com

อีคอนนิวส์

44/30-31	ถนนงามวงศ์วาน	
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2953-4502-6
โทรสาร	0-2953-4500
www.econnews.org

เอเชียนิวส์ไทม์

330/1-3	ถนนพระราม	4	
แขวงมหาพฤฒาราม	
เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทร.	0-2238-2745
โทรสาร	0-2238-2346-7
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วิทยุเนชั่น

1854	ถนนบางนา-ตราด	
แขวงบางนา	เขตบางนา	
กรุงเทพฯ	10260
โทร.	0-2751-4450
โทรสาร	0-2751-4449
www.nationradioonline.com

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

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

สำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

236	ถนนวิภาวดีรังสิต	 
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10400
โทร.	0-2618-2323
โทรสาร	0-2277-5881,	0-2277-8028
www.prd.go.th

สำานักข่าวไทย

63/1	ถนนพระราม	9	
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.	0-2245-0700-19,	0-2245-1852
โทรสาร	0-2245-1851,	0-2245-1855
www.mcot.net

สำานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

287/195	ซอยรามค�าแหง	21	
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	
แขวง/เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร.	0-2730-2400
โทรสาร	0-2184-4333
www.innnews.co.th

ชีวิตต้องสู้

51/29	หมู่	3	ซอยสยามสามัคคี	
ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงตลาด
บางเขน	เขตหลักสี่		
กรุงเทพฯ	10210
โทร.	0-2973-3043-47
โทรสาร	0	2973	4304
 

เทเลคอมเจอร์นัล

327/17-19	ซอยศรีอัมพร	
ถนนพหลโยธิน	32	แขวงลาดยาว		
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2561-4993	ต่อ	304
โทรสาร	0-2561-5033

โลกสีเขียว

394/46-48	ถนนมหาราช	
แขวงพระบรมมหาราชวัง	
เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200
โทร.	0-2622-2250-2
โทรสาร	0-2622-2366
www.greenworld.or.th

สกุลไทย

58	ซอยนภาศัพท์	(แยกที่	5)	
สุขุมวิท	36	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2258-5861
โทรสาร	0-2258-9130
www.sakulthai.com

วิทยุ นิตยสาร
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เนชั่นทีวี

1854	ถนนบางนา-ตราด	
แขวงบางนา	เขตบางนา	
กรุงเทพฯ	10260
โทร.	0-2325-5555*2474,
0-2317-0420,	0-2317-0042*
7201-7209
โทรสาร	0-2751-4086
www.nationchannel.com

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3 อสมท

3199	อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์	
ถนนพระราม	4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2262-3653
www.thaitv3.co.th

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ช่อง 5

สถานีโทรทัศน์ช่อง	5	สนามเป้า	
ถนนพหลโยธิน	กรุงเทพฯ	10400
โทร.	0-2271-0060-9
โทรสาร	0-2271-2510,	
0-2278-2793
www.tv5.co.th

สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง 7

998/1	ซอยร่วมศิริมิตร		
ถนนพหลโยธิน	แขวงจอมพล	
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2272-0201-5
โทรสาร	0-2272-0239-40
www.ch7.com

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

63/1	ถนนพระราม	9	
แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	10320
โทร.	0-2245-0700-19
โทรสาร	0-2245-1649
www.mcot.net

องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

1010	ถนนวิภาวดีรังสิต	
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทร.	0-2790-2000
โทรสาร	0-2790-2020
www.thaipbs.or.th

โทรทัศน์
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