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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำาเนินมาทรง

เปิดอาคารสมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 ซึ่งในโอกาสนี้เอง ทรงได้พระราชทานพระราชดำารัสมีความตอนหนึ่งว่า

นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น 

ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำาลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต 

จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความคิดพิจารณาที่รอบคอบ 

ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำานึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์
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จริยธรรมวิชาชีพ

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

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. 

Code of Conduct 

for Members’ Thai Journalists Association

+

-

1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณา
 เผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่งข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพ
   และซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหา
 ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระทำาการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคี
 ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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สารบัญ

27  จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

37  สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

39 บทบรณาธิการ

42 เนื้อหาหลัก

106 รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจำาปี 2558

115 หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ ในรอบปี ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

 และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

 ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจำาปี 2558

116 ประกาศเกียรติคุณข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำาปี 2557

118 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 เรื่องการส่งผลงานประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทข่าว-ภาพข่าวยอดเยี่ยม ปี 2558 

 และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 

 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2558

121 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมประจำาปี 2558

155 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมประจำาปี 2558

212 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำาปี 2558

237 ประกาศผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ประจำาปี 2557

238 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

 เรื่องการประกวดหนังสือพิมพ์ ข่าว ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย”   

 และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำาปี 2558

241 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2558 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

242 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2558 

 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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243 คณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2558 

 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

244 คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี”  ประจำาปี 2558 

 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

245 ผลงานข่าวที่ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2515-ปัจจุบัน แยกประเภท

275 ทำาเนียบนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, 

 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

277 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ฝ่ายต่างๆ ประจำาปี 2558

278 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจำาปี 2558

279 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำาปี 2558

283 รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2558

284 ภาพกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2558

319 แถลงการณ์ ข่าว จดหมายเวียน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

363 รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

366 ข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

372 รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

393 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่อยู่ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

395 ทำาเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน (แยกประเภทสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์)
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กองบรรณาธิการ

¸

น.รินี เรืองหนู

อิศรินทร์ หนูเมือง

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

วรพล กิตติรัตวรางกูร

พงษ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ 

หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ

สุเมธ สมคะเน

เทียมใจ ทองเมือง

กนก สิริกาญจน

ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ 

พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล

¸
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 รายงานสถานการณ์สื่อประจ�าปี 
2558 ซึ่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยสรุปเผยแพร่ช่วงส้ินปี 
ท่ีผ่านมา ได้นิยามให้ปี 2558 เป็น “ปีแห่ง
ความอึมครึม อึดอัดและหวาดระแวง” 
ด้วยบริบทของสิทธิเสรีภาพการท�างาน
สือ่ยงัตกอยูท่่ามกลางการกดดัน ควบคุม 
แทรกแซงท้ังทางตรงและทางอ้อมจาก
อ�านาจรัฐยุครัฐบาล คสช. ตลอดจน
สถานการณ์ “การปฏริปูสือ่” ยงัไม่มคีวาม
ชัดเจนท่ีจะเป็นความหวังให้กับวงการ
สื่อมวลชนและสังคมไทยได้ แต่กลับมี
แนวความคิดของสมาชิกสภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศบางส่วน ตลอดจน 
ผู้มอี�านาจในรฐับาลทหารท่ีดจูะ “ถอยหลงั 
เข้าคลอง” ต้องการจะควบคุมส่ือให ้
หนักข้อยิ่งขึ้นไปอีก
 น่ีเป็นส่วนสำาคัญหนึ่งท่ีสะท้อนว่า 
บรรยากาศการทำาหน้าท่ีของ “นักข่าว” 
ในช่วงปีที่ผ่านมา อยู่ในสภาพที่ไม่สดใส
อย่างยิ่ง 
 ขณะเดียวกันสือ่มวลชนไทยยงัคง
เผชิญกับหลากหลายปัญหาหนักหน่วง 
ท่ีเป็นท้ังโจทย์เก่าและโจทย์ใหม่ๆ ใน
ยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนา
รุดหน้ารวดเร็วไม่หยุด ส่งผลสำาคัญต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ 
และสร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ 
ตัวธุรกิจสื่อ 
 ธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์อยู ่ในภาวะท่ี
ลำาบากมากขึน้ นติยสารหลายฉบับถึงกับ 
ต้องล้มเลิกกิจการไป ขณะท่ีทีวีดิจิทัล
เพิ่งตั้งไข่ได้ไม่นานจากท่ี กสทช.เปิด
ประมูลให้ใบอนุญาตไป 24 ช่อง แต่แค่
ไม่ถึงปี ก็มีอัน “จอดับ” ต้องปิดตัวเอง

สารนายก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ถึงเวลาที่สื่อต้องปฏิรูปตัวเอง
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ไปแล้ว 2 ช่องในปีที่ผ่านมา และอีกหลายรายก็ยังส่อ “อาการหนัก” กระทั่งเป็นที่คาดการณ์ว่า ในปี 2559 นี้ อาจมีอีกหลาย
ช่องที่จะไปไม่รอด ด้วยไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของสื่อต่างๆ และเพราะพิษเศรษฐกจิโดยรวม 
ยังอยู่ในอาการสาหัส  
 การด้ินรนเอาตวัรอดทางธรุกิจ ตลอดจนการแข่งขนัท่ีดเุดอืด ทำาให้ปัญหาเดิมๆ ยงัคงอยู่ โดยการทำาหน้าท่ีของ “สือ่” จำานวน
ไม่น้อยถูกตำาหนิเรื่องละเลยและละเมิดต่อจริยธรรมสื่อ นำาเสนอภาพหรือข่าวไม่เหมาะสมต่างๆ ตลอดจนนำาเสนอแต่ข่าวสารไร้
สาระหรือเนื้อหาเป็นพิษภัยมอมเมาผู้คน เพียงเพื่อยอดขาย, ยอดวิว หรือเรียก “เรตติ้ง” แต่กลับละเลยการสืบค้นหาข่าวสาร 
ข้อเท็จจริง ในการทำาหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ตามคุณค่าที่แท้จริงของ
การเป็น “สื่อมวลชน” ส่งผลให้ศรัทธาของสังคมยังคงอยู่ในภาวะที่น่าห่วง
 น่ียังคงเป็นโจทย์เก่า โจทย์ใหญ่ท่ีแวดวงส่ือมวลชน “คนข่าว” ควรจะต้องตระหนัก และร่วมมือร่วมใจกันหาทาง  
“ปฏิรูปตัวเอง” อย่างจริงจัง เพื่อเรียกศรัทธาแห่งวิชาชีพกลับคืนมา แทนท่ีจะรอให้คนอื่น โดยเฉพาะผู้มีอ�านาจรัฐเข้ามา 
“ปฏิรูปสื่อ” ในแนวทางทางที่บิดเบี้ยวไปจากหลักการที่ควรจะเป็น
 รอบปีท่ีผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย, สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทยในนาม 4 องค์กรสื่อ ได้เฝ้าติดตามเรื่องปฏิรูปสื่อ ตั้งแต่ “สภาปฏิรูป 
แห่งชาติ” มาจนถึง “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” เพื่อร่วมนำาเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ หวังให้การ “ปฏิรูปสื่อ” ออกมาใน
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการส่ือและสังคมอย่างแท้จริง แต่ก็ยังไม่เห็นมรรคผลใดนัก ขณะเดียวกันก็มีแนวความคิดท่ีจะ

 สมาคมนักข่าวฯ ในปีท่ีอายุเกิน  
60 ปีแล้ว ยังมภีารกิจหนักรออยู่เบ้ืองหน้า  
ซ่ึ ง เป ็นภาร กิจร ่ วม กันไม ่ เพียงแต ่
กรรมการบริหารชุดใหม่ แต่รวมถึง
สมาชิกและทุกผู้คนในแวดวง “นักข่าว” 
จึงหวังว่า จะได้เกิดความตระหนักและ
ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันฟันฝ่าปัญหา
ท้าทายต่างๆ เพื่อเรียกคืนเกียรติภูม ิ
และศักด์ิศรีของความเป็น “สื่อมวลชน” 
ที่แท้จริง ยังประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

ต้องผลักดันให้ “ปฏิรูป” กันเองก่อน ตั้งแต่ภายในองค์กรวิชาชีพสื่อที่ยัง 
มปัีญหาการกำากับดแูลสือ่ด้วยกัน เพือ่นำาไปสูก่ารเรยีกร้องต่อเพือ่นสือ่แต่ละ
องค์กร ให้ปฏิรูปตัวเองกันต่อไป การเดินหน้าคงได้เห็นภายในปี 2559 นี้   
  สำาหรับงานสมาคมนักข่าวฯ กับโครงการ 60 ปีสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ ์แห ่งประเทศไทยภายใต ้แนวคิด “ปฏิ วัติคนข ่าว  
อภิวัฒน์สื่อ” ที่ดำาเนินการ 2 ปีเริ่มวันนักข่าว 5 มีนาคม 2557 มาสิ้นสุด 
5 มนีาคม 2559 กับกิจกรรมหลากหลาย ท้ังกิจกรรมใหม่ๆ และสอดแทรก 
ไปในกิจกรรมเดิม ได้ดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งภายใต้ยทุธศาสตร์ท้ัง 5 ด้าน 
ของสมาคมคือ ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพสื่อ, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศกัยภาพนกัข่าว, ยทุธศาสตร์การดูแลสวัสดกิาร ส่งเสรมิสวัสดภิาพ กระชบั
ความสัมพันธ์กับนักข่าว, ยุทธศาสตร์สร้างภาคีสื่อและเครือข่ายขับเคลื่อน
เพื่อหาทางออกให้กับสังคม และยุทธศาสตร์การหาทุน
 นอกจากน้ันการจัดตั้งกองทุนเพื่อผลักดันแนวความคิด “ปฏิวัต ิ
คนข่าว อภวัิฒน์สือ่” ซึง่แรกเริม่ตัง้เป้าจะหาทุนให้ได้มากพอสมควรสำาหรบั
ตั้ง 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนพัฒนาศักยภาพนักข่าว, กองทุนสิทธิเสรีภาพ 
และการปฏิรูปส่ือ, กองทุนส่งเสริมจริยธรรม, กองทุนสวัสดิการนักข่าว, 
กองทุนโครงการตำาราวารสารศาสตร์ และกองทุนเพื่อสร้างและปรับปรุง
อาคารสมาคมใช้เป็นศนูย์รวมองค์กรวิชาชพีสือ่มวลชน แต่ด้วยสถานการณ์
ท้ังด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจไม่อำานวย ทำาให้ต้องลดเป้าหมายลง 
มาจัดตั้งเป็นกองทุนรวมเดียวในชื่อ “กองทุน 60 ปีสมาคมฯ” แต่ยังคง
วัตถุประสงค์หลักที่สำาคัญไว้หมด และแม้หลายปัจจัยไม่เอื้อ แต่ด้วยความ
ร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกและกรรมการสมาคมฯ โดยเฉพาะผู้อาวุโสของ
สมาคมฯ หลายๆ ท่าน ที่ต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ ได้ช่วยกันอย่าง
แข็งขัน จนสามารถจัดกิจกรรมหาทุนช่วง 2 ปีได้เงินกว่า 6 ล้านบาท ที่จะ
ใช้เพื่อพัฒนานักข่าวและวงการสื่อมวลชน ภายใต้แนวคิด “ปฏิวัติคนข่าว 
อภิวัฒน์สื่อ” ต่อไป  
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บทบรรณาธิการ

 ไลน์...ข่าวนอก “ลู”่ คู่แข่งสือ่เก่า-ใหม่ ท่ีปรากฎอยูใ่นหนังสอืวันนักข่าว ประจำาปี 2559 เล่มน้ี 

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาท่ีจะกล่าวชื่นชมหรือตำาหนิบุคคลหรือองค์กรใดท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

อยู่ในแวดวงวิชาชีพส่ือสารมวลชนเป็นการเฉพาะ หากแต่กองบรรณาธิการจัดทำาเนื้อหาเหล่าน้ี 

เพ่ือท่ีจะรายงานสถานการณ์และปรากฎการณ์ในรอบปีท่ีสื่อมวลชนทุกแขนงกำาลังเผชิญอยู่กับ 

สภาวะท่ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีำาลงัมผีลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ “อตุสาหกรรมสือ่” 

ในภาพรวมเท่านั้น 

 ขณะท่ีท้ังนักข่าว สำานักข่าว ตลอดจนสมาคมและสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชนกำาลังปรับตัว 

ครั้งใหญ่เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม การเมือง และเศรษฐกิจของบ้านเมืองท่ีอยู่ในภาวะพิเศษ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก 

นับจากนี ้เชือ่มัน่เสมอว่า จติวิญญาณของคนในวิชาชพีสือ่ยงัคงมุง่มัน่สร้างสงัคมท่ีมเีหตผุล ศรทัธา

ต่อเสรีภาพและหน้าท่ีของสื่อในระบอบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีความ

อดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างและนำาเสนอด้วยความเป็นกลาง เพราะ “ส่ือ” ยังคงทำา

หน้าที่เป็น “กระจกสะท้อนสังคม” 

น.รินี เรืองหนู
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ไลน์...ข่าวนอก “ลู่”

คู่แข่งสื่อเก่า-ใหม่

	 การเปลีย่นผ่านจากยคุ	2G	3G	มาจนถึง	4G	ท�าให้อตุสาหกรรมสือ่เตบิโตอย่างรวดเรว็แบบก้าว
กระโดด	“สื่อใหม่”	ทั้งเว็บไซต์	ทวิตเตอร์	ไลน์	เฟชบุ๊ก	อินสตาแกรม	ฯลฯ	กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญ	
ในการเกิด	“ข่าว”	ทุกที่-ทุกเวลา	เปิดช่อง-ทางให้ผู้รับสารเข้าถึงเนื้อหาอย่างสะดวก	รวดเร็ว
	 ภาวะการหยบิฉวยข้อมลูได้สะดวกจากสือ่ใหม่	ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมลูและรบัรูข่้าวสารอย่าง
อิสระนี้เอง	ที่ท�าให้การผลิตข่าวของบรรดานักข่าวในภาคสนามรวดเร็วยิ่งขึ้น	 หลายครั้งได้ข่าวมาโดย
ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่ได้โต้ตอบหรือสัมผัสกับแหล่งข่าวตัวจริง	เพราะเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้มาจาก
การสื่อสาร	“ทางเดียว”	ผ่านแอพพลิเคชั่น	“ไลน์กรุ๊ป”
	 หลายส�านักข่าวเริ่มปรับลด-ปลดย้าย	นักข่าวในภาคสนาม	ตามฟังก์ชั่นให้สอดรับกับ	“สื่อใหม่”	
บรรดาเจ้าของกิจการ	ผู้บริหารองค์กรต่างพยายามปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี	สังคม	
เศรษฐกิจ	การเมือง	และการบริโภค	เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
	 ความเป็นนักข่าวมืออาชีพก�าลังถูกสังคมตั้งค�าถาม	เม่ือเครื่องมือในการท�างานเปลี่ยนไป	มี
แอพพลิเคชั่น	 “ไลน์”	 อีกหน่ึงลู่แข่งขัน	 ท้ังในลู่-นอกลู่	 ขณะท่ีฝั่งของสมาคมและสภาวิชาชีพสื่อสาร
มวลชน	ซึง่เป็นเสมอืนร่มเงาของนักวิชาชพีสือ่สารมวลชน	ก็ถูกสงัคมตัง้ค�าถามเช่นกันว่า	มบีทบาทหรอื
ได้ท�าหน้าที่ในการพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพให้แก่เพื่อนสมาชิกบ้างหรือไม่	ถ้ามี	จะมากน้อย
เพียงใด	และเป็นประโยชน์จริงหรือไม่
	 ผนวกกับการเกิดขึน้ของทีวีดจิทัิล	24	ช่อง	ท่ีเขย่าอตุสาหกรรมสือ่ท้ังวงการ	และดงึดูดให้นายทุน
สื่อทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่กระโจนไปร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากสื่อที่คิดว่าทรงอิทธิพลที่สุด	แต่ต้อง
ผิดหวัง	ล้มลุกคลุกคลานไปตามๆ	กัน	 เพราะสภาพบ้านเมืองที่เข้าสู่	 “ภาวะพิเศษ”	แม้ทุกจอจะเดิน
หน้าไปได้ตามเขม็นาฬิกา	แต่ยงัยากท่ีพฒันาเน้ือหาให้แตกต่าง-โดดเด่น	แย่งชงิเรตติง้	ไปได้อย่างมนียั
ส�าคัญ	
	 ใช่หรือไม่ว่า	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล	ที่ควรเป็น	 “เครื่องมือ”	 ในการผลิตข่าว	 ได้
ท�าให้นักข่าวตกกระไดพลอยโจน	กลายเป็น	“เครื่องมือ”	ของเทคโนโลยีเสียเอง
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	 “การรูเ้ท่าทันข่าว	รูเ้ท่าทันแหล่งข่าว	ไม่ได้ท�าให้เราฉลาด
กว่าแหล่งข่าว	หากท�าให้เราได้เสนอข่าวอย่างแหลมคมให้สงัคม
มสีต”ิ		น่ีคือ	การสัง่สอนระหว่างรุน่สูรุ่น่ของคนข่าวภาคสนามท่ี
มมีายาวนาน		ตัง้แต่ยคุต่อสูกั้บเผด็จการทหารในอดีต	ต่อเนือ่ง
สู่ยุคทุนครองสื่อ	จนกลับมายุครัฐบาลทหารอีกครั้ง	ท่ามกลาง	
ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 	 อุตสาหกรรมส่ือ
เติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะ	 3-4	 ปี	 	 เนื่องจากอิทธิพล
ของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเข้ามาปฏิวัติธุรกิจสื่อให้แข่งขันกันอย่าง
รุนแรง
	 ในช่วง	 3-4	 ปี	 ก่อเกิด	 “สื่อยุคใหม่”	 เข้ามาปฏิวัติการ
ท�างานของนักข่าวอย่างรวดเร็ว	 ส่ือมวลชนสายหลักได้เผชิญ
กับสึนามิสื่อหน้าใหม่	ไปพร้อมความกระหายต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค	ในสิง่ท่ีเชือ่กันว่า	เป็นยคุเสรภีาพออนไลน์เบ่งบานไม่มี
ที่สิ้นสุด	 	 ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มช่องทางหาข้อมูลที่มากล้น	
แต่คุณภาพสื่อมวลชนภาคสนามกลับถูกตั้งค�าถามมากขึ้น	
	 การท�าข่าวของสื่อ	 ท่ีเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่	
และระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก	 ท่ีท�าให้ท้ังแหล่งข่าวและนักข่าวมี
ความสะดวกสบาย	 ในการท่ีจะ	 “ได้ข่าว”	 โดยไม่ต้อง	 “เช็ก”	
หรือ	“ดับเบิลเช็ค”	เพราะข่าวจากแหล่งข่าวจะถูกส่งสื่อสาร	
“ทางเดยีว”	ผ่านระบบ	“ไลน์กรุป๊”	หรอืแหล่งข่าวโพสต์	“เฟซบุค”
ที่ตั้งค่า	“สาธารณะ”	ท�าให้นักข่าว	“ยึด”	เอาเนื้อหาในพื้นที่ดัง
กล่าว	 มาน�าเสนอเป็นข่าว	 โดยท่ีนักข่าวไม่ได้ส่ือสารทางตรง	
กับแหล่งข่าว
	 โดยเฉพาะช่วง	 2	 ปีท่ีผ่านมา	 ข่าวท่ีตีพิมพ์	 และข่าว
ในเว็บข่าวออนไลน์	 ส่วนใหญ่จึงมีเนื้อหาเหมือนกันหมด	 ข่าว
ธรุกิจ	ก็จะมกีลุม่ไลน์ท่ีแหล่งข่าวส่งเอกสารให้ทางแอพพลเิคชัน่
ไลน์	ประกอบกับ	“แหล่งข่าว”	ไม่ได้มีการปรากฏตัวจริง	บาง
คนไม่มีเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้-ต้องติดต่อในไลน์	 ผ่านเลขา	

เสียงเพรียกจากสนามข่าว 

บทเรียนที่ ไม่รู้จบ

หรือประชาสัมพันธ์พรรคการเมือง	 หรือผู้บริหารคนน้ันๆ	
เท่านั้น	มีแหล่งข่าวหลายคนที่นักข่าวน�าข่าวมาเขียนขึ้นต้น
ข่าวว่า	“นาย....กล่าวว่า............”	แต่ในสภาพความเป็นจริง	
นักข่าวไม่เห็นได้สัมภาษณ์	 หรือสัมผัสแหล่งข่าวคนน้ันตัว
เป็นๆ	หรือได้ถ่ายภาพ	หรือสัมภาษณ์แบบ	“โต้ตอบ”	หรือ
เกิดการสื่อสาร	2	ทางได้เลย
	 ในแต่ละชัว่โมง	แต่ละนาที	ข้อมลูข่าวสารได้ถูกเสร์ิฟ
มาถึงมือของนักข่าวได้ง่าย	จากช่องทางเฟซบุ๊ก	ไลน์	ทวิต
เตอร์	หรืออินสตาแกรม	กลายเป็นภาวะ	“สื่อสารทางเดียว”	
ที่มามัดมือนักข่าวให้ท�างานฉาบฉวยอย่างไม่รู้ตัว
	 ไม่แปลกท่ีวันน้ีหลายองค์กรสื่อเริ่มใช้บุคลากรนัก
ข่าวภาคสนามน้อยลง	 สวนทางกับกระแสตลาดแรงงานท่ี
มีบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์จบออกมาล้นตลาด	 เพราะ	 “สื่อ
โซเชียลออนไลน์”	กลายเป็นช่องทางหลักในการหาข่าวและ
น�าเสนอของหลายส�านักข่าวในยุคน้ี	 หลายส�านักข่าวยอม
เปลี่ยนเวทีให้ความส�าคัญกับข่าวตลาด	ข่าวดราม่าในพื้นที่
สื่อหลักมากกว่าเดิม
	 ประโยคที่ว่า	“เจอกันบนแผง”	ก�าลังเลือนรางหายไป	
กลายเป็น	“สภาวะฝ่อ”	ที่ค่อยๆ	กลืนกินนักข่าวภาคสนาม	
นักข่าวได้ลดบทบาทตวัเองต่อหน้าท่ีในการตรวจสอบ	ไม่ว่า
จะมาจากปัจจัยแรงกระตุ้นจากตัวนักข่าว	หรือแรงผลักดัน
จากต้นสงักัด	ยงัเป็นค�าถามถึงสาเหตท่ีุท�าให้บทบาทของนัก
ข่าวเปลีย่นไปจากเดิมเกือบถึงขัน้วิกฤต	เพราะสงัคมได้ออก
มาวิจารณ์การท�าหน้าท่ีเพื่อเป็นแรงกระตุ้นกระบอกเสียงให้
ประชาชน	ซึ่งหลายครั้งกระจกที่เคยท�าหน้าที่สะท้อนสังคม
บานน้ี	ได้ถูกสะท้อนกลับมาว่า	ได้ท�าหน้าท่ีเป็นความหวังเพือ่
ชีท้างออกให้บ้านเมอืงผ่านช่วงวิกฤตได้อย่างสมบรูณ์หรอืไม่
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เส้นชัยที่หายไป

ในสนามข่าวการเมือง
โดย...	ธนัชพงศ์	คงสาย

	 “ยุวดี	 ธัญญสิริ”	 หรือ	 “เจ๊ยุ”	 นักข่าวอาวุโส	 อดีตค่าย
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	ประจ�าท�าเนียบรัฐบาล	โลดแล่น
บนถนนสายนี้มายาวนานกว่า	4	ทศวรรษ	ตั้งแต่สมัยใช้วิทยุ
สื่อสาร	 หยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะ	 พิมพ์ดีดส่งข่าว
ผ่านแฟกซ์	จนมาถึงยุคดิจิทัล	มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า	
นักข่าวก่อนลงสู่ลู่แข่งขันในสนามต้องเตรียมตัวให้พร้อม	ท�า
ข่าวได้ทุกสนาม	ทั้งการเมือง	สังคม	 เศรษฐกิจ	การท�าข่าว
สืบสวนสอบสวนของนักข่าวสมัยก่อนจะแข่งขันกันสนุกมาก	
แต่พอมาถึงยุคโลกาภิวัตน์	 มีเครื่องมือการส่ือสารท่ีทันสมัย
ไปสู่ระบบดิจิทัล	 นักข่าวสมัยนี้มีอุปกรณ์พร้อมสรรพ	 แต่นัก
ข่าวส่วนใหญ่กลับไม่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือน�าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการท�าข่าว	โดยเฉพาะการท�าข่าวสืบสวน
สอบสวน	 คุณภาพข่าวท่ีออกมาสู่สาธารณะจึงไม่มีผลในเชิง
ตรวจสอบ	ไม่มีผลกระทบในวงกว้าง	
	 “อาจจะเป็นเพราะว่าแค่เห็นแหล่งข่าวโพสต์ลงโซเชีย
ลมีเดียก็รีบน�าเสนอเป็นข่าวอย่างไม่รอบด้าน	 โดยไม่ตรวจ
สอบให้ชดัเจนก่อนว่าแหล่งข่าวโพสต์จรงิหรอืไม่	มาจากแหล่ง
ท่ีเชือ่ถือได้หรอืไม่	เป็นประเด็นหรอืแง่มมุตามท่ีส�านักข่าวนัน้
เกาะติดหรือไม่	ท�าให้ข่าวที่ออกไปคล้ายๆ	กันหมด”
	 “เจ๊ยุ”	 เตือนอย่างหนักแน่นว่า	 ตรงน้ีก็ต้องระวังมาก	
เพราะปัจจุบันพอนักข่าวไปเอาข่าวจากโซเชียลมีเดีย	 เมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาบางส�านักข่าวก็รู้สึกยังเฉยๆ	ตัวเองยัง
หวาดเสยีวแทน	เพราะถูกบ่มเพาะมาว่าการน�าเสนอข่าวจะผิด
ไม่ได้	ยิ่งเป็นสมัยก่อนจะต้องรายงานถูก	99.99	 เปอร์เซ็นต์	
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวระดับไหนก็ตามมันต้องจริง	 แต่สมัย
น้ีไปเอาข่าวในโซเชียลมีเดียมาลง	 โดยไม่มีการตรวจสอบ
ก่อน	 ยิ่งเป็นประเด็นข่าวท่ีเก่ียวกับความมั่นคงของประเทศ	
ผลประโยชน์ของบ้านเมือง	 นักข่าวจะต้องระมัดระวังและมี
ความรับผิดชอบมากในการน�าเสนอข่าวในยุคอุตสาหกรรม
สื่อแข่งขันกันสูง	จะน�าเสนออย่างไรไม่ให้สร้างความแตกตื่น	
และความหวาดกลัวแก่สังคม
	 “สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	ยิ่งท�าให้เห็นว่า	เครื่องมือการ
ท�าข่าวท่ีทันสมยัเท่าไหร่	ยิง่ท�าให้นักข่าวส่วนใหญ่ขีเ้กียจหรอื

ไม่	 หรือเกิดจากอุตสาหกรรมส่ือสารมวลชนมีการแข่งกันกัน
สูง	หลายส�านักข่าวมีสื่อวิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	เว็บไซต์
ครบวงจร	จ�าเป็นต้องหารายได้เพือ่หล่อเลีย้งธรุกิจ	เปิดรบัเด็ก
ใหม่และให้ไปประจ�าการท�าข่าวท่ีท�าเนยีบรฐับาล	รฐัสภา	หรอื
กระทรวงใหญ่ทันที	เด็กใหม่ก็ออกสู่สนาม	บางทีถือกล้อง	จับ
ไมค์	มเีครือ่งบนัทึกเสยีง	แล้วก็ส่งเข้าไปต้นสงักัดว่าวันน้ีมีข่าว
อะไร	ที่ไหน	แต่ท�าหน้าที่เหมือนไม่ใช่เป็นนักข่าว”			
	 มองในมุมท่ีอตุสาหกรรมสือ่มกีารแข่งขนักันสงู	มกีารน�า
เสนอข่าวรวดเร็ว	 “เจ๊ยุ”	 เห็นว่า	 เมื่อนักข่าวส่วนใหญ่ยังขาด
การตรวจสอบข้อมูลรอบด้านเมื่อได้รับข่าวจากโซเชียลมีเดีย	
ประเด็นท่ีมันล่อแหลม	 จะต้องถามแหล่งข่าวเพิ่มให้รอบด้าน
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ก่อนน�าเสนอ	เว้นแต่สดุวิสยัว่าวันน้ันไม่สามารถตดิต่อแหล่งข่าว
ได้	อาจจะต้องน�าเสนอข่าวไปก่อนแล้วก็ตามประเด็นนี้เพิ่มเติม
ในวันต่อไป	ไม่เหมือนสมัยก่อน	ปกติแต่ละส�านักข่าวจะปั้นเด็ก
ใหม่เรียนรู้งานและไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆ	 เพื่อหัดจับประเด็น	 ฝึก
การถามแหล่งข่าว	สร้างความไว้วางใจกับแหล่งข่าว	 ไม่ใช่เดิน
ไปถามแหล่งข่าวดื้อๆ	จะต้องมี	“ศาสตร์”	และ	“ศิลป์”	ในการ
ถาม	 เป็นเทคนิคของแต่ละคนจากประสบการณ์ในการท�างาน	
ถึงจะถามแหล่งข่าวแล้วได้ประเด็นกลับมาเขียนข่าว
	 ขอให้ส�านักข่าวต่างๆ	 ปั้นนักข่าวรุ่นใหม่ให้เป็นนักข่าว
จริง	 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติมุ่งมั่น	 อดทน	 ท�าการบ้านก่อนเดิน
ลงสนาม	อย่าปล่อยให้เป็นแค่	“นักเก็บข่าว”
	 “วาสนา	 นาน่วม”	 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต	์
เหยีย่วข่าวสายทหารท่ีผ่านประสบการณ์การท�าข่าวอย่างโชกโชน	
มองกระบวนการท�าข่าวตั้งแต่อดีตเปล่ียนแปลงมาก	 จาก	 2	
ปัจจยั	1.	โซเชยีลมเีดีย	สงัคมออนไลน์	2.	การตืน่ตวัในการตรวจ
สอบการท�างานจากประชาชน	แต่เห็นได้ชดัว่าความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีมีผลมาก	 คือตนเองมาจากสมัยท�าข่าวโดยพิมพ์ดีด	
นักข่าวต้องสู้ชีวิต	 การเข้าถึงแหล่งข่าวได้เฉพาะเจอตัวเท่านั้น	
แต่ยคุน้ีมไีลน์	มมีอืถือ	ท�าให้สะดวกขึน้	แม้แต่นายทหารจ�านวน
ไม่น้อยก็ใช้ไลน์	ถ้าเราไลน์ไป	เขาก็จะมเีวลาในการตอบ	แต่บาง

กรณท่ีีจ�าเป็นก็ต้องโทรศพัท์โดยตรง	สรปุคือ	เทคโนโลยช่ีวย
ความสะดวกการท�างานอย่างมาก
	 ส่วนปรากฏการณ์	“เจอกันบนแผง”	ท่ีหายไป	“วาสนา”	
สะท้อนว่า	เป็นลกัษณะการท�างานของสือ่ต้องจบักลุม่เพือ่ให้
ข่าวกัน	 ท�าให้การแข่งขันน้อยลง	 เพราะต้องท�างานพึ่งพา
อาศัย	 แต่ถ้าประเด็นที่หัวหน้าสั่งก็ไม่สามารถแจกให้ใครได้	
นักข่าวก็จะรู้ข้อจ�ากัดนี้	 ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องทะเลาะกัน	 ทุกคน
เข้าใจว่าต้องมีผลงานข่าวเอ็กซ์คลูซีฟนอกจากข่าวรูทีน	 ถึง
แม้จะไม่ใช่การแข่งขนัอย่างรนุแรง	แต่การแข่งขนักลายๆ	ยงั
คงมีอยู่	แต่เปอร์เซ็นต์ค�าว่าเจอกันบนแผงยังมีอยู่	5-10	ครั้ง	
ในรอบ	1	ปี	ที่เหลือก็จะเป็นการสามัคคีข่าวกัน	การเจอกัน
บนแผงเพื่อเป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่า	การเป็นนักข่าวกม็ีประเด็น
เด่ียว	มคีวามสามารถในการหาข่าว	การเจอกันบนแผงไม่ใช่
ต้องการเอาชนะใดๆ	 แต่การมีข่าวเด่ียวเพื่อแสดงศักยภาพ
ตัวเอง	
	 “ตอนนี้มีค�าเรียกนักข่าว	2	อย่าง	1.	นักข่าวจริง	2.	
นักข่าวเดลิเวอรี่	 จะมาโดยไม่ท�าการบ้าน	 ไม่เตรียมตัว	 ไม่
เคยถาม	 มาถึงยื่นเทป	 แกะเทป	 บางคนไม่รู้ด้วยซ�้าว่าท่ี
ถามๆ	กันเป็นประเด็นอะไร	อีกอย่างอาจจะด้วยเทคโนโลยี
ใหม่	 เม่ือเพื่อนไลน์มาให้	 หรือส่งเมลมาให้ก็ก๊อปปี้ตามน้ัน	
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โดยไม่เข้าใจประเด็นข่าวเลย	 ซึ่งนักข่าวไม่ควรมองข้ามจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ตรงน้ี	 เพราะสังคม
จะคอยตรวจสอบสื่อมากขึ้น”		
	 เหยี่ยวข่าวสาวสายทหารบอกว่า		 “เชื่อว่าน้องนักข่าว
ใหม่ๆ	มาแบบหวัโล่งเลย	ไม่ได้คิดว่าถ้าเจอแหล่งข่าวคนนี้จะ
เตรียมถามอะไร	จึงต้องช่วยกันสะท้อนให้นักข่าวเราเองรับรู้
และพัฒนาตัวเอง	 และยังคาดหวังว่านักข่าวส่วนใหญ่ยังมี
ความเป็นนักข่าวอยู	่แต่บางครัง้อาจจะมคีวามเร่งรบี	มภีารกิจ
อื่น	มีงานเยอะท�าให้เกิดแบบนี้ขึ้น”
	 “วาสนา”	ยังได้เน้นย�า้ถึงบทบาทนักข่าวในยคุท่ีโซเชยีล
มีเดียเติบโตว่า	 ขณะน้ีหน่วยงานราชการต่างๆ	 หรือแม้แต่
ทหารจะใช้	“ไลน์”	หรอืเรยีกว่า	แถลงทางไลน์แทน	แหล่งข่าว
ก็ท�างานง่ายขึ้น	แต่ขอวิจารณ์ว่าบางครั้งมีแหล่งข่าวอยากให้
ข่าวแค่ในโซเชียลมีเดีย	หรือ	ผบ.เหล่าทัพบางคนไม่อยากเจอ
นักข่าว	เพราะกลวัโดนถามเรือ่งประเดน็ทางการเมอืง	หรอืถูก
ถามในเรือ่งท่ีเป็นประเด็นอยู	่ณ	ขณะน้ัน	ก็จะใช้วิธกีารส่งข่าว
ทางไลน์มาให้ในกรุ๊ปไลน์ของนักข่าวแทน	 แต่มองว่านักข่าว
ที่รอข่าวจากในไลน์แบบนี้ในวันๆ	หนึ่ง	จะคิดว่าพอแล้วก็คง
ไม่ใช่	เพราะในแต่ละวันนกัข่าวต้องมคีวามภมูใิจว่าประเดน็น้ี	
“กูเป็นคนเช็กด้วยตัวเอง”			
	 “การเป็นนักข่าวต้องมาด้วยใจอยากรู	้อยากตรวจสอบ	
อยากจะกระหายทุกอย่าง	โซเชยีลมเีดียท�าให้ข่าวลอืเยอะ	นัก
ข่าวยิง่ต้องมสีต	ิเทคโนโลยต้ีองเป็นแค่สิง่อ�านวยความสะดวก
ให้กับนักข่าว	แต่ไม่ควรเอาเทคโนโลยีมาท�าให้ความกระหาย
ในข่าวของนักข่าวลดลง	 แต่มันควรเป็นตัวกระตุ้นให้นักข่าว
อยากรู้มากขึ้น”
	 “วัฒนา	 ค�้าชู”	 ผู้ส่ือข่าวการเมืองในเครือเนชั่น	 สาย
ข่าวประจ�ากระทรวงมหาดไทยมายาวนานกว่า	16	ปี	ยืนยัน
ถึงความส�าคัญการท�าการบ้านของนักข่าวยังเป็นสิ่งส�าคัญ	
ใครก้าวมาเป็นนักข่าวมักเจอรุ่นพ่ีแนะน�าให้อ่านหนังสือพิมพ	์
ไม่ใช่เฉพาะฉบับของตวัเอง	แต่ให้อ่านทุกฉบับเพือ่ให้ทราบถึง
ความเคลือ่นไหวข่าวทุกเรือ่ง	เพราะหากไม่ท�าการบ้านย่อมไม่
สามารถท�าตรงนี้ได้	ถ้าพูดกันตรงๆ	เรียกได้เลยว่า	“นักข่าว
ใบ้แดก”	รอแต่แหล่งข่าวป้อนเรื่องที่เขาต้องการพูด	ท�าให้นัก
ข่าวขาดตกบกพร่องการท�าหน้าท่ีในการเข้าไปตรวจสอบหรอื
ขดุคุ้ยสิง่ท่ีไม่ชอบมาพากล	หรอืปัญหาการทุจรติมาน�าเสนอให้
ประชาชนได้
	 “สิ่งท่ีขาดหายไปไม่ท�าการบ้านของนักข่าวในสมัยน้ี	
เป็นเพราะเทคโนโลยีมีเยอะ	 อิทธิพลของโซเชียลมีเดียท�าให้
เกิดการเลือกเสพข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองใคร่รู้	ท�าให้ลืมไปว่า	นัก

ข่าวต้องน�าเสนอสิง่ท่ีตวัเองดูแลรบัผิดชอบอยู	่ขาดแรงกระตุน้
ไปท�าหน้าท่ีตรงน้ี	 เรื่องน้ีมองเป็นปัญหาส่วนตัวกับสภาพ
แวดล้อมท่ีต้องสร้างจิตส�านึกขึ้นมาตลอดเวลา	 เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท�าหน้าท่ีให้เกิดการท�าการบ้านขึ้นมาปลูกฝัง
ให้เป็นลักษณะนิสัยของนักข่าว”
	 ส�าหรับโซเชียลมี เดีย ท่ี เข ้ ามากระทบต ่อความ
กระตือรือร้นของนักข่าวน้อยลงหรือไม่นั้น	“วัฒนา”	ยืนยันว่า	
มีแน่นอนและมากด้วย	ท�าให้นักข่าวหลายคนขาดแรงกระตุ้น	
เพราะข้อมลูได้มาง่าย	ไม่สนใจค้นคว้าหาข้อมลูเพิม่เตมิเหมอืน
การหาข้อมูลในอดีต	 การท�าการบ้านก่อนไปสัมภาษณ์ต้อง
ไปค้นหาท่ีห้องสมุดตามหนังสือ	 ในอดีตหรือประวัติศาสตร์	
ปัจจุบันเปิดกูเกิล	 ตั้งค�าถามเสร็จค้นหาส่วนใหญ่เจอไปหมด
จริงบ้าง	เท็จบ้าง	แต่ท�าได้รวดเร็วมากกว่าอดีต
	 วัฒนาย�้าว่า	ความรวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดี
ขณะเดียวกันก็มีการแชร์กันอย่างรวดเร็ว	 ถ้าเป็นนักข่าวท่ีมี
ประสบการณ์ท่ียึดหลักจากต�าราวิชาเรียนสายสื่อสารมวลชน	
การน�าเสนอสิ่งใดต้องดูว่าประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่	หรือ
ก่อนการน�าเสนอต้องมีการตรวจสอบท่ีมาของข่าวเป็นจริง
หรือไม่	 ท่ีเรียกกันว่า	 “เช็กบาลานซ์”	 หรือตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา	 ปัญหาการแข่งขันของนักข่าวท่ีน้อยลง
และข่าวเจาะน้อยลง	 ต้องบอกตรงๆ	 เป็นเรื่องนโยบายของ
องค์กรของสื่อน้ันๆ	 ไปเก่ียวกับยอดโฆษณาท่ีจะมีขึ้นบนสื่อ
แต่ละฉบับ	บางเรือ่งข่าวเจาะก็ไปกระทบกับตวับคุคลหมูค่ณะ
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พรรคการเมอืง	คนท่ีซือ้สือ่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนท่ีมกี�าลงัซือ้	แล้วเงนิ
เหล่านั้นก็จะมาหล่อเล้ียงคนท่ีท�าหน้าท่ีน�าเสนอข่าว	 นักข่าวทุก
คนเข้าใจถ้ามองในแง่ของธุรกิจ	 แต่จะท�าอย่างไร	 ให้มีการแบ่ง
ปันพื้นท่ีการน�าเสนอข่าวเจาะท่ีมีต่อเนื่องแล้วเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน	หรอืก่อนการน�าเสนอต้องมกีารตรวจสอบท่ีมาของข่าว
เป็นจริงหรือไม่	ที่เรียกกันว่า	เช็กบาลานซ์	หรือตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา
	 “เราเป็นนักข่าวยึดกรอบกติกา	 ท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด	 ระวัง
รกัษาตวัให้มรีะยะกับแหล่งข่าวพอสมควร	ไม่ตงึไป	หรอืหย่อนไป	
เพราะเชือ่การน�าเสนอข่าวท่ีลกึซบัซ้อนต้องมแีหล่งข่าวท่ีดี	ต้องมี
แหล่งข่าวเยอะและหลากหลายวงการ	จะท�าให้การน�าเสนอจะดี
ในสายตาของคนทั่วๆ	ไปได้”
	 ด้าน	“บุศรินทร์	วรสมิทธิ์”	นักข่าวสาวรุ่นใหม่ค่าย
พีพีทีวีเอชดี	บอกเล่าจากประสบการณ์ข่าวในวงการ	4	ปี	ถึงการ
แข่งขันของนักข่าวภาคสนามว่า	 มันไม่ได้หายไปแต่ไม่ได้ขยาย
วงคนที่ท�าเท่าที่ควร	เหมือนคนที่ท�าข่าวเจาะก็จะท�าข่าวเจาะอยู่
ตลอด	แต่ยคุน้ีจ�านวนคนท่ีเคยท�าข่าวรทีูนขยบัไปท�าข่าวซฟีน่าจะ
ลดน้อยลง	ท�าให้ข่าวซีฟยังจ�ากัดเฉพาะนักข่าวที่เคยได้ท�า	ส่วน

การท�าการบ้านของนักข่าวยังอยู่ที่ตัวนักข่าวแต่ละคน	และ
ไม่คิดว่าไม่เลวร้ายถึงกับไม่ท�าการบ้านเลย	 เพราะยังเชื่อ
ลึกๆ	 ว่าเมื่อถึงจุดหน่ึงนักข่าวทุกคนต้องท�าการบ้านเพราะ
ถ้าไม่ท�าการบ้านก็จะไม่รู้เรื่อง
	 “ส่ิงท่ีส่ือควรท�าเพื่อแตกต่างจากคนเสพข่าวคือ
เรื่องความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งสื่อปัจจุบันก็ยังท�าไม่ได้	 แต่ไม่ได้
หมายความว่าทุกคนไม่น่าเชื่อถือ	 แต่บางครั้งไม่ได้เกิด
กระบวนการจากสิง่ท่ีเรยีนรูถู้กน�ามาใช้	เพราะความเรว็ท�าให้
ทุกอย่างหายไปหมด	 สื่อก็กลายเป็นว่ามีกระบวนการคิดไม่
ต่างจากผู้ส่งสารปกติ”
	 “บุศรินทร์”	มองว่า	นักข่าวส่วนใหญ่กลุ่มหนึ่งยังคิด
ว่าการใช้ข้อความในไลน์	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์เป็นข่าวได้	แต่
ก็ไม่ได้เกิดการรีเช็กประเด็นตามมา	 หรืออาจจะต้องการ
ความเรว็จากข้อมลูน้ันโดยไม่เชก็แล้ว	ก็รบีปล่อยข่าวออกไป
ก่อน	หนักข้อแค่สเตตสันักวิชาการก็เอามาเป็นข่าวได้	ก็เป็น
จุดอ่อนของนักข่าวตรงน้ี	 ถึงแม้แหล่งข่าวบางคนจะให้ข่าว
ทั้งเฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	หรือไลน์	เพื่อเลี่ยงที่จะตอบค�าถามนัก
ข่าว	แต่นักข่าวก็ต้องพยายามรเีชก็ถึงแม้แหล่งข่าวคนน้ันจะ
ไม่ให้ความร่วมมอื	เพือ่ไม่ท�าให้เราถูกตกเป็นเครือ่งมอื			อกี
อย่างเมื่อเป็นทีวีดิจิทัล	 หากแหล่งข่าวโพสต์อะไร	 ทุกสื่อก็
ต้องเล่นข่าวน้ันไว้ก่อน	ท�าให้หน้าท่ีของนกัข่าวถูกลดบทบาท
ลง	แหล่งข่าวก็ใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์ไปด้วย	แต่มันก็
จะสวนทางกับบทบาทของสื่ออย่างที่ควรจะเป็น
	 “บุศรินทร์”	 ทิ้งท้ายสถานการณ์ในสื่อมวลชนว่า	 ใน
ตอนน้ี	 เหมือนทุกคนต้องการดึงเรตติ้งคนดู	 ต้องท�าข่าวท่ี
เรว็	ต้องท�าข่าวท่ีฮือฮาท่ีสดุเพือ่จะดงึคนดูมาก่อน	ส่วนข่าวท่ี
ลึกที่สุดในประเด็นนั้นๆ	ยังคิดว่าจะเกิดหลังจากนี้	แต่ไม่ใช่
ช่วงนี้ในมุมของธุรกิจสื่อ	ก็เลยเลือกวิธีการดึงคนจากเรื่องที่
ฮือฮา		เพราะการประมูลทีวีดิจทัิลท่ีผ่านมาใช้เงินสงูเจ้าของ
ธุรกิจสื่อยังไม่คิดว่าเป็นจุดแข็งในตอนนี้	 เหมือนทุกคนต้อง
การดึงเรตติ้งคนดู	ต้องท�าข่าวที่เร็ว	ต้องท�าข่าวที่ฮือฮาที่สุด
เพื่อจะดึงคนดูมาก่อน
	 “เคยคุยกับคนอื่นท่ีเป็นนักข่าวท่ีอยู่ประจ�าท�าข่าวท่ี
นั้นมานานๆ	หรือว่าคนที่เคยท�างานดีๆ	แล้วหายไป	เห็นว่า
ทุกคนก็เกิดจากภาวะแบบนี้ท้ังหมด	 เรียกว่าเกิดจากความ
เคยชินแล้วท�าให้ตัวเองหายไป	ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเอง	หรือ
ท�าให้ตัวเองฉีกออกไป	 ความจ�าเจจะท�าให้เราแย่ลง	 บาง
ครั้งมองว่าบางออฟฟิศก็มีส่วน	 ที่ไม่อยากให้นักข่าวประจ�า
ท�าข่าวซีฟ	คืออยากให้ท�าข่าวรูทีนส่งๆ	มา	ก็เลยเป็นปัจจัย
ท�าให้ปรากฏการณ์แข่งขันน้อยลง”
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สมรภูมิข่าวอาชญากรรม

ในยุคดิจิทัล
โดย...	มานพ	ทิพย์โอสถ

	 ข่าวอาชญากรรมมีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของผู้คน
ในสังคมมานานช้า	 และด้วยวัฒนธรรมปากต่อปาก	 ท�าให้
ข่าวอาชญากรรมยดึพืน้ท่ีสือ่ในสงัคมไทยมาตลอดระยะเวลา
หลายสิบปี
	 แม้รูปแบบจะเปล่ียนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยของ
ผู้คน	 แต่จะเห็นได้ว่าเน้ือหาความรุนแรงไม่ได้หยุดหย่อน
ลงไปเท่าไหร่	 ประการหน่ึงก็เห็นจะเป็นเพราะว่า	 ข่าว
อาชญากรรมเป็นที่สนอกสนใจของผู้คนไม่น้อย		และในยุค
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโยยี	 ก็เกิด
ความเปลีย่นแปลงในกระบวนการผลติข่าวอาชญากรรมมาก
ขึน้เป็นล�าดับ	และในการเปลีย่นแปลงน้ัน	ย่อมมท้ัีงผลดีและ
ผลเสยีในการรายงานข่าวอาชญากรรม	และท่ีมาของข่าวสาร
ก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน
	 สุพัฒนา	บุญธรรม	เหยี่ยวข่าวสาวจากส�านักข่าว
ไอเอ็นเอ็น	 บอกว่า	 ในแวดวงข่าวอาชญากรรมหากย้อนไป
เมื่อสักช่วงระยะกว่า	10	ปีก่อน	ที่เข้ามาเป็นนักข่าวใหม่ๆ	
คือ	 อยู่สายงานวิทยุ	 ก็จะเน้นความสด	ความเร็ว	 ลงพื้นที่
ทันที	ที่เกิดสถานการณ์	รายงานกันสดๆ	เห็นอะไรบรรยาย
ไปก่อน	 ได้รายละเอียดมาแล้ว	 ก็ต้องเขียนข่าวให้คนฟัง
เข้าใจ
	 “สมยัก่อน	โลกอนิเทอร์เนต็มนัไม่ได้เคลือ่นท่ีตดิตาม
ตัวเราได้เหมือนสมัยนี้ก็คือ	 เราไม่ได้มีสมาร์ทโฟนทันสมัย
เหมือนตอนน้ี	 ข้อมูลต่างๆ	 เราก็จะไม่สามารถหาได้หรือ	
สั่งได้ดังใจ	ให้มันมาอยู่ในมือของเรา	เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
เก็บรายละเอยีดทุกอย่างให้ได้ครบถ้วน	ถูกต้อง	อย่างเช่นชือ่
หน่วยงานเฉพาะ	ยศ	ต�าแหน่ง	หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆ	ก็ต้อง	
โทรถามข้างในกอง	บ.ก.ก่อนรายงานข่าว	ว่ามนัถูกต้องไหม”	
	 แต่พอเริ่มขยับมาท�าข่าวอีกส�านักหน่ึง	 ช่วงแรกยัง
คงเป็นข่าววิทยุ	แต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือข่าว	SMS	ที่เน้นความ
ไวมากบางครั้งรีบส่งข่าวเกินไปจนท�าให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อมูลได้	 แต่เน้ือหาของข่าวท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
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ก็จะถูกน�าเสนอผ่านเว็บไซต์อีกที	 ก็จะเพิ่มเรื่องของการถ่าย
ภาพเข้ามา	 มือถือท่ีถ่ายภาพได้ในยุคน้ันเริ่มเข้ามาให้ใช้งาน
ในการส่งภาพได้แต่ก็ยังไม่ทันสมัยเท่าไหร่
	 ส่วนความยากง่ายของการท�าข่าว	จากอดตี	ถึงปัจจบัุน	
เธอบอกว่ามองได้	2	มิติ	คือ	ความสะดวก	รวดเร็วของการ
พมิพ์ข่าวส่งข่าว	หลงัจากสมัภาษณ์แหล่งข่าวเสรจ็	มนัสะดวก
ขึ้นมากเราไม่ต้องพกโน้ตบ๊กเครื่องโตๆ	 เหมือนเมื่อก่อน	
เพราะตอนน้ีสมาร์ทโฟน	เข้ามาท�าให้เรา	สะดวกในการท�างาน
มากขึ้นอันนี้ถือเป็นข้อดีได้ทั้งส่งงานส่งภาพ	ส่งคลิปข่าว	คือ	
เรียกได้ว่า	 มือถือเครื่องเดียวไปรายงานข่าวได้ทั่วโลก	 เขียน
ข่าว	ถ่ายคลิปตัดต่อคลิป	ลงเสียง	เป็นนักข่าวแบ็คแพ็ก	ซึ่ง
ต่อไปในอนาคต	 	 มองว่านักข่าวแบ็คแพ็คจะเยอะขึ้นเพราะ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท	 ไม่ต้องส่งไปเป็นทีม	 2-3	 คน	
ให้สิ้นเปลืองแค่คนเดียวก็จัดการงานข่าวได้เบ็ดเสร็จ
	 สุพัฒนา	 หรือ	 “น�้า”	 ของเพื่อนร่วมวิชาชีพชี้ถึงสิ่งท่ี
เปลีย่นแปลงและดูเหมอืนว่าจะไม่เป็นผลดต่ีอวงการวชิาชพีว่า	
ในมิติของสไตล์การเขียนข่าวเฉพาะตัวของคนคนนั้น	หายไป	
เพราะเมือ่มนัง่ายต่อการแชร์	ส่งต่อข้อมลูข่าวสาร	ผ่านสมาร์ท
โฟน	นักข่าวในปัจจบัุน	เท่าท่ีเห็น	ก็จะไม่ค่อยเขยีนข่าวกันเอง	
แม้ว่าจะลงพื้นที่ไปพร้อมๆ	กัน	ในหลายส�านักข่าว	ทั้งทีวี	สิ่ง
พิมพ์	ลองตามหาอ่านดูได้	เนื้อหาจะคล้ายๆ	กันแตกต่างกัน
ที่พาดหัว
	 “มีคนพิมพ์คนหนึ่ง	คนอื่นๆ	ก็จะไม่ค่อยพิมพ์ข่าว	จะ
รอขอข่าวเพือ่น�าไปปรบัแต่ง	ซึง่เนือ้หาก็ไม่ได้ต่างกันมากมาย	
และท่ีเลวร้ายกว่านั้น	 บางคน	 ก็อบปี้ไปท้ังดุ้นไม่แตกต่าง		
บางทีไม่ตรวจสอบด้วยซ�้า	ค�าผิด	ค�าถูก	ก็อบปี้รวมไปหมด”	
เธอชี้ให้เห็นจุดที่คนในวงการหรือแม้กระทั่งคนนอกวงการสื่อ
เองก็มองเห็น	
	 สุพัฒนาบอกว่า	สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นการท�างาน	
ท่ีแตกต่างไปจากอดีต	ของนักข่าว	ท่ีพฤตกิรรมเปลีย่นไป	ตาม
เทคโนโลยทัีนสมยัท่ีมนัเข้ามาในชวิีตการท�างาน	ขณะท่ีความ
ยากง่ายของการท�าข่าวในปัจจุบัน	 มองว่าท�าข่าวง่ายขึ้นกว่า
เมื่อก่อน	เพราะเทคโนโลยีมันย่อโลกเราให้เล็กลงกว่าเดิม	จะ
สืบค้นอะไร	ก็สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต	หากคิดจะตาม
ประเด็นอะไรท่ีมันเป็นประโยชน์	 สามารถลองไปหาไกด์ไลน	์
หรือประเด็นได้จากโซเชียล	หรือเว็บเพจ	เฟซบุ๊ก	ต่างๆ	จะมี
ข้อมลูให้เราน�ามากลัน่กรอง	และต่อยอด	ท้ังน้ีท้ังน้ันเราก็ต้อง
เชก็ข้อมลูให้รอบคอบ	รอบด้าน	ก่อนเสมอว่า	เรือ่งท่ีเราพบเจอ
ในโลกโซเชียลมันจริงไหมมันกล่าวหาบุคคล	ในกระแสสังคม
ฝ่ายเดียวไหม		อันนี้ก็ต้องระวัง	เพราะหากใครอยากจะแกล้ง

กันให้เสยีชือ่	ก็สามารถท�าได้เพยีงแค่ปลายน้ิว		เราในฐานะสือ่	
ก็ต้องไม่ลืมหลักการท�างาน	คือต้องรอบคอบ	รอบด้านข้อมูล
ครบ	และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เป็นประเด็นปัญหาได้ชี้แจง	
	 นกัข่าวอาชญากรรมผู้คลกุคลกัีบวงการข่าวมานานกว่า	
10	ปี	ยอมรบัว่า	การท�าการบ้านของนกัข่าวหายไป	เพราะเมือ่
ก่อน	 เวลาจะไปท�าข่าวอะไรก็แล้วแต่	 เราต้องหาข้อมูลแล้ว
ข้อมูลอีก	ทั้งจากอินเทอร์เน็ต	โทรศัพท์ถามข้อมูล	เช็กข้อมูล	
เพราะบางครั้งเราหยุดงานไปหลายวัน	 พอกลับมาได้รับมอบ
หมายให้ไปติดตามคดี	 เราก็ต้องรู้ภูมิหลังของคดีท่ีมา	 ท่ีไป	
และความคืบหน้าล่าสุดว่า	ทิศทางข่าวมันไปทางไหน		เพื่อที่
เราจะสามารถไปตามต่อได้	แบบถามแหล่งข่าวได้	 ให้มันคืบ
หน้าไปกว่าท่ีคดมีนัเป็นอยู	่และจะได้ไม่ถูกแหล่งข่าวต�าหนิว่า
ก็พูดไปแล้ว	ไม่ท�าการบ้าน		
	 “ตอนนี้	อย่างที่รู้ว่ามันแชร์ข่าวกันได้ง่าย	เขาคงคิดว่า	
ไม่ต้องอ่านก็ได้	 เดี๋ยวลงพื้นที่ก็รู้เอง	 ซึ่งมันก็ไม่ใช่ละ	 ซึ่งก็มี
การสอน	บอกต่อกันมา	รุ่นต่อรุ่น		และย�้าอยู่เสมอว่า		การ
ท�าการบ้านของนักข่าวเป็นสิ่งส�าคัญ	จะพัฒนาตัวเองได้ก็เริ่ม
จากการท�าการบ้านในงานข่าว		รู้เขา	รู้เรานี่แหละ”	
	 ในแง่ของเน้ือหา	 สุพัฒนาบอกว่า	 ไม่ได้ตายไปไหน	
แต่ถูกพัฒนาขึ้น	 เพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับยุค	กับเหตุการณ์	
ปัจจบัุนมากกว่า	ยกตวัอย่างเช่น	เมือ่ก่อน	ย้อนไปสกั	15-20	ปี	
นักข่าวที่เก่งๆ	เขาจะเน้นข่าวเจาะ	ข่าวซีฟฯ	เน้นการแข่งขัน
กัน	เพือ่ให้เกิดความแตกต่าง	และความเป็นตวัตนเฉพาะ	ตาม
นโยบายของแต่ละสื่อ	ซ่ึงคนท่ีได้ประโยชน์ก็คือผู้บริโภคสื่อ
แต่มาในยุคน้ี	 ท่ีเป็นยุคของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
มาก	การท�าข่าวเจาะก็เริ่มหามันจากสิ่งใกล้ตัว	ดูข้อมูล	แล้ว
ตามประเด็นต่อ	นัดแหล่งข่าวสัมภาษณ์	หรือสอบถามข้อมูล
ประกอบเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 มันก็สามารถหยิบจับ
มาใช้ประโยชน์ได้หมด	 เพราะปัจจุบัน	 อย่างท่ีรู้การแข่งขัน
ของสื่อสมัยน้ีสูงมาก	 เพราะฉะน้ัน	 ความเข้มข้นของเนื้อหา
ข่าว	ที่ต้องท�าออกมาให้ดึงดูดคนดูให้ติดตามเราก็ส�าคัญ	ถ้า
เราย�่าคอนเทนต์	ข่าวอยู่กับที่ไม่พัฒนา	แน่นอนว่า	คนบริโภค
ข่าวต้องเบ่ือแน่นอน	ดงัน้ันมันอยูท่ี่ว่าใครจะจบักระแสโซเชยีล
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการข่าว	 มากน้อยแค่
ไหนนั่นเอง
	 ในความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	เธอมองว่า	อยู่ที่
มมุมองของคนท่ีน�าไปใช้ประโยชน์มากกว่า		ส่วนตวัเรามองว่า	
โซเชยีลมเีดยีมนัมปีระโยชน์มากๆ	ส�าหรบัการท�างาน	เรือ่งราว
หลากหลาย	ที่เป็นข่าวและสามารถช่วยเหลือ	เกื้อกูลกัน	เกิด
สิง่ดีๆ	ต่อกันมนัก็เกิดขึน้จากกระแสโซเชยีลมเีดีย	เราสามารถ
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น�ามันมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ	ถ้าจับทางถูกและใช้เป ็น	
“แต่ก็ต้องยอมรับว่า	โซเชียลมีเดียท�าให้นักข่าวบางคนขาดการ
กระตือรือร้น	ไปบ้างก็มี	อย่างเช่น	ไม่ออกไปท�างานหรือไม่ว่าง
ก็จะโทร.ขอเพื่อนหรือไลน์	หากัน	ขอข่าวขอคลิปหน่อย	เพราะ
สามารถส่งผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ง่ายดาย	ก็มีให้เห็นอยู่	มัน
ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วย
	 สพุฒันาบอกว่า	นักข่าวต้องมใีจรกัในงานข่าว	ถ้ามใีจมา
ทางด้านนี้	อะไรก็ต้องตามมา	การท�าการบ้านก่อนลงสนาม	ย�้า
ว่ามีความส�าคัญมาก	 และนักข่าวใหม่ๆ	 ท่ีเพ่ิงเข้ามาท�างาน	
สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเขียนข่าวด้วยตัวของตัวเอง	ห้ามลอก
ข่าว	ห้ามแชร์ข่าว	ขอคนอืน่มามนัเป็นการฝึกทักษะในการเรยีบ
เรียงและเพื่อให้ข่าวของเรามีมุมมองท่ีแตกต่างจากท่ีอื่น	 และ
ต้องเกิดความน่าสนใจ
	 สิ่งที่อยากบอกผ่าน	ไปยังนักข่าวยุคนี้	คือ	การให้เกียรติ
แหล่งข่าวและเพือ่นร่วมวิชาชพี	ในยคุนี	้ดูเหมอืนสือ่จะถูกต่อว่า	
จากสังคมหลายอย่างเกี่ยวกับการท�าหน้าที่	นั่นเป็นเพราะ	การ
แสดงออกของเรา	เอง	ฉะนั้น	การให้เกียรติกันและกัน	และมี
สมัมาคารวะ	รูก้าลเทศะ	ก็เป็นสิง่ส�าคัญท่ีเราต้องจดจ�าไปใช้ใน
ทุกครั้งของการท�างาน

	 ขณะที่	ชนาธิป	กฤษณสุวรรณ	เหยี่ยวข่าวระดับมือ
รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
	 ผู ้คร�่าหวอดในวงการข ่าวสืบสวนสอบสวนคดี
อาชญากรรมมานานกว่า	 20	 ปี	 บอกว่า	 กระบวนการท�า
ข่าวตัง้แต่อดตีจนปัจจบุนัไม่ต่างกันมาก	เช่นเดยีวกับต�ารวจ
นักสืบ	กระบวนการหาข่าวเริ่มต้นตามทฤษฎีโบราณ	ความ
อยากรู้อยากเห็น	 แยกแยะวิเคราะห์ข้อมูล	 ตามสัมภาษณ์
แหล่งข่าว	 แต่ท่ีเปลี่ยนไปคือ	 เทคโนโลยีท่ีเข้ามามากขึ้น	
เริ่มจากโทรศัพท์มือถือท่ีนักข่าวสามารถตามหาข้อมูลจาก
แหล่งข่าวง่ายขึ้น	 การสืบค้นข้อมูลเก่าจากฐานข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น	สะดวกและรวดเร็วกว่ายุคเก่าเยอะ	ที่
บางทีต้องไปหาแฟ้มข่าวในห้องสมดุ	ในหอสมดุแห่งชาตเิสยี
เวลาเป็นวันๆ
	 อย่างท่ีเกริน่ไว้ตอนแรก	ปัจจบัุนการสือ่สารเปิดกว้าง
มากขึ้น	 การเข้าถึงแหล่งข่าวและข้อมูลง่ายขึ้น	 อุปสรรค	
เช่น	แหล่งข่าวจะปิดข่าวท�าล�าบาก	โลกของคนข่าวเปลี่ยน
ไป	นักข่าวพลเมอืง	ถือโทรศพัท์มอืถืออนัเดยีวก็เป็นนกัข่าว
ได้แล้ว	มุมข่าวสารพัดถึงเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก	บางครั้งเก่ง
กว่านักข่าวมืออาชีพด้วยซ�้า
	 นักข่าวสมัยก่อน	ทุกเช้าต้องมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์	
ตามประเด็นก่อนหัวหน้าข่าว	 หรือบรรณาธิการสั่งด้วย
ซ�้า	 ต้องมาดูว่า	 สังกัดเรามีข่าวอะไร	 ไม่มีข่าวอะไร	 และ
ควรจะตามประเด็นอะไรต่อ	ก�าหนดแผนว่าจะต้องไปตาม
จากใคร	 ผิดกับปัจจุบัน	 ตื่นเช้ามาก็มีคนทีวีเล่าข่าวให้ฟัง	
รายการวิทยุช่วยน�าเสนออ่านประเด็นข่าวให้	สื่อออนไลน์มี
ข่าวเตม็ไปหมด	แต่นกัข่าวบางคนเลอืกท่ีจะไม่หยบิเก็บเข้า
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ตวัเป็นการบ้านเพือ่ไปแตกประเดน็	เวลาถามแหล่งข่าวแต่ละครัง้
ถึงปล่อยไก่	ถูกตอกกลับมาเสมอ
	 ส่วนท่ีบอกว่าคอนเทนต์ของนักข่าวในยุคน้ีตายไปหรือยัง	
มันไม่น่าจะตายนะ	 อยู่ท่ีใครจะสนใจไขว่คว้า	 กระตือรือร้นจะ
ตั้งประเด็น	 ท้ังนี้ท้ังน้ันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ข่าวของแต่ละคน
มากกว่า	รุน่พีไ่ม่สอนรุน่น้อง	เพราะรุน่พีไ่ม่ได้รบัการถ่ายทอดจาก
รุน่พีอ่กีรุน่กลายเป็นเบ้าหลอมท่ีผิดเพีย้น	ขาดประสบการณ์	ขาด
ความสามารถลงเวทีท�าข่าว	 ความหนักแน่นในคอนเทนต์เลยดู
เหมอืนขาดหายไปด้วย	จะต้องแก้ไขอย่างไรหรอื	อนัน้ีคิดว่า	อาจ
ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของหัวหน้า	 และความกระตือรือร้น
ของคนข่าวในสนามเองด้วย
	 ส�าหรับโซเชียลมีเดีย	ชนาธิป	หรือ	“โต้ง”	บอกว่า	เป็นสิ่ง
ท่ีช่วยกระตุน้ได้เยอะ	ท�าให้เห็นมมุมองกว้างมากขึน้	ไกลมากขึน้	
อยูท่ี่ว่านักข่าวจะขวนขวายมนัหรอืไม่	บางทีกลายเป็นภาพชาชนิ	
จนดูเฉือ่ยชา	ขาดความกระตอืรอืร้นก็ม	ีเรยีกได้ว่า	“ดาบสองคม”	
และใน	ยุคสมัยมันเปลี่ยนไป	ระบบอ�านาจนายทุนเข้ามาครอบง�า
จติวิญญาณของคนข่าว	เป็นการแข่งขนัเชงิธรุกิจมากกว่า	จนนัก
ข่าวภา คสนามหลายคนหมดไฟท่ีจะแข่งขันหาข่าวชิงประเด็น
กันเอง 	 กลัวถูกเพื่อนต�าหนิ	 ขณะท่ีตัวเองก็กลัวพลาดถูกเพื่อน
เจาะข่าวได้ประเดน็เหนือกว่า	เพราะขาดความขยนั	กระตอืรอืร้น	
สดุท้ายก็เฮโลตามกันไป	แต่ละฉบบั	แต่ละช่องสือ่	ข่าวถึงเหมอืน
กันหมด	แทบเป็นสคริปต์เดียวกัน	ขี้เกียจแม้กระทั่งจะรีไรต์	ผิด
ก็ผิดเ หมือนกันหมด	 ผู้บริโภคเลือกจะหยิบสังกัดได้ก็ไม่ต่างกัน	
เพราะวิญญาณของนักข่าวภาคสนามมันไม่มี

	 “	ตรงน้ีส�าคัญมาก	ขึน้อยูกั่บมมุมองของนักข่าวแต่ละคน	
ข้อมลูในโซเชยีลสามารถแตกประเด็นเป็นข่าวรายวันได้สบาย	
ผมเข้ามาอยู่ในกองบรรณาธิการแล้วยังเคยน�าข้อมูลภาพข่าว
ท่ี แชร์จากหน้าเฟซบุ๊กของต�ารวจคนหนึ่งประกาศหาเบาะแส
ชายต้องสงสัยท�าร้ายชิงทรัพย์ผู้หญิงกลางเมือง”	ชนาธิปเผย
แง่มุมที่ส�าคัญของโลกเที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี
	 เข าบอ กว่า	 สิ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคมออนไลน์	 มองยังไง
ก็เ ป็น ข่าวถึงเริ่มกระบวนการสืบเสาะข้อมูล	 ถึงรู้ว่าเหยื่อถูก
คนร้าย ชิงทรัพย์หลังกดเงินเอทีเอ็มกลางวันแสกๆ	 แถมเป็น
ลกูสาวของอดตีรฐัมนตรช่ีวยกระทรวงหน่ึงด้วย	นักข่าวรุน่น้อง
อกีคนหยบิประเด็นพีส่าวนักศกึษาคนหนึง่โพสต์รปูน้องสาวขอ
ความเป็นธรรมท่ีถูกฆ่าตาย	แต่ตอนนัน้ไม่เป็นข่าว	นักข่าวคน
น้ันขยายข้อมลูตดิต่อทางเฟซบุก๊	ได้เบอร์คุยรายละเอยีดน�าไป
สูก่ระบวนการข่าวกระตุน้ต�ารวจกระท่ังสามารถจบักุมฆาตกร
ได้ส�าเรจ็	น่ีคือตวัอย่างในการใช้โซเชยีลให้เป็นประโยชน์	ไม่ใช่
มองโทษ	หรือนั่งอ่านแล้วนิ่งเฉย
	 ชนาธิปย้อนอดีตว่า		การผ่องถ่ายยุคของคนข่าว	ตั้งแต่
เริ่ ม ต้ นยังไม่มีเครื่องพิมพ์ดีด	 ใช้โทรศัพท์สาธารณะเล่าข่าว	
ผ่านสู่ยุคสงครามมือถือ	ไปจนถึงโลกดิจิทัลได้ปัจจุบัน	
	 “วิญญาณของความเป็นนักข่าวแทบไม่แตกต่าง	เพียง
แต่ประสบการณ์และจิตใต้ส�านึกของแต่ละบุคคลจะกวาดเอา
มาโดดเด่นในสนามข่าวเหมือนรุ่นเก่าๆ	ท�าได้หรือไม่	อันนี้
ตอบยากนะ	ใครเก่งหรือไม่เก่งวัดกันที่ผลงาน	ในวงการข่าว
รู้กันดีอยู่แล้ว	ผมเชื่อแบบนั้น”	
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ความถูกต้อง

รับผิดชอบ 

จุดยืนสนามข่าวเศรษฐกิจ

โดย...	สมพิศ	ศรีนาค

	 โบ๊ ท 	 ห รือ	 นายโศณภัทร	 พรมทอง	 ผู้สื่อข่าวประจ�า
ท�าเ นี ยบ รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จาก
หนังสือพิมพ์มติชน	มองว่า	กระบวน	การท�าข่าวในอดีตและ
ในปัจจบัุนยังคงเหมือนเดมิ	คือ	การตัง้ค�าถามในประเดน็ต่างๆ	
แทนคนในสงัคมและสมัภาษณ์แหล่งข่าว	การหาข้อมลูเพิม่เตมิ
จากแหล่งข่าวท่ีเชือ่ถือได้	รวมท้ังวิธกีารเขยีนข่าว	แต่ท่ีแตกต่าง
กันคือ เครื่องมือและช่องทางที่ใช้ในการหาข้อมูลและส่งข่าวที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
	 ส่วนตัวคิดว่า		ในอดีตท�าข่าวยากกว่ามาก	 เพราะสิ่ง
อ�านวยความสะดวกนักข่าวสมยัน้ันยงัมไีม่มากเท่าสมยัน้ี	ตัง้แต่
อุปกรณ์ในการรายงานข่าว	จนไปถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูล		โดย
สมัยนี้ เร ามีทั้งอินเทอร์เน็ต	 คอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์มือถือ	 ที่
สามารถค้นหาข้อมลู	เก็บชือ่-เบอร์โทร.แหล่งข่าว	อ่านข่าวย้อน
หลัง	ถ่ายภาพเก็บเอกสาร	หรือแม้แต่พิมพ์ข่าวได้เพียงแค่พก
โทรศั พ ท์มือถือเครื่องเดียว	 แตกต่างจากสมัยก่อนเวลาจะส่ง
ข่าวต้ องอาศัยกระบวนการหลายขั้นตอน	ตั้งแต่การโทรศัพท์
ตู้หยอดเหรียญส่งข่าว	การใช้แฟกซ์	เป็นต้น	อีกทั้งเวลาจะขอ
ข้อมลูหรอืตดิต่อสมัภาษณ์แหล่งข่าวในสมยันีก็้ง่ายกว่า	เพราะ
มช่ีองทางการตดิต่อสือ่สารท่ีมากขึน้	ตัง้แต่อเีมล	โทรศัพท์	ไลน์	
โดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องไปเฝ้าตามสถานท่ีท�างานของแหล่งข่าวนัน้
“การท�าการบ้าน”	ของนักข่าวหายไปเพราะอะไร?		ส่วนหนึ่ง
น่าจะหายไปเพราะความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล	จะ
เห็นว่าปัจจบัุนการเข้าถึงข้อมลูผ่านโทรศพัท์มอืถือง่ายมาก	เรา
สามารถค้ นข้ อ มูลเก่าๆ	 หรือข่าวเก่าๆ	 ดูได้ในเวลานั้นทันที	
ท�าให้นักข่าวเกิดความเคยชนิกับความสะดวกสบาย	และตดัสนิ
ใจที่จะท�าการบ้านหน้างาน
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	 โบ๊ทยืนยันว่า	คอนเทนต์ของนักข่าวในยุคนี้ยังไม่ได้ตาย	
แถมยงัมแีนวโน้มมากขึน้ด้วยซ�า้ตามยุคดิจทัิล	โดยทุกวันน้ีเรายงั
เห็นการปล่อยข่าวลือต่างๆ	มากมาย		จากทั้งนักข่าวเอง	หรือ
แม้กระทั่งแหล่งข่าวที่ต้องการให้มีข่าวเกิดขึ้น	โดยบางครั้งอาจ
ไม่ใช่ข้อมลูท่ีถูกต้อง		แต่แหล่งข่าวต้องการให้เกิดข่าวเพยีงสร้าง
สถานการณ์ใ นสั ง คม	 ยิ่งโดยเฉพาะสมัยนี้ที่มีเครื่องมือสื่อสาร
หลายช่องทาง	และกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วย	ยิ่งท�าให้
สังคมต้องระวังการเสพข้อมูลอย่างถูกต้อง
	 “ผมคิดว่า	การท่ีมโีซเชยีลมเีดียเป็นดาบสองคมให้นักข่าว		
คือท�าให้สือ่มข่ีาวในหลากหลายแง่มมุแต่ขาดความกระตอืรอืร้น
ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน		เพราะต้องเข้าใจว่า		โซเชียลมีเดีย	ถือ
เป็นเครือ่งมอืท่ีทุกคนสามารถใช้งานได้หมด	หรอืในบางครัง้	บาง
สถานการณ์	ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้ทั้งสิ้น	เพียงแค่เขียน
เล่าเหตกุารณ์ท่ีเจอมา	และถ่ายคลปิวิดีโอโพสต์เรือ่งราวลงโซเชยีล
มีเดีย		แล้วหากเรื่องราวหรือข่าวนั้นกลายเป็นเรื่องน่าสนใจของ
สงัคมขึน้มา	สือ่สามารถใช้เรือ่งน้ันมาเผยแพร่เป็นข่าวได้เลย	แต่
ขณะเดียวกันกท็�าให้สื่อเองขาดความกระตือรือร้นในการหาข่าว
ด้วยตัวเองและข าดความรับผิดชอบในการตรวจสอบที่มาของ
ข่าวจากโซเชียลมีเดียเช่นกัน”		
	 เหตุใดการแ ข่ ง ขั นของนักข่าวถึงน้อยลง	 และข่าวเจาะ
ท�าได้น้อยลง?	โบ๊ทมองว่า	ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการท�างานข่าว
แบบเกาะกันเป็นกลุ่ม	โดยในสนามข่าวปัจจุบันนิยมท�างานร่วม
กันเป็นกลุม่ใหญ่ๆ	เพือ่ให้งานข่าวเสรจ็เรว็ขึน้	ดงัน้ันการท�างาน
กลุ่มก็ย่อมท�าใ ห้ ก ารแข่งขันน้อยลง	 รวมทั้งเรื่องของความเป็น
มิตร	บางคนกลัวจะบาดหมางกันกับเพื่อน	หากข่าวนี้เรามีแต่
ข่าวนี้เพื่อนไม่มี	หรือท�าเพื่อนตกข่าวจนถูกหัวหน้าต่อว่า
	 “ขณะเดียวกัน	 ด้ ว ย ความที่สื่อเกือบทุกกระแสให้ความ
ส�าคัญกับข่าวท่ีขายได้หรอืคิดในแง่เชงิธรุกิจมากกว่าการท�าข่าว
เพื่อสังคม	ดังนั้นนโยบายจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง	จึงเน้นให้นัก
ข่าวตามข่าวที่อยู่ ในกระแสทั่วไปของสังคมมากกว่าที่จะท�าข่าว
เจาะเชิงลึก	ซึ่งอาศัยทั้งคน	เวลา	และบางครั้งสังคมไม่ให้ความ
สนใจมากเท่ากับข่าวกระแสหลัก”
	 นักข่าวควรจะใช้โซเชยีลมเีดยีให้เป็นประโยชน์ต่อการท�า
ข่าวสบืสวน-ข่าวเจาะ	ใช้ในการค้นหาข้อมลู		หรอือ่านข่าวเก่าๆ	
เพื่อช่วยต่อยอดความรู้	และเปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบันที่
เกิดขึ้น	 ใช้เป็น ช่ อ งทางในการสืบค้นข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์	
รวมทั้งการโต้ตอบกับแหล่งข่าวและประชาชนเพื่อหาข้อเท็จจริง
	 แต่สิ่งที่ส�าคัญคนเป็นนักข่าวควรยึดถือแบบอย่างนักข่าว
รุ่นก่อนที่สั่งสอ น กั นมา	 คือ	 การรับผิดชอบต่อสังคม	 	 คิดใน
แง่การท�าข่าวเพื่อให้ประชาชน	และชาติเกิดความพัฒนา	การ

ท�าการบ้าน	 รู้จักหาความรู้	 ตั้งค�าถามก่อนที่จะสัมภาษณ์
แหล่งข่าวเพื่อให้ได้ข่าวเชิงคุณภาพ
	 ด้าน	วสวัตติ์		โอดทวี	ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	
เล่าว่าตั้งแต่เริ่ม ต้ น เข้ามาท�างานวิชาชีพสื่อสารมวลชนเมื่อ
ประมาณ	8-9	ปีท่ีแล้ว	ตลอดช่วงระยะเวลาก็ได้รบัความโชค
ดีอยู่	2	เรื่องด้วยกัน	เรื่องแรก...หลังจากผ่านช่วงฝึกงานกับ
หนังสือพิมพ์เล็กๆ	ฉบับหนึ่ง	จนในที่สุดก็ได้เข้ามาท�างาน
เป็นผู้สื่อข่าว	โดยถูกให้ไปประจ�าสายเศรษฐกิจ	ที่กระทรวง
คมนาคม	ในช่วงน้ันกระทรวงคมนาคมมเีรือ่งร้อนๆอยูห่ลาย
เรื่อง	และก�าลังตกอยู่ในความสนใจของคนจ�านวนมากโดย
เฉพาะโครงการจัดหารถเ ม ล์ เอ็นจีวี	 6,000	 คัน	 จึงท�าให้
การท�างานในช่วงแรกนั้ น 	 ต้องคลุกคลีอยู่กับข่าวน้ีอยู่เป็น
ประจ�า	เรยีกได้ว่าหายใจออกมาเป็นรถเมล์เอน็จวีีเลยทีเดยีว 
	 “กระบวนการท�างานในช่วง เ ว ล านั้น	 ด้วยความท่ี
เป็นเด็กจบมาใหม่และไม่ไ ด้ มีความรู้ในเรื่องท่ีว่านี้มาก่อน	
ก็จ�าเป็นต้องหาข้อมูลโครงการ	 เริ่มจากคุยกับพี่นักข่าวใน
สายเล่าถึงที่มาที่ไป	พร้อมกับหาเอกสาร	ซึ่งแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่ดีที่สุด	คือ	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงที่แม้จะ
มขีอ้มูลทีไ่ม่ใชเ่ชิงลกึ		แต่กส็ามารถรับทราบขอ้มูลโครงการ
ในขั้นต้นได้	แล้วจากนั้นจึงใช้โอกาสในช่วงของการท�าข่าว
ประชมุ	และการสัมภาษณ์ผู ้บริหารขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ(ขสมก)	ร่วมกับบรรดาพี่ๆ	นักข่าว	เพื่อ
พัฒนาความรู้		เมื่อได้รับข้อมูลความรู้มาบ้างแล้วต่อไปจึง
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เข้าสู่การต่อยอดข่าวด้วยการคิดประเด็น”
	 สิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนั้น	คือ		การหัดอ่านหนังสือพิมพ์ทุก
ฉบับ	บริเวณห้องสมุดของกระทรวงคมนาคม	ที่ทุกๆ	เช้าจะมี
หนังสือพิมพ์ทุกเล่มเสียบไม้แขวนอยู่บนชั้น	อ่านแล้วก็เปรียบ
เทียบประเด็นว่า	 แต่ละวัน เ ล่ มไหนเขียนประเด็นอะไร	 หรือ
ตกประเด็นไหน	หรืออ่านข่าวอื่นๆ	แล้วคิดว่า	 เรื่องนี้มันน่า
จะเกี่ยวข้องกัน	และก็พยายามติดต่อแหล่งข่าวเพื่อสอบถาม	
เพราะข่าวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักมาจาก	“ความสงสัย”	จนใน
ที่สุดเมื่อพบค�าตอบ	ก็สามารถเขียนออกมาเป็นข่าวได้	
	 วสวัตติ์กล่าวว่า	 การท�าอย่ า ง น้ีทุกวัน	 นอกจากการ
พัฒนาความคิดเรื่องการหาประ เ ด็ นในแต่ละวันแล้วยังถือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กั บ แ ห ล่งข่าวไปด้วยในตัว	 และ
ข่าวที่เขียนออกมานั้น	ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากค�าพูด	หรือค�า
อธิบายของแหล่งข่าวจริง		จึงท�าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ด้วยดีมาตลอด
	 ส่วนเรือ่งของข่าวลอื	ข่าวท่ีมคีวามอ่อนไหว		ข่าวจ�าพวก
นี้มักเห็นเขียนลงในหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นต้นด้วยค�าว่า	“แหล่ง
ข่าวจาก...	กล่าวว่า”	แน่นอนว่า	ข่าวในท�านองนี	้อาจมข้ีอเท็จ
จริง	หรือไม่มีเลยก็ได้	ดังนั้นกระบวนการท�างานต้องเริ่มด้วย
ด้วยการหาข้อมูลท่ีสนับสนุนว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหน	
โดยต่อยอดข่าวท่ีว่าน้ีจากการค้นหาเอกสาร	 แหล่งท่ีมา	 จน
สุดท้ายเป็นการสอบถามผู้บริหารต้นสังกัดของเรื่อง	จนได้รับ
ข้อมูลมาชุดหนึ่ง	และก็สอบถามข่าวในท�านองเดียวกันนี้กับผู้
มีส่วนได้เสียให้รอบด้าน
	 ตวัอย่างเช่น	ข่าวการล้มประมลูรถไฟฟ้าสายสแีดง	ช่วง
บางซื่อ-รังสิต	 เมื่อประมาณปี	 2554	 ข่าวน้ีเริ่มต้นด้วยค�าว่า	
ข่าวลือมาก่อน	ที่มาที่ไปของข่าวนี้ก็เป็นความบังเอิญที่ไปเข้า
ห้องน�า้แล้วได้ยนิบรรดาข้าราชการพดูกัน	หลงัออกมาจากห้อง
ประชุมเรื่องโครงการนี้ในช่วงเช้า		เมื่อได้รับทราบข้อมูลมา	ก็
เลยพยายามหาข้อมูลกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในช่วงนั้น		พร้อม
ทั้งพยายามติดต่อขอเอกสารจากส่วนงานที่รับผิดชอบ	 โดยที่
ยังไม่ได้เขียนข่าวนี้ลงในทันทีในวันนั้น	 เพราะต้องการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงของข่าวว่า		มีความถูกต้องเป็นจริงหรือไม่
	 “ขั้นตอนการตรวจสอบข่าวน้ีก็ใช้เวลานานเกือบ	 1	
สัปดาห์	 แต่ในช่วงระหว่างน้ันก็กลัวว่าข่าวน้ีอาจจะหลุดได้	
เพราะอาจมีแหล่งข่าวบางคนไปเล่าเรื่องน้ีให้นักข่าวท่ีอาวุโส
กว่าฟัง	 แล้วเขาเอาข่าวไปเขียนก่อน	 เมื่อได้ข้อมูลท่ียืนยัน
ชัดเจนจากเอกสารแล้วว่า	 ข่าวน้ีจริง!!	 จากน้ันก็เลยโทร.
ถามผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	
และประธานคณะกรรมการ	 รฟม.	 เพื่อยืนยัน	 แล้วจากนั้นก็

เขียนเป็นข่าวท่ีสมบูรณ์ได้เสร็จส้ิน	 มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงอย่าง
ชัดเจน	 ท้ังหมดน้ีถือว่าเป็นเรื่องโชคดีเรื่องแรกท่ีได้รับความรู้
จากกระทรวงคมนาคมในช่วงของการตั้งไข่ในวิชาชีพสื่อสาร
มวลชน”		
	 วสวัตติ์เล่าต่อไปว่า	 เรื่องโชคดีเรื่องท่ีสอง...เกิดขึ้น
หลังจากท่ีได้ย้ายสังกัดมาอยู่ท่ีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 และถูก
ให้มาประจ�าท�าเนียบรัฐบาลเพื่อรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจ	เริ่มต้นการท�างานด้วยความไม่รู้	นั่นเพราะเป็นสาย
งานใหม่	พบกับข่าวใหม่ๆ	ท่ีไม่เคยท�า	ไม่มข้ีอมลูมาก่อน	แถม
มาอยู่ในสายงานท่ีต้องรู้เรื่องของการเมืองเพิ่มเข้ามาอีกด้วย	
โดยการท�างานข่าวในช่วงน้ี	 เป็นช่วงท่ีนักข่าวทุกคนมีสมาร์ท
โฟนใช้กันหมดแล้ว	ไม่เหมือนกับช่วงที่เข้ามาท�างานใหม่ๆ	ที่
หลายคนยังใช้โทรศัพท์ฟังเพลง	อัดเสียงได้อย่างเดียว
	 “การท�างานในช่วงนี้	 แน่นอนว่า	 บทบาทของสังคม
ออนไลน์	 โซเชียลมีเดียก็เข้ามามีบทบาทหลักกับการใช้ชีวิต
และการติดตามข่าวสารอยู ่แทบทุกวินาที	 การปล่อยข่าว
ลือ	 ข่าวเท็จมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง	 ขณะเดียวกันการมีระบบ
ส่ือสารท่ีทันสมัย	 ก็ค่อยๆ	 กลืนบทบาทของกระบวนการ
ท�าข่าว	 เน่ืองจากมักพบการสื่อสารแบบทางเดียวจากแหล่ง
ข่าวท่ีมักรับหน้าท่ีเป็นสื่อสารมวลชนเสียเอง	 ดังน้ันท�าให้
การท�างานในช่วงเวลาน้ี	 จึงถือเป็นความโชคดีท่ีจะได้รับรู้
ประสบการณ์ท�างานใหม่ๆ	 ท่ีต้องรู้จักพัฒนาความคิดขึ้นไป
อกี	กับการแยกแยะข่าวสาร	และตรวจสอบข้อมลูท่ีเข้มข้นขึน้” 
	 ฉตัรฤดี	เทพรตัน์		ผู้สือ่ข่าวเศรษฐกิจอาวุโส	หนังสอืพมิพ์
บางกอกโพสต์		บอกว่า		เธอเริ่มต้นอาชีพนักข่าวด้วยการเป็น
นักข่าวเศรษฐกิจที่กระทรวงอุตสาหกรรม		เมื่อ	28	ปีก่อน	ใน
ยุคท่ียังไม่มีโทรศัพท์มือถือ	 นักข่าวทุกคนจะมีกระเป๋าเล็กใส่
เหรยีญบาท	เพือ่ไว้หยอดเหรยีญเชก็ข่าวกับโทรศพัท์สาธารณะ	
และพิมพ์ข่าวด้วยเครื่องพิมพ์ดีด	
	 “ในยุคน้ันหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจผุดราวกับดอกเห็ด	
บรรยากาศการแข่งขนัเข้มข้นมาก		สิง่ท่ีนักข่าวยคุนัน้พดูบ่อยๆ
กับเพ่ือนหนังสือพิมพ์คู่แข่งในตอนเย็นว่าพรุ่งน้ี	 ‘เจอกันบน
แผง’		มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ		เพราะบางครั้งจะไม่ทราบเลยว่า
พรุ่งนี้จะตกข่าวอะไรบ้าง	และถ้าเราตกข่าวในวันนั้น	จะต้อง
ท�าให้คู่แข่งตกข่าวในอีกวัน		ตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพธุรกิจและ
มคู่ีแข่งหลายฉบบัท่ีแข่งขนัดเุดอืดมากท่ีสดุคือหนังสอืพมิพ์ราย
วันผู้จดัการท่ีเป็นหนงัสอืพมิพ์เศรษฐกิจรายวันเหมือนกันดงัน้ัน
บรรยากาศการท�าข่าวในยุคนั้นจะทั้งสนุกและเคร่งเครียด”
	 ในยคุน้ันกระทรวงอตุสาหกรรมมหีลายกรม	นักข่าวต้อง
ว่ิงเข้าหาแหล่งข่าว	 แต่ละคนต้องสร้างแหล่งข่าวของตนเอง	
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แต่ละวันต้องเดินไปกรมโน้นกรมนี้	 เพื่อไปสร้างสัมพันธ์	 และ
รวมทั้งการหาข่าว		แต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกัน		หรือ
ต้องช่วยกันท�าข่าว	เช่นไปหาแหล่งข่าวพร้อมกันหลายคน		อกี
คนมหีน้าท่ีคุยกับแหล่งข่าว		อกีคนรือ้เอกสาร	ส่วนอีกคนต้องมี
ความสามารถในการอ่านกลับหัวเอกสารได้ในกรณท่ีีแหล่งข่าว
ไม่ยอมให้ดูเอกสาร		
	 แน่นอนว่า	คนท่ีขยนัย่อมได้ข่าวท่ีด	ีและได้ข่าวมากกว่า
คนที่นั่งอยู่เฉยๆ	รอเพียงการแถลงข่าว		
	 ช่วงนั้น	มีบริษัทใหม่ๆ	เปิดมากมาย	และในตอนค�่ามัก
จะมีงานเลี้ยงเปิดบริษัท	นักข่าวจะต้องไปร่วมงาน	เพราะจะมี
แหล่งข่าวมาร่วมงานด้วย	น่ันคือจะท�าให้เราได้ข่าวดีๆ 	และคน
ที่ไม่ไปจะต้องตกข่าวไปตามระเบียบ
	 นอกจากนี้	นักข่าวในยุคนั้นต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษ	เพื่อ
ให้ได้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ	ในบางกรณีที่ต้องไปดักสัมภาษณ์แหล่ง
ข่าว	ที่จ�าได้แม่นคือ	แหล่งข่าวที่น่ารัก	เช่น	คุณเกษม	จาติก
วณิช	 ซึ่งในตอนน้ันท่านเป็นประธานบอร์ดของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	 และเป็นประธานและกรรมการอ�านวย
การของบริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	ประมาณ	 7	 โมงเช ้า	
ของวันท�างาน	ท่านจะด่ืมกาแฟและอาหารเช้าท่ีโรงแรมรเีจนท์	
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้ว	 ท่ีราชด�าริ	 เราและเพ่ือนอีกคนไปดัก
สัมภาษณ์ท่านประจ�า	 	 แน่นอนว่าพวกเราได้ข่าวลีดขึ้นหน้า
หนึ่งหลายครั้ง			

	 เราได้รับการส่ังสอนจากอาจารย์ว่า	 สื่อมวลชนจะต้อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งนั้นเหมือนชิปท่ียังฝังอยู่ใน
หัว	รวมท้ังรุน่พีท่ี่คอยสัง่สอนว่าทุกวันต้องอ่านหนังสอืพมิพ์ต้อง
บันทึกไว้ทุกวันว่ามีประเด็นอะไรบ้างท่ีต้องติดตาม	 จะท�าให้
สามารถติดตามข่าวได้ดี	ครบถ้วน		และมีประเด็นให้ติดตาม	
ไม่ตกข่าว	 รวมท้ังต้องเช็กด้วยว่าฉบับอื่นลงข่าวอะไรบ้างใน
แต่ละวัน	
	 คิดว่าสิง่ท่ียงัคงเหมอืนกันในยคุก่อนและยคุปัจจบัุน		คือ	
ยังคงมีการแข่งขัน	 แต่ในยุคหลังการแข่งขันกันท่ีความเร็วสูง
มาก	 	 โดยเฉพาะสื่อทีวีและสื่อออนไลน์	 และการแข่งขันที่สูง
มากบางครั้งท�าให้ข่าวผิดกลายเป็นข่าวถูก	 เพราะมีการลงกัน
ถ้วนหน้า	ข่าวที่เหมือนกัน	จนผู้รับสื่อคิดว่าเป็นเช่นนั้น	การมี
ข่าวออนไลน์อาจจะช่วยให้เราไม่ตกข่าว
	 ดังน้ันนักข่าวในยุคน้ีโชคดีมากๆ	 ตรงท่ีเทคโนโลยี
ก้าวหน้า	 ท�าให้สามารถติดตามหาข่าว	 และเข้าถึงแหล่งข่าว
ได้ง่ายกว่า	 	มีบริษัทพีอาร์มากมายที่พร้อมจะส่งข่าวให้	หรือ
แหล่งข่าวเขียนในเฟซบุ๊กก็ยังมีการน�ามาเขียนข่าวกันได้
	 ท่ีอยากบอกนักข่าวยคุนีคื้อ	ต้องพยายามรกัษาความถูก
ต้อง	 ต้องมีความผิดชอบต่อสังคม	 เพราะฉะนั้นการรีเช็กข่าว
มีความจ�าเป็นและมีความส�าคัญมากๆ	 เพื่อให้ข่าวนั้นถูกต้อง	
ครบถ้วน	 ต้องมีเช็กบาลานซ์	 ในกรณีท่ีข่าวน้ันเป็นเรื่องของ
ความขัดแย้งต้องเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้มีการอธิบาย	 เพราะ
ข่าวที่ออกไปผลกระทบยิ่งมากขึ้น	สูงขึ้น	แรงขึ้นตามความเร็ว
ของเทคโนโลยี
	 และการได้ข่าวท่ีดีๆ 	หรอืข่าวเอก็ซ์คลซูฟี	ต้องมกีารสบื
เสาะแสวงหา	และการเช็กเพิ่มเติมจะท�าให้ข่าวของเรามีความ
ลึก	มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนมากขึ้นหรือการเช็กเพิ่มขึ้น	หรือ
หาข้อมลูเพิม่เตมิจะท�าให้ข่าวน้ันมคุีณค่ามากขึน้	แม้ว่าจะเป็น
ข่าวที่มาจากการแถลงข่าวหรือข่าวจากพีอาร์		
	 สิง่ท่ีจะช่วยตรวจสอบให้ข่าวมคีวามถูกต้องมากขึน้		คือ
กอง	บ.ก.	ต้องช่วยตรวจสอบด้วย	ไม่ใช่เน้นที่ความเร็วจนไม่
ได้มีการตรวจสอบ
	 การฝึกอบรมและสร้างจรรยาบรรณให้นักข่าวรุ่นหลัง
มีความจ�าเป็นต้องท�าอย่างต่อเน่ืองโดยฝ่ายบริหารแต่ละ
ส�านักงานต้องให้ความส�าคัญและเปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่
ได้มีการฝึกอบรมด้วย	
	 นักข่าวรุน่ก่อนต้องปฏบัิตใิห้เป็นแบบอย่างท่ีดีกับนกัข่าว
รุ่นใหม่ด้วย
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 ในยุคที่หนังสือพิมพ์ก�าลังถูกมองว่าเป็น	“สื่อเก่า”	เพราะ
กระบวนการผลิตและการส่งผ่านเน้ือหาไปยังผู้บริโภคข่าวสาร	
มีความช้าและใช้ขั้นตอนการผลิตนานและหลายขั้นตอนกว่า	
“ข่าวสาร”	ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์จะไปถึงมือผู้อ่าน	ท�าให้ผู้บริโภค
ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์มีจ�านวนลดลงเรื่อยๆ
	 ขณะเดียวกัน	ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ายุคสมัยนี้	หนังสือพิมพ์
แทบไม่มีความแตกต่างกันมากนัก	 ส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมด	
จุดแข็งส�าคัญของหนังสือพิมพ์อย่างพวก
	 “ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ-ข่าวเจาะ-ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน”ก็
เริ่มลดน้อยลง	 หรืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีน่าสนใจหรือ
มีผลกระทบกับสังคมวงกว้างเหมือนในอดีต	 ส่งผลให้การอ่าน
หนังสือพิมพ์ของผู้บริโภคข่าวสาร	มีแนวโน้มยิ่งลดน้อยลงไปอีก

นสพ.จะอยู่ต่อไปอย่างไร

ข่าวเจาะหายไปไหน

เพราะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ไม่มีจุดขายที่ชวนให้ติดตาม	
	 ความเห็นต่อทิศทางหนังสอืพมิพ์ในยคุต่อจากน้ีและ
สภาพการท�างานของคนในวงการหนังสอืพมิพ์	ต่อการปรบั
ตัวภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี	 สังคม	 เศรษฐกิจ	
การบริโภคข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก	อีก
ท้ังเพราะเหตุใด	 ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันน้ี	 ถึงไม่
ค่อยมีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ-ข่าวเจาะมากเหมือนในอดีต	 คนใน
แวดวงหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์	 จะ
มาสะท้อนมุมมองและข้อเท็จจริงทุกแง่มุมให้ได้รับรู้กันนับ
แต่บรรทัดต่อจากนี้	
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	 อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์อยู่ในช่วงขาลง	 การปิดตัว
หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	ส่ือกระดาษยักษ์ใหญ่หลายฉบับใน
ตะวันตกยังมีต่อเน่ือง	 งานวิจัย	 ผลส�ารวจการตลาดทุกส�านัก	
สะท้อนตรงกัน	จากนีไ้ม่ใช่วนัของหนังสอืพมิพ์อกี
	 ส�าหรบัหนงัสอืพมิพ์ไทย	 เกิดภาวะถดถอยเห็นได้ชดัจาก
ยอดขายท่ีตกลง	พฤตกิรรมผู้บรโิภคท่ีเปลีย่นไปเสพสือ่ออนไลน์	
ท่ีตอบสนองความเรว็ได้มากกว่า	ค�าถาม	“หนังสอืพมิพ์จะอยูร่อด
อย่างไร”	ยงัดงัต่อเนือ่งในแวดวงวิชาชพีสือ่	ขณะท่ีปัญหากดทับ
มาท่ีสือ่หนงัสอืพมิพ์	 แต่เน้ือหาหรอืคุณภาพของหนังสอืพมิพ์ใน
ช่วงหลังก็ถูกวิจารณ์ไม่น้อยว่า	 ไม่มีอะไรแปลกใหม่ดึงดูดให้ผู้
บรโิภคอยากซือ้
	 นพพร	วงศ์อนนัต์		วัย	47	ปี	รองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์
บางกอกโพสต์	ประสบการณ์ข่าว	20	กว่าปี	ผ่านสงักัดค่ายภาษา
องักฤษอย่างโชกโชน	ท้ัง	เดอะเนชัน่	วอลสตรทีเจอร์นัล	ส�านักข่าว
รอยเตอร์ส		นิตยสารฟอร์บส์	กระท่ังปัจจบัุนท่ีบางกอกโพสต์	โดย
รับต�าแหน่งได้เกือบปี	 คุมนโยบายและทิศทางข่าวหนังสือพิมพ์
ภาษาองักฤษท่ีเก่าแก่ในประเทศไทย	 	เขายอมรบัว่า	 ยอดขาย
สือ่สิง่พมิพ์ปัจจบัุนลดลง	แต่เป็นแนวโน้มท่ัวกันท้ังโลก	เพราะคน
เข้าถึงข้อมลูทางอเิทอร์เน็ต	เว็บไซต์ต่างๆ	ได้มาก	ในยคุดิจทัิล
แบบน้ีคนชอบอ่านเน้ือหาท่ีสัน้	 ดึงดดูความสนใจได้เรว็	 ขณะท่ี	
หนังสอืพมิพ์มข้ีอจ�ากัดทางเทคโนโลยท่ีียงัเรว็ไม่เท่ากับออนไลน์	
ข่าวของหนังสอืพมิพ์จงึไม่สดเท่า		
	 นพพรมั่นใจว่า	 ส่ือส่ิงพิมพ์ในไทยยังไม่ตาย	 ยังมีช่อง
ทางไปได้อยู	่แต่ไม่กระเตือ้ง		ถ้าเทียบกับวิทย	ุซึง่วิทยเุกิดก่อน
โทรทัศน์		ตอนน้ันหลายคนเคยบอกว่า	ถ้าโทรทัศน์เกิดมา	วิทยุ
จะตายแน่	 	แต่วิทยก็ุยงัอยู	่ และยงัเป็นช่องทางท่ีคนต้องรบัฟัง
ข่าวสารกันในปัจจบุนั
	 “ถามว่า	 หนังสือพิมพ์จะอยู ่ต ่อไหม	 	มันอยู ่ ท่ีว ่า	
หนังสอืพมิพ์จะปรบัตวัอย่างไรให้เข้ากับสิง่ท่ีเป็นอยู	่ คนจ�านวน
มากก็ยงัรูส้กึว่าอยากจะจบัต้องหนงัสอืพมิพ์อยู	่อย่างน้อยเม่ือซ้ือ
หนังสอืพมิพ์แต่ละฉบับ	ควรจะอ่านเวลาไหนก็ได้	แม้ว่าไฟจะดับ	
แต่ถ้าอ่านออนไลน์	เน็ตไม่ม	ีไฟไม่ม	ีมนัก็อ่านไม่ได้แล้ว	และถ้า

อ่านทางเว็บ	 บางเว็บก็ไม่ให้ก๊อบป้ี	 แต่ถ้าเป็นหนงัสอืพมิพ์	
มนัถือไปไหนก็ได้	แต่ก็เชือ่ว่า	คนจะซ้ือหนังสอืพมิพ์น้อยลง	
จะอ่านข่าวสารท่ีมนัรวดเรว็ทางสือ่ออนไลน์แทน
	 “ในอนาคตเราต้องท�าหนังสือพิมพ์ให้เป็นสื่อท่ีคน
รู้สึกว่าจ�าเป็นต้องบริโภค	 ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง	 วิเคราะห์
มากขึน้	มคีวามลึก	มคีวามเฉพาะทางมากขึน้	มคีวามแตก
ต่างท่ีลงจากข่าวทางออนไลน์	แตกต่างจากความเรว็ของสือ่
อเิลก็ทรอนกิส์	เรือ่งน้ีเป็นโจทย์ใหญ่ท่ีเราต้องท�าให้แตกต่าง
และลกึ	 ข้อมูลข่าวสารในหนังสอืพมิพ์	 ต้องเอาไปใช้ต่อได้	
จบัต้องได้มากกว่าออนไลน์”
	 รองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์		เชือ่ว่า	
ตลาดหนังสือพิมพ์ในต่างจังหวดั	 ยังตอบสนองอยู่	 เพราะ
คนรู้สึกอยากอ่านหนังสือพิมพ์	 แม้ว่าทีวีพยายามท�าให้
ครอบคลมุผู้บรโิภคมากขึน้	หรอืปัจจบุนัคนดูข่าวทางมอืถือ	
แต่ก็ยังไปใช้อ้างอิงไม่ได้	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรต่างๆ	
ยังรูส้กึว่าการท่ีแหล่งข่าวของเขาหรอืข่าวธรุกิจของเขาได้ลง	
หนังสอืพมิพ์	 ถือว่าเป็นชิน้เป็นอนัจบัต้องได้มากกว่าลงทาง
ออนไลน์
	 อย่างไรก็ตาม	เชือ่ว่าในระยะ	5-10	ปี	หนังสอืพมิพ์	
น่าจะค่อยๆ	 ลง	 แต่ก็ยังมีคนอยู่จ�านวนหน่ึงท่ีต้องอ่าน	
หนังสือพิมพ์ต่อไป	 เพียงแต่ยอดขายคงไม่กระเตื้อง	
หนังสือพิมพ์ก็ต้องหันไปท�ากิจกรรมอย่างอื่นท่ีมันสร้าง
มลูค่าให้กับหนังสอืพมิพ์มากขึน้	เช่น	อาจจะมแีถมของ	พมิพ์
โปสเตอร์อะไรแปลกๆ	ท่ีคนเก็บได้	หรอืจะชงิโชค	ท�าอเีวนต์
	 “ซ้ือหนังสือพิมพ์ปุ๊บ	 เราต้องท�าอะไรให้เขารู้สึกจับ
ต้องได้		เช่น	ถ้าเราคิดว่าข่าวน้ีเป็นข่าวใหญ่	และออนไลน์
เล่นไปแล้ว	วันนัน้หนังสอืพมิพ์ก็ต้องรบีท�ากราฟิค	อธบิายให้
มนัง่ายๆ	 พอวันรุง่ขึน้	 ออนไลน์ก็อาจเอากราฟิคไปเล่นต่อ
ได้		มนัก็จะมพีฒันาการของข่าวตลอดเวลา	ดงันัน้	เรือ่งน้ี
คนในหนังสือพิมพ์ต้องคิดให้มาก	ว่าท�าอย่างไรถึงไม่ให้
หนังสือพิมพ์กลายเป็นอุตสาหกรรม	sunset	industry
ซึง่คงต้องท�างานหนักกันมากกว่านี”้

โดย...	ชัยฤทธิ์	ยนเปี่ยม

นสพ.ยังมีความน่าเชื่อถือ

มากกว่าสำานักสื่อออนไลน์
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	 นพพรยงัเล่าว่า		การแข่งขนัเรือ่งความเรว็ของข่าวมมีา
นาน	15-20	ปีตั้งแต่สมัยตนเองเริ่มท�าข่าวใหม่	ขณะน้ันมี
เอสเอม็เอส	แต่วันน้ีเอสเอม็เอสเริม่ตายลง	และก�าลงัช้ากว่าการ
ทวิตเตอร์ของนักข่าว	 ส่วนหนังสือพิมพ์ก็มีคนอ่านน้อยลงไป
ถึงการไม่ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเพราะผู้บริโภคสามารถติดตาม
ข่าวได้ในทางวิทยุ	 โทรทัศน์	 ทวิตเตอร์	 แต่ในฐานะคนท�า
หนังสอืพมิพ์	ต้องอยูร่อดให้ได้ท่ามกลางปัญหาน้ี
	 คิดอย่างไรเสยีงวิจารณ์อ่านข่าวฉบับเดียวแล้วเหมอืนกัน
ทุกฉบับ		นพพรตอบว่า	มนัเป็นมานานแล้ว	ระบบของการลอก
ข่าวมมีาทุกยคุสมยั	เมือ่	20	ปีก่อนสมยัท่ีท�าข่าวใหม่ๆ	ก็ลอก
ข่าวกัน	เขาเรยีกว่า	“นักข่าวลคิวิด”	คือ	ใช้เครือ่งพมิพ์ดีด	นัก
ข่าวคนหน่ึงพมิพ์ข่าวเสรจ็	อกีคนก็จะลบหัว	เอาข่าวไปส่งแฟกซ์
ต่อ	จากน้ันก็เป็นนักข่าวไดรฟ์เอ	หรอืนักข่าวฟลอ็บป้ีดิสก์ทุกวัน
น้ีเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้
	 สรปุคือ	 ม	ี 2	 ประเภท	 คือ	 คนเดยีวท�าข่าวและก็มา
ช่วยกันถอดเทป	 ก๊อบปี้มาส่งให้ทุกคน		เป็นแบบน้ีมานาน	
ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปล่ียนไปแบบไหน	 เครื่องพิมพ์ดีดหรือ
คอมพวิเตอร์	ในวงการข่าวก็ยงัมกีรณช่ีวยกันท�าข่าวก็คือ	ก๊อบป้ี
แล้วส่งกันที	10	ฉบับ	แต่มนัอาจเป็นปัญหาข้อจ�ากัดจ�านวนนกั

ข่าวไม่พอ	นักข่าวไม่อยากตกข่าว	หรอือะไรก็ตาม	แต่ว่าข้าง
ใน	คือ	กองบรรณาธกิารเมือ่รบัข่าวมาแล้ว	 ต้องท�าข่าวให้มนั
แตกต่างจากเวอร์ชัน่ท่ีส่งมา		ถ้าเป็นข่าวรฐับาล	 ก็ควรไปเชก็
ฝ่ายค้านเพิม่	เป็นโจทย์ท่ีห้องข่าวกองบรรณาธกิารต้องช่วยกัน
คิด		ไม่ใช่นกัข่าวส่งอะไรเข้ามา	ข้างในก็เล่นตามนัน้	
	 ค�าถามท่ีว่า	 หนังสือพิมพ์ท�าข่าวสืบสวนน้อยลงหรือ
ไม่	นพพรเห็นด้วยส่วนหน่ึง	เขาว่า	ปัจจบุนัเราเห็นข่าวเจาะน้อย
กว่าเดมิ	 อาจเป็นเพราะกลวัตกข่าว	 หรอืคนไม่พอ		ต้องการ
ประหยัดงบประมาณ	 ท้ังหมดเป็นปัจจัยท่ีท�าให้ข่าวสืบสวน
สอบสวนน้อยลง	 และสถานการณ์การเมือง	 	รัฐบาลแบบน้ี	
ถ้าเขียนข่าว	 ท�ารายงานอะไรแหลมๆ	 ไปมาก	 ก็จะเป็นเป้า	
รัฐบาลอาจจัดการได้	 อีกท้ังปัจจุบันสื่อมีความเป็นธุรกิจมาก
ขึน้		นอกจากน้ี	การส่งนกัข่าวไปท�าข่าวต่างจงัหวัด	1	ชิน้	ก็
มต้ีนทุนท่ีสงู	 ทีน้ีท�าอย่างไรท่ีจะบรหิารงบประมาณท่ีเพยีงพอ
ให้ได้	 หรือท�าอย่างไรให้มันคุ้มทุน	 ขณะเดียวกัน	 ท�าอะไรก็
อย่าให้กระทบกับธรุกิจของสือ่เพราะต้องยอมรบัว่า	เจ้าของสือ่
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธรุกิจมากกว่าเจ้าของสือ่	ซึง่บางครัง้ตวัสือ่
หนังสอืพมิพ์ท�าอะไร	มนัจะมีผลกระทบต่อธรุกิจอืน่ของเจ้าของ
สือ่	ซึง่มมีลูค่ามากกว่าธรุกิจสือ่ด้วยซ�า้ไป
	 นพพรกล่าวว่า	 	โต๊ะข่าวบางกอกโพสต์ตระหนักถึง
ปัญหาน้ี	 และคุยกันตลอดว่า	 ประเด็นท่ีหนังสือพิมพ์พาดหัว	
ต้องต่างจากออนไลน์	ถ้าไม่ฉกีกว่า	คนก็จะไม่ซือ้หนังสอืพมิพ์	
	ไปอ่านออนไลน์ทีเดยีวจบดีกว่า
	 …	ส�าหรบับางกอกโพสต์	คอลมันสิต์อาจมส่ีวนช่วยได้
บ้าง		 แต่ก็มคีวามแตกต่างคือ	 ผู้อ่านบางกอกโพสต์มอ่ีานท่ัว
โลก	 ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์	 คนอ่านก็จะเป็นคนไทยท่ีเป็นแฟน
ประจ�าอาย	ุ40-50	กว่าๆ	คนกลุม่น้ีบางทีเขาไม่มเีวลาไปอ่าน
ออนไลน์ตลอด	 	เขาก็มคีวามรูส้กึว่า	 หนังสอืพมิพ์มาส่งหน้า
บ้านทุกเช้า	 น่ังอ่านในรถได้	 กองบรรณาธกิารก็ต้องพยายาม
ท�าข่าวให้ทันสมยั	 ให้หนังสอืพมิพ์มมีลูค่าให้ได้	 ถ้ามกีราฟิคก็
ต้องท�าให้อ่านง่ายจรงิๆ	 รายละเอยีดด	ี ให้เขาคิดว่า	 กราฟิค
ของบางกอกโพสต์อ่านแล้วมนัใช่	น�าข้อมลูไปอ้างองิต่อได้
	 ส�าหรับการท�างานในกองบรรณาธิการในยุคออนไลน์
ดิจิทัล	 นพพรบอกว่า	 นักข่าวบางกอกโพสต์ปรับตัวเข้ากับ
ออนไลน์ได้ด	ี	นักข่าวท่ีนีม่ปีระสบการณ์สงู		สามารถส่งข่าวได้
เรว็และออนไลน์ก็สามารถดงึข่าวของนกัข่าวไปใช้ก่อนได้		เช่น	
ถ้าแถลงข่าว	9	โมง	ไม่นานก็ได้ออนไลน์แล้ว	แต่หนงัสอืพมิพ์
จะต้องท�าอย่างไรให้มนัแตกต่าง	ท้ังในแง่มมุมอง	การวิเคราะห์
ท่ีต้องลกึมากขึน้	 	กองบรรณาธกิารต้องรบีหาผูท่ี้เก่ียวข้องใน
ข่าวมาใส่ให้รอบด้าน	เช่น	ถ้ารฐับาลพดูอย่างน้ี	ฝ่ายค้านจะว่า
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อย่างไร	 นักวิเคราะห์	 นักสงัเกตการณ์ทางการเมอืงมองอย่างไร	
เรือ่งเหล่าน้ีบางทีออนไลน์ก็ท�าได้ไม่สมบรณ์ู	ซึง่หนังสอืพมิพ์ต้อง
ท�าให้สมบรูณ์	อย่างน้อยเพือ่ให้คุ้มกับเงินท่ีผู้บรโิภคเสยีไปเพือ่ซือ้
หนังสอืพมิพ์มาอ่าน
	 ตอนน้ีจ�านวนคนอ่านบางกอกโพสต์ยงัเท่าเดมิ		แต่จ�านวน
ยอดหนงัสอืพมิพ์มนัลดลง	ชือ่ของหนังสอืพมิพ์ยงัมคีวามน่าเชือ่
ถืออยู	่เช่น	 บางกอกโพสต์ไปอยูบ่นเว็บไซต์หรอืเฟซบุค๊	คนก็ยงั
อ่านเพราะชือ่และเครดติท่ีบางกอกโพสต์ม	ี แม้คนจะเสยีเงนิซ้ือ
หนังสอืพมิพ์น้อยลง	แต่คนก็ยงัอ่านข่าวบางกอกโพสต์ในรปูแบบ
อืน่อยู่
	 ในอนาคตยอดหนังสือพิมพ์มันอาจลดลงต่อก็ได้	 ดังน้ัน	
เราต้องท�าอย่างไรเพือ่ประคองสถานะตรงน้ี	และต้องแปลงยอด
ไลค์หรอืยอดวิวเป็นรายได้ทีช่ดเชยยอดขายหนงัสอืพมิพ์ท่ีลดลง	
เช่น	 เพิม่โฆษณาในเวบ็ไซต์ได้ไหม	 หรอืถ้ามคีนอ่านข่าวเราใน	
เฟซบุ๊ค	ก็ต้องหาวิธสีร้างรายได้ในส่วนน้ัน
	 นพพรสรปุว่า		พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ทุกวันน้ี		คนจะ
บรโิภคสือ่มากกว่า	1	สือ่ในเวลาเดยีวกัน	เช่น	จะดทีูวี	ไปพร้อมๆ
กับดแูท็บเเลต็	หรอืฟังวิทยไุปพร้อมกัน	หรอือาจจะ	3-4	จอ	ใน
เวลาเดียว	ฉะนัน้	สมาธคินจะส้ันลง	ตวัหนังสอืพมิพ์ต้องหาวิธว่ีา	
ท�าอย่างไรให้คนหันมาซือ้มากขึน้	ยงัมคีนอ่านอยูต่ลอด	และยงั
คงมรีายได้อยูไ่ด้ในทางธรุกิจต่อไป		ไม่ขาดทุน	เลีย้งคนได้	รวม
ท้ังข่าวท่ีท�าก็ยงัสด	ทันสมยั		เพราะหลายคนในเวลาน้ีก็บอกกัน
ว่า	เลกิซือ้	หนังสอืพมิพ์กันแล้ว	เขารูส้กึว่า	ข่าวท่ีตามมาในแต่ละ
วัน	มนัเพยีงพอแล้ว		ไม่ต้องลงรายละเอยีด		

	 นอกจากน้ี	คนไม่สนใจข่าวหนกัๆ	เพราะอ่านแล้วไกล
ตวั	ดังนัน้ก็เป็นหน้าท่ีของคนท�าข่าวปัจจบัุน	ท่ีต้องท�าเรือ่งท่ี
ยากให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย		ถ้าท�ากราฟิคได้	คนก็จะแชร์กัน
มาก
	 “ระหว่าง	mobile	 journalist		กับ	 คนหนังสอืพมิพ์
จรงิๆ		ผมว่า	ความน่าเชือ่ถือของหนงัสอืพมิพ์ยงัมอียู	่ท่ีคน
เลอืกเชือ่หนงัสอืพมิพ์	มากกว่าเชือ่	นาย	ก.	นาย	ข.	ก็เพราะ
ว่า	หนังสอืพมิพ์ยงัมคีวามน่าเชือ่ถือซึง่ตรงน้ี	มนัต้องหาจดุ
แขง็ต่อไป	ส่วน	webท้ังหลายท่ีไปดึงข่าวจากส�านกัน้ันน้ีมา	
ไม่มนีกัข่าวของตนเอง	แต่เขาไปดงึข่าวจากหนงัสอืพมิพ์”
	 ความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์มาจากอะไร	 นพ
พร	 แจกแจงว่า	 มาจากชือ่เสยีงในอดตีโยงถึงปัจจบัุน	 และ
ความท่ีหนังสือพิมพ์มีท่ีมาท่ีไปชัดเจน	ไม่ใช่นาย	 ก.	 นาย	
ข.	 	สมมตข่ิาวชิน้หน่ึงมาจากพรรคเพือ่ไทย	 กับข่าวอกีชิน้
ท่ีมาจากหนังสอืพมิพ์โพสต์ทูเดย์	 	ผูบ้รโิภคก็เลอืกท่ีจะเชือ่
ข่าวจากโพสต์ทูเดย์มากกว่าข่าวจากพรรคเพื่อไทยเพราะ
เขาอาจมมีมุมอง	 ผลประโยชน์แฝงอยู	่ หรอืถ้าเป็นข่าวจาก
รฐับาลก็เป็นข่าวจากรฐับาลฝ่ายเดยีว	แต่พอมาเป็นข่าวของ	
หนังสือพิมพ์	 หนังสือพิมพ์ก็ต้องกลั่นกรองว่า	 ที่รัฐบาลพูด	
ฝ่ายอืน่เขามองอย่างไร
	 “สุดท้ายคนยังต้องบริโภคข่าว	 เราต้องท�าให้ข่าวมี
ความน่าเชือ่ถือ	 แม้ว่าคนจะไปอ่านข่าวฟรมีากขึน้	 แต่มนัก็
ต้องมีช่องทางในการหาประโยชน์จากข่าวเว็บไซต์ท่ีฟรเีหล่า
น้ันให้ได้เพือ่เลีย้งตวัเอง	 เราไม่ได้หมายถึง	 สือ่ต้องท�าก�าไร
มหาศาล	แต่หมายถึง	สือ่ต้องอยูไ่ด้	และเลีย้งตวัเองได้ด้วย”
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	 แม้จะเป็นวลีท่ีได้ยินมานานนับหลายปีกับค�าท่ีว่า	“ไม่
ช้า	 สื่อสิ่งพิมพ์ก็จะตายลง”	 และผลของวลีก็ปรากฏออกมา
เป็นรูปธรรม	เมื่อนิตยสารรวมถึงหนังสือพิมพ์บางฉบับที่อยู่คู่
ฟ้าเมืองไทยมายาวนาน	ก็ปิดตัวลงไปจริงๆ						
	 ด้วยเหตุผลท่ีไปในทิศทางเดียวกัน	คือ	รูปแบบของ
ผูบ้รโิภคน้ันเปลีย่นไป	ส่งผลให้ยอดขายยอดโฆษณาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย	เมือ่รายได้ไม่สมดลุกับรายจ่าย	ยิง่มากเท่าไหร่
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่เจ้าของถือครองก็สั่นสะเทือนเท่านั้น
	 กระน้ันก็ตาม	 แม้ว ่าจะเป ็นเรื่องท่ีคนท�าอาชีพ
ขีดๆ	 เขียนๆ	 เพ่ือแลกเงินตราน้ันควรจะต้องกังวล	 แต่
กับหนังสือพิมพ์ธุรกิจคู่บารมีเศรษฐกิจเมืองไทยราย	 3	 วัน	
อย่าง	“ฐานเศรษฐกิจ”	ตามมุมมองของบรรณาธิการบริหาร	
“จิตติศักด์ิ	 นันทพานิช”	ยังเชื่อว่าหนังสือพิมพ์ยังไม่ตาย	
	เพราะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อด้ังเดิม	 จะไม่ล้มหายตายจากไป
จากอตุสาหกรรมนี	้มนัเคยอยูม่าได้มนัก็แขง็แรงท่ีจะอยูต่่อไป
	 บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ	 ขยาย
ความว่า	สิง่ท่ีจะท�าให้หนังสอืพมิพ์หรอืสือ่สิง่พมิพ์มลีมหายใจ
ต่อไปนัน้	คือการบรโิภคข่าวของคน	หนังสอืพมิพ์ถือว่าเป็นสือ่
ด้านการข่าวที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด	 ประชาชนในฐานะ
ผู้บริโภคยังเชื่อและยังอ่านอยู่	 ผู้บริโภคส่วนหน่ึงก็ต้องการ
บรโิภคข่าวผ่านสือ่ดัง้เดมิ	แต่บางส่วนก็อาจบรโิภคผ่านสือ่ใหม่
ด้วย	อย่างไรก็ตาม	การเข้าถึงของสองช่องทางนี้ก็ต้องคู่กัน
	 จิตติศักดิ์บอกว่า	โดยหลักในอนาคตสื่อบางแห่งก็ต้อง
หดตัวไปอยู่แล้ว	และทุกวันนี้ก็หดตัวลงไปในระดับหนึ่ง	โดย
เฉพาะการเข้าถึงของผู้รับสาร	 แน่นอนว่ารายได้ก็ต้องหดตัว
ลงตามไป	เนื่องจากภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อมันเกิดการ
เปลี่ยนแปลง	 เห็นได้จาก	 2-3	 ปีท่ีผ่านมา	 เราพบเห็นการ
เติบโตของสื่อสังคม	และการเปลี่ยนผ่านของสื่อทีวีที่น�ามาถึง
การเป็นทีวีดิจิทัล	และสุดท้ายคนก็มามองว่า	มีการพูดคุยว่า
สื่อสิ่งพิมพ์จะถึงกาลอวสาน
	 “ค�าพูดนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่ปี	 2530	 ช่วงท่ีมีระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆ	 ตอนนั้นก็มีคนพูด

หนังสือพิมพ์จะไม่ตาย
มุมมอง บก.ฐานเศรษฐกิจ

โดย...	กันติพิชญ์	ใจบุญ

กันว่ามันจะเปลี่ยนแปลง	 แต่ท้ายสุดแล้วหนังสือพิมพ์ก็ยังอยู่	
หากคุณไปเดินตามแผงหนังสอืพมิพ์	ก็จะเห็นว่า	หนังสือพมิพ์
หัวหลักๆ	เขาก็ยังอยู่กันครบ	ไม่หายไปไหน
	 แต่การท่ีเขาไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รับผล
กระทบ	เพียงแต่เขาก็ต้องเริ่มที่จะปรับตัว	อย่างที่เห็นๆ	กัน
เช่น	 บางค่ายปรับตัวเป็นส่ือผสมผสาน	 เป็นผู้ผลิตเน้ือหา
ต่างๆ	 ให้มากย่ิงขึ้น	 ตอบรับกับแนวทางท่ีเปล่ียนแปลง	 แต่
ขณะเดียวกันก็คงความเป็นกระดาษหนังสอืพมิพ์เอาไว้	และก็
ไปหาฐานผู้ชมผูอ่้านใหม่ให้มากขึน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ	
หรือว่าสื่อนิวมีเดียส์	รวมถึงเป็นช่องทางหารายได้เพิ่มด้วย”
	 จิตติศักดิ์เสริมว่า	 ดังน้ันจะเห็นว่าช่องทางการขับ
เคลื่อนมันก็ต้องไปพร้อมกัน	สื่อเก่าก็ยังคงอยู่	เป็นตัวที่จะบ่ง
ชี้ถึงของที่ดีของแต่ละองค์กรนั้น	หรือที่เรียกว่าสินค้าพรีเมี่ยม	
ใช้เน้ือหาท่ีผลิตขึ้นเพื่อส่งผ่านไปสื่ออื่นๆ	 ในการสร้างมูลค่า
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ของเนื้อหาให้มากขึ้นเพื่อต่อยอดให้เป็นรายได้เข้าองค์กร
	 เมื่อเล็งเห็นถึงการหดตัว	 แม้จิตติศักด์ิเองจะมองว่า
หนังสือพิมพ์น้ันคงไม่ตายจากไปเป็นแน่	 แต่กระน้ันในตัวของ
ฐานเศรษฐกิจเอง	 ก็ใช่ว่าจะทะนง	 หากแต่ต้องเรียนรู้และปรับ
เปลี่ยนไปตามสภาวะของโลกเช่นกัน	กลยุทธ์ของฐานเศรษฐกิจ
ท่ีน�ามาใช้น้ัน	คือการตรงึพ้ืนท่ี	จิตตศิกัดิอ์ธบิายมมุมองตรงนีว่้า	
เป็นการท�าให้ยอดขายและยอดผู้อ่านน้ันมคีวามสมดลุและสอด
รบักัน	ผลท่ีได้คือต้องการให้ผู้อ่านเกิดความรบัรูเ้ก่ียวกับแบรนด์
ฐานเศรษฐกิจมากท่ีสดุ	คนไปไหนก็ต้องเห็นค�าว่าฐานเศรษฐกิจ	
และจะไม่ตัดยอดพิมพ์ยอดจ�าหน่ายลงทั้งหมดเพื่อรับกับตลาด
ผู้บริโภคที่หดตัว
	 จิตติศักดิ์มองจุดแข็งของหนังสือพิมพ์ว่า	 คือเรื่องของ
เน้ือหาข่าว	 แม้ว่าการรุกคืบของส่ือโซเชียลมีเดียจะมาอย่าง
รวดเร็ว	 และมีบทบาทอย่างมาก	 แต่กระน้ันก็ยังมองเห็นจุด
อ่อนของสื่อประเภทนี่อยู่	คือมันขาดความน่าเชื่อถือ	และความ
ท่ีสุดของสื่อหนังสือพิมพ์คือความน่าเช่ือถือ	 ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ
ของผู้บริโภคที่ต้องการ	นี่คือจุดแข็งของหนังสือพิมพ์
	 ดงัน้ัน	ก็ต้องหาความน่าเชือ่ถือมาประกอบข่าวเพือ่สนอง
ความต้องการของผู้บริโภค	ทั้งแหล่งข่าว	ข้อมูลประกอบ	แหล่ง
ที่มาของข่าว	การอ้างอิง	มีหลักฐานที่ชัดเจน	และนี่คือจุดแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจท่ีมองเห็น	และน�ามาใช้ต่อกรกับสือ่เทคโนโลยี
	 อย่างไรก็ตาม	ในยุคสมัยใหม่	ที่มีเครื่องมืออ�านวยความ
สะดวกให้กับนักข่าวมากมาย	ท�าให้เกิดความง่ายของการท�าข่าว	
แต่ขณะเดยีวกันค�าว่า	“ข่าวซีฟ”	หรอืข่าวเดีย่วกลบัหาได้ยากขึน้
ในยุคนี้
	 “การท�าข่าวเอ็กซ์คลูซีฟค่อนข้างยากขึ้นในทุกวันน้ี	 ยก
ตัวอย่างเช่น	บางกระทรวงเจ้าหน้าที่ก็ใช้ไลน์กรุ๊ปคุยกัน	ใครจะ
ถามเรือ่งอะไรก็ขอให้ส่งผ่านกลุม่ไลน์มา	ดังน้ัน	จงึไม่มปีระเด็น
เดีย่วท่ีจะใช้เป็นข่าวเด่ียวได้เลย	หรอืไม่มคี�าถามพเิศษท่ีจะน็อก
ได้ทันที	ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละส�านักข่าวจะพลิกแพลงกลยุทธ์กัน
อย่างไร
	 มันไม่มีเหมือนยุคเก่าหรอก	 แม้ว่าจะเป็นการแถลงข่าว
รวม	แต่ก็ยังมีการดัก	แอบคุยกับแหล่งข่าวเพื่อใช้ค�าถามพิเศษ
ให้ได้มาซึง่ข่าวท่ีแตกต่างออกไปจากคนอืน่	เพราะฉะน้ันผมมอง
ว่ามมุตรงน้ีหายไปมาก	น่ีคือมมุของข่าวเศรษฐกิจนะ	เพราะเอา
เข้าจรงิข่าวบางอย่างมนัจ�าเป็นต้องแตกต่างอย่างเลีย่งไม่ได้	โดย
เฉพาะฐานเศรษฐกิจที่เป็นหนังสือพิมพ์รายสามวัน	มันต้องต่าง
จากที่อื่น”		
	 บรรณาธกิารบรหิารหนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ	บอกอกีว่า	
เราต้องแตกต่างให้ได้เพราะต้องให้ต่างจากรายวัน	ต้องหาทาง

ให้ได้	 ไม่เช่นนั้นข่าวก็เก่าไปแล้ว	 ก็ต้องหามุมให้เกิดความ
แตกต่างให้ได้	ทั้งเนื้อหาข่าว	รูปแบบการน�าเสนอ	เช่น	รูป
แบบการเขียนข่าวของฐานเศรษฐกิจ	ทั้งข่าวหลักในหน้าปก	
หรือข่าวในแต่ละเซคชั่น	 เราจะเรียกรูปแบบของเราว่าเป็น
ข่าวลกัษณะเชงิตคีวาม	โดยให้รายละเอยีดท่ีมาท่ีไปของข่าว	
ข้อมลูประกอบ	เพือ่ให้ผู้อ่านได้คาดการณ์ต่อไปในอนาคตได้
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
	 จะเห็นได้ว่าต้องแตกต่างจากข่าวรายวันท่ีจะเป็น
ข่าวรายงานตามสถานการณ์	หรือตามเหตุการณ์	เช่น	หัวสี
ต่างๆ	ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเขา	เช่น	เกิดอะไรขึน้บ้างใน
เหตุการณ์นี้	ดังนั้น	วิธีน�าเสนอจะแตกต่างกัน	และถือเป็น
กลยุทธ์ของฐานเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ง	
	 เหตุผลอีกประการท่ีท�าให้ข่าวเด่ียวยุคน้ีน้ันหายาก	
ตามมุมมองของจิตติศักด์ิ	 คือ	 แหล่งข่าวไม่ค่อยจะให้ข่าว
ท่ีอาจจะเกิดผลกระทบเชิงนโยบาย	 ปัญหาก็คือ	 คนท�า
หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจในพื้นท่ีมายาวนานก็จะมีมุมมองท่ี
เปรียบเทียบได้หรือไม่	 เพื่อสร้างความต่างจากท่ีอื่น	 อย่าง
เช่นมาตรการลดภาษีอสังหาริมทรัพย์	 คนท่ีมีประสบการณ์
ก็จะน�าข้อมูลปัจจุบันเปรียบเทียบกับอดีตท่ีผ่านมาแล้วน�า
เสนอผู้บริโภค	นี่คืออยู่ที่มุมมองของแต่ละคน
	 ฐานเศรษฐกิจจะมุ่งพัฒนาคนเป็นหลัก	 โดยคนท่ีท�า
ข่าวเศรษฐกิจของฐานเศรษฐกิจจะเชีย่วชาญและอยูใ่นพืน้ท่ี
นาน	เราจะได้เห็นพฒันาการของคนท่ีจะขึน้มาเป็นรฐัมนตรี
เป็นคนอย่างไร	 หรือบางนโยบายถูกผลักดันมานานแล้วไม่
เกิดผลสักที	อย่างเช่นเรื่อง	ภาษีมรดก	ภาษีที่ดิน	เหตุผลที่
ผ่านหรือไม่ผ่านมันเกิดจากอะไร	 ประสบการณ์ของนักข่าว
จะท�าให้ภาพพวกนี้ชัดเจนมากขึ้น
	 “ดังน้ันถ้าถามว่าเน้นอะไร	 เราก็เน้นพัฒนาคนให้มี
ความช�านาญเฉพาะอย่างแบบจริงจัง”	จิตติศักดิ์ย�้า		
	 จิตติศักด์ิยังเผยแผนในอนาคตของฐานเศรษฐกิจ
อีกว่า	 คงไม่แตกต่างจากส�านักข่าวอื่นมากนัก	 โดยจะยึด
ค�าว่าฐานเศรษฐกิจให้ม่ันคง	 และคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว	้
รวมถึงตรึงพื้นท่ีท้ังยอดขาย	 ยอดจ�าหน่าย	 และการรับรู้
ของผู้บริโภค	 ในขณะเดียวกัน	 กระบวนการคัดเลือกข่าว
ของฐานเศรษฐกิจ	 ก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจด้วย	อย่างเช่น	เราจะ
พบค�าว่า	“เศรษฐกิจใหม่”	ท่ีเพิง่เข้ามาในยคุดจิทัิล	จากเดิม
ท่ีเราจะมองแต่เพยีงว่า	เลอืกข่าวท่ีมาจากภาคการผลติอย่าง
เดียว	เช่น	การลงทุน	การส่งออก	เป็นต้น	เราก็จะปรับมาดู
ผู้ประกอบการรายเลก็ท่ีเกิดขึน้ภายใต้เศรษฐกิจรปูแบบใหม่	
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นี่คือกระบวนการคัดเลือกข่าวที่เราเขียน
	 “แต่ในเชิงขององค์กร	 ฐานเศรษฐกิจก็จะคงรูปแบบ
ของการน�าเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เอาไว้	 แต่ก็จะแตกแขนง
ไปสู่สื่ออื่นๆ	 ด้วย	 แต่คงไม่เร็วเหมือนส�านักอื่น	 เพราะเรา
มีข้อจ�ากัดบางประการ	 อีกท้ังฐานเศรษฐกิจก็ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 แต่เราจะใช้วิธีค่อยๆ	 เดิน	
อย่างไรก็ตาม	ด้วยวิธีการแล้ว	ข่าวหนึ่งชิ้นที่นักข่าวท�ามาจะ
ถูกส่งผ่านทั้งกระดาษ	สื่ออื่น	หรือในช่องโทรทัศน์ในรูปแบบ
ของบุคคลท่ีไปท�ารายการ	 น่ีคือทิศทางท่ีเราก�าลังพยายาม
เดินหน้า	และขยับไป”
	 เมื่อกระแซะถามถึงยอดพิมพ์ของฐานเศรษฐกิจ	
หนังสือพิมพ์ท่ีคงอยู่มายาวนานเข้าปีท่ี	 37	 จิตติศักด์ิให้
ค�าตอบเชิงยอมรับว่า	 มีการลดยอดการพิมพ์ลงบ้างตาม
สถานการณ์ของอุตสาหกรรม	 เน่ืองด้วยผู้อ่านท่ีลดลง	 โดย
เฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 และปริมณฑล	 แต่การลด
ลงก็มีอยู่หลายเหตุผล	 ก็เหมือนกับองค์กรอื่นๆ	 หรือส�านัก
อื่นๆ	 ท่ีมีการปรับลดลงเช่นกัน	 จะด้วยเหตุผลว่าไปมุ่งเน้น
ในช่องทางน�าเสนอข่าวสารด้านอื่นๆ	บ้าง	หรือกลุ่มผู้อ่านก็
เลือกข่าวบางข่าวที่อ่านไม่ได้อ่านทั้งเล่มบ้าง	เป็นต้น
	 “แต่ตามต่างจังหวัดของฐานเศรษฐกิจ	 ก็ไม่ได้ลดลง	

เพราะตามหัวเมืองต่างๆ	 ยังมีนักธุรกิจรุ่นอายุประมาณ	 40	
ปีขึ้นไปท่ียังสนใจอ่านของฐานเศรษฐกิจอยู่ด้วย	 รวมถึงใน
กรุงเทพฯด้วยเช่นกันที่ยังอ่านของเราอยู่”		
	 จติตศิกัดิท้ิ์งท้ายว่า	การแข่งขนัของฐานเศรษฐกิจน้ันยงั
คงมอียูเ่สมอ	ท้ังการแข่งขนักับตวัเองหรอืคู่แข่งราย	3	วันด้วย
กัน	เราก็ศกึษาเขาว่ามกีารปรบัเปลีย่นอย่างไร	ท้ังการน�าเสนอ	
กลยทุธ์	องค์กร	แต่เราต้องย้อนกลบัมาดูเราเองเป็นส�าคัญด้วย
ว่า	รปูแบบส�าคัญของฐานเศรษฐกิจคือความน่าเชือ่ถือ	ก่อนท่ี
ข่าวแต่ละชิน้จะถูกน�าเสนอออกไปต้องชดัเจนว่าจรงิแล้วไม่ใช่
ส่งไปลอยๆ	แลว้กแ็ชรก์นัออกไปในโซเชียลมเีดีย	แตข่องฐาน
เศรษฐกิจหากออกไปแล้ว	คือยนืยนัได้แน่นอนว่าเราเชก็มาให้
แล้ว	ชัดเจนแล้ว	นี่คือหลักคิดของฐานเศรษฐกิจ
	 “ผมเชื่อว่าคนท่ีเป็นนักข่าวมืออาชีพจะคงอยู่ได้ใน
อุตสาหกรรมน้ีแน่นอน	 เพราะคนข่าวท่ีมืออาชีพจะมองออก
ว่าข่าวน้ีคืออะไร	 ต้องขับเคลื่อนข่าวนี้แบบไหน	 การพัฒนา
ประเด็นข่าวเพื่อน�าไปสู่ข่าวท่ีมีความครบถ้วนน่าเชื่อถือ	 มือ
อาชีพจะรู้ดีว่าต้องท�าอย่างไร
	 “ดังน้ัน	 คนท่ีได้รับการฝึกฝนมา	 กระบวนการเลือก	
กระบวนการเขียน	กระบวนการน�าเสนอต้องท�าอย่างไร	ตรง
นี้จะท�าให้ข่าวอยู่ได้ต่อไป”	จิตติศักดิ์ทิ้งท้าย
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	 ขณะท่ีความเห็นต่อแนวโน้มการบริโภคข่าวผ่านส่ือ
หนังสือพิมพ์ของคนอ่านหนังสือพิมพ์ในยุคต่อจากน้ี	 และมุม
มองเรื่องการแข่งขันกันท�าข่าวเจาะ	 ท่ีเคยเป็นจุดแข็งส�าคัญ
ของหนังสือพิมพ์แต่ในยุคหลังสิ่งนี้กลับเริ่มหายไปจากหน้า
หนังสือพิมพ์	
	 ประเด็นดังกล่าว	 มุมมองของคนท�าหนังสือพิมพ์ท่ีอยู่
ในวงการมาหลายสิบปีอย่าง	 “เดชา	 ภู่พิชิต-หัวหน้าข่าวหน้า	
1	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”	 มองว่า	 สภาพการน�าเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์ยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่า	 จะเห็นความแตกต่าง
จากอดีตเยอะแต่เป็นเรื่องพัฒนาการของสื่อ	ถ้านับไปช่วง	2-3	
ปีก่อนหน้านีกั้บวันนีไ้ม่ต่างกันเท่าไหร่แต่หากนบัไปช่วงหลงั	10	
ปีก่อนหน้านี้	จะเห็นความแตกต่างกันได้ชัดเจน	
	 “หัวหน้าข่าวหน้า	1	ไทยรัฐ”	เปรียบเทียบให้ฟังว่า	ถ้าไป
พลิกหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ	จะพบว่า	ลักษณะข่าวหนังสือ
พมิพ์คล้ายๆ	กันทุกฉบับ	ทุกคนใช้แหล่งข่าวเดียวกัน	ใช้	source	
เหมือนกันหมด	 อาจมีคนท�าข่าวคนเดียวแล้วก็ให้เครือข่าย	 มี
การท�าข่าวแบบกลุ่มเป็นเครือข่ายกระจายข่าวให้กัน	 ส�านวน
แทบจะเหมือนกัน	 แทนท่ีจะเป็นแบบต่างคนต่างเขียน	 เลย
ท�าให้พอมาดขู่าวท่ีปรากฏในหน้าหนังสอืพมิพ์	วิธกีารเขยีนข่าว
ปัจจุบันดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างกัน	แต่หากไปดูเมื่อสัก	10-20	ปี
ก่อนหน้านี	้การรายงานข่าวของหนังสอืพมิพ์แต่ละฉบับ	จะแตก
ต่างกันมากเช่น	ส�านวน	วิธีการเล่าเรื่องข่าว	เพราะเรื่องนี้เป็น
นโยบายของแต่ละหนังสอืพมิพ์ในการน�าเสนอข่าวด้วย	บางท่ีให้
เขียนข่าวแบบมีสีสัน	 เนื้อหายาว	แต่ปัจจุบันเน้นการเขียนข่าว
ให้กระชับ	เพราะคนไม่ค่อยมีเวลา	ตามวิถีชีวิตปัจจุบัน	ท�าให้
การเขียนข่าวยุคสมัยนี้ก็ต้องสั้น	กระชับขึ้น	
	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่องน้ีมันก็เป็นไปตามสภาพของสังคม	
บางครั้งต้องตัดส่วนส�าคัญท้ิง	 ท้ังท่ีเน้ือหาอยากเสนอมากกว่า
นั้น	แต่เนื้อที่ไม่ได้	ก็ต้องตัดทิ้ง	ที่อาจเป็นสาระไปบ้าง	
	 อยู่ในวงการหนังสือพิมพ์มานานหลายสิบปี	 “เดชา”	 ท่ี
คนในหนังสอืพมิพ์ไทยรฐัเรยีกกันว่า	“น้าเด”	บอกว่าสภาพการณ์

หนังสือพิมพ์

วันหนึ่งก็ต้องหายไปจากโลก

โดย…	วรพล	กิตติรัตวรางกูร

ของการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ในยุคนี้	สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็
คือ	ข่าวประเภทข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ-ข่าวเจาะ	ที่เป็นข่าวเดี่ยว
พิเศษของหนังสือพิมพ์แต่ละเล่มที่ไม่เหมือนฉบับอื่น	พบว่า
ยุคนี้ไม่ค่อยเห็นอีกแล้ว	เทียบกับในอดีตแล้ว	ลดน้อยลงไป
มาก	
	 “หนังสือพิมพ์ท่ีออกมาแต่ละวันแต่ละฉบับมีข่าว	
exclusive	น้อยมาก	ปริมาณลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด	อาจ
จะมใีห้เห็นบ้างก็เป็นข่าวเด่ียวพเิศษของหนังสอืพมิพ์เฉพาะ
กลุม่ท่ีมผู้ีอ่านเฉพาะด้านก็จะมกีารเจาะในรายละเอยีดเยอะ
เช่น	ข่าวเศรษฐกิจ	แต่ในหนังสือพิมพ์ทั่วไปที่เน้นข่าวแบบ	
Mass	ข่าว	exclusive	มีบ้าง	แต่ไม่มาก	เป็นลักษณะข่าว
พูลเสียส่วนใหญ่”
	 …ปรากฏการณ์ท่ีเป็นอยู่	 ถามว่าเป็นปัญหาไหม	
ปัจจบัุนก็ไม่เป็นปัญหาแต่ท�าให้ไม่เกิดการแข่งขนั	ไม่มีความ
แตกต่าง	ท�าให้การท�างานข่าวไม่กระตือรือล้น	การท�างาน
หนังสือพิมพ์ในแต่ละส่วนก็ขาดชีวิตชีวา	 เพราะไม่แข่งขัน



33

กัน	 สมัยก่อนท�าข่าวแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่ก็เป็น
เพื่อนร่วมวิชาชีพกัน	ก็ไม่ถึงกับฟาดฟันกัน
	 “เดชา”	ที่เป็นอดีตผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรมมาหลาย
สิบปี	เล่าให้ฟังถึงการแข่งขันการท�าข่าวสมัยก่อนของนักข่าว
เพือ่ให้โรงพมิพ์ของตวัเองมข่ีาวท่ีแตกต่างจากฉบับอืน่ว่า	สมยั
ก่อนท�าข่าวสนุกโดยเฉพาะข่าวอาชญากรรม	นักข่าวจะมีการ
แข่งขนักันหาข่าวอย่างหนัก	มกีารหลอกล่อเพือ่ให้ได้ข่าวเดีย่ว	
เช่น	พาแหล่งข่าวไปหลบไว้ก่อน	ไม่ให้คนอื่นเห็น	หลังได้ข่าว
พิเศษมา	
	 จากที่ให้ความเห็นว่า	ช่วงหลังแทบหาข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ	
ข่าวเจาะไม่ได้จากหนงัสอืพมิพ์	เมือ่ขอให้มองย้อนไปในรอบปี	
2558	ว่า	ข่าวเจาะ-ข่าวพิเศษที่เด่นๆ	ในรอบปี	2558	มีข่าว
อะไรบ้าง	
	 พอยิงค�าถามนี้ไป	 “เดชา”	 น่ังนึกอยู่นานพอสมควร	
พร้อมกับบอกว่า	นึกไม่ออก	ภาพรวมข่าวหนังสือพิมพ์รอบปี	
2558	ข่าวพิเศษ	ข่าวเจาะ	มันไม่เด่น	ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็น
ภาพรวม	แทบไม่มี	อาจจะมี	ไม่สะดุด	ไม่ประทับใจ	นึกไม่
ออก	
	 ถามถึงว่า	ข่าวอาชญากรรม	อย่างข่าวการทลายเครือ
ข่ายของ	“สุริยัน	สุจริตพลวงศ์หมอหยอง”	ที่โยงไปถึงทหาร-
ต�ารวจชัน้ผู้ใหญ่	ท่ีแต่ละฉบับแข่งขนักันเสนอข่าว	โดดเด่นพอ
หรือไม่	“เดชา”	เห็นว่า	มันน่าจะเป็นการเจาะข่าวเบื้องหลังค
ดี	 ท่ีได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าท่ี	 คนวงในท่ีนักข่าวได้มาจาก

วงในทั้งทหาร	ต�ารวจ	ก็มีบ้างในบางช่วงที่ข่าวนี้มีการแข่งขัน
กัน	 อันน้ีก็มีอยู่	 ก็มีการตรวจสอบกันอยู่ในกองบรรณาธิการ	
เช่น	ท�าไมข่าวนี้ฉบับอื่นมี	เราไม่มี	หรือบางทีเรามีแต่ฉบับอื่น
ไม่ม	ีก็เป็นข่าวท่ีมกีารน�าเสนอข่าวต่อเน่ืองมาเป็นระยะ	ท�าให้
มีความแตกต่างกันในรายละเอียด	แต่ก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมาก	
แต่ปีท่ีผ่านมา	ข่าวเดีย่วเอก็ซ์คลซูฟีท่ีเด่นๆ	เท่าท่ีดก็ูน้อยมาก	
	 แต่ก็มีบางเหตุการณ์	 เช่น	 เหตุการณ์ระเบิดสี่แยกราช
ประสงค์	ที่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลก	มีผู้เสียชีวิต	นักท่องเที่ยว	
เป็นข่าวที่มีผลกระทบ	หมายถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตของ
คนทุกชาติที่อยู่ตรงนั้น	การแข่งขันกันในข่าวนี้ก็มีการแข่งขัน
กันในเรือ่งว่าใครจะได้เรือ่งราวของคนท่ีก่อเหตกุ่อนกันท้ังข่าว
และภาพ	อย่างกรณกีารระเบิดซ�า้ท่ีตรงท่าเรอื	สาทร	ก็อยูท่ี่ว่า
ใครมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันเร็วท่ีสุด	 คนนั้นก็ชนะ	 หรือเรื่อง
การสืบหาตัวผู้ต้องหา	 ท่ีสุดท้ายก็คือคนท่ีจับได้คนแรก	 ก็มี
การแข่งขันกัน	ก็มีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟกันบ้าง	ในเรื่องเหตุระเบิด
สี่แยกราชประสงค์	ไทยรัฐก็มีที่แตกต่างจากที่อื่นๆ	อยู่	
	 ส่วนข่าวเรื่องโครงการอุทยานราชภักดิ์ก็ไม่ค่อยมี
อะไรแตกต่างกันมาก	 ส่วนใหญ่ก็ต้องรอข่าวท่ีออกมาทหาร	
กระทรวงกลาโหม	ข่าวแบบนี้โดยหลักก็ต้องตามประเด็นข่าว
ไปในทางข่าว	 เช่น	 ขั้นตอน	 เม่ือมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาจะ
มีการด�าเนินการกล่าวโทษกันอย่างไร	 จะส่งเรื่องไปยังคณะ
กรรมการ	 ป.ป.ช.อย่างไร	 แต่ลักษณะข่าวที่ออกมา	 พอกลุ่ม
นี้ออกมาเคลื่อนไหว	อีกกลุ่มออกมา	ทางข่าวก็ไปไล่ตามการ
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ออกมาของแต่ละกลุ่ม	
	 เมื่อถามมุมมองถึงสาเหตุท่ีการแข่งขันกันท�าข่าว	 หรือ
แข่งขันการน�าเสนอข่าวของคนในวงการหนังสือพิมพ์ระยะ
หลังลดลงเป็นเพราะเรื่องสภาพเศรษฐกิจด้วยไหม	 เพราะคน
ท�าหนังสือพิมพ์อาจคิดว่า	 ตัวเองรายได้น้อย	 สวัสดิการก็ไม่มี
อะไรมาก	 บางคนบางองค์กรก็อาจรู้สึกว่า	 ไม่มีแรงกระตุ้นให้
ต้องท�าข่าวแข่งขันกับใคร	“หัวหน้าข่าวหน้า	1	ไทยรัฐ”	ยอมรับ
ว่า	เรือ่งนีก็้มส่ีวน	เพราะเขาก็เห็นและเกิดการเปรยีบเทียบ	เช่น	
นักข่าวหนงัสอืพมิพ์	เขามเีพือ่นเป็นนักข่าวโทรทัศน์	เขาก็เห็นว่า
ท�าไมคนท�าข่าวโทรทัศน์เงนิเดือนเยอะกว่ามาก	ก็มส่ีวนเหมอืน
กัน	จากที่เคยได้คุยกับคนท�าข่าวรุ่นหลังๆ	เขาก็รู้สึกเหมือนกัน	
แต่เรื่องอย่างนี้เราก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องของผู้
ประกอบการ
	 เรื่องรายได้	สวัสดิการ	มันก็มีส่วนท�าให้คนก็ท�างานกัน
ไปวันๆ	แต่หากค�านึงถึงความก้าวหน้าในการท�างาน	จรงิๆ	ทุก
คนก็ต้องแข่งกับตวัเอง	พยายามสร้างผลงาน	เพราะถ้ามผีลงาน	
ความก้าวหน้าก็ตามมา	 เพราะหากเราท�างานหนัก	 มันก็มีคน
มองเห็นการท�างานของเรา	ก็มีโอกาสจะได้รับการโปรโมต	เช่น	
ท�าข่าวแล้วได้รางวัลอะไรมา	หรือท�าข่าวแล้วมีข่าวเด่นๆ	เยอะ	
มันก็มีโอกาสเติบโต	 หัวหน้าก็สนับสนุนให้ได้ขึ้นเงินเดือน	 คน
ท�างานตรงนี้ต้องมีจิตใจรักพอสมควรเพราะงานหนัก	 รายได้
น้อย		แต่หากในอนาคตถ้าจ�านวนหนังสือพิมพ์ลดลงไป	แหล่ง
งานก็น้อยลง	ก็จะมีผลกระทบกับคนท�างานสื่อเยอะเหมือนกัน	
	 ”หัวหน้าข่าวหน้า	1	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”	พูดชัดว่า	กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ให้ความส�าคัญกับเรื่องการหา
ข่าวการเสนอข่าวเจาะ	ข่าวพิเศษมากเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์
และสื่ออื่นๆ	 โดยข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ	 คือ	 ข่าวที่อยู่ในความสนใจ
ของผู้อ่าน	 ยึดหลักความน่าสนใจ	 และมีผลกระทบกับคนส่วน
ใหญ่เช่น	 เรื่องทุจริต	 เรื่องสิ่งแวดล้อม	 ท่ีท�าให้เกิดความเสีย
หายกับชมุชนคนส่วนใหญ่	อย่างไรก็ตาม	ปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้การ
ท�างานของกองบรรณาธิการมีข้อจ�ากัดพอสมควรก็คือ	 การน�า
เสนอข่าวอะไรบางอย่างก็มีข้อจ�ากัดเรื่องกฎหมาย	 ต้องระวัง
เรือ่งการฟ้องร้อง	การท�างานต้องระมดัระวังมากขึน้	โอกาสท่ีจะ
ให้เราพยายามเจาะข่าวเปิดข่าวเราต้องท�าด้วยความระมดัระวัง	
โอกาสท่ีเราจะท�าก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะต้องเลง็ผลกระทบ	
ผลสะท้อนกลับที่จะตามมา	เช่น	จะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น	ก็
ท�าให้การท�างานล�าบากมากขึ้น	
	 การท�าข่าวเจาะ	 ข่าวพิเศษ	 สมัยน้ีก็ไม่ง่ายเหมือนเดิม	
หากไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน	 ข้อเท็จจริงถูกต้องก็ท�าให้เกิด
ความเสยีหายกับคนท่ีถูกพาดพงิเขาก็ต้องฟ้องร้อง	สือ่ตอนน้ีก็มี

หลายแห่งโดนฟ้องเรยีกค่าเสยีหาย	ระดับหลายสบิล้านบาท	
เป็นร้อยล้าน	ก็เป็นเงื่อนไขท�าให้สื่อต้องระมัดระวัง	เลยเกิด
อาการเกร็ง	 ต้องเซ็นเซอร์	 ต้องระวัง	 ต้องรอบคอบในการ
เสนอข่าวเมือ่ก่อนอาจได้ประเด็นอะไรมาก็เล่นตมูไปเลย	ฮือ
ฮา	สมัยนี้	มีกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาท	ละเมิดสิทธิ	และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอีกหลายส่วน	 พอมีอะไรก็ไปฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย	ฟ้องแพ่ง	อันนี้ก็เป็นอุปสรรคการท�างาน	
	 นอกจากนี้	 คนท�างานหนังสือพิมพ์	 นักข่าวรุ่นใหม่
สมยัน้ีก็ไม่ได้เตบิโตมาจากการเจาะข่าว	โตมาจากข่าวแถลง
มากกว่า	ก็เลยท�าให้เขาอาจขาดทักษะในการท�างาน	ส่วน
ใหญ่ก็เน้นไปในทางแวดวงอืน่มากกว่า	เช่น	ข่าวบันเทิง	ข่าว
ในกระทรวงต่างๆ	ท่ีเป็นข่าวแถลงส่วนใหญ่	แต่พวกท่ีจะไป
เจาะกันแบบตูมๆ	 ท�าข่าวท่ีเป็นผลกระทบเช่น	 ข่าวทุจริต	
ข่าวสิ่งแวดล้อม	พวกนี้เห็นได้ว่ามันน้อยลง	
	 กระนั้น	แม้จะมีข้อจ�ากัดอย่างที่ให้ทัศนะมา	“เดชา-
หัวหน้าข่าวหน้า	 1	 ไทยรัฐ”	 ยังย�้าว่า	 กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 ให้ความส�าคัญอย่างมากกับเรื่องการ
เสนอข่าวเจาะ	การหาข่าวเดี่ยวที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์
อื่นๆ	อย่าง	เวลามีข่าวอะไรส่งเข้ามา		กองบรรณาธิการก็
ต้องดวู่าข่าวน้ีควรไปในทิศทางไหน	ประเด็นเป็นอย่างไร	ให้
ข่าวได้ครบถ้วนสมบูรณ์	 ไม่ใช่ข่าวลือ	พวกแหล่งข่าวกล่าว
ว่า	 มันก็ขาดความน่าเชื่อถือ	 คนอ่านอาจจะมองว่า	 ท�าไม
ข่าวแค่น้ี	 ก็น�ามาลง	 ไม่น�าข่าวลือมาขยายให้กับคนปล่อย
ข่าว	ไม่อย่างนั้นก็จะเท่ากับเราไปเขียนข่าวเองโดยไม่ได้ยืน
อยูบ่นฐานข้อมลูท่ีชดัเจน	เว้นแต่ข่าวท่ีมผีลกระทบกับผู้เป็น
แหล่งข่าว	เป็นเหตุจ�าเป็น	
	 ก็ต้องมกีระบวนการถามนกัข่าว	มกีารเชก็ให้รอบด้าน
มากท่ีสุด	 ให้ข่าวได้ข้อมูลมากสุด	 แต่อย่างข่าวปรับคณะ
รัฐมนตรี	 (ครม.)	 จ�าเป็นต้องใช้แหล่งข่าวก็ต้องใช้	 เพราะ
ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับหนังสือพิมพ์โดยตรงเพราะเป็นเรื่อง
ปกติ	 เรื่องการปรับ	ครม.คนไหนจะไปอยู่ที่ไหน	กระทรวง
ไหน	 ก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกฉบับ	 กองบรรณาธิการก็ยัง
ให้ความส�าคัญกับข่าวเดี่ยวข่าวอะไรมากอยู่	 ไม่ใช่แค่ข่าว
อาชญากรรมแม้แต่ข่าวบันเทิงเองก็ตาม
	 ส�าหรับ	 แนวโน้มธุรกิจหนังสือพิมพ์ในยุคต่อจากน้ี	
“เดชา”	ยอมรบัว่า	ปัจจบัุนคนอ่านหนงัสอืพมิพ์น้อยลง	ตอน
น้ีสือ่โซเชยีลมเีดยีเยอะ	ทุกคนมส่ืีออยูใ่นมอื	ก็รูแ้ล้วว่าตอนน้ี
เกิดอะไร	แล้วคนก็ไม่ค่อยมีเวลา	ต้องดิ้นรน	การมานั่งเปิด
หนังสือพิมพ์ก็น้อยลง	เขาก็ไม่อยากรู้รายละเอียดมาก	ดูแค่
หัวข่าวให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น	มีโซเชียลมีเดีย	มีคลิปอะไรด้วย	
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แต่หนงัสอืพมิพ์ก็ยงัพออยูไ่ด้	การท�าให้คนมาอ่านหนังสอืพมิพ์
มากขึ้นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องวิวัฒนาการของโลก	
	 “วันหน่ึงหนังสือพิมพ์ก็อาจหายไปจากโลก	 ก็อาจจะ
สัก	5-10	ปี	อาจจะสัก	10	ปี	ยิ่งตอนนี้สังคมคนสูงวัยมากขึ้น	
เพราะก็เห็นแล้วอย่างที่สหรัฐอเมริกา	หนังสือ	นิตยสารดังๆ	
ก็ต้องปิดตัวลง	แต่ของเราอาจจะช้ากว่าตะวันตก	ยุโรป	ของ
เราก็ยังมีคนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่	 สบายตา	 โดยเฉพาะคนสูง
อายุ	เราฝืนกระแสไม่ได้	ถ้ามันจะจบ	ก็ต้องจบ	ก็ต้องยอมรับ	
แต่เราท�าให้มันอยู่ได้นานท่ีสุด	 ก็คือการเสนอส่ิงท่ีน่าเชื่อถือ
มากที่สุด	 เป็นแหล่งข้อมูลที่ท�าให้คนอ่านเขาเชื่อถือ	 ก็จะอยู่
ได้นาน”
	 …เพราะความเร็วอาจจะไม่ถูกต้อง	เช่น	ข่าวออนไลน์
บางทีรายงานข่าวไป	 1	 ชั่วโมงก็ต้องมาแก้บอกว่าผิดพลาด
มาแก้ก็ท�าให้คนไม่เชื่อถือ	 ออนไลน์ท่ีมันเร็วมากก็อาจผิด
พลาดได้ง่าย	เพราะไม่มีเวลาตรวจสอบ	แต่ข่าวหนังสือพิมพ์
โดยเฉพาะข่าวเด่ียว	 ข่าวเจาะ	 ท่ีน�าเสนอข้อมูลได้ชัดเจน
กว่าถูกต้องกว่า	หนังสือพิมพ์ก็ได้เปรียบ	ก็ท�าให้คนชอบอ่าน
หนังสือพิมพ์มากกว่าข่าวออนไลน์ได้
	 เมื่อขอให้ขยายความว่า	 เพราะเหตุใดท�าไมถึงเช่ือ
ว่าหนังสือพิมพ์จะค่อยๆ	หายไปในอนาคต	 “เดชา”	 บอกว่า	
ประเมินจากภาพรวมโดยรอบ	 มันเห็นชัด	 มันก็มีตัวอย่าง
ในต่างประเทศแล้ว	 ทุกวันนี้	 เทคโนโลยีเห็นชัดว่ามันมาเร็ว
มาก	 ความก้าวหน้าทางวิทยาการเร็วมาก	 คนรุ่นใหม่ก็ต้อง
ตาม	เขาก็ต้องทิ้ง	ไม่มีเวลาจะมาตามอ่าน	ท�าให้วันหนึ่งก็มา
ถึงจุดที่เกิดขึ้นก็ต้องดับ	 เราก็ต้องยอมรับ	แต่ก็ขึ้นอยู่กับการ
ประกอบการหนังสือพิมพ์ต้องมีผลก�าไร	ถ้าไม่มีผลก�าไร	ก็ไป
ท�าอย่างอื่นดีกว่า	 	 ก็เป็นเรื่องปกติ	 แต่เรื่องการถดถอยของ
หนังสอืพมิพ์ในไทยดแูล้วคงเป็นไปอย่างช้าๆ	คงอยูไ่ด้อกีระยะ
หนึ่งพอสมควร	พัฒนาการ	เช่น	ขนาดหนังสือพิมพ์อาจปรับ
ไซซ์ลงมาเป็นแบบขนาดแทบลอยด์	อย่างในต่างประเทศ	แต่
ข้อเท็จจริงอาจไม่ใช่	แต่ดูแล้ว	รูปแบบต่อไปอาจเป็นลักษณะ
หนังสือพิมพ์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น	
	 ซึง่จากสภาพการณ์ทางการน�าเสนอข่าวท่ีเปลีย่นแปลง
ไป	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไม่ว่าท่ีไหน	 ก็ต้องปรับตัว	

เรียนรู้	ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพราะอย่างทุกวันนี้	เราก็ต้อง
ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทุกวัน	จาก	google		และ	facebook	
ต่างๆ	อย่างตัวเขาเอง	ก็ดูว่าแต่ละวันมีข่าวอะไรใหม่	 มีราย
ละเอียดอย่างไรบ้าง	 คือข่าวสารทางออนไลน์จะได้กลุ่มคน
รุ่นใหม่	โดยเฉพาะที่ใช้โทรศัพท์มือถือ	เราก็ต้องไปศึกษาเขา
เหมือนกันว่าเขามีวิธคิีดอย่างไร	คนส่วนใหญ่ใช้ชวิีตอยูกั่บหน้า
จอ	
	 พร้อมกันนี้	 “เดชา”	 ยังได้ยกตัวอย่างการปรับตัว
ของกองบรรณาธิการไทยรัฐว่า	 ก็ปรับการบริหารงานข่าวเช่น
กัน	 อาทิ	 อย่างเมื่อก่อนมีประชุมกองบรรณาธิการวันละครั้ง	
ช่วง	 11.00	 น.	 ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นการประชุมกองบรรณาธิการ
วันละ	2	ครั้ง	ก็เพิ่มประชุมรอบเย็นขึ้นมาอีกรอบช่วง	16.00	
น.	เพื่อสรุปข่าวช่วงเย็น	มีการคุยกันในเรื่องประเด็นข่าว	เพื่อ
ให้เห็นประเด็นเร็วขึ้น	จะได้รู้ว่ามีประเด็นอะไรเด่นที่จะดึงขึ้น
มาน�าเสนอได้	ทั้งข่าวพาดหัว	ข่าวพาดหัวรอง	ซึ่งก็คงไม่แตก
ต่างจากกองบรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์อืน่ท่ีก็คงเป็นแบบไทยรฐั		
ถามท้ิงท้ายว่า	 หนังสือพิมพ์	 ต้องปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอด	
“หัวหน้าข่าวหน้า	 1	 ไทยรัฐ”	 	 ให้มุมมองว่า	 หนังสือพิมพ	์
ต้องมีความลึก	 ถูกต้องชัดเจน	 เขียนข่าวให้กระชับ	 อ่าน
เข้าใจง่าย	 จับประเด็นส�าคัญให้ได้มากท่ีสุด	 คือคู่แข่งก็มีท้ัง
หนังสือพิมพ์ด้วยกันเอง	ข่าวออนไลน์	ข่าวโทรทัศน์	หรือพวก
เฟซบุ๊ก	 ทวิตเตอร์	 แต่เรื่องคู่แข่งอะไรต่างๆ	 ก็เป็นเรื่องปกติ	
เมื่อการแข่งขันมีมากขึ้น	 หนังสือพิมพ์ก็ต้องมีอะไรมากกว่าคู่
แข่งขัน	 มีอะไรที่ลึกมากกว่า	 ความได้เปรียบหนังสือพิมพ์คือ
มีพื้นท่ีมาก	 ให้ข้อมูลรายละเอียดลึกซ้ึง	 การเจาะข่าวพิเศษ	
ส่วนกองบรรณาธิการก็ต้องปรับตัวไปตามวิวัฒนาการไปตาม
กระแสของโลก



36

	 มุมมองต่อการท�าข่าวหนังสือพิมพ์ในยุคปัจจุบัน	 จาก
ความเห็นของคนหนังสือพิมพ์ค่ายบ้านพระอาทิตย์	 หรือเครือผู้
จัดการ	ที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือ	อาทิ	ผู้จัดการรายวัน	ผู้จัดการ
สุดสัปดาห์	
	 “สุวิชชา	เพียรราษฎร์”	บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์	
ผูจ้ดัการรายวัน	มองว่าหนังสอืพมิพ์ยงัเป็นสือ่ท่ียงัคงอยู	่แต่ต้อง
มกีารปรบัรปูแบบการน�าเสนอให้ตอบสนองคนอ่านของตวัเองให้
ได้	โดยต้องมีจุดขายของตัวเอง	เช่น	การน�าเสนอข่าวที่โดดเด่น
และแตกต่างจากหนังสอืพมิพ์ฉบับอืน่และสือ่อืน่ๆ	ด้วยการมข่ีาว
เจาะ	เพื่อสร้างจุดขายให้กับตัวหนังสือพิมพ์	
	 โดย	 “สุวิชชา”	บอกว่า	ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ยุคนี้	 แต่ตอน
เริ่มมีโซเชียลมีเดียแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ	คนก็มองตรงกันว่า	
หนังสือพิมพ์	ต้องสู้กับโซเชียลมีเดียมากขึ้น	ทั้งเว็บข่าว-เฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์	 ทีวีดิจิทัล	 เรื่องน้ีคนในวงการหนังสือพิมพ์คุยกัน
และคาดการณ์กันมานานแล้วว่าวงการหนังสือพิมพ์จะเจอ
ภาวการณ์แข่งขันต่างๆ	 จนมีการมองว่า	 ต่อไปคนอาจไม่อ่าน
หนังสือพิมพ์	แล้วที่ผ่านมาก็เจอมาตลอด	ไม่ใช่ตอนนี้	ดูได้จาก
ยอดขายหนังสือพิมพ์ที่ไม่เฟื่องฟูเหมือนในอดีต	หรือสมาชิกรับ
หนังสือพิมพ์รายวัน	 จากเดิมรับหลายฉบับก็ลดการรับลงอาจ
เลือกเอาแค่ฉบับท่ีชอบท่ีสุดเพียง	 1-2	 ฉบับ	 เพ่ือลดค่าใช้จ่าย	
ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่อ้างอิงได้จากการส�ารวจของเครือผู้จัดการเอง	
อย่างไรก็ตาม	ส�าหรบักลุม่คนอ่านหนังสอืพมิพ์	ตดิตามข่าวราย
วัน	ในช่วงอายุ	40	ปีขึ้นไป	พบว่ายังชอบอ่านหนังสือพิมพ์อยู่	
	 บรรณาธกิารบรหิารหนังสอืพมิพ์ผู้จัดการรายวันย�า้ว่า	จดุ
แข็งของส่ือหนังสือพิมพ์คือ	 คนท่ีท�าหนังสือพิมพ์แล้วเสนอข่าว
ออกมา	ยงัไงก็มคีวามน่าเชือ่ถือมากกว่าส่ือโซเชยีลฯ	หรอืแม้แต่
ข่าวอนิเทอร์เน็ต	รวมถึงข่าวสารท่ีแพร่หลายผ่านเครอืข่ายเฟซบุก๊	
ไลน์ต่างๆ	เพราะแม้คนจะติดตามข่าวต่างๆ	ผ่านโลกออนไลน์
ดังกล่าว	 แต่สุดท้ายเขาก็ต้องการค�ายืนยันว่า	 ข่าวท่ีเขาสนใจ
มันเป็นข่าวจริงหรือไม่	 ก็ต้องมาเอาค�ายืนยันจากหนังสือพิมพ์	
เพราะหนังสือพิมพ์ยังไงกย็ังเป็นสื่อหลัก	มีส�านกั	มีสงักดัรับรอง	

ต้องสร้างข่าวเจาะ

เป็นจุดขายนสพ.

	โดย…	วรพล	กิตติรัตวรางกูร

มีองค์กรสื่อ	เช่น	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	รับรอง	เชื่อ
ถือได้	เพราะเกิดจากการกลั่นกรอง	ตรวจสอบ	ท�าให้สังคม
เชื่อว่า	 เมื่อมีการกลั่นกรองจนหนังสือพิมพ์น�ามาเสนอข่าว	
คนก็เชื่อถือ	
	 ข่าวบางข่าวลือกันตลอด	ในโลกโซเชียลฯ	แต่คนเมื่อ
ต้องการค�ายืนยนัว่าข่าวน้ีจรงิหรอืไม่	ก็ต้องการค�ายืนยนัจาก
หนังสอืพมิพ์	บางเรือ่งพดูกันท้ังวันในโลกออนไลน์	แต่รุง่เช้า
ก็ไปตรวจจากหนังสือพิมพ์ว่าเสนอข่าวหรือไม่	หากไม่เสนอ	
ก็ต้องคิดว่าเป็นข่าวไม่จริง
	 “สรุปคือ	 หนังสือพิมพ์ก็ยังเป็นท่ีพึ่งของการตรวจ
สอบข้อเท็จจริง	 ให้สติปัญญากับสังคมอยู่	 บทบาทของส่ือ
สิ่งพิมพ์ยังคงเดิม	 ตั้งแต่เริ่มมีหนังสือพิมพ์จนถึงทุกวันน้ี	
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เวลาหนังสือพิมพ์พาดหัวตัวไม้ในข่าวหนึ่งๆ	กับเป็นข่าวพาด
หัวเหมือนกันในเว็บข่าวหรือเรื่องที่มีการแชร์กัน	ที่อยู่แค่	1-2	
ชัว่โมง	ก็อาจหายไป	คนจะไม่จดจ�ามนั	แต่เมือ่ไปเป็นข่าวพาด
หัวตัวไม้	คนจะรู้สึกว่านี่คือข่าวใหญ่มาก”
	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ถ้า
หนังสือพิมพ์พาดหัว	สังคมจะรับรู้ว่านี้คือ	เรื่องใหญ่	แต่หาก
ข่าวในเว็บน�าเสนอ	 แม้เป็นข่าวใหญ่หรือมีการแชร์กัน	 ก็แค่
คุยกันในหมู่เพื่อนฝูง	 เช่น	ได้เห็นคลิปนั้นหรือยัง	แต่ก็ยังอยู่
ในวงจ�ากัดไม่ใช่วาระแห่งชาต	ิหนงัสอืพมิพ์ก็ยงัมจีติวิญญาณ
ในการท�าหน้าที่ของตัวเองอยู่	
	 “สุวิชชา”	กล่าวต่อไปว่า	ถึงวันนี้	 ยังมองว่า	บทบาท
การท�าหน้าท่ีสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ไม่ได้ลดน้อยลงไป
จากอดตี	แต่ถ้ามองในแง่ธรุกิจ	การท�าหนงัสอืพมิพ์มต้ีนทุนทุก
ขัน้ตอน	ตัง้แต่นักข่าว	ท�าข่าวส่งข่าวเข้ามายงักองบรรณาธกิาร	
ต้องมีฝ่ายพิสูจน์อักษร	 ฝ่ายศิลป์จัดหน้า	 ฝ่ายจัดการ	 ไปถึง
โรงพมิพ์ก็มต้ีนทุนค่ากระดาษ	ค่าเพลต	ค่าพมิพ์	การรวบรวม
หีบห่อ	ไปถึงการจัดจ�าหน่าย	ก็จะมีภาระค่าใช้จ่าย	ค่าขนส่ง	
ไปถึงยี่ปัวซาปัว	 เพื่อจัดส่งหนังสือพิมพ์ไปถึงแผงหนังสือ	 ไป
ถึงมือคนอ่าน
	 กระบวนการท้ังหมดในการผลิตหนังสือพิมพ์จากกอง
บรรณาธิการ	ไปถึงแผงหนังสือ	มีต้นทุนสูง	แต่ผลลัพธ์กว่าจะ
กลับมาต้องใช้เวลา	และผลกลับมาน้อย	ซึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะ
ขาขึ้นหรือขาลง	ต้นทุนต่างๆ	เช่น	ค่ากระดาษ	ไม่ได้ปรับลด
ราคาลง	 ท้ังหมดเป็นต้นทุนซึ่งไม่เอื้ออ�านวยให้หนังสือพิมพ์
จะไปแข่งกับพวกเว็บไซต์	หรือสื่อโซเชียลมีเดียได้เลย	เพราะ
อย่างพวกนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายมากนัก	 อาจจะมีบ้าง	 เช่น	 ค่า
เซิร์ฟเวอร์	 ค่าจัดการเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆ	 กับเรื่องคน	
ก็สามารถโยกคนจากหนังสือพิมพ์ไปท�าได้	 ทุกวันน้ีท้ังกอง
บรรณาธิการสื่อออนไลน์กับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ใน
แต่ละองค์กรก็แทบเป็นเน้ือเดียวกันอยู่แล้ว	 ส่ิงเหล่านี้ท�าให้
สื่อหนังสือพิมพ์เจอการแข่งขัน	การกดดันหลายอย่าง	
	 บ.ก.หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน	 ให้ข้อมูลว่า	 อย่าง
เช่นล่าสุด	คือ	 เรื่องระบบขนส่ง	ที่ตอนนี้พวกกลุ่มธุรกิจรวม
ห่อ	ที่ทางบริษัทจัดจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์	นิตยสารต่างๆ	จะ
น�าหนังสอืพมิพ์ท่ีพมิพ์เสรจ็แล้วจากโรงพมิพ์ต่างๆ	ไปให้พวกท่ี
ท�าหน้าท่ีรวมห่อท้ังหมดไว้ด้วยกัน	ไปส่งกระจายต่อให้เอเย่นต์
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	 เพื่อน�าไปกระจายต่อ
ให้กับแผงหนังสอืท่ัวประเทศ	พบว่า	พวกรวมห่อต่างๆ	เหล่าน้ี	
เขาไม่ท�ากันแล้ว	เริ่มทยอยปิดกิจการกันแล้ว	เพราะนิตยสาร
ท่ีเคยจดัส่งเริม่ไม่มแีล้ว	หนงัสือพมิพ์ก็เริม่ลดยอดการพมิพ์ลง	

ทุกสิ่งทุกอย่างกระชับหมด	
	 จงึท�าให้บรษิทัรวมห่อเหล่าน้ีไม่มรีายได้หรอืมรีายได้แต่
ก็ไม่คุ้มทุนท่ีจะไปซือ้รถมาจดัส่งหนังสอืพมิพ์	นิตยสาร	ก็ท�าให้
ต้องไปพึ่งพาอาศัยพวกท่ียังมีรถยนต์จัดส่งหนังสือพิมพ์ไปยัง
เอเย่นต์	แผงหนังสือ	เช่น	ไทยรัฐ	เดลินิวส์	ฯลฯ	แต่พวกนี้ก็
ต้องมีค่าใช้จ่าย	เช่น	ค่ายานพาหนะ	ค่าน�้ามัน	ค่าบ�ารุงรักษา
รถยนต์	 ทุกอย่างก็ไม่คุ้มค่าท่ีจะใช้วิธีแบบเดิมอีกแล้ว	 เมื่อ
บริษัทรวมห่อต่างๆ	 เริ่มทยอยปิดกิจการไปแล้ว	คนที่ล�าบาก
ที่สุดก็คือ	พวกธุรกิจส�านักข่าวต่างๆ	จะไปลงทุนอย่างไรเพื่อ
ท�าให้หนังสือพิมพ์กระจายไปให้มากที่สุด
	 หนงัสอืพมิพ์เล่มหน่ึงเขยีนหน้าปกว่าขาย	20	บาท	โดย
มรีายได้จากค่าโฆษณามาช่วย	แต่ตอนน้ีเม็ดเงนิโฆษณาต่างๆ	
ท่ีลงในหนงัสอืพมิพ์ก็ไม่ได้เฟ่ืองฟมูากมายเหมอืนในอดีต	ตอน
น้ีพวกลงโฆษณาก็มีตัวเลือกเยอะ	 ไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์อย่าง
เดียว	 ก็ไปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก	 เว็บไซต์ข่าว	 ที่มีต้นทุนถูก
ลงกว่าหนังสือพิมพ์	
	 “เป็นวิวัฒนาการในส่วนของธุรกิจหนังสือพิมพ์ท่ีท�าให้
เห็นว่าธุรกิจนี้ต่อไปล�าบากมากๆ	 และแนวโน้มในอนาคต
ก็เห็นกันแล้วว่าทุกอย่างจะบีบเข้ามาหากองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ทุกอย่าง	 ท�าให้ต่อไปธุรกิจหนังสือพิมพ์ก็ต้อง
เปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นสื่อดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”
	 แต่ด ้วยความท่ีหนังสือพิมพ์มีภาระหน้าท่ีในการ
ท�างานต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	 คนท่ีเป็นเจ้าของกิจการ
หนังสือพิมพ์เขาก็ไม่ยอมที่จะเลิกกิจการ	ไม่ท�าหนังสือพิมพ์	
ดแูล้วโอกาสท่ีหนังสอืพมิพ์จะกลบัมาเฟ่ืองฟเูหมอืนในอดีตคง
ไม่มี	เว้นเสียแต่ว่าจะท�าคู่กันไปกับส่ือใหม่คือสื่อดิจิทัล	แล้วก็
เกลี่ยต้นทุนในการแบกรับภาระต่างๆ	นี้	คือ	สภาพความเป็น
จริงที่เกิดขึ้น	
	 จากสภาพการณ์ดังกล่าว	แล้วหนงัสอืพมิพ์ผู้จดัการราย
วันมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างไร	
ค�าถามนี้	“สุวิชชา”	พูดถึงการปรับตัวของหนังสือพิมพ์รายวัน
เครือผู้จัดการไว้ว่า	 ยุทธศาสตร์ในการอยู่รอดในภาวะท่ีมี
การแข่งขันกันสูง	 ก็ต้องกลับมามองท่ีเนื้อหา	 เพราะรูปเล่ม
หนังสือพิมพ์	หรือการเลย์เอาต์	เป็นกายภาพภายนอกแต่สิ่งที่
คนอ่านสัมผัสได้ก็คือเนื้อหาในหนังสือพิมพ์
	 …เครือผู้จัดการก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน	
การท�าหนังสือพิมพ์ต้องแข่งกับเว็บไซต์	 ดังน้ันเน้ือหาใน
หนังสือพิมพ์ก็ต้องตอบสนองในสิ่งท่ีคนอยากรู้	 คนอาจจะรู้
แล้วจากในสื่อ	social	network	แต่ยังไม่สุด	ยังไม่ลึกพอ	ทาง
คนท�าหนังสือพิมพ์ท่ีมีทักษะ	 มีวิชาชีพ	 ซึ่งมีทักษะเหนือกว่า
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คนในโลกโซเชียลที่ไม่ได้เป็นสื่ออยู่แล้ว	ก็ต้องใช้ทักษะนี้ให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการท�าให้มันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์	 ให้มีความ
ลึก	น�าเสนอแบบกระชับ	ไม่ต้องแปลความเยอะ	มีวิเคราะห์ให้
ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น	
	 เราไม่เพิม่หน้าแน่นอน	เราพอใจกับจ�านวนหน้าในตอนน้ี
คือไม่เกิน	20	หน้า	เพราะเราชัง่น�า้หนักแล้วคนอ่านผู้จดัการราย
วัน	จะอ่านสิง่ท่ีเขาสนใจไม่มากไปกว่าน้ี	เราก็ท�าจ�านวนหน้าให้
มันพอเหมาะ	ปรับเนื้อหาให้ตรงกับที่คนอ่านอยากจะรู้นีค้ือการ
ปรับตัว	
	 ส่วนการลดต้นทุนก็มีอยู่แล้ว	 เราก็ไม่พยายามจะรับคน
เพิ่ม	 ก็พยายามฝึกคนในกองบรรณาธิการให้ท�างานต่างๆ	 ได้
หลายอย่าง	เช่น	การอพัเดตข่าวสารใหม่ๆ	ในรอบวันขึน้เว็บไซต์	
แล้วก็พรีเซนต์	หรือโพสต์ข่าวสารที่น่าสนใจในสื่อโซเชียลมีเดีย
ท่ีเรามีอยู่ในเครือผู้จัดการของเรา	 แล้วก็สามารถน�าสิ่งท่ีอยู่ใน
เว็บไซต์กับในโซเชียลฯ	 มาสรุปรวบยอดและวิเคราะห์	 หรือว่า
หาจุดที่เหมาะสมเพื่อน�าไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
	 คนของเราก็ต้องท�างานให้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพใน	3-4	
สื่อในเวลาเดียวกัน	 บางทีก็ต้องถ่ายคลิปด้วยเพ่ือน�าไปใส่ไว้ใน
เว็บไซต์	นี้คือสเปกที่เราวางไว้	ดังนั้นโอกาสที่คนใหม่ๆ	จะเข้า
มาหาเรา	มนัก็ค่อนข้างจะน้อย	เพราะต้องมาเริม่ต้นเทรนตัง้แต่
แรกเลยกับการท�าให้เป็นผู้สือ่ข่าวอย่างท่ีเราต้องการ	น่ีก็คือการ
ลดต้นทุนของเรา	คือลดจ�านวนหน้าท�าให้ข่าวกระชับ	และดูคน
ให้เหมาะสมกับงานที่เรามี	
	 มีการวิเคราะห์ท้ังจากคนในวงการหนังสือพิมพ์และ
วงการธุรกิจว่า	 หนังสือพิมพ์อาจอยู่ได้ไม่นาน	 อาจจะในช่วง	
5-10	ปี	ต่อจากนี้เท่านั้น
	 สวิุชชาบอกว่า	เป็นไปได้สงู	เพราะด้วยข้อจ�ากัดต่างๆ	ท่ี
มแีรงบีบค้ันทางธรุกิจท่ีมสีงู	เพราะการต้องท�างานภายใต้ต้นทุน
ท่ีมนัสงู	และถูกกดดันในแง่การหารายได้และการต้องด้ินรน	เพือ่
หาโฆษณาแล้วโฆษณาก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆ	เหมือนสมัยก่อน	
“ถามว่าท�าไมพวกข่าวเจาะถึงหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์	 ก็
เพราะปัจจุบันมันมีเว็บไซต์	 ซึ่งเว็บไซต์ข่าวมันไม่มีข้อจ�ากัดใน
การน�าเสนอ	 วิธีคิดของเราก็คือ	 เมื่อมีข้อมูลอะไรเข้ามา	 ส่ิง
แรกเลยท่ีต้องค�านึงถึงคือ	 คนอ่านท่ีรออยู่	 อันดับแรกเลยคือ	
คนตามข่าวจากโซเชียลมีเดีย	ในระดับหนึ่งก่อน	คนที่ตามอ่าน
เว็บไซต์	Manager	online	ก็ต้องการอ่านข่าวที่เร็วและถูกต้อง	
อาจไม่ต้องวิเคราะห์อะไรลกึซึง้มาก	เพราะยงัมเีวลาเหลอือยูพ่อ
สมควร	ก็เลยกลายเป็นว่า	 ในการท�างานของเครือผู้จัดการ	ที่
คนท�างานต้องท�าทั้งสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย	เมื่อข้อมูล
ต่างๆ	สมบูรณ์แบบแล้วด้วยเวลาในการเรยีบเรยีงข้อมลู	สิง่ต่อไป

ก็คือต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรให้น�าไปอยูใ่นหน้าหนังสอืพมิพ์
ผู้จัดการรายวัน	 การใส่วิเคราะห์เข้าไปก็อาจต้องแยกส่วน
เช่นไปอยู่ในคอลัมน์	รายงาน	สกู๊ปพิเศษ	เลยกลายเป็นว่า	
ทางเราก็อาจเหมือนกับทั่วๆ	ไปคืออาจมีข่าวที่ไม่ได้ลึกนัก	
แต่หากตอนไหนท่ีมีจังหวะในการท�า	 เราก็ให้เวลากับข่าว
น้ันเตม็ท่ีเช่นท่ีเราน�าเสนอข่าวเรือ่งการทุจรติเงนิในสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง	ท่ีเรามทีีม	
มข้ีอมลูท่ีจะไปท�าข่าวเจาะท�าข้อมลูออกมาน�าเสนอ	หลกัๆ	
ก็คือข่าวเราก็จะน�าไปลงเว็บไซต์ก่อนแล้วก็หาจังหวะน�าไป
ลงในหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้น”
	 สวิุชชายงัเล่าอกีว่า	สือ่เครอืผู้จดัการ	มแีนวทางท่ีจะ
ท�าข่าวเจาะ	ข่าวสืบสวนสอบสวนดีๆ	เหมือนเดิม	เพียงแต่
ผู้อ่านอาจจะไม่รู้สึก	เช่น	บอกว่าข่าวที่เราเสนอเคยเห็นมา
แล้ว	หรือบอกว่าประเด็นนี้ในโซเชียลฯ	ในไลน์	ก็มีการส่ง
กันอยู่	คือไปอ่านแค่หัวข้อแต่เขาไม่ได้อ่านเนื้อหา	พอไม่ได้
อ่านเนื้อหา	เลยไม่รู้ว่าความลึกของเนื้อหามันเป็นเรื่องใหม่
หรือเก่า	
	 สิ่งที่จะท�าให้หนังสือพิมพ์อยู่ได้อย่างหนึ่งก็คือต้องมี
ข่าวเดี่ยว	ข่าวเจาะที่มากขึ้น
	 เรื่องนี้สุวิชชาเห็นด้วย	เขาบอกว่า	กองบรรณาธิการ
ผู้จัดการท�างานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านบน
หลัก	2	เรื่อง	
	 1.	เรือ่งท่ีคนอ่านต้องรู	้ต้องรูคื้อ	ข่าวกระแสท่ัวๆ	ไป	
ที่เขาจะตกข่าวไม่ได้	ต้องรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น	กับ	2.ข่าว
ที่คนอ่านควรรู้	ซึ่งก็จะเป็นข่าวประเภทข่าวเจาะ	ข่าวเอ็กซ์
คลูซีฟ	 เป็นข่าวที่มีคุณค่า	 มีนัย	 เป็นข่าวที่จะมีผลกระทบ
ต่อสังคมในภายภาคหน้า	 ใครจะไปรู้ว่าข่าวการทุจริตใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจะเป็นข่าวท่ีกระทบให้เห็นถึงหลาย
มิติในความไม่ชอบมาพากลในแวดวงการศึกษา	 วงการ
ธนาคาร	แวดวงผู้มีอ�านาจ	และพวกนักธุรกิจที่ต้องการสูบ
ผลประโยชน์จากสถาบันการศึกษา	 ข่าวแบบนี้	 นักข่าวยัง
ต้องท�าข่าวแบบนี้	
	 “เว็บไซต์ผู้จดัการท�าขึน้มาเพือ่ให้เสนอข่าวสารได้เรว็
ขึ้นให้คนอ่านได้รู้เลย		จากเดิมที่ต้องใช้เวลา	1	วัน	เมื่อมี
ข่าวสารแล้วถึงจะน�าไปตพิีมพ์ในหน้าหนังสือพมิพ์	เว็บเครอื
ผู้จัดการมาถึงตอนนี้	มีมา	13-14	ปีแล้ว	ตอนแรกเพื่อนๆ
ในวงการส่ือ	ก็มองว่าคงมีคนอ่านไม่เท่าไหร่	แต่เครือ
ผู้จัดการคิดในแง่เทคโนโลยีว่า	นี่คือสิ่งที่จะเข้าถึงตัวคนได้
เร็วกว่ากระดาษ	ที่ต้องน�าเสนอข่าวที่สด	 ใหม่	 เร็ว	 ส่งให้
ถึงผู้อ่านได้เร็วท่ีสุด	 แต่ตอนแรกเพื่อนๆ	 ในวงการสื่อเขา
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คิดว่า	 เป็นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์	ก็ท�าไมไม่เอาหนังสือพิมพ์ที่
พิมพ์แล้วมาใส่ในเว็บไซต์	 มันมีการคิดที่แตกต่างกันในตอน
แรก	 พอเว็บไซต์ผู้จัดการเริ่มประสบความส�าเร็จ	 ก็เริ่มมีคน
คิดเหมือนกับเราคือน�าข่าวใหม่ๆ	 มาลงในเว็บไซต์เพื่อน�าพา
ข้อมลูข่าวสารไปให้ถึงมอืคนอ่านให้เรว็ท่ีสดุ	ส่วนหนงัสอืพมิพ์
ก็ท�าหน้าท่ีของตัวเองไปในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงท่ียืนยัน
ได้	 อ้างอิงได้และจุดประกายความคิดของคนท่ีได้อ่านข้อมูล
ข่าวสารในหนังสือพิมพ์	 เว็บไซต์ก็ท�าหน้าท่ีเว็บไซต์ไป	 คือ	
เร็ว	 ทันต่อเหตุการณ์	 แต่เครือผู้จัดการก็ใช้กองบรรณาธิการ
ทั้งเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์	เป็นกองบรรณาธิการเดียวกัน”	
	 ส�าหรับทิศทางการแข่งขันในเชิงข่าวของหนังสือพิมพ์
กับสื่อดิจิทัลต่างๆ	ในยุค	4	จี	จะเป็นอย่างไร	บรรณาธิการ
บริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน	วิเคราะห์ว่า	จากที่ได้เคย
ไปฟังเสวนาเรื่อง	4	จี	มา	ทางผู้ได้รับสัมปทานเครือข่าย	4	จี	
เขาก็บอกว่าระบบ	4	จีจะท�าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูล	Data	
ต่างๆ	ได้เรว็ขึน้	ซึง่มองว่าการแข่งขนัในกลุม่หนังสอืพมิพ์ด้วย
กันเองมันอยู่ตัวแล้ว	 ดูแล้วคงจะไม่มีหนังสือพิมพ์หัวใหม่ๆ	
เกิดขึ้นมาแข่งขันกันหนังสือพิมพ์ท่ีมีอยู่ในเวลานี้มีแต่โอกาส
ท่ีจะปิดตัวเองในอนาคต	 ต่อไปหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์
จะแข่งกันด้วยเนื้อหา	ส่วนการแข่งขันของหนังสือพิมพ์กับสื่อ
ใหม่พวกเว็บไซต์	สื่อดิจิทัลต่างๆ	แน่นอนว่า	สื่อสิ่งพิมพ์เสีย
เปรยีบอย่างยิง่	เช่น	เรือ่งต้นทุนการผลติ	ท�าให้โอกาสท่ีเราจะ
เห็นหนังสอืพมิพ์ยนือยูด้่วยตวัเองโดยไม่มสีือ่อืน่อย่างเว็บไซต์
ข่าว	โซเชยีลมเีดียเข้ามาประกอบคงอยูไ่ม่ได้อกีแล้ว	คือจะท�า
หนังสือพิมพ์แบบ	Stand	alone	แล้วท�าเว็บไซต์ข่าวไปแบบ
อย่างนั้นๆ	ก็ไม่ได้แล้ว	จะต้องให้ความสนใจทั้ง	2	ด้าน	เพื่อ
พากันไปให้ได้	
	 ปิดท้ายถามย�้าถึงอนาคตข่าวเจาะในหนังสือพิมพ์	จะ
เป็นอย่างไร	เพราะเมื่อสื่อทุกส�านักต้องแข่งขันกันท�าเว็บไซต์
ท�าสือ่โซเชยีลฯ	ก็อาจท�าให้มข้ีอจ�ากัด	ไม่สามารถมทีีมไปข่าว
ได้หรือนักข่าวไม่มีเวลาเพราะต้องท�าข่าวรายวันให้เร็วเพื่อ
แข่งขันกับสื่อส�านักอื่น	
	 บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน	 มอง
ถึงข้อจ�ากัดตรงน้ีกับการท�าข่าวเอ็กซ์คลูซีฟของหนังสือพิมพ์

ว่า		สิ่งที่ห่วงมากกว่าคือ	ปัญหาบุคลากรเพราะทุกคนก็จะถูก
บีบคั้นด้วยเงื่อนเวลา	 เพราะภารกิจของนักข่าวแต่ละคนตอน
น้ีก็คือ	 ต้องเสนอข่าวให้เร็ว	 เพื่อให้มีการน�าข่าวขึ้นเว็บไซต	์
หรอืไปโพสต์ลงในโซเชยีลเนต็เวิร์ก	เพือ่ท�าให้เข้าถึงคนอ่านได้
เร็วที่สุด	จากสมัยก่อนที่มีแต่หนังสือพิมพ์	ท�าแต่หนังสือพิมพ์	
ก็มีเวลามีโอกาสไปค้นคว้า	 หรือมอบหมายไปเลยว่าให้กอง
บรรณาธิการไปท�าข่าวนี้มา	ให้เวลาไปเลย	1-2	อาทิตย์	หรือ
หากดูแล้วประเด็นมันยากอาจให้เวลาไปเลย	 1	 เดือนแล้วได้
ข่าวทีดี่ๆ	มาชิน้หน่ึง	เป็นข่าวเจาะมาเลย	แต่สมยันีใ้ช้คนน้อย	
เวลาจ�ากัด	อีกทั้งหนังสือพิมพ์ก็ยังต้องแข่งขันกับเว็บไซต์ข่าว	
โซเชียลมีเดีย	 ก็ท�าให้คนลืมท่ีจะท�าตามปรัชญาเดิมคือ	 ท�า
อย่างไรให้ข่าวนั้นสมบูรณ์แบบ	 ด้วยการค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ
การเจาะประเด็นให้มันลึกซึ้ง	หาข้อมูลต่างๆ	มาประกอบข่าว	
ซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลา	แต่พอมีเงื่อนไขเรื่องเวลา	ก็ท�าให้ข่าว
เจาะมันก็หายไปด้วยข้อจ�ากัด
	 “อย่างในกองบรรณาธกิารผูจ้ดัการของเรา	ก็ต้องมกีาร
เน้นย�้ากันตลอดว่า	อย่าลืม	เรามีหน้าที่เป็นสื่อ	ต้องท�าหน้าที่
ของตวัเองให้สมบูรณ์แบบ	ต้องคุยกันเลยว่า	ข่าวชิน้น้ีเมือ่เสนอ
ลงในเว็บไซต์หรือเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียไปแล้ว	 ประเด็น
ไหนท่ียงัต้องเค้นออกมาอกี	ต้องวางแผนข่าว	ต้องท�างานหนัก
ก็ต้องท�า	เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด	ส่วนท�าแล้วจะไปออกทาง
เว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์ก็ไม่ต้องกังวลท�าหน้าท่ีของตัวเองให้
ดีที่สุด”	สุวิชชากล่าว	
	 หนังสือพิมพ์ถ้ามีข่าวเจาะดีๆ	มันก็เป็นจุดขายของตัว
หนังสือพิมพ์แน่นอน	 และจะเป็นผลดีต่อตัวหนังสือพิมพ์ด้วย	
ได้เครดิต	ความน่าเชื่อถือ	แล้วทุกสิ่งทั้งตัวปรัชญาการท�างาน	
จติวิญญาณต่างๆ	มนัสะท้อนออกมาได้หมดผ่านตวัเน้ือหาข่าว	
ที่คนอ่านจะได้เห็นผ่านการน�าเสนอออกมา	ทั้งเนื้อหา	การใช้
ภาษา	 ข้อมูลต่างๆ	 ที่มีการเดินเรื่องทั้งตัวบุคคลและข้อมูลที่
เก่ียวข้อง	มาจนถึงการพาดหัวข่าว	ท่ีเมือ่ถูกน�าไปเสนอบนหน้า
หนงัสอืพมิพ์แล้ว	คนอ่านได้เห็นเลยว่านีคื่อความตัง้ใจของคน
ท�างาน	นักข่าว	ยังไงก็ยังต้องมีหนังสือพิมพ์อีกต่อไป	
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	 “ถ้าสือ่หลักเป็นมอือาชพีกันน้อยก็ตายหมู	่ถ้ารายงานข่าว
แล้วยังแพ้สื่อสังคมก็สมควรตาย”
	 เมื่อโลกหมุนเข้าสู่ยุคดิจิทัล	 ข้อมูลข่าวสารจากท่ีเคย
จารึกเป็นตัวอักษรลงบนกระดาษ	 กลายเป็นข้อความท่ีปรากฏ
บนสมาร์ทโฟน	 ไปจนถึงบนจอคอมพิวเตอร์	การกดไลค์	 กด
แชร์	 บนโลกโซเชียลมีเดียกลายเป็นปัจจัยท่ีคนขาดไม่ได้	 จน	
“หนังสือพิมพ์”	ที่เป็น	“สื่อกระดาษ”	ต้องกระโจนไปร่วมวงหรือ
บางคนก็วิเคราะห์ว่า	 ลมหายใจของ	 “สื่อหนังสือพิมพ์”	ที่เป็น	
“สื่อกระแสหลัก”	ใกล้ตายแล้ว			
	 “ปกป้อง	 จันวิทย ์”	 อาจารย ์คณะเศรษฐศาสตร	์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สะท้อนมุมมองของคนอ่านข่าวถึง
ทางรอดของสื่อกระแสหลักอย่างน่าสนใจ
 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อแวดวงสื่อ
กระแสหลักอย่างไร? 
	 ผมมองการเปลี่ยนแปลงในทางบวก	 เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีก้าวหน้าขึ้นเปิดโอกาสใหม่ๆ	 หลายอย่าง	 ท�าให้
เราเข้าถึงข่าวได้เร็วขึ้น	ง่ายขึ้น	กว้างขวางขึ้น	โลกอินเทอร์เน็ต
ท�าให้การผูกขาดความจริงท�าได้ยากขึ้น	ปิดกั้นความจริงก็ยาก
ขึน้	เราทุกคนท�าตวัเป็นสือ่มวลชนได้	ผู้คนจงึมทีางเลอืกในการ
เสพสื่อหลากหลาย	 มีความจริงหลากชุดจากหลายแหล่งรอให้
เลือก	ไม่ต้องหวังพึ่งสื่อหลักอย่างเดียว	
	 ทุกวันน้ี	 ถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์ส�าคัญ	 คุณสามารถ
รายงานข่าวได้ทันท่วงทีกว่านักข่าวอาชีพเสียอีก	ถ้าคุณเป็นตัว
จริง	เสียงจริง	คุณก็สามารถเขียนอะไรที่น่าสนใจผ่านสื่อสังคม
ของตัวเอง	 มันพลิกกลับกลายเป็นว่าสื่อหลักต่างหากท่ีมาดึง
เนื้อหาจากสื่อสังคมเหล่าน้ีไปเป็นข่าว	 ท้ังหมดน้ีสะท้อนว่า	
ดุลอ�านาจในการสร้าง	 ก�าหนด	 รายงานและจัดการความจริง
ในสังคม	มันเปลี่ยนมือไปสู่คนวงกว้างมากขึ้น	สื่อหลักสูญเสีย
อ�านาจน�า	ส�าหรับผม	การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลดีต่อประชาชน	
ทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง	
 ดลุอ�านาจเปลีย่นจะท�าให้สือ่กระแสหลกัตายไปหรอืไม่?
	 มนักระทบสือ่หลกัแน่นอน	มนัท�าให้สือ่หลกัยิง่ต้องท�างาน

“ปกป้อง จันวิทย์” วิเคราะห์

ทางเลือก-ทางรอด สื่อหลัก

โดย…	ณัฐวุฒิ	กรัยโสภณ

หนักขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น	 ผมเชื่อในพลังบวกของการ
เปลี่ยนแปลง	ถ้าสื่อหลักมีคุณภาพ	เป็นตัวจริง	ยังไง
ก็อยู่รอด	 เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	
สังคมก็ยังคงต้องการส่ือมืออาชีพ	 สื่อสังคมอาจรายงาน
ข่าวได้เร็วกว่า	 ตอบค�าถามว่าใคร	 อะไร	 ท่ีไหน	 เมื่อไหร	่
อย่างไรได้ทันใจกว่า	 แต่ประชาชนก็ยังต้องการค�าตอบว่า	
‘ท�าไม’	 ต้องการบทวิเคราะห์เชิงลึก	 ต้องการรู้ที่มาที่ไป	 รู้
ภูมิหลังประวัติศาสตร์	 รู้บริบทแวดล้อมของประเด็นข่าว
ต่างๆ	 เราคาดหวังหน้าท่ีเหล่านี้จากสื่อหลักมืออาชีพซึ่งมี
ประสบการณ์	 มีทักษะ	 สะสมภูมิปัญญาในฐานะสถาบัน	
และมีทรัพยากร	บทบาทยากๆ	เช่นนี้	ไม่ใช่ว่าทุกคนท�าได้	
สื่อสังคมโดยท่ัวไปมีข้อจ�ากัดสารพัดในการท�างานเชิงลึก
และละเอยีดแบบน้ี	สือ่หลกัมอือาชพีจงึยงัมคุีณค่าต่อสงัคม		
ค�าถามท่ีว่า	สือ่หลกัของไทยจะอยูร่อดหรอืไม่	ค�าตอบจงึอยู่
ท่ีสื่อหลักของไทยมีคุณภาพเป็นมืออาชีพมากน้อยแค่ไหน	
ถ้าสื่อหลักเป็นมืออาชีพกันน้อยก็ตายหมู่	 ถ้ารายงานข่าว
แล้วยงัแพ้สือ่สงัคมก็สมควรตาย	ถ้าท�าได้แค่รายงานว่าเกิด
อะไรขึ้นเมื่อไหร่	มีระเบิดเกิดขึ้นตรงนี้	มีคนตายกี่คน	แล้ว
จบ	ถึงตายไป	สังคมก็ไม่เสียดาย	เพราะมันไม่มีฟังก์ชันใน
โลกใหม่อีกแล้ว	 สื่อมักง่ายจะตายไปก่อน	 ส่วนสื่อหลักตัว
จรงิเสยีงจรงิมอือาชพีจะอยูร่อดได้	แน่นอนว่ามนัจะเหน่ือย
ขึ้น	หนักขึ้น	ตีกินได้ยากขึ้น	แต่ผมเชื่อมาตลอดว่าโลกใหม่
มีที่ทางส�าหรับเนื้อหาคุณภาพเสมอ		แม้ในช่วงปรับตัวกับ
ภูมิทัศน์ส่ือใหม่อาจจะล�าบากขึ้น	 แต่ก็จะหาจุดลงตัวหรือ
เส้นทางใหม่ได้เองในที่สุด			
	 ดังน้ัน	 ค�าถามถึงวงการสื่อคือเราจะปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงใหญ่นี้อย่างไร	หัวใจส�าคัญของการอยู่รอดคือ	
ความเป็นมืออาชีพท่ีผลิตงานคุณภาพ	 สินทรัพย์ท่ีส�าคัญ
ท่ีสุดของสื่อมวลชนคือ	 ความน่าเชื่อถือ	 เราจะสร้างและ
รักษาความน่าเชื่อถือได้อย่างไรท่ามกลางการแข่งขันท่ี
รุนแรง	น่าเสียดายที่สื่อหลักจ�านวนหนึ่ง	ทั้งตัวองค์กรและ
ตวันักข่าวตดัสนิใจเลอืกเส้นทางมกัง่าย	กลบัลดคุณภาพตวั
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เองลง	 ท�าตัวหวือหวาฉาบฉวยแข่งกับสื่อสังคม	 ผมคิดว่าน่า
เสียดาย	สื่อหลักควรตั้งสติให้ดีว่าจะอยู่รอดไปเพื่ออะไร	เพื่อ
ผลก�าไรทางธรุกิจหรอืเพือ่ท�าหน้าท่ีสือ่ตามเจตนารมณ์วิชาชพี	
ถ้าอยูร่อดทางธรุกิจแต่ต้องแลกมาด้วยการสญูเสยีจติวิญญาณ
ของความเป็นสื่อมืออาชีพ	การด�ารงอยู่ก็ไม่มีความหมาย		
	 ในฐานะผู้เสพสื่อ	 มองเข้าไปในวงการสื่อ	 ต้องการให้
สื่อปรับตัวด้านไหนมากที่สุด?
	 คนเสพสื่อย่อมอยากอ่านข่าวที่มีคุณภาพ	ถูกต้อง	ตรง
ไปตรงมา	มีความรับผิดชอบ	ผมอยากอ่านข่าวเชิงลึกมากขึ้น	
รวมถึงข่าวเจาะท่ีผ่านการท�าการบ้านมาอย่างเข้มข้น	และข่าว
ท่ีพาเราไปไกลกว่ากระแสสังคม	 เราคาดหวังข่าวแบบน้ีจาก
สื่อสังคมของปัจเจกชนไม่ได้อยู่แล้ว	 เพราะต้องใช้ทรัพยากร
มหาศาลในการท�าข่าว	ทั้งเวลา	ก�าลังคน	และเงินทอง	นี่คือ
บทบาทหน้าท่ีของสือ่หลักมอือาชพี	น่ีคือเหตผุลท่ีสือ่หลกัต้อง
ด�ารงอยู่	ยังตายไม่ได้	
	 จริงๆ	แล้ว	 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าขึ้นก็เป็น
ประโยชน์กับตัวสื่อหลักเองด้วย	ถ้ารู้จักใช้ให้เป็น	สื่อเองก็เข้า
ถึงข้อมลูความรูไ้ด้ง่ายและเรว็ขึน้	สร้างเครอืข่ายได้สะดวกขึน้	
และยังแสวงหาภูมิปัญญารวมหมู่	 (crowd	 wisdom)	 จาก
กลุ่มคนอ่านได้อีกด้วย	เช่น	ส�านักข่าวต่างประเทศหลายแห่ง
ประกาศให้คนอ่านช่วยส่งเบาะแส	ข้อมลูความรู	้หรอืประเดน็
ค�าถามท่ีน่าสนใจในหัวข้อข่าวเจาะท่ีส�านกัข่าวก�าลงัลงมอืท�า	
หรอืให้คนอ่านร่วมโหวตหรอืน�าเสนอประเด็นข่าวเจาะท่ีอยาก
อ่าน	เป็นต้น	สื่อหลักที่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ดีจะฉลาดใช้
เทคโนโลยเีหล่าน้ีในการสร้างความผกูผนัและสร้างการมส่ีวน
ร่วมกับฐานคนอ่านของตวัเอง	สร้างความหมายในการด�ารงอยู	่

ให้คนอ่านรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ	พร้อมๆ	กับการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยใีนการหาข้อมลู	ความรู	้ประเด็นข่าวและแหล่ง
ข่าวใหม่ๆ	ที่น่าสนใจ
	 สือ่สงัคมมอีทิธพิลต่อผู้เสพสือ่มากขึน้เรือ่ยๆ	สือ่กระแส
หลักควรจะต่อสู้หรือใช้ประโยชน์จากกระแสนี้อย่างไร?
	 ปัญหาส�าคัญอนัหนึง่ท่ีหลายคนประสบจากการเสพสือ่
สังคมคือ	ปัญหาที่เรียกว่า	‘เสียงก้องในห้องแคบ’	หรือ	echo	
chamber	 คือการเลือกเสพส่ือหรือติดตามข่าวสารจากกลุ่ม
คนท่ีคิดเห็นเหมือนกับตัวเองเท่านั้น	 คนชอบเสื้อแดงก็ตาม
ฟอลโลว์แต่เสื้อแดง	นิวสฟีดของแฟนคลับ	กปปส.	ก็เต็มไป
ด้วยข่าวสารจากเพจเครือข่าย	 กปปส.	 	ทั้งวันเราก็จะได้ยิน
แต่สุ้มเสียงแบบตัวเองมาเข้าหูตัวเองตลอดเวลา	 ฟังบ่อยเข้า
ก็เผลอนกึไปว่าเสยีงตวัเองเป็นความจรงิอนัสงูสดุ	ล่วงละเมดิ
ไม่ได้	ไม่มีท่ีว่างเปิดใจรบัฟังเสยีงท่ีแตกต่าง	คนอืน่ผิดไปหมด	
ปัญหาน้ีมีส่วนในการโหมกระพือความขัดแย้งให้สุดขั้วและ
รุนแรงขึ้น
	 เมื่อสื่อสังคมมีธรรมชาติท่ีจะโน้มน�าคนเสพสื่อไปสู่
ปัญหาแบบนี้	สื่อหลักมืออาชีพจึงมีบทบาทส�าคัญให้เล่น	คือ	
การยนืตรง	ยนืน่ิง	ไม่ไหวเอนง่ายๆ	ยดึมัน่ในหลกัวิชาชพี	รวม
ถึงการเปิดพืน้ท่ีให้กับทุกฝ่าย	ไม่เป็นสือ่เลอืกข้าง	แต่ต้องเปิด
ประเดน็ทุกแง่มมุจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน	แล้วสดุท้ายสงัคม
จะตดัสนิเอง	สือ่ไม่มหีน้าท่ีพพิากษาตดัสนิ	บทบาทหน้าท่ีเหล่า
นี้ถือเป็นบทบาทหน้าที่มาตรฐานของสื่อหลักอยู่แล้ว	เพียงแต่
ว่า	 10	 ปีที่ผ่านมา	 เราเคยชินกับสื่อการเมืองเสียจนหลงลืม
หลักการพื้นฐานธรรมดาๆ	เหล่านี้ไป
	 สื่อหลักจ�านวนหนึ่งเลือกท่ีจะกลายเป็นสื่อเลือกข้าง	
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ยอมสูญเสียความเป็นมืออาชีพ	เพราะการเป็นสื่อเลือกข้างเป็น
หนทางสู่ความอยู่รอดที่ง่ายกว่า	คุณได้ฐานคนอ่านเหนียวแน่น	
ได้แฟนคลบัเสือ้ส	ียอดขายเพิม่ขึน้	ถ้าแทงหวยถูก	ฝ่ายท่ีเข้าข้าง
ได้ครองอ�านาจรฐั	ก็ได้เงินทองจากงบโฆษณาของรฐัและการจดั
อีเวนต์ให้ภาครัฐ	คนอ่านก็ตั้งค�าถามเรื่องความเป็นอิสระได้ว่า	
ถ้าคุณว่ิงหารัฐ	 รับเงินรัฐ	 แล้วคุณจะกล้าตรวจสอบรัฐเหมือน
เดมิได้อย่างไร	แม้อาจจะมรีายได้มากขึน้	อยูร่อดได้ในระยะสัน้	
แต่มนักระทบความน่าเชือ่ถือในระยะยาว	สือ่ก็ไม่จ�าเป็นต้องรบั
ผิดชอบ	(accountable)	ต่อคนอ่านหรือสังคม	แต่ไปเอาใจรัฐ
หรือกลุ่มทุนท่ีให้เงินทองแทน	 เพราะชะตากรรมของสื่อดันไป
ตัดสินกันตรงนั้น	ยิ่งสื่อหลักเลือกทางนี้มากขึ้น	คนก็ยิ่งไม่เชื่อ
ถือเพราะไม่เป็นมืออาชีพ	 ฐานคนอ่านคุณภาพก็ยิ่งลดลง	 สื่อ
ก็ยิ่งต้องวิ่งหาเงินจากรัฐและทุนมาโปะมากขึ้น	 สื่อที่อยู่ภายใต้
วงจรแห่งความเสื่อมเช่นนี้	ตายไป	สังคมก็ไม่รู้สึกเสียดาย	ไม่
เดือดเนื้อร้อนใจ	อาจจะสมน�้าหน้าด้วยซ�้าไป	
	 ทุกวันน้ี	 สื่อกระแสหลักรับผิดชอบต่อสังคมน้อยเกินไป
หรือไม่?
	 คนอ่านทุกคนคงต้องช่วยกันประเมิน	 ส่ือหลักเองก็
ต้องประเมินตัวเองด้วย	 ผมเชื่อว่าส่ือหลักท�าได้ดีกว่าท่ีเป็น
อยู่	 ผมรู้จักคนเก่งๆ	 ในวงการสื่อหลักมากมาย	 คนเหล่านี้
ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม	 คือมีเจ้าของสื่อ	 ผู้บริหารสื่อ	
และบรรณาธิการท่ีเปิดพื้นท่ีให้มืออาชีพเหล่าน้ีได้แสดงความ
สามารถ	 ใช้งานคนเหล่านี้เป็น	 เราจะไปได้อีกไกล	 	 ส�าหรับ
โจทย์เรือ่งความอยูร่อดน้ัน	ถ้านโยบายของเจ้าของหรอืผู้บรหิาร
สื่อเลือกท่ีจะแข่งขันด้วยคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ	 ใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างสร้างสรรค์	 ลงทุนให้นักข่าวคุณภาพท่ีมี
อยู่ท�าข่าวเจาะดีๆ	 ท�าข่าวให้มีคุณภาพระดับ	 ‘ไม่อ่านไม่ได้’	
มันคือทางออกที่ยั่งยืน	และชนะทุกฝ่าย	ผลงานข่าวก็ออกมาดี	
สังคมเห็นคุณค่าและยินดีสนับสนุน	รักษากลุ่มคนอ่านคุณภาพ
เป็นฐานหลัก	สื่อก็มีโอกาสอยู่รอดในระยะยาวได้มากขึ้น	
	 นักข่าวคุณภาพมีมาก	แต่อีกด้านหนึ่ง	นักข่าวที่ไร้ความ
รับผิดชอบก็มีไม่น้อย	 เราพบเห็นปัญหาคุณภาพของนักข่าว
อยู่บ่อยครั้ง	ตั้งแต่ไม่ท�าการบ้าน	ลอกข่าว	ไม่มีมารยาท	ไม่มี
วุฒิภาวะ	 ไม่เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น	 ไม่รักษา
ระยะห่างกับแหล่งข่าว	จนถึงตัวตนพองโต	ปั่นความดังตัวเอง	
พฤติกรรมของหลายคนถ้าเป็นพระก็คงอาบัติหรือปาราชิก	เรา
คงต้องยอมรับว่านักข่าวจ�านวนมากไม่มีคุณสมบัติเป็นตะเกียง
ทางปัญญาส่องน�าสังคมได้	ทั้งที่อยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น	
เพราะเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข่าวได้ใกล้ชิดและลึกซ้ึงกว่าคน
ทั่วไป	แทนที่จะใช้ท�าข่าวดีๆ	กลับใช้แค่ถ่ายเซลฟี่กับตัวเอง		

	 ขณะท่ีองค์กรวิชาชีพสื่อเองก็ต้องตั้งค�าถามตัวเอง
ด้วยเหมือนกันว่าปล่อยให้หลายปัญหาในวงการเดินมาถึง
จุดนี้ได้อย่างไร	 ท่ีผ่านมาองค์กรวิชาชีพส่ือเรียกร้องการ
ก�ากับดูแลกันเอง	ไม่อยากให้รัฐเข้ามาแทรกแซง	แต่องค์กร
วิชาชพีสือ่สามารถใช้ระบบก�ากับดแูลกันเองเป็นเครือ่งมอืใน
การแก้ปัญหาท่ีเราพูดกันมาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม	่
กล้าจัดการสื่อท่ีมีปัญหาหรือไม่	 ด้วยกระบวนการอย่างไร	
เป็นธรรมไหม	มีช่องว่างไหม	ทันท่วงทีไหม	ประชาชนเชื่อ
ถือไหม	 หรือถึงเวลาท่ีเราต้องมาร่วมกันคิดออกแบบระบบ
ก�ากับดูแลร่วมกันอย่างจริงจังแล้ว	
	 ในช่วงวิกฤตการเมือง	 10	 ปีท่ีผ่านมา	 เราเห็น
สื่อมวลชนจ�านวนหน่ึงเข้าไปรับบทบาททางการเมือง	
เช่น	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 สมาชิกสภาปฏิรูป	
กรรมาธกิารร่างรฐัธรรมนูญ	แม้หลายคนผมจะเคารพนบัถือ
ในจิตสาธารณะท่ีหวังดีต่อบ้านเมืองและวงการสื่อ	 แต่ผม
เห็นต่างว่าส่ือมวลชนไม่ควรเข้าสู่วงจรอ�านาจไปรับบทบาท
เหล่านี้ไม่ว่าจะตั้งใจดีแค่ไหนก็ตาม	 มันอธิบายไม่ได้ในแง่
ความเป็นมืออาชีพของสื่อและส่งผลลบต่อความน่าเชื่อถือ
ของสื่อเอง	 นอกจากว่าตั้งใจจะอ�าลาวงการสื่อไปท�างาน
การเมืองหลังหมดวาระก็อาจพอเข้าใจได้บ้าง
	 ยิ่งไปรับต�าแหน่งในระบอบรัฐประหารท่ีไม่มีฐาน
ความชอบธรรมเชิงอ�านาจด้วยแล้ว	ยิ่งอธิบายได้ยากขึ้นอีก	
ถ้าสื่อมวลชนอยากผลักดันประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ	ก็ควร
ออกมาผลักดันผ่านรูปแบบของการเมืองภาคประชาชน	มา
ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน	 ไม่ใช่เอาตัวเองเข้าไป
ในศูนย์กลางอ�านาจ	 ไปยืนข้างเครือข่ายทหารและชนชั้น
น�า	กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบอบอ�านาจน�าเสียเอง	แล้วจะ
ตรวจสอบการท�าหน้าท่ีขององค์กรเหล่าน้ันอย่างเต็มท่ีและ
อิสระได้อย่างไร	
	 ผมชอบค�าของอาจารย์รังสรรค์	 ธนะพรพันธุ์	 ที่เคย
เขียนร�าลึกถึงอาจารย์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 ว่าอาจารย์ป๋วย
พยายามรกัษา	‘พรหมจรรย์’	ของข้าราชการไว้เป็นแบบอย่าง
แก่คนรอบข้างและคนรุน่หลัง	ได้แก่	ความซือ่สตัย์สจุรติ	การ
ไม่รบัต�าแหน่งทางการเมอืงและไม่ข้องเก่ียวกับธรุกิจเอกชน	
ความกล้าหาญทางจริยธรรม	เป็นต้น	การรักษาพรหมจรรย์
น้ันท�าได้ยากและพลาดไม่ได้เลยสักครัง้เดียว	เพราะเมือ่เสีย
พรหมจรรย์แล้ว	มันเอาคืนไม่ได้		วงการสื่อสารมวลชนต้อง
ถามตัวเองให้จงหนักว่า	พรหมจรรย์ของวิชาชีพสื่อคืออะไร	
อะไรที่ควรท�า	อะไรที่ไม่ควรท�า	สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ส่งผลก
ระทบต่อความอยู่รอด	 (อย่างมีคุณค่าความหมาย)	 ของ
วงการสื่อหลักเสียยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี		
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	 พฤตกิรรมการเสพข่าวเปลีย่น	–	โลกออนไลน์แย่งบทบาท	
–	ธุรกิจของบริษัทสื่อตกต�่า	–	รัฐออกกฎหมายจ�ากัดเสรีภาพ	–	
ฯลฯ
	 สารพัดเหตุผล	 (เดิมๆ)	 ท่ีท�าให้บริบทส่ือมวลชนของ
ไทยเปลี่ยนไป	และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท�าให้สนามข่าวไม่มีการ
แข่งขันอย่างที่ควรจะเป็น
	 ทว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ	ในขณะองค์กรสื่อแต่ละแห่ง	(โดย
เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์)	พยายามปรับตัว	เพื่อให้อยู่รอดในทางธุรกิจ	
และอยูไ่ด้ในฐานะองค์กรสือ่มอือาชพี	หลายคนบอกว่า	ยงัไม่เห็น
ความเปลี่ยนแปลงของ	“องค์กรวิชาชีพสื่อ”	โดยเฉพาะบทบาท
ในการพัฒนา	“ทักษะการประกอบวิชาชีพ”	ของสื่อมวลชนมาก
นัก	

บทบาทอันเลือนราง

ของ “สมาคมวิชาชีพสื่อ”

ในวันที่ “สนามข่าว” ไม่แข่งขัน

	 ค�าถามก็คือ	สมาคมวิชาชพีส่ือไม่ได้มบีทบาทในการ
พฒันา	“ความสามารถของนักข่าว”	อย่างท่ีมคีนบางกลุม่เข้า
ใจจริงๆ	หรือ?
	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีสมาคมวิชาชีพสื่อหลัก
อยู่	 4	 องค์กร	 ได้แก่	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	(ก่อตั้งปี	2498)	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	
(ก่อตั้งปี	2540)	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	(ก่อ
ตั้งปี	2543)	และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย	(ก่อ
ตั้งปี	 2552)	 โดยวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรเหล่านี	้
แม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน	แต่ก็มีบางอย่างที่
ใกล้เคียงกัน	อาทิ	ปฏิรูปวงการสื่อในภาพรวม	สร้างความ
สัมพันธ์อันดีในหมู่คนข่าว	 ส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
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จริยธรรม-จรรยาบรรณ	และแน่นอน	พัฒนาทักษะการประกอบ
วิชาชีพสื่อ
	 จากการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมวิชาชพีสือ่	
โดยเฉพาะองค์กรท่ีเป็นพี่ใหญ่อย่างสมาคมนักข่าวฯ	 ในระยะ
เวลา	3	ปีหลงั	(ระหว่างปี	2555-2557)	พบว่าในแต่ละปี	สมาคม
นักข่าวฯ	มีกิจกรรมราว	40-50	กิจกรรมต่อปี
	 แต่มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ	 “พัฒนาทักษะการ
ประกอบวิชาชีพ”	ให้กับนักข่าว	เพียง	10	กิจกรรมต่อปีเท่านั้น	
ทั้งๆ	ที่เป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญของการก่อตั้งสมาคมนักข่าวฯ	
อาทิ	ชุมนุมนักข่าว	(ค่ายนักข่าวใหม่)	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	
หลักสูตร	“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”	(ค่าย	
safety	 training)	การอบรมหลักสูตร	 “กฎหมายเพิ่มศักยภาพ
สือ่มวลชน”	การอบรมหลกัสตูร	“เสรมิสร้างความรูเ้รือ่งการเป็น
ประชาคมอาเซียน”	ฯลฯ	
	 รวมถึงการอบรมระยะยาว	 3	 หลักสูตร	 ท่ีท�าร่วมกับ
องค์กรพัฒนาเอกชน	(เอ็นจีโอ)	ภาครัฐ	และภาคเอกชน	ได้แก่	
หลักสูตร	กสต.	(การสื่อสารมวลชนระดับต้น)	หลักสูตร	บสก.	
(ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง)	 และหลักสูตร	 บสส.	
(ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง)	 ท่ีเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ป	ี
2553	
	 -	ปี	2555	สมาคมนักข่าวฯ	มกิีจกรรมท้ังสิน้	43	กิจกรรม	
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการท�าข่าว	10	กิจกรรม
	 -	ปี	2556	สมาคมนักข่าวฯ	มกิีจกรรมท้ังสิน้	43	กิจกรรม	
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการท�าข่าว	10	กิจกรรม
	 -	ปี	2557	สมาคมนักข่าวฯ	มกิีจกรรมท้ังสิน้	42	กิจกรรม	
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการท�าข่าว	10	กิจกรรม
	 เมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆ	ที่ท�าให้นักข่าวบางกลุ่มตัดสินใจ
ถอยห่างออกจากองค์กรวิชาชีพสื่อมากขึ้น	(อาทิ	ความรู้สึกว่า
ไม่เป็นตัวแทนของนักข่าวอย่างแท้จริง)

	 โดยจ�านวนนักข่าวท่ีเข้าอบรมรวมกันอยู่ท่ีราว	 200-
300	คน/ปี
	 แม้ว่าจ�านวนนักข่าวท่ีเข้าร่วมอบรมกับสมาคมนัก
ข่าวฯ	 (รวมถึงองค์กรวิชาชีพสื่ออื่นๆ)	 อาจจะมีพอสมควร	
แต่เมื่อเทียบกับจ�านวนนักข่าวในสนามท้ังหมด	 ถือว่ามี
สัดส่วนค่อนข้างน้อย	 ไม่แปลกที่หลายๆ	คนจะไม่เคยร่วม
กิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพสื่อเลย	 จนแทบไม่ต้องถามว่า
บทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อต่อคนเหล่านั้น	จะมีมากน้อย
เพียงใด
	 วันชัย	วงศ์มีชัย	นายกสมาคมนักข่าวฯ	คนปัจจุบัน	
กล่าวยอมรบัว่า	บทบาทสมาคมนกัข่าวฯ	ในปัจจบุนัลดน้อย
ลงไป	ไม่อาจเป็นศูนย์รวมยอดฝีมือได้เช่นในอดีต	อย่างไร
ก็ตาม	จะพยายามเป็นศนูย์กลางในการพฒันาทักษะวิชาชพี
คนข่าวไว้ต่อไป	 เพราะยากท่ีจะหวังให้แต่ละองค์กรสื่อท่ี
ต่างก็มีข้อจ�ากัดของตัวเอง	 ยิ่งในช่วงท่ีผลประกอบการ
หนังสือพิมพ์ต่างๆ	ตกต�่า	ยิ่งยากที่จะหวังให้นายทุนสื่อมา
ลงทุนพัฒนาทักษะการท�างานของนักข่าว
	 ด้าน	อธึกกิต	แสวงสุข	เจ้าของนามปากกา	“ใบตอง
แห้ง”	กล่าวว่า	ที่ผ่านมา	คนบางกลุ่มปฏิเสธองค์กรวิชาชีพ
สื่อไปแล้ว	ไม่รู้ว่าจะกลับมาตั้งหลักได้หรือไม่	แต่ช่วงนี้เป็น
โอกาสที่จะค่อยๆ	 รื้อฟื้นบทบาท	 แต่คงไม่สามารถกลับไป
เหมือนเดิมได้อีก	 เพราะสื่อมีมากขึ้น	 และไม่ได้เป็นแผ่น
เดียวกัน
	 บทบาทอันเลือนรางขององค์กรวิชาชีพสื่อ	จะเป็น	1	
ในปัจจยัเพิม่เตมิ	(จากเหตผุลเดิมๆ	ในบรรทัดแรก)	ท่ีท�าให้
สนามข่าวไร้การแข่งขันในปัจจุบันหรือไม่	
	 ลองฟังจากปากค�าผู้เก่ียวข้อง	และช่วยกันพจิารณา...
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	 “วันชัย	 วงศ์มีชัย”	 เข้ามารับต�าแหน่งนายกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์	คนที่	9	(เดือนมีนาคม	2558-ปัจจุบัน)	ใน
ช่วง	“เปลี่ยนผ่าน”	ครั้งส�าคัญของวงการสื่อ	ทั้งจากพฤติกรรม
คนการเสพสื่อของผู้คนที่เปลี่ยนไป	จากภาวะทางเศรษฐกิจและ
ผลประกอบการท่ีบรษิทัสือ่หลายแห่งขาดทุนจนอาจต้องปรบัตวั
ขนานใหญ่	 และจากการเข้ามารัฐประหารของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ	(คสช.)	ที่มีการใช้อ�านาจและออกกฎหมายจ�ากัด
เสรีภาพ
	 การเปลีย่นผ่านดังกล่าว	ท�าให้แม้สือ่จะมจี�านวนและช่อง
ทางเพิ่มขึ้นมาก	แต่น่าแปลกที่เนื้อหาข่าวกลับซ�้าๆ	กันไปหมด	
ไม่มีการแข่งขันผลิตข่าวใหม่ๆ	ที่มีประโยชน์ขึ้นมา	
	 อะไรคือสาเหตุของปัญหาน้ี	 และสมาคมนักข่าวฯ	 จะมี
บทบาทในการแก้ไขอย่างไร	วันชยัได้พยายามตอบค�าถามส�าคัญ
ทั้ง	2	ข้อ
	 มีเสียงวิจารณ์ว่า	วงการข่าวไม่มีการแข่งขันเลย	จนข่าว
คล้ายๆ	กันไปหมด	สภาวะแบบน้ีมจีรงิหรอืไม่	และเกิดขึน้เพราะ
อะไร? 
	 กค็งจะเป็นอย่างที่สังคมวิพากษ์วจิารณ์	ถ้าให้มองปัญหา
รวมๆ	ส�าหรบัสือ่หนังสอืพมิพ์	ต้องยอมรบัว่า	“ธรุกิจสือ่สิง่พมิพ์”	
ค่อนข้างมีปัญหาในเชิงผลประกอบการ	 ท้ังเรื่องยอดขายท่ีลด
ลง	 หรือเงินโฆษณาท่ีเข้ามาน้อยลง	 เรื่องน้ีเป็นท้ังระบบไม่ว่า
หนงัสอืพมิพ์เลก็หรอืใหญ่	ท�าให้การลงทุนในการพฒันาคุณภาพ
นักข่าวและเน้ือหาภายในหนังสือพมิพ์มน้ีอยลง	หรอืแทบไม่มเีลย	
หลายองค์กรถ้านักข่าวขาดหายไป	จะไม่มีการเพิ่มเข้ามา	ท�าให้
เกิดภาวะขาดแคลนนักข่าว	นักข่าวมีลดลง	แต่งานกลับเพิ่มขึ้น	
เลยท�าให้การจะพัฒนาคุณภาพนักข่าวท�าได้ยากยิ่งขึ้น	 เพราะ
นักข่าวจะไปติดหล่มกับกะละมังของข่าวรูทีน	 (routine)	 ท่ีตัว
เองต้องไปดูแลมากกว่าเดิม
	 ถ้ามองไปท่ีสือ่โทรทัศน์	ก็ยงัมคีวามพยายาม	เพราะวงการ
ทีวีมีการแข่งขันสูง	ยิ่งหลังจากมีทีวีดิจิทัล	แต่ด้วยข้อจ�ากัดของ
ทีมข่าวท่ีมาจากการดึงตัว	 ท�าให้แนวคิดในการน�าเสนอข่าวมี

วันชัย วงศ์มีชัย 

ความพยายามของสมาคมนักข่าวฯ

โดย...	พงศ์พิพัฒน์	บัญชานนท์
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ลักษณะใกล้เคียงกัน	 มีมุมมองท่ีไม่ต่างกันมากนัก	 เพราะ
มาจากกลุ่มคนเดียวกัน	 แต่ไปเน้นเรื่องการน�าเสนอกราฟิค	
(graphic)	ที่น่าสนใจมากกว่า	แม้ประเด็นจะใกล้เคียงกัน	แต่
ก็ยังมีการแข่งขันที่ดูโดดเด่นกว่าหนังสือพิมพ์
	 ส่วนสื่อออนไลน์	จะไปเน้นเรื่องเรตติ้ง	 (rating)	ยอด
วิว	ความลึกซึ้งในการหาข่าวตรวจสอบดีๆ	จะมีน้อยลง	โดย
เฉพาะในเว็บไซต์ข่าวของสือ่กระแสหลกัท้ังหมด	ท่ีเน้นน�าเสนอ
ข่าวกระตุ้นความสนใจ	กระทั่งไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	นี่คือ
แนวโน้มที่น่าห่วงว่า	มีการน�าเสนอข่าวที่ละเมิดจริยธรรมมาก
ขึน้	แต่ข่าวท่ีมุง่แสวงหาข้อเท็จจรงิเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมกลบั
มน้ีอยลง	กลบัเป็นว่าต้องไปหาข่าวพวกนีจ้ากเว็บไซต์ข่าวท่ีไม่
ได้มาจากสื่อกระแสหลัก	 เช่น	ส�านักข่าวอิศรา	ThaiPublica	
แทน
 ข้อแตกต่างส�าคัญของท้ัง	 3	 ส่ือคืออะไร	 ท�าไมทีวีท�า
ข่าวฉีกได้	แต่หนังสือพิมพ์กับออนไลน์ท�าไม่ได้?
	 ส่วนหน่ึงคงจะองิเรือ่ง	“ธรุกิจ”	ด้วย	เพราะต้องยอมรบั
ว่า	ทีวียงัเป็นสือ่ท่ีถูกมองว่ายงัมอีนาคตท่ีสดใสอยู	่เห็นได้จาก
การทุ่มเงินลงไปแข่งขันชิงทีวีดิจิทัล	 แม้ช่วงหลังคนจะหันไป
ดูข่าวทางออนไลน์มากกว่า	 แต่ทีวีก็มีช่องทางทางธุรกิจอื่นๆ	
เพราะไม่ได้มแีค่ข่าว	ยงัมรีายการ	ละคร	ฯลฯ	ท�าให้เกิดความ
พยายามในการพัฒนา	 หรือสร้างจุดขายของตัวเองเพื่อเรียก
เรตติ้ง	
	 ส�าหรับหนังสือพิมพ์	 แนวโน้มในการสร้างรายได้ลด
น้อยลง	ท�าให้นายทุนสือ่ไม่กระตอืรอืร้นไม่พฒันาหนังสอืพมิพ์
มากนัก	 น่ีคือแนวโน้มท่ีเป็นเหมือนกันท่ัวโลก	 และคนท�า

หนังสอืพมิพ์ท่ีมคุีณภาพ	หลงัๆ	ก็ถูกดึงไปท�าสือ่อืน่ๆ	มากขึน้	
ท้ังทีวีและออนไลน์	ท�าให้วงการหนงัสอืพมิพ์เกิดความอ่อนล้า	
	 แม้จะยังมีคนท�าข่าวท่ีตั้งใจ	 มีความพยายาม	 มี
อุดมการณ์และความคิด	 แต่เมื่อภาพใหญ่มันห่อเหี่ยวลง	 คน
ท่ีมีพลังเหล่านี้	 แม้จะพยายามท�าอะไรก็จุดประกายอะไรได้
ไม่เท่าไร
 เทียบกับปัจจัยอื่นๆ	เช่น	อ�านาจรัฐ	หรือเทคโนโลยี	ทุน
น่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญกว่า?
	 มันมีส่วนท่ีท้ังเก่ียวข้องกันและแยกกัน	 ท่ีว่าเก่ียวข้อง
กัน	 โอเค	 อ�านาจรัฐ	 ในภาวะแบบนี้อยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร	
และมีกฎหมายที่ออกมา	ทั้งประกาศ	คสช.ที่	 97/2557	และ	
103/2557	และมาตรา	44	ที่จะจัดการอะไรก็ได้	รวมถึงท่าที
ของนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีหลายๆ	 คนท่ีตอบโต้อย่าง
แข็งกร้าวกับสื่อ	 แม้จะไม่ท�าให้คนท�าข่าวท้อมาก	 แต่ท�าให้
นายทุนสื่อรู้สึกไม่อยากมีปัญหา	จึงระมัดระวังมากขึ้น	
 องค์กรวิชาชพีสือ่	โดยเฉพาะสมาคมนักข่าวฯ	มหีนึง่ใน
เป้าหมายของการจดัตัง้	คือพฒันาศกัยภาพคนข่าว	ถึงปัจจบัุน
บทบาทนี้ขององค์กรวิชาชีพสื่อยังคงมีอยู่หรือไม่?
	 เรายังถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการพยายาม	 “จุด
ประกาย”	ตรงนีข้ึน้มา	และคนท่ีเข้ามาท�างานในองค์กรวิชาชพี
สื่อ	คือ	“คนที่ยังมีไฟ”	และต้องการท�าให้มีสิ่งดีๆ	เกิดขึ้น	ใน
เมื่อแต่ละองค์กรสื่อไม่พยายามกัน	 องค์กรวิชาชีพสื่อจึงต้อง
พยายามมาท�าแทน	 ซึ่งท่ีผ่านมาก็เป็นแบบนั้นตลอด	 ท้ังจัด
อบรมเพิม่ศกัยภาพคนข่าวท่ีมอียู	่รวมถึงปลกูฝังจรยิธรรม	ปลกุ
คุณค่าของคนข่าวที่แท้จริง	ปลุกจิตวิญญาณเดิมๆ	กันขึ้นมา	
แต่ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย
	 ก็มีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพคนข่าว
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน	ก่อนจะเข้ามาสู่วงการสื่อ	ทั้งค่ายพิราบน้อย	
ห้องเรียนสาธารณะ	หรือเมื่อเข้ามาแล้วเป็นนักข่าวใหม่ๆ	ก็มี
ค่ายนักข่าวใหม่	และส�าหรับนักข่าวท่ีต้องการเพิ่มศักยภาพ
อื่นๆ	 ก็มีโครงการท้ังเรื่องการอบรมภาษาต่างประเทศ	 การ
อบรมคอร์สอาเซียน	 การท�าข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง	
ฯลฯ	 กระทั่งความพยายามท�าให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพคนข่าว	 เช่น	 การอบรมอาชีพเสริม	 หรือการ
อบรมเรื่องวางแผนการออม
 คนมักจะวิจารณ์ว่าหลักสูตรอบรมต่างๆ	 รวมถึงของ
องค์กรวิชาชพีสือ่เอง	ไม่ได้เน้นเรือ่งการพฒันาศกัยภาพเท่ากับ
การหา	connection	มันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหรือไม่?
	 เป้าหมายพัฒนาศักยภาพยังเป็นเป้าหมายหลักอยู่	แต่
ทุกคอร์สการอบรมก็ยังจ�าเป็นต้องสร้างปัจจัยอื่นๆ	 ไม่ใช่แค่
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การอบรมเท่าน้ัน	แต่ยงัต้องการการสนบัสนุนเพือ่ให้การอบรม
เกิดขึ้นได้	ซึ่งเครือข่าย	connection	บางครั้งก็มีความจ�าเป็น	
ถามว่ามวัีตถุประสงค์เรือ่ง	connection	ด้วยไหม	ก็มส่ีวน	แต่
เรายังต้องการพัฒนาศักยภาพคนข่าวด้วย
	 คิดว่าต้องปรับบทบาทองค์กรวิชาชีพสื่อหรือไม่	เพราะ
ตอนนีส้ื่อกม็ากขึ้น	นักข่าวกม็ากขึ้น	หลายคนไม่เคยมาสัมผัส
สมาคมนักข่าวฯ	เลย	เรื่องการพัฒนาคนข่าวควรจะปล่อยให้
แต่ละองค์กรสื่อไปท�ากันเองดีหรือไม่?
	 ถ้าเราละทิ้งตรงนี้เลย	แล้วคาดหวังให้แต่ละองค์กรสื่อ
ไปพัฒนาศักยภาพคนข่าวกันเอง	 ดูแล้วยังยากอยู่	 (ท�าหน้า
หนักใจ)	 เพราะแต่ละองค์กรส่ือโดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ	 ก็มี
ข้อจ�ากัดในการพฒันาคนข่าว	เราก็ยงัเป็นส่วนท่ีเสรมิให้เขาได้	
ฉะนัน้	บทบาทส่วนน้ีจงึยงัไม่จ�าเป็นต้องตดัท้ิงไปเลย	แล้วเราก็
ยงัถือว่าภารกิจในการพฒันาศกัยภาพคนข่าวมคีวามจ�าเป็นอยู่	
เพื่อให้วงการสื่อดีขึ้นมาได้	 แม้ว่าเราจะท�าได้ไม่เต็มที่เหมือน
ในอดีตก็ตาม	
	 ดังนั้นการท่ีเราเป็น	 “ตัวกลาง”	 ในการรวบรวมเหล่า
เจ้าวิทยายุทธ์	ถ่ายทอดวิชาให้กับเหล่ารุ่นน้องๆ	ก็ยังมีความ
จ�าเป็น
 หลักสูตรอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ	 ท่ีสมาคมนัก
ข่าวฯ	ท�ามาแล้วคิดว่าได้ผลที่สุด?
	 คิดว่าทุกอันก็มีความส�าคัญในตัวของมัน	 เพียงแต่จะ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ	แค่ไหน	เช่น	safety	
training	หลายปีก่อนที่นักข่าวไปท�างานในสถานการณ์ความ
รนุแรง	การอบรมน้ีก็มคีวามส�าคัญ	ท้ังเพือ่ความปลอดภยัของ
นักข่าวเอง	 และไม่ให้นักข่าวกลายเป็นตัวสร้างความขัดแย้ง
โดยข่าวท่ีน�าเสนอเสียเอง	แต่พอสถานการณ์เปลีย่นไป	safety	
training	ก็อาจไม่อยู่ในภาวะที่มีความส�าคัญมากนัก
	 ต่างกับการท�าข่าวสบืสวนสอบสวน	ท่ีเราก�าลังพยายาม

จะออกแบบเป็นหลักสูตรในการสร้างนักข่าวเชิงสืบสวน
สอบสวนได้จรงิๆ	เพือ่สร้างคนขึน้มาเป็นความหวังของวงการ
สื่อ	 ซึ่งในส่วนของสมาคมนักข่าวฯ	 ก็ยังไม่มีการออกแบบ
หลักสูตรนี้อย่างจริงจัง	 แต่ส่วนตัวอยากเห็น	 อยากเห็นการ
อบรมระยะยาว	 เพราะจะไปปิดโรงแรม	 4-5	 วัน	 คงได้แค่
จุดประกาย	 ยังไม่เห็นผลอะไรเท่าไร	 ท�ายาวๆ	 น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างคนใหม่ๆ	มากกว่า
 การแข่งขนัในสนามมนัส�าคัญอย่างไรต่อวงการข่าว	ต่อ
สังคม	 ต่อประเทศ	 แล้วข่าวเชิงสอบสวนสอบสวนมันส�าคัญ
อย่างไร	ทั้งที่คนอ่านก็น้อยกว่า	ใช้เงินทุนมากกว่า	แถมยังสุ่ม
เสี่ยงมากกว่า?
	 สิง่ท่ีเป็นคุณค่าของข่าว	และท�าให้อาชพีของการเป็นนัก
ข่าวสามารถยืนยงอยู่ได้	คือการที่สื่อท�าหน้าที่เป็น	“หมาเฝ้า
บ้าน”	 คือเฝ้ารักษาผลประโยชน์ส่วนรวม	 ถ้าคุณไม่สามารถ
ท�าข่าวท่ีรักษาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้	 ข่าวท่ีคุณท�า
ก็มีหน้าที่แค่เรียกความสนใจธรรมดา	ที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่า	
คุณมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่น
 แล้วสนามข่าวยังจ�าเป็นต้องมีการแข่งขันอยู่หรือไม่?
	 มันจ�าเป็นต้องมีการแข่งขัน	 เพราะถ้าไม่มีการแข่งขัน	
มีแต่การ	 “ฮั้ว”	กัน	คุณภาพของข่าวก็จะไม่มีความแตกต่าง	
ท�าให้ข่าวไม่มีความสมดุล	 แล้วตัวนักข่าวเองก็จะขาดความ
กระตือรือร้นในการหาข่าวที่ดีๆ	ขึ้นมา	เพราะฮั้วกันแล้ว	ไป
หรือไม่ไปท�า	 ก็ได้ข่าว	 สมองก็จะฝ่อไปเรื่อยๆ	 แล้วจะมีนัก
ข่าวไปท�าไม
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	 เมือ่ยคุสมยัเปล่ียน	บรบิทของสงัคมเปลีย่น	พฤตกิรรม
สื่อ-นักข่าวก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไป
	 “ชวรงค์	ลมิป์ปัทมปาณ”ี	ประธานสภาการหนังสอืพมิพ์
แห่งชาติ	 คนปัจจุบัน	 และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	คนที่	7	(ระหว่างเดือนมีนาคม	
2554-เดือนมนีาคม	2556)	มองข้อแตกต่างของนักข่าวรุน่น้ี-รุน่
ก่อน	ในภาพรวม	ไว้หลายประการ
	 “นักข่าวรุ่นน้ีจะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ท�างาน	 แต่ปัญหาคือเมื่อให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี	 และ	
social	media	ค่อนข้างมาก	กลบัใส่ใจในตวัเน้ือหาสาระความ
รูท่ี้จะต้องมใีนการท�าข่าวน้อยลง	ยกตวัอย่างถ้ามคีนมาสมคัร
เป็นนกัข่าวในเวลานี	้ถามว่ารฐับาลนีม้ท่ีีมาอย่างไร	เริม่ตัง้แต่
เมื่อไร	ใครเป็นรัฐมนตรีบ้าง	ไม่มีทางที่คุณจะได้ค�าตอบจาก

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณ ี

คำาอธิบายเรื่องหลักสูตรการอบรม

โดย...	พัฐรัศมิ์	ว่องไชยกุล

เด็กรุ่นใหม่	เพราะความใส่ใจในบ้านเมืองไม่มี	นี่คือปัญหา
	 “อกีเรือ่งคือ	พอหมดเวลาท�างานก็คือเลกิงาน	ไม่เหมือน
นักข่าวสมัยก่อนที่หมดเวลาท�างานก็จะเข้าโรงพิมพ์	ท�าให้นัก
ข่าวสมัยน้ีท�างานแบบต�าข้าวสารกรอกหม้อ	 เป็นจุดท่ีน่าเป็น
ห่วงว่า	ท�าอย่างไรเราถึงจะสร้างนักข่าวที่ไม่หยุดนิ่งในการหา
ข้อมูล	แสวงหาความรู้	ท�าความเข้าใจสิ่งที่ตัวเองต้องรู้	เวลาที่
เจอแหล่งข่าวจะได้ยงิค�าถามเลย	ไม่เช่นนัน้ก็ต้องรอให้นักข่าว
รุ่นพี่ถามให้ก่อน	เหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้”
	 เมือ่ถามว่าการแข่งขนัในสนามข่าวปัจจบุนัน้อยลงหรอื
ไม่	ท�าให้มีแต่ข่าวเหมือนๆ	กันไปหมด?
	 เขาแย้งว่า	 เรื่องนี้ไม่เห็นด้วย	 อาจจะมองในมุม
หนังสือพิมพ์มากเกินไป	 แต่ถ้ามองในมุมทีวี	 โดยเฉพาะทีวี
ดจิทัิล	จะเห็นว่ามกีารแข่งขนัมากขึน้	ดงู่ายๆ	จากข่าวท่ีส่งเข้า
ประกวดรางวัลอศิรา	อมนัตกุลของหนังสือพมิพ์	ซึง่ปรมิาณการ
ส่งไม่เพิ่มขึ้น	คืออยู่ที่	16-25	ชิ้น	จาก	7-8	ฉบับมาโดยตลอด	
แต่การส่งข่าวเข้าประกวดรางวัลแสงชัย	 สุนทรวัฒน์	 ของทีวี
กลับเพิ่มสูงขึ้น	2-3	เท่า	เพราะมีทีวีดิจิทัลช่องข่าวเกิดใหม่ถึง	
7	ช่อง	แต่ละช่องก็อยากได้รางวัลไปการันตีคุณภาพ
	 “การแข่งขันจะไปอยู่ท่ีสื่อโทรทัศน์แทน	 เพราะสื่อสิ่ง
พิมพ์อยู่ในช่วงธุรกิจขาลง	 ทุกส่ิงน้อยลง	 ท้ังคนอ่าน	 ยอด
พิมพ์	นักข่าว	และเป็นนักข่าวที่มีประสบการณ์น้อยมาท�างาน	
หลังจากนี้หนังสือพิมพ์คงต้องปรับตัว	 โดยเฉพาะหลังจาก
ฐานคนอ่านเดิมๆ	ล้มหายตายจากไป	การท�าให้คนรุ่นใหม่ซื้อ
หนังสือพิมพ์	จะรายงานแค่	5W1H	ไม่ได้	ต้องมีการวิเคราะห์	
ต่อยอด	ให้เห็นว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้มนัสะท้อนอะไรได้อกี	
แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร”
	 ชวรงค์ยังตอบค�าถามถึงบทบาทของสมาคมวิชาชีพสื่อ	
โดยเฉพาะสมาคมนกัขา่วฯ	ในการ	“พฒันาทกัษะการท�างาน”	
ของนักข่าว	โดยไล่เรียงกิจกรรมที่ท�า	ว่า	สมาคมนักข่าวฯ	ได้
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ท�างานร่วมกับสถาบันอิศรา	อมันตกุล	และมหาวิทยาลัยต่างๆ	
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของ
สังคม	 ตั้งแต่การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 เพราะหลาย
มหาวิทยาลยัมอีาจารย์ไม่พอ	หรอืมอีาจารย์พอ	แต่อาจารย์ไม่มี
ประสบการณ์	ในประเทศไทย	คนมาสอนวิชาสือ่หลายคนไม่เคย
ท�าสื่อมาก่อน	 เทียบกับในประเทศสหรัฐอเมริกา	 หรือหลายๆ	
ประเทศในทวีปยโุรป	ท่ีคนมาสอนวิชาสือ่ต้องเคยเป็นนักข่าวมา
ก่อน	อย่างน้อยก็	3-4	ปี	เพื่อให้รู้บริบทการท�างานของสื่อจริงๆ	
สมาคมนกัข่าวฯ	เลยมหีลกัสตูรให้อาจารย์มหาวิทยาลยัทดลอง
ฝึกงานตามสื่อต่างๆ	เพื่อให้เห็นภาพการท�างานจริง	
	 นอกจากน้ี	ยงัมกีารจดัค่ายอบรมเชงิปฏบัิตกิารพริาบน้อย	
เพือ่ให้ความรูด้้านการท�าข่าวแก่นสิตินักศกึษาจากมหาวิทยาลยั
ต่างๆ	ปีละ	70	คน	และยังมีการจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่ง
มีการแตกแยกย่อยสาขาไปอีก	 เช่น	 ค่ายพิราบยูนิเซฟท�าข่าว
สิทธิเด็ก	ค่ายพิราบดิจิทัลท�าข่าวไอที	ค่ายพิราบเขียวท�าข่าวสิ่ง
แวดล้อม	ค่ายสายฟ้าน้อยท�าข่าววิทยุโทรทัศน์	ฯลฯ
	 เมื่อเข้ามาท�างาน	 ยังมีค่ายชุมนุมนักข่าวใหม่	 ส�าหรับ
คนที่มีประสบการณ์ท�างาน	1-3	ปี	และยังมีหลักสูตรการอบรม
ระยะยาว	อีก	3	หลักสูตร	คือ	1.	การสื่อสารมวลชนระดับต้น	
(กสต.)	ส�าหรับนักข่าวอายุงานเกิน	3	ปี	แต่อายุตัวไม่เกิน	30	
ปี	2.	ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง	(บสก.)	ให้กับนัก
ข่าวอายุ	30-40	ปี	และ	3.	ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง	
(บสส.)	ส�าหรับนักข่าวอายุ	40	ปีขึ้นไป	แต่ละหลักสูตรรับสมัคร
รุ่นละ	50	คน
	 “ท่ีมาของหลักสูตรการอบรมระยะยาวเหล่าน้ี	 เพราะ
เรามองว่า	คนที่ท�างานเกิน	3	ปี	ความรู้รอบตัวอาจจะแคบลง	
เพราะเริ่มท�างานเฉพาะสายข่าวของตัวเอง	 จึงต้องพัฒนาองค์
ความรู้สื่อ	โดยเฉพาะระดับบรรณาธิการ	(บ.ก.)	ที่มักจะท�างาน
อยูใ่นออฟฟิศไม่ค่อยได้ลงภาคสนาม	ก็เป็นท่ีมาให้เราเริม่อบรม	
บ.ก.	ให้ความรู้ด้านต่างๆ	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และ
เสรมิเรือ่งจติวิทยาการบรหิารงานสือ่	ทีน้ีเมือ่ระดับ	บ.ก.	มคีวาม
รู้แล้ว	ก็รีไรต์ข่าวได้	รู้ทันลูกน้อง	ไม่ใช่รู้เท่ากัน	และเรียนแล้วก็
จะได้แหล่งข่าวเพิ่มเติม”
	 ถามแย้งถึงข้อครหาท่ีมีเสียงวิจารณ์ว่า	 หลักสูตรอบรม
ต่างๆ	เป็นไปเพื่อหา	connection	มากกว่าพัฒนาความรู้?
	 เขาตอบว่า	 ไม่ใช่	 เพราะคนที่มาเรียนคอร์สต่างๆ	แบ่ง
เป็น	5	ส่วน	หลักๆ	คือสื่อมวลชน	30	คน	อีก	20	คนมาจากนัก
วิชาการ	เอน็จโีอ	เจ้าหน้าท่ีรฐัด้านกระบวนการยุตธิรรม	(อยัการ	
ศาล	ทนาย	ต�ารวจ)	และเอกชน	อย่างละ	5	คน	ที่ต้องเชิญมา
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการท�างานของนักข่าว

	 “ส�าหรบัเอกชนท่ีเข้ามา	พวกพอีาร์ก็รูจ้กัสือ่ดีอยูแ่ล้ว
โดยไม่ต้องมาท่ีนี	่แต่เขาเข้ามาเพือ่แลกเปลีย่นให้ได้มมุมอง
ท่ีต่างออกไป	 ได้รู้จักนักข่าวสายอื่น	 ถามว่าใกล้ชิดแล้วมี
ปัญหาหรือไม่	 ก็ต้องดูหลักการท�างาน	 สมมติบริษัทนั้นๆ	
มีปัญหาขึ้นมาคุณก็ต้องท�าข่าวเขาอยู่แล้ว	 จะละเว้นไม่ได	้
มองในแง่กลับกัน	 เป็นส่ิงท่ีดีเสียอีกท่ีมีความไว้วางใจกัน	
การติดต่อขอสัมภาษณ์น่าจะท�าให้ได้ง่ายขึ้น	บางทีพีอาร์
มาเรียนอาจจะได้รู้มากขึ้นด้วยซ�้าว่าการท�างานไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ช่องทางใต้ดินตลอด	 สามารถท�างานแบบมืออาชีพ
กับสื่อได้”
	 ชวรงค์กล่าวว่า	ได้ย�้าก่อนอบรมทุกครั้งว่า	เมื่อเป็น
เพือ่นกันแล้วอย่าใช้ความสมัพนัธ์น้ีไปในทางท่ีผิด	เป็นเพือ่น
ได้	แต่อย่าเป็นพรรคพวก	นี่คือสิ่งที่ย�้าเสมอ
	 ส�าหรับการก�ากับดูแลกันเองเรื่องจริยธรรม-จรรยา
บรรณของสือ่	ประธานสภาการหนังสอืพิมพ์แห่งชาตอิธบิาย
ว่า	การก�ากับดูแลกันเองไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิก
มาตกลงกันแล้วจะก�ากับดูแลได้ทันทีและเสมอไป	 เพราะ
การลงโทษเม่ือเกิดการละเมิดจริยธรรมท่ีดีท่ีสุดคือการ	
“ลงโทษทางสังคม”	 ดังน้ัน	 สังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย	
	 “เพราะเวลาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติลงโทษ
หนังสือพิมพ์ใด	แต่เขาไม่ท�าตาม	เราก็ท�าอะไรไม่ได้	ท�าให้
คนบอกว่าเราเป็นเสือกระดาษ	จึงต้องอาศัยการก�ากับจาก
สงัคมควบคู่กัน	ตราบใดท่ีเขายงัขายได้และมโีฆษณา	กลไก
ขององค์กรวิชาชีพสื่ออย่างเดียวไม่มีประโยชน์
	 “ช ่วงน้ีเป ็นจังหวะท่ีดีท่ีสังคมจะช่วยกดดันให้
ส่ือปฏิรูปตัวเอง	 เช่น	 การสร้างมาตรฐาน	 การลงภาพ
หวาดเสยีว-อจุาด	ซึง่มข้ีอบังคับทางจรยิธรรมอยูแ่ล้ว	แต่ยงั
ไม่มแีนวปฏบิตัชิดัเจน	หรอืเรือ่งอืน่ๆ	ท่ีสงัคมเห็นว่าเป็นการ
ละเมิดจริยธรรม”
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	 หน่ึงในสาเหตุท่ีท�าให้การแข่งขันในสนามข่าวลดลง	
อาจมาจาก	“ความขัดแย้งทางการเมือง”	ในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมา	ท�าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคม	สื่อบางส่วน
เลอืกข้าง	ท�าข่าวรองรบัผลประโยชน์ข้างฝ่ายการเมอืงท่ีตวัเอง
สนับสนุน	 จนเกิดเป็นปรากฏการณ์	 เหตุการณ์เดียวกัน	 แต่
เสนอข่าวไปคนละทิศ-คนละทาง	อยู่บ่อยๆ
	 “บทบาทขององค์กรวิชาชีพสื่อ”	ทั้ง	 4	 องค์กร	ที่เคย
มีความส�าคัญ	 ท้ังต่อการพัฒนาศักยภาพคนข่าว	 และการ
ปกป้องสทิธเิสรภีาพในการน�าเสนอข่าวสาร	ถูกตัง้ค�าถามอย่าง
หนักหน่วง	และ	1	ในผู้ตั้งค�าถามมาต่อเนื่องและยาวนาน	ก็
คือ	 “อธึกกิต	 แสวงสุข”	 เจ้าของนามปากกา	 “ใบตองแห้ง”	
บรรณาธิการอาวุโสสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี	 สื่ออาวุโสท่ีคร�่า
หวอดในแวดวงนักข่าวมาหลายสิบปี
	 “ตัง้แต่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ยดึอ�านาจ	
ท่าทีขององค์กรวิชาชีพสื่อแบ่งเป็น	2	ช่วง	คือช่วงหลังยึด

ใบตองแห้ง 

ช่วงเวลาฟื้นศรัทธาสมาคมสื่อฯ

โดย...	ศุภเดช	ศักดิ์ดวง

อ�านาจใหม่ๆ	คิดว่าตัวเองจะเข้าไปปฏิรูปกับ	คสช.	มีการผลัก
ดันให้คนข่าวเข้าไปนั่งเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	หรือคณะ
กรรมาธิการ	(กมธ.)	ยกร่างรัฐธรรมนูญ	แต่ผลปรากฎว่ามันออก
มาอีกมุม	 สิ่งท่ี	 สปช.เสนอไป	 กลับไม่เป็นอย่างท่ีสื่อคิด	 และ
องค์กรวิชาชีพต้องออกมาคัดค้านสิ่งท่ีตัวเองเสนอ	 เหมือนสื่อ
ความคิดไม่ชัด	 เช่น	 อยากให้มีองค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ
สื่อที่มีอ�านาจเพื่อให้ควบคุมกันเองได้ดีขึ้น	 แต่เมื่อ	 สปช.ไปร่าง
ออกมาเป็นกฎหมาย	 ก็เจอกับแนวคิดของรัฐบาลชุดนี้	 ที่เป็นรัฐ
ราชการ	 กลายเป็นการควบคุมสื่อไปอีก	 เขาจึงรู้สึกว่าไม่ใช่	 ก็
เดือดร้อน	แต่ขณะเดียวกันช่วงแรกๆ	องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งหมด	
กลับละเลยการปกป้องเสรีภาพ
	 “มาช่วงหลัง	 นับแต่องค์กรวิชาชีพสื่อหลายแห่งมีการ
เปลี่ยนกรรมการบริหารใหม่	 ก็ปรับตัวมารับบทบาทเรื่องการ
ปกป้องเสรีภาพสื่อมากขึ้น	โดยเฉพาะช่วงปี	2558	ที่สมาคมนัก
ข่าวฯ	ได้รวบรวมสิ่งที่เป็นค�าพูดของผู้น�ารัฐบาลที่ละเมิดสิทธิสื่อ
ในรอบ	2	ปีที่ผ่านมา	แสดงว่าวงการสื่อเริ่มเห็นแล้วว่าเสรีภาพ
เป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นต้องปกป้อง	ปัญหาส�าคัญคือหลงัจากน้ี	สือ่จะรวม
ตวักันรบัท่าทีของรฐัท่ีต้องการจะเข้ามาควบคุมสือ่อย่างไร	เพราะ
เริม่เห็นการส่งเสยีงจากสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	(สปท.)	
ว่าจะให้มกีารควบคุมสือ่	ซึง่เป็นอะไรท่ีรกุล�า้เสรภีาพอย่างรนุแรง	
ไม่ต่างจากค�าสั่งปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ฉบับที่	42	(ปร.42)	
ที่ใช้เวลานานกว่าจะยกเลิก”
	 ส�าหรับการท�าหน้าที่สื่อในภาพรวม	 อธึกกิตเห็นว่า	 สิ่งที่
สื่อไทยต้องปรับปรุงคือเรื่อง	“ทัศนคติ”	ในการท�างาน
	 “สือ่จ�านวนไม่น้อยมองความขดัแย้งทางการเมอืงแบบผิดๆ	
เห็นนักการเมืองเป็นปัญหาอย่างเดียว	 ทั้งที่หลักส�าคัญคือ	 ต้อง
ต่อสูเ้รือ่งสทิธเิสรภีาพก่อน	ไม่ใช่ไปตดัสนิว่าฝ่ายโน้นด	ีฝ่ายน้ีไม่ดี	
เพราะถ้าสื่อไม่เลือกเสรีภาพที่ถือเป็นจิตวิญญาณของทุกสื่อ	ทุก
อย่างก็ไม่มีความหมาย	ดังนั้น	เมื่ออยู่ในยุคที่เสรีภาพของสื่อถูก
จ�ากัด	มันจะท�าให้สังคมเดินไปข้างหน้าไม่ได้”
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	 เขายงัมองว่า	อกี	“จดุอ่อน”	ในการท�างานซ่ึงสือ่ไทยแทบ
ทุกสือ่เป็นเหมอืนกัน	คือมเีป้าหมายเพือ่สอนคนให้มศีลีธรรม	ท้ัง
ท่ีชีวิตต้องเจอความคิดหลากหลาย	 ไม่ได้อยู่ในกรอบใดกรอบ
หนึ่ง	และไม่ใช่ว่าสังคมจะต้องเดินไปในทางเดียวกันหมด
	 “คนท่ีเข้ามาท�าสื่อส่วนใหญ่มีอุดมคติ-อุดมการณ์	 โดย
เฉพาะสายการเมอืง	และต้องการผลกัโลกให้เป็นไปตามแนวคิด
ของตัวเอง	แต่ที่ผ่านมา	ช่วงหนึ่งก่อให้เกิดลักษณะสื่อท�าหน้าที่
เป็นตะเกียงมากกว่ากระจก	 แม้ว่าเราจะมีหน้าท่ีให้ความรู้กับ
สังคม	 แต่เราก็ใช้ตัวเองก�าหนดมากไป	 ผมค่อนข้างเข้าใจสื่อ
ด้วยกัน	เพราะเราก็คิดแบบนี้	เราก็มีอุดมคติกันทั้งหมด	แต่เรา
อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างน้ี	 กระท่ังบางทีเหมือนกับว่าล�้า
เส้นเรื่องที่ประชาชนต้องตัดสินใจกันเอง”
	 อธึกกิตมองว่า	ปัญหานี้น่าจะเริ่มหลังเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ	 ปี	 2535	 ไปจนถึงวิกฤตเศรษฐกิจ	 ปี	 2540	 ที่ขณะนั้น	
สังคมไทยกับสื่อมีความกลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกันมาก	 กระท่ัง
การมาถึงของทุนนิยมโลกาภิวัตน์	 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ว่าการเมืองขณะนั้นมันแย่	สื่อต้องเข้ามาชี้น�าสังคมมากขึ้น	สื่อ
คิดว่าตัวเองมีบทบาทสูง	 ในการต่อต้านนักการเมือง	 ทุนนิยม	
โลกาภิวัตน์	ฯลฯ	คิดว่าสามารถปฏิวัติสังคมได้
	 ค�าถามท่ีน่าสนใจ	คือหลงัจากน้ี	สือ่และองค์กรวิชาชพีสือ่
ของไทยจะกลบัมาตัง้หลกักันอย่างไร	ท้ังเรือ่งเสรภีาพในการน�า
เสนอข่าว	และการแข่งขันท�าข่าวในสนาม?
	 อธกึกิตหัวเราะก่อนตอบว่า	ยงัไม่รู	้ไม่รูว่้าองค์กรวิชาชพี
สื่อจะตั้งหลักกันได้แค่ไหน	เพราะคนไม่ยอมรับไปส่วนหนึ่งแล้ว	
จึงต้องค่อยๆ	 ฟื้นบทบาท	 เพราะโอกาสกลับไปสู่ความศรัทธา
แบบสมยัก่อนคงมน้ีอยลงเรือ่ยๆ	เพราะตอนน้ีมสีือ่ให้เลอืกเยอะ	
ไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกันแล้ว	ส่วนตัวคิดว่า	องค์กรวิชาชีพสื่อควร
จะไปเน้นเรื่องเสรีภาพเป็นส�าคัญ
	 “นอกจากแนวคิดเรือ่งศลีธรรมน�าเสรภีาพ	อกีปัญหาของ
สือ่ไทยในเวลาน้ี	คือไม่มจีรรยาบรรณ	ไม่มจีรยิธรรม	ซึง่มอียูจ่รงิ	
แต่จะแก้ไขอย่างไร	องค์กรวิชาชพีต้องหาทางออกให้ได้	อกีเรือ่ง
คือเวลาท่ีสือ่ละเมดิสทิธบุิคคลท่ัวไป	จะแก้ไขอย่างไร	ทุกสือ่ต้อง
มหีน่วยงานรบัเรือ่งร้องเรยีนหรอืไม่	และองค์กรวิชาชพีสือ่จะช่วย
เหลืออย่างไร”
	 อธึกกิตเห็นด้วยว่า	 ปัจจุบันส่ือควรจะแข่งขันท�าข่าว
ระหว่างกัน	ไม่ใช่น�าเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกัน	ซึ่งไม่ใช่แค่
พฒันาทักษะการท�าข่าวเท่าน้ัน	ยงัช่วยตรวจสอบสือ่ด้วยกันเอง
ด้วย

	 เมื่อจะถามถึงความจ�าเป็นในการจัดอบรมหลักสูตร
ต่างๆ	ขององค์กรวิชาชพีสือ่	ว่ามีผลประโยชน์ในการพฒันา
คนข่าวจรงิหรอืไม่	หรอืเพยีงแค่หา	connection?	เขายกมอื
เบรกปฏเิสธจะตอบค�าถาม	โดยระบุว่า	“ผมไม่เคยเรยีน	เลย
บอกไม่ได้ว่ามีประโยชน์จรงิหรอืไม่	หรอืใช้เพยีงให้คนเข้าไป
หา	connection	เฉยๆ	แต่ถึงจะเข้าไปเรียนเพื่อหา	con-
nection	ผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร”
	 ส�าหรับการพัฒนาทักษะการท�าข่าว	เขาเสนอว่าควร
จะจัดอบรมนักข่าวใหม่ๆ	ให้รอบรู้	สหวิชาการมากขึ้น	รวม
ถึงอาจจัดเวทีเสวนาทางวิชาการให้ถี่ขึ้น-บ่อยขึ้น
	 “หากองค์กรวิชาชพีสือ่จะจดัหลกัสูตรการอบรมต่างๆ	
ผมคิดว่าควรจะอบรมพวกนกัข่าวใหม่ๆ	มากกว่า	เพราะนัก
ข่าวสมยัน้ีจ�าเป็นต้องรอบรูเ้รือ่งท่ีเหนือกว่าวิชานเิทศศาสตร์
มาก	 เช่น	กฎหมาย	 เศรษฐศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 ฯลฯ	 เรื่อง
พวกน้ีสมาคมนักข่าวฯ	มกี�าลงัจดัได้	สือ่ท้ังหลายก็ส่งนักข่าว
ใหม่ๆ	มาอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง	 นอกจากนี้	 ยังควรจัด
งานเสวนาทางวิชาการให้บ่อยขึ้น	และถี่ขึ้น	เพราะมีองค์กร
วิชาชีพส่ือมีพลังพอท่ีจะค�้ายันรัฐบาลได้ส่วนหนึ่ง	 โดยควร
เชิญนักวิชาการหน้าใหม่ๆ	มาบ้าง	เพื่อไม่ให้คนเบื่อ	เพราะ
ที่ผ่านมามักจะเห็นแต่นักวิชาการหน้าเดิมๆ”
	 ท้ายสุด	เจ้าของนามปากกา	“ใบตองแห้ง”	ยังเสนอ
ว่า	 องค์กรวิชาชีพควรจะเชิญตัวแทนแต่ละส่ือมาพูดคุยกัน
บ้าง	อาจจะเปิดเป็นเวทีสาธารณะหรือไม่ก็ได้	ทั้งสื่อกระแส
หลกัและสือ่ทางเลอืกบางแห่ง	เพือ่ปรบัความเข้าใจและเสนอ
วิธีแก้ไขปัญหาของวงการสื่อในภาพรวม	ตรงนี้น่าจะช่วยให้
บทบาทของสมาคมวิชาชพีสือ่มีแนวโน้มท่ีจะดีขึน้มาได้	รวม
ถึงปัญหาต่างๆ	ในวงการสื่อก็อาจจะลดน้อยลงไป
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	 การเกิดขึ้นของ	“ทีวีดิจิทัล”	24	ช่อง	เขย่าอุตสาหกรรม
สื่อทั้งวงการ
	 ภาพธุรกิจท่ีถูกสร้างให้สวยงามเกินจริงดูด-ดึงผู้ประกอบ
การท้ังหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้กระโจนมาร่วมชิง	 “หน้าจอ
โทรทัศน์”	 ซึ่งถูกมองเป็น	 “สื่อท่ีทรงอิทธิพลสูงสุด”	 ปั่นราคา
ประมูลรวมไปหยุดที่	50,862	ล้านบาท	
	 ภาพอนาคตสดใสถูกตอกย�า้ต่อเน่ือง	หลงัผ่านการประมลู
ใบอนุญาต	เมื่อเดือนธันวาคม	2556	ปรากฏการณ์ที่ตามมาคือ	
“คนข่าว”	จาก	“สือ่สิง่พมิพ์”	ทยอยเคลือ่นพลเข้าสู	่“สือ่ทีวี”	อย่าง
คึกคัก	
	 “พธีิกร-ผู้ประกาศ”	มชีือ่	ถูกนายทุนยือ้-แย่งเข้าไปตบแต่ง
หน้าจอ	จนเกิดภาวะ	“เงินเดือนเฟ้อ”	ในอุตสาหกรรมข่าว
	 ทว่า	การเตบิโตแบบก้าวกระโดดกลบัต้อง	“ชะงกังนั”	เมือ่
กสทช.	ไร้ประสทิธภิาพในการผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นผ่านจาก
ระบบ	“แอนะล็อค”	สู่	“ดิจิทัล”	ตามเงื่อนไข
	 และกลายเป็น	“หยุดนิ่ง”	เมื่อสถานการณ์การเมืองเข้าสู่
ภาวะพิเศษ	ซ�้าเติมด้วยวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย	ท�าให้ลมหายใจ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเริ่มอ่อนแรง	โดยเฉพาะ	“6	ขาใหญ่”	ที่
กุมใบอนุญาตทีวิดิจิทัลมากกว่า	1	ใบ	ในจ�านวนนี้มีเครือ	 “ทีวี
พูล”	ของ	“เจ้ติ๋ม-พันธุ์ทิพา	ศกุณต์ไชย”	รวมอยู่ด้วย

ฟองสบู่ “ทีวีดิจิทัล” 

แข่งขันที่มายา แต่เนื้อหาคือของจริง

	 ปรากฏการณ์	 	 “ไทยทีวี”	 และ	 “โลก้า”	 จอด�า	 น�า
ไปสู่ค�าถามใหญ่ถึงอนาคตของทีวีดิจิทัลอีก	22	ช่องที่เหลือ
ตอกย�า้ด้วยปรากฏการณ์ปลดฟ้าผ่า	“คนข่าวจรงิ	สปรงินวิส์”	
หลายสิบชีวิต	และการเลิกจ้างพนักงาน	57	คนของ	“วอยซ์
ทีวี”	ด้วยเหตุผลเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร
	 เมื่อสถานีข่าวเพิ่มข้ึน	 เวลาออกอากาศมากขึ้น	
ประชาชนมีทางเลือกหลากหลายขึ้น	 แต่เม็ดเงินโฆษณามี
เท่าเดิม	ท�าให้	“เจ้าของสื่อ-ทีมข่าว”	ต้องคิดกลยุทธ์	“ขาย
ข่าว”	
	 แทบทุกจอ	มุ่งเน้นสร้างสารพัด	“ภาพ	(ลักษณ์-จริง-
ลวง)”	มากกว่าการพัฒนา	“เนื้อหา”	
	 แทบทุกสนามข่าว	 เกิดค่านิยมใหม่ในหมู่	 “นักข่าว”	
ที่หันไป	Acting	แบบ	“นักแสดง”	เพื่อเรียกร้องความสนใจ
จากแฟนานุแฟนข่าว
	 แม้	“วงการทีวี”	คือ	“มายา”	แต่สิ่งที่ไม่อาจมองข้าม
คือ	“เนื้อหา”	ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	รอบด้าน	และให้คุณค่า
แก่สังคม
	 เพราะ	“เนื้อหา”	เท่านั้นที่จะท�าให้	“24	ช่อง”	รอด
จากวิกฤต	“ฟองสบู่ทีวีดิจิทัล”!!!
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•	บรรณาธิการ/หัวหน้าโต๊ะข่าว
-	รายการข่าว	5	หน้าหนึ่ง	ททบ.	5		 อายุงาน	8	ปี		 ฐานเงินเดือน		 35,000-40,000		 บาท/เดือน
-	News	TV		 	 	 อายุงาน	9	ปี		 ฐานเงินเดือน		 30,000-35,000		 บาท/เดือน
-	True	4	U		 	 	 อายุงาน	9-10	ปี		 ฐานเงินเดือน		 45,000-50,000		 บาท/เดือน
-	Voice	TV		 	 	 อายุงาน	13	ปี		 ฐานเงินเดือน		 45,000-50,000		 บาท/เดือน
-	ไทยรัฐทีวี		 	 	 อายุงาน	8-10	ปี	 ฐานเงินเดือน		 35,000-40,000		 บาท/เดือน

•	ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว/ผู้ช่วยหัวหน้าโต๊ะข่าว
-	Bright	TV	 	 	 อายุงาน	7	ปี		 ฐานเงินเดือน		 28,000-30,000		 บาท/เดือน
-	ช่อง	8	ภายใต้การดูแลของ		 อายุงาน	5	ปี		 ฐานเงินเดือน		 30,000-35,000		 บาท/เดือน
		บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ทีวีเกิดใหม่พร้อมกัน	 24	 จอ	 แต่ทรัพยากร	
“คนข่าว”	ยังคงจ�ากัด	ศึกแย่งชิง	“นักข่าว-ผู้ประกาศ-
หัวหน้าข่าว”		จงึเกิดขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ขึน้อยูกั่บ
นโยบายของแต่ละช่องว่าจะ	“ทุ่มซื้อ”	หรือ	“ปั้นคน”
	 โดยเฉพาะช่องทีวีดิจิทัลเกิดใหม่ท่ีต้องเริ่มนับ
หน่ึง	กระบวนการคัดเลอืกคนจงึส�าคญัอย่างยิง่	เพราะ
หมายถึงชะตาของช่องว่าจะ	“รุ่ง”	หรือ	“ร่วง”
	 การคดัเลอืกคนระดบั	“หัวหน้าข่าว-บรรณาธกิาร
ข่าว”	ถกูตั้งค�าถามว่าเหมาะสมกบัอายุงาน	และความ
สามารถมากน้อยเพียงใด	 หรืออาศัยเพียง	 “สาย
สัมพันธ์-ความสนิทสนม”	จึงชักชวนกันมา
	 จากการตรวจสอบข้อมลู	“วงใน”	ของช่องดจิทัิล	
พบเกือบทุกช่อง	มีหัวหน้าข่าว-บรรณาธิการข่าวที่อายุ
ยังน้อย	แต่ฐานเงินเดือนมากกว่า	30,000	บาท	ถึงครึ่ง
แสน	บางรายอายุงานเพียง	5	ปี	ก็ไต่ระดับขึ้นเป็น	“ผู้
ช่วยบรรณาธิการข่าวภาค”	แล้ว

	 กลายเป็นค�าถามจาก	 “นักการเมือง”	 ระดับ	
“อดีตผู้น�า”	ที่ว่า	“ท�าไมสมัยนี้	ใครๆ	ก็แนะน�าตัวว่า
เป็น	บ.ก.กันทั้งนั้น”	เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า	“คนข่าว”	
กลุ่มน้ีคือผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	 และชี้ทิศทางข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ไทย	
	 ส่วน	 “ฟรีทีวีเดิม”	ทั้งช่อง	 3,	 5,	 7,	 9,	NBT	
และ	 Thai	 PBS	 ยังคงยึดล�าดับอาวุโสของบุคลากร
ภายในสถานี	 แม้บางช่องอาจมี	 “เด็กเส้น-เด็กฝาก”	
มีรายการ	“คุณขอมา”	จากฝ่ายการเมืองบ้าง	แต่ยัง
ยากจะแหวกธรรมเนียมปฏิบัติ
	 ท้ังหมดคงต้องพิสูจน์กันว่าวุฒิภาวะ-ความ
คิด-มุมข่าว	จะอยู่ในระดับ	 “ท็อป”	 เหมือนต�าแหน่ง
ที่ติดตัวหรือไม่!!!

สำารวจภาวะ “เงิน(เดือน)เฟ้อ”

ในอุตสาหกรรมข่าว
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	 กว่า	 2	 ปีของการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล	 24	 ช่อง	 ท่ี
แข่งขันอย่างดุเดือด	ทุ่มงบประมาณมหาศาลกับการซื้อทีมข่าว-
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	หวังกระตุ้นความสนใจของผู้ชม	เพราะนั่น
หมายถึง	“เรตติ้ง”	และ	“โฆษณา”	ที่จะตามมา
	 ทว่า	 นักวิชาการด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่	 เจ้าของ
วิทยานิพนธ์	 เรื่อง	 “Digital	 Television	 in	 Thailand	 2006-
2007	“ดร.สิขเรศ	ศิรากานต์”	มองว่า	“ปริมาณ”	ไม่ใช่ตัวชี้วัด	
“คุณภาพ”	
	 “ตอนน้ีต้องพดูตามตรง	เราอยูใ่นช่วงการปรบัระบบนิเวศ	
ภูมิสถาปัตย์ของส่ือโทรทัศน์	 ดิจิตอล	 ส่วนหน่ึงมองว่ามีเนื้อหา
หลากหลายมากขึน้	มคุีณภาพมากขึน้	แต่หลายครัง้ปรมิาณไม่ได้
บ่งบอกคุณภาพ	มหีลายช่องยงัรรีนัเทปอมิพอร์ตจากต่างประเทศ
อยู่จนถึงตอนนี้”
	 ความท้าทายของทีวีดิจติอล	จงึอยูท่ี่	“เน้ือหา”	หรอื	Con-
tent	
	 “คิดง่ายๆ	 ร้านอาหารใหญ่โตหรูหราริมถนนท่ีมีท่ีจอด
รถอย่างดี	บางร้านไม่มีคนกินเลย	แต่บางร้านอยู่ในซอย	ไม่มีที่

ส่องทีวีดิจิทัล

“High-technology-

Low Content”

สบประมาท หรือ ความจริง?

โดย...	สิริญญา	นิมะกุล

	 แม้การน�าเสนอในลักษณะน้ี	 จะได้รับความนิยม
ในกลุ่มผู้บริโภคบางส่วน	 แต่ไม่ใช่เหตุผลท่ีจะใช้เป็นข้อ
อ้างในการผลิต	 เพราะน่ันหมายถึงความล้มเหลวของกอง
บรรณาธิการ
“ดร.สขิเรศ”	มองว่าการ	“ก็อบป้ี”	ข้อมลูท่ี	“กองบรรณาธกิาร”	
ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง	 หากเปรียบ	 “นักข่าว”	 เป็น	 “พระ”	 ก็
ถือว่าอยู่ในขั้น	“อาบัติ”		
	 “การก็อบป้ีข่าวเป็นสิง่คุ้นชนิ	ลวกๆ	ง่ายๆ	เป็นห่วงโซ่
ท่ีไม่สามารถโทษทีวีดิจิทัลได้	 เพราะท�ากันมานาน	 แต่ถ้า
มองอย่างความเข้าใจ	 สื่อเป็นทุนนิยม	 ต้องขับเคล่ือนด้วย
เงิน	 เรตติ้ง	 ค่าโฆษณา	 เกิดการก็อบปี้โมเดลขึ้น	 อะไรท่ี
ประสบความส�าเร็จก็ท�าตามกันมา	 เลยอาบัติกันมาตั้งแต่
ต้นน�้ายันปลายน�้า”
	 “ดร.สิขเรศ”	 เรียกร้องให้ผู้บริหารทีวีดิจิทัล	 ก�าหนด
สัดส่วนให้ชัดว่าควรจะมี	“ข่าวเชิงลึก”	เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
สัดส่วนข่าวทั้งหมด	และมีสัดส่วนการพัฒนาเนื้อหา	ไม่เช่น
นั้น	“ข่าวเดียว”	จะถูกเผยแพร่ซ�้าในหลายช่อง	ซึ่งมีรายงาน

จอดรถ	 แถมแม่ค้าดุ	 แต่มีคนกิน	
เพราะอะไร	เพราะเขาตดิใจรสชาติ
อาหาร	ข่าวก็เช่นกัน”
	 ภาพรวมทีวีดิจิทัลวันน้ี	 จึง
ขาด	 “อัตลักษณ์”	 เพราะไม่มีการ
สร้างเน้ือหาท่ีเข้มข้นและโดนใจ
ประชาชน	 อีกท้ังยังน�าข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์	 หรือเว็บไซต์ข ่าว
สบืสวนสอบสวนมาเล่าออกอากาศ
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การวิจยัชีช้ดัว่าความซ�า้ซากของข่าว	ท�าให้ช่องข่าวไม่โดดเด่น
	 อย่างไรก็ตาม	 ต้องยอมรับว่าในความอ่อนด้อยด้าน
เนื้อหา	มีความโดดเด่นเรื่องรูปแบบการน�าเสนอ	เช่น	การน�า
เทคโนโลยี	“อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิค”	(Immersive	Graphic)	มา
ย่อยข้อมูลยากให้เข้าใจง่ายขึ้น	 เพราะการส่ือสารเป็นศิลปะ	
การเล่าเรื่องเป็นจุดขายของข่าว	
	 “มองในแง่ของการพฒันา	มกีารพฒันาแน่ๆ	แต่ถ้ามอง
ในการวางน�้าหนักข้อมูล	เทคโนโลยี	เนื้อหา	ข่าวสาร	กราฟิค	
ให้สอดประสานลงตวั	ใครท�าได้ก็จะมมีลูค่าเพิม่ขึน้	ผมเคยท�า
โปรดักชัน่มาก่อน	รูว่้าข่าว	1-3	นาที	ใช้อมิเมอร์ซีฟทุ่มเทขนาด
น้ี	และไม่รูด้้วยว่าท�าไปจะมคีนดูหรอืเปล่า	ในเชงิเศรษฐศาสตร์
ไม่มทีางท่ีจะได้เงินกลบัคืนมา	ค่าโฆษณาก็พอจะประมาณการ
ได้อยู่	แต่บางช่องก็ท�า”	

	 อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดในทีวีดิจิทัลหลายช่อง	ในช่วงเกิดเหตุระเบิดราชประสงค์	เมื่อเดือนสิงหาคม	2558	
คือการใช้เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟกราฟิก		(Immersive	Graphic)	มาสนับสนุนการรายงานข่าว	
	 เทคโนโลยีภาพกราฟิคเสมือนจริงนี้	ช่วยอธิบาย	“ภาพ”	ที่ไม่ได้	“ปรากฏ”	ให้เด่นชัดขึ้น	ทั้งการจ�าลองเหตุการณ์	
แรงระเบิด	เส้นทางหลบหนี	หรือวิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานคนร้าย
	 นี่คือคุณสมบัติที่	“ประณต	วิเลปสุวรรณ”	ผู้อ�านวยการฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ	สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี	ระบุ
ว่าช่วยให้การรายงานข่าวเกิดความแตกต่างจากช่องอื่น	
	 แม้ไม่ใช่ผู้บุกเบิกการใช้อิมเมอร์ซีฟกราฟิก	แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 “ไทยรัฐทีวี”	คือช่องที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้าน
การใช้เทคโนโลยีชนิดนี้	เพื่อน�าเสนอข่าวสารสู่ประชาชน	
	 “แต่ละช่องพยายามคิดค้นว่าจะรายงานข่าวเดยีวกันให้เกิดความแตกต่างได้อย่างไร	ปกต	ิความเรว็	ความลกึ	สบืสวน
สอบสวน	 การรายงานกระแสหลัก	 ยังคงมีอยู่	 ข้อมูลของนักข่าวยังมีความส�าคัญ	 แต่ถ้าน�าเทคโนโลยีมาช่วย	 ก็ท�าให้เรา
สะดวกขึ้น	ให้รายละเอียดดีขึ้น”
	 เขาเชื่อว่าพื้นที่ของ	“อิมเมอร์ซีฟกราฟิค”	จะขยายวงทางหน้าจอโทรทัศน์	เพื่อถอดรหัสเนื้อหาซับซ้อน-ข้อมูลสถิติ
	 “ปีหน้าจะมีการท�าประชามติร่างรัฐธรรมนูญ	 เราสามารถอธิบายการนับคะแนน	 จ�าแนกคะแนนได้	 ซ่ึงท�าให้คนดู
ข่าวสนุก	เข้าใจมากขึ้น	มันน่าตื่นตาตื่นใจ	อย่างเมื่อก่อนมีแต่ประกวดร้องเพลง	แต่ปัจจุบันมี	The	Voice	ก็มีลูกเล่นขึ้น	
มีดราม่ามากขึ้น	ที่ส�าคัญต้องยอมรับว่าเด็กสมัยใหม่ติดตามข่าวไม่มาก	แต่การน�าเสนอข่าวในรูปแบบนี้จะดึงให้กลุ่มวัยรุ่น
มาติดตามข่าว	เพราะเป็นไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่”	
	 นีค่อืการปรบัตวัของส่ือท่ีต้องทันต่อกระแสโลก	แต่	“มอืหนึง่อมิเมอร์ซฟี”	รายน้ี	ย�า้ว่า	ปณธิานของคนท�าข่าวคือท�าให้
คนดูข่าวเข้าใจอย่างถ่องแท้	ซึ่งงานกราฟิกสามารถมาเติมเต็ม	และช่วยเสริมความแข็งแรงของข่าวได้	ก็ต่อเมื่อมี	“เนื้อหา”	
ที่ถูกต้องครบถ้วน

ถอดรหัส “คิดต่าง อย่างเข้าใจ” 

ผ่าน Immersive Graphic ไทยรัฐทีวี

	 อกีปัจจยัส�าคัญในระยะเปลีย่นผ่านจาก	“แอนะลอ็ค”	สู่	
“ดิจิทัล”	คือการเลือกใช้ข้อดีของ	“คนข่าว”	ทั้ง	2	ยุคในการ
ผลิตข่าวสาร	
	 “จะเขย่าสว่นผสมในองค์กรระหว่างคน	2	เจเนอร์เรชั่น	
อย่างยคุแอนะลอ็ค	และดิจทัิลเนทีฟ	เข้าด้วยกันอย่างไร	เพราะ
คนกลุ่มแรกคือคนท่ีเช่ียวกรากด้านเน้ือหา	 ข้อมูลเชิงลึก	 แต่
รับรู้เทคโนโลยีน้อย	 ขณะท่ีอีกกลุ่มหนึ่ง	 เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี	พร้อมใช้เทคโนโลยีเพื่อการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	
แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรท่ีฝึกอบรมให้คนกลุ่มน้ีมี
หลักคิดลึกซึ้ง”	
	 หากผู้บริหารองค์กรสื่อ	ท�าให้	“โลก	2	ใบ”	ของ	“คน	
2	รุ่น”	มาบรรจบกันได้	จะน�าไปสู่วารสารศาสตร์แห่งอนาคต
ที่มีอุดมไปด้วย	Content	และ	Technology	ได้!!!
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	 หน้าจอข่าวท่ีเกิดขึ้นพร้อมๆ	 กันจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรม	 “ทีวีดิจิทัล”	 ปรากฎการณ์ข่าวท่ีไม่เคยหยุด
เคลือ่นไหว	ท�าให้	“คนข่าวทีวี”	ส่วนหน่ึงหันไปแข่งขนักันท่ี	“ลลีา”	
แทนความลุ่มลึกของ	“เนื้อหา”	เพื่อดึงความสนใจจากผู้ชมที่ถือ
รีโมทโทรทัศน์ในมือ
	 เลือก	Acting	แบบ	“นักแสดง”	เข้าไปมีส่วนร่วมในข่าว	
มากกว่าเป็นผู้ถ่ายทอด-อธิบายปรากฏการณ์ในแบบ	“นักข่าว”	
	 หลายกรณจีดุกระแสดราม่า	ท�าให้	“คนข่าว”	โด่งดงัในชัว่
ข้ามคืน	จนเกิดค่านิยม	“นักข่าวซุป’ตาร์”	ในสนามข่าว
	 จากผลส�ารวจความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	 “นักข่าวหน้า
ใหม่”	สายการเมืองและสายสังคม	จ�านวน	10	คน	ที่มีอายุงาน
ตั้งแต่	4	เดือน	ถึง	3	ปี		ยกให้	“ฐปณีย์	เอียดศรีไชย”	นักข่าวผู้
คร�่าหวอดในสนามข่าว	15	ปีจากค่าย	“วิก	3	พระราม	4”		เป็น	
“ซุป’ตาร์”	
	 “คุณฐปณีย์	เอียดศรีไชย	เป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงจากการ
รายงานข่าวแบบเรยีลติี	้สดๆ	ท�าให้ผู้ชมลุน้ระทึก	เร้าอารมณ์	จน

โดย…	พนัสชัย	คงศิริขันต์

THE STAR ดาราคับจอข่าว

ในสายตา “นักข่าวรุ่นใหม่”

ถูกมองว่าดราม่า	 โดยเฉพาะข่าวโรฮินจาท่ีมีความรู้สึกส่วน
ตัวร่วมด้วย	ผมเชื่อว่าเธอคงไม่ได้ตั้งใจจะท�าเช่นนั้น	 ไม่ได้
อยากดัง	แต่สถานการณ์พาไป	แต่สิ่งที่คุณฐปณีย์ท�า	กลาย
เป็นรูปแบบรายงานข่าวของนักข่าวรุ่นหลังที่อยากดัง	จึงน�า
ไปท�าตาม”	ธัญพิสิษฐ์	เลิศบ�ารุงชัย	ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี	อายุ
งาน	1	ปี	ระบุ
	 ขณะท่ี	“ธรีวัฒน์	ซ้วนตัน้”	ผู้สือ่ข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง	3		อายุงาน	2	ปี		เลือก	“สมจิตต์	นวเครือสุนทร”	
ผู้สือ่ข่าวการเมอืง	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	เป็นนัก
ข่าวท่ีท�าให้สงัคมดราม่าว่า	เพราะหลายเรือ่งท่ีเป็นความจรงิ	
เมือ่ถูกถามมากๆ	ค�าตอบของแหล่งข่าวมกัไปมดัตวัเอง	จน
บางครัง้เกิดปัญหารบัความจรงิไม่ได้	กลายเป็นดราม่าของผู้
เสพข่าว	แต่ข้อเสยีของการท�าให้สงัคมดราม่า	อาจมองได้ว่า
เป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคม
	 ส่วนนักข่าว/ผู้ประกาศท่ีเป็นไอดอลของนักข่าว
รุ่นใหม่	 “น�้าอ้อย	 ขอเขียนกลาง”	 จากส�านักข่าว	 ไอ.เอ็น.
เอ็น.	อายุงาน	1	ปี	ยกนิ้วให้	“ปุ้ม-เปรมสุดา	สันติวัฒนา”	
ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพ
บก	ช่อง	7	เพราะเป็นคนกล้าแสดงออก	ไม่ห่วงสวย
	 ขณะท่ีนักข่าวรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า	 “กิตต	ิ
สิงหาปัด”	 จากรายการข่าว	 3	 มิติคือ	 “ไอดอล”	 ด้านการ
รายงานข่าว	เช่นเดียวกับ	“มนตรี	อุดมพงษ์”	ผู้สื่อข่าวค่าย
เดียวกัน	ที่ถูกยกย่องเรื่องความสามารถ
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หมายเหตุ	
	 เป็นการสุ่มตัวอย่างความคิดเห็นจากนักข่าวใหม่สายการเมืองและสังคม	อายุงาน	4	เดือน-3	ปี	จ�านวน	10	คน	โดยตอบ
ค�าถามแบบปลายเปิด	ระหว่างวันที่	25	ธันวาคม	2558	-	3	มกราคม	2559

นักข่าว/ผู้ประกาศข่าวทีวีดิจิทัล	ที่เป็น	“ไอดอล” 

	 -	 อันดับ	1	กิตติ	สิงหาปัด	และมนตรี	อุดมพงษ์	ช่อง	3	
	 -		อันดับ	2	เปรมสุดา	สันติวัฒนา	ช่อง	7,	สุทธิชัย	หยุ่น	เนชั่นทีวี	และ	สมจิตต์	นวเครือสุนทร	ช่อง	7

นักข่าว/ผู้ประกาศข่าวที่เป็น	THE	STAR	ดราม่า

	 -		อันดับ	1	ฐปณีย์	เอียดศรีไชย		ช่อง	3	
	 -		อันดับ	2	สมจิตต์	นวเครือสุนทร	ช่อง	7	คน,	กนก	รัตน์วงศ์สกุล	เนชั่นทีวี	และ	สรยุทธ	สุทัศนะจินดา	ช่อง	3	

อยากไต่เต้าจาก	“นักข่าว”	สู่	“ผู้ประกาศ”	หรือไม่

	 -		อันดับ	1	ไม่อยากเป็นผู้ประกาศ	5	คน
	 -		อันดับ	2	รอโอกาส/เป็นก็ได้			3	คน
	 -		อันดับ	3	อยากเป็นผู้ประกาศ	2	คน

ข่าวที่ดีในทัศนะของนักข่าวใหม่

	 -		ตีแผ่ความจริง/	เที่ยงตรงรอบด้าน/	กล้าเปิดประเด็นใหม่/	ให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
	 	 น�าเสนอเข้าใจง่าย/	รับผิดชอบต่อสังคม/	ไม่สร้างความขัดแย้ง
 
ค�าถามที่คิดว่าควรถามแหล่งข่าว

	 -	 ทิศทางข่าว/	ไม่สัมภาษณ์เชิงโต้แย้งหรือเถียงแหล่งข่าว/	ท�าการบ้านมาก่อน/	
	 	 จัดล�าดับความส�าคัญในการถาม/	มีศิลปะการถามข่าวให้มีพลัง	ให้สังคมได้ติดตาม/	
	 	 รอบคอบ	ไม่มีทัศนคติ/	เป็นประโยชน์ต่อสังคม

	 “ชอบคุณมนตร	ีเพราะท�าการบ้านและการค้นหาข้อมูล
อย่างมีคุณภาพ	นอกจากนี้ยังมีบุคลิกเปิดกว้าง	ให้เกียรติ	ทั้ง
ยังเสนอเรื่องราวต่างๆ	อย่างตรงไปตรงมา	พูดด้วยถ้อยค�าที่
เข้าใจง่าย	น่าฟัง”	วรวิทย์	ไชยทอง	สังกัดมติชนทีวี/ออนไลน์	
อายุงาน	3	ปี	ระบุ
	 เมื่อปรากฏการณ์	“ดาราคับจอข่าว”	กลายเป็นเทรนด์
น�าเสนอข่าวของคนข่าวยุคปัจจุบัน	นั่นอาจปูทางให้	“นักข่าว
ทีวี”	 ไต่เต้าขึ้นสู่การเป็น	 “ผู้ประกาศ”	 ไม่ยาก	 ซึ่งนักข่าวรุ่น
ใหม่กลุ่มน้ี	 ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 “ไม่อยากเป็น”		
ขณะที่บางส่วนบอก	“เป็นก็ได้”	

	 “อยากผลัดขึ้นมาท�าหน้าท่ีผู้ประกาศบ้าง	 เพราะอยู่
สนามมา	เราคิดว่าเราเข้าใจข่าวมากกว่าผู้ประกาศในสตู”	คน
ข่าวเนชั่นทีวีบอก
	 “คงเป็นโอกาสท่ีผู้ใหญ่ในสังกัดจะเห็น	 เพราะเชื่อว่า
อนาคตวงการทีวีดิจิทัลต้องการคนในสนามไปนั่งอ่านข่าวให้
คนดูเข้าใจ”	อสิรภาพ	หนุนภกัด	ีผู้สือ่ข่าวสถานีโทรทัศน์วอยซ์
ทีวี	ทิ้งท้าย
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	 หลายครั้งท่ีชื่อของ	 “ฐปณีย์	 เอียดศรีไชย”	 ปรากฏเป็น	
“ข่าว”	เสียเอง
	 ผู้ช่วยบรรณาธิการรายการข่าว	 3	 มิติ	 ในวัย	 38	 ปี	 ที่
โลดแล่นอยู่ในแวดวงข่าววิทยุและโทรทัศน์มากว่า	15	ปี	ถูกพูด
ถึงว่าเธอคือ	“นักข่าวดราม่า”	โดยเฉพาะผลงานการผลิตข่าวค้า
มนุษย์ชาวโรฮินจา	และข่าวแรงงานประมงในอินโดนีเซีย	จนถูก	
“พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา”	นายกรัฐมนตรี	ออกมาติติงการท�า
หน้าที่

โดย…	พนัสชัย	คงศิริขันต์

“ข่าวดราม่า” 

ไม่ใช่ “นักข่าวดราม่า” 

คำายืนยัน “ฐปณีย์ เอียดศรีไชย”

	 “ดิฉันถูกเชื่อมโยงในทางการเมืองหลายครั้ง	 ตั้งแต่
สมัยเป็นนักข่าวไอทีวี	 เมื่อเกิดเหตุการณ์	 จะมีคนอีกกลุ่ม
โจมตกีล่าวหาเรา	แต่ไม่ได้เอาเรือ่งน้ีมาเป็นความรูสึ้กในการ
ท�างาน	เรามีหลักการเสมอ	ท�าให้ยืนอยู่ได้	ไม่ได้ท�างานอยู่
บนข้างใดข้างหนึ่ง	 ยึดความถูกต้อง	 ไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัว
เอง”	ฐปณีย์ยืนยัน
	 เธอบอกว่า	 เส้นแบ่งระหว่าง	 “ความรู้สึก”	 กับ	 “ข้อ
เท็จจริง”	 เป็นของแหล่งข่าว	และเป็นสิ่งที่ต้องรายงาน	แม้
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บางคนบอกว่านักข่าวไม่ควรใส่ความรูสึ้กส่วนตนลงไประหว่าง
รายงาน	
	 “เรารายงานข่าว	สิ่งที่เขา	 (แหล่งข่าว)	 รู้สึกก็ต้องเป็น
ไปตามน้ัน	ก็ว่าไปตามข้อเท็จจรงิ	ข่าวก็ย่อมมคีวามเป็นดราม่า	
แต่ถ้าคนจะมองว่าดิฉันดราม่า	 ก็แล้วแต่มุมมอง	 เมื่อข่าวมัน
ดราม่า”
	 ถ้าคนมองว่า	 “ขายดราม่า”?	 “ฐปณีย์”	 บอกทันทีว่า	
“ส่วนตัวมองท่ีเป้าหมายของข่าวมากกว่าว่าท�าเรื่องอะไร	 เขา
เดือดร้อนอะไร	ถ้าต้องการให้ได้รับการแก้ไขปัญหา	ก็ต้องน�า
เสนอ	 แน่นอนว่ามีผลกระทบต่ออีกฝ่ายหน่ึง	 เมื่อเสนอตรงๆ	
แรงๆ	จะปฏิเสธฟีดแบ็กไม่ได้”
	 ส่วนกระแสวิจารณ์-โจมตีท่ีถาโถมเข้ามา	 หลังการ
รายงานข่าว	“ฐปณีย์”	พร้อมรับฟังทุกค�าติชม	
	 “ปีท่ีผ่านมา	ได้ท�าข่าวแรงงานประมง	ข่าวโรฮินจา	ก็ได้
รับค�าชื่นชม	ให้ก�าลังใจว่าน�าเสนอได้ถูกต้อง	แม้มีคนบางส่วน
ด่าและต�าหนิดิฉัน	 แต่อยากให้มองว่าข่าวมีหลายเหตุการณ	์
หลายปัจจัย	 ข่าวท้ัง	 2	 เรื่องนี้เป็นกรณีท่ีสื่อมวลชนไทยควร
หยิบยกมาเป็นบทเรียน	 ข่าวแรงงานประมง	 ดิฉันถูกนายกฯ	
ต�าหนิมาก	 น่ันคือการแทรกแซงการข่มขู่รุนแรงในความรู้สึก
ดิฉัน	เพราะไม่มีใครรู้ว่าดิฉันก�าลังช่วยคนที่อินโดนีเซีย
	 “เมือ่ดิฉนัเห็นเพือ่นมนุษย์ด้วยกันก�าลงัจะตาย	ก็ต้องน�า
เสนอให้คนมาช่วยเหลอื	เป็นหลกัการเดียวท่ีได้ท�ามา	เช่นเดียว
กับโรฮินจา	ดิฉนัไม่ได้มหีน้าท่ีไปช่วยเหลือ	แต่มหีน้าท่ีรายงาน	
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือ	อยากให้เห็นชีวิตทุก

คนมค่ีา	ถ้าคนก�าลงัจะตายแล้วไม่น�าเสนอออกไป	มนัใช่หน้าท่ี
นักข่าวไหม”
	 พร้อมปฏิเสธว่าไม่เคยเป็น	“นักข่าวเซเลบ”	หรือ	“นัก
ข่าวดราม่า”	และไม่เคยเสยีใจกับฉายาท่ีได้รบั	เพราะเป็นเรือ่ง
แล้วแต่ใครจะหยบิยก	แล้วแต่ยคุสมยั	โดยก่อนหน้าน้ีสงัคมเคย
บอกว่า	“ฐปณีย์”	คือ	“นักข่าวหญิงเหล็ก”	หรือ	“นักข่าวหญิง
แกร่ง”
	 “วันหนึง่ถูกบอกว่าเป็นนักข่าวดราม่า	เหมอืนกับว่าดิฉนั
เป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะ	บางครัง้เราไม่ได้ก�าหนด	แต่ทุกคนเรยีก
เรามา	แต่เราก็คือฐปณีย์	เอียดศรีไชย	วันหนึ่งดิฉันโด่งดังไป
ออกรายการโทรทัศน์	 ได้รับรางวัลมากมาย	 ท�าข่าวภัยพิบัต	ิ
ช่วยเหลือคนมาเท่าไรในชีวิต”
	 ท้ายท่ีสดุนักข่าวสาวผู้ผ่านสนามข่าวมาทุกสมรภมูแิบบ
โชกโชน	ฝากถึง	“นกัข่าวรุน่ใหม่ไฟแรง”	ว่าอยากให้เป็นตวัของ
ตวัเอง	ไม่ได้ท�าข่าวเอาชนะ	หรอืแข่งชนะท่ีตวันักข่าว		แต่ต้อง
ท�าให้ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
	 “การท�าข่าวต้องรับผิดชอบ	จะท�าข่าวอะไรก็ตาม	ต้อง
ท�าการบ้านหาข้อมูลอย่างถ่องแท้	 แม้กระท่ังดิฉันถูกสอนมา
เสมอ	คือชื่อแหล่งข่าว	สถานที่	ก็มีความส�าคัญ	ถ้าเราไม่ได้
ท�าการบ้านคือไม่ได้ให้เกียรตคินดูหรอืประชาชน	อาชพีนกัข่าว
ก็มีความส�าคัญไม่ต่างจากอาชีพครู”	
	 ท้ังหมดคือความรู ้ สึกท่ีกล่ันออกมาจากหัวใจของ	
“ฐปณีย์	 เอียดศรีไชย”	 ซ่ึงถูกสังคมและแวดวงส่ือยกให้เป็น	
“นักข่าวดราม่า-ซุป’ตาร์”	ในยุคสมัยหนึ่ง!!!
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	 เมื่อโลกปรับโหมดเข ้าสู ่ยุคดิจิ ทัล	 พฤติกรรมของ	
“สื่อมวลชน”	 จึงเปล่ียนไปตามกระแส	 ปรากฏการณ์ใน	 “โลก
ออนไลน์-โลกเสมือนจริง”	จึงถูกผลิตซ�้าบน	“โลกจริง”	ผ่านหน้า
จอโทรทัศน์เกือบทุกช่อง
	 จาก	 “คนข่าว”	 ที่น�าสาร-น�าประเด็นมาเผยแพร่ให้แง่คิด
กับประชาชน	กลบัเป็นสือ่โซเชยีลท่ีมบีทบาทก�าหนดกระแสความ
เป็นไปในสังคม	
	 เริม่กันท่ีต้นต�ารบัข่าวโซเชยีลช่องแรกๆ	คือ	“ช่อง	3”	ท่ีใช้
ช่วงเวลาในรายการ	“เรือ่งเล่าเช้าน้ี”	ของ	“สรยุทธ	สทัุศนะจนิดา”	
น�าข่าวท่ี	“ชาวบ้าน”	น�าไปโพสต์ผ่านโซเชยีลมาเล่าต่อตามสไตล์
ถนัด
	 พร้อมจัดเรตติ้งข่าวโซเชียลด้วยการคัด	5	คลิปเด็ด	เปิด
ให้ประชาชนร่วมโหวตจัดล�าดับข่าวโซเชียลยอดนิยม	กลายเป็น	
“Share	of	the	day”	โดยมีของรางวัลไว้ล่อใจ
	 “ไทยรฐัทีว”ี	ปรบักลยทุธ์ข่าวเช้า	ยกโลกออนไลน์มาไว้บน
หน้าจอแก้ว	 ใช้ชื่อว่า	 “เช้าข่าวชัดโซเชียล”	ดึงเจ้าพ่อไอทีอย่าง	
“พงศ์สุข	หิรัญพฤกษ์”	เป็นพิธีกรเล่าเรื่องข่าวในโซเชียล	แถมยัง
พ่วงรายการ	“ชุมชนคนแชร์”	และ	“สายตรวจโซเชียล”	อยู่ในผัง
รายการด้วย
	 “ช่อง	 8”	 ผุดรายการ	 “คุยข่าวออนไลน์”	 วันจันทร์-ศุกร์	
ส่วน	“ช่อง	7”	ทบทวนหยบิคลปิเด็ด-ดงัตลอดสปัดาห์ผ่านรายการ	
“มีแชร์กันสนั่นเมือง”	ออกอากาศวันเสาร์-อาทิตย์
	 “โมเดิร์นไนน์ทีวี”	หรอืช่อง	9	ปรบัรปูแบบการน�าเสนอข่าว
โซเชียล	โดยน�าเสนอทั้ง	2	ด้าน	มุ่งหาค�าตอบว่าคลิปในโซเชียล
“ชัวร์”	 หรือ	 “มั่วนิ่ม”	 และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร	 ในรายการ	
“ชัวร์ก่อนแชร์”
	 ขณะที่รายการข่าวของหลายช่องหยิบประเด็นร้อนในโลก
ออนไลน์มาน�าเสนอในข่าวภาคหลกั	บางช่องเสนอข่าวโซเชยีลทุก
วัน	บางช่องไม่ได้น�าเสนอทุกวัน	ตามแต่นโยบาย
	 เมื่อข่าวโซเชียลได้รับความนิยมจากทุกช่อง	 ท้ังท่ียังมี

“ข่าวเจาะ” หาย 

“ข่าวโซเชียล” แชร์กระจาย

โดย…	ศักดา	เสมอภพ
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ข้อถกเถียงว่าสุดท้าย	 “ประชาชน”	 ได้ประโยชน์อะไรกับการ	
“ผลิตซ�้า”	เพียงแต่เปลี่ยนช่องทาง	สวนทางกับ	“ข่าวสืบสวน
สอบสวน”	ท่ีแทบจะไม่ได้รบัความสนใจ	ท้ังท่ีพสิจูน์แล้วว่าเป็น
ที่พึ่งพิงของประเทศได้
	 “สมโภชน์	 โตรักษา”	 ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวการเมือง
และความมั่นคง	 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 7	 ผู้บุกเบิก
ข่าวสบืสอบสวนให้ช่อง	7	ผ่านทางรายการ	“คอลมัน์หมายเลข	
7	ต้านทุจริตตามติดคนโกง”	มากว่า	5	ปี	มองว่าเทรนด์ข่าว
ดราม่า-ข่าวโซเชียล	อยู่ได้ไม่นาน	
	 “ผมคิดว่าข่าวดราม่าโซเชียลอยู่ได้ไม่นาน	 เพราะมัน
เป็นข่าวฉาบฉวย	คุณค่าข่าวไม่มีอยู่ในตัว	คนจะสนุก	สนใจ
แค่บางช่วงเวลาเท่านั้น	จะหาความยั่งยืนกับการน�าเสนอข่าว
แบบน้ีไม่ได้เลย	ต่างจากข่าวสบืสวนสอบสวน	ท่ีแม้เรตติง้สูข่้าว
โซเชียลไม่ได้	 แต่ทุกมุมโลกก�าลังให้ความส�าคัญ	 สังคมใด
ก็ตามหากไม่สนใจการตรวจสอบการทุจริต	บอกได้เลยว่าคุณ
ก�าลงัตกกระแสโลก	ไม่ใช่แค่กระแสในประเทศไทย	เพราะเวลา
นี้โลกให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริต”
	 แม้	“คนวงการโทรทัศน์”	มองว่าการท�าให้ข่าวสืบสวน
สอบสวนปรากฏบนหน้าจอทีวีท�ายาก	ด้วยข้อจ�ากัดเน้ือหาและ
เวลา	แต่	“สมโภชน์”	มองว่าข้อจ�ากัดไม่มีอยู่จริง	ทั้งหมดเป็น
เพียงข้ออ้าง	 เพราะทีวีสามารถท�ากราฟิคอธิบายเรื่องยากให้
เข้าใจง่ายได้	เทคโนโลยีทางทีวีพัฒนาขึ้นมาก

	 “เราสามารถแก้ไขข้อจ�ากัดได้โดยอาศัยความถ่ี	 หาก
เสนอตอนเดียวไม่จบ	ก็น�าเสนอ	2	ตอน	 เพื่อให้มีแง่มุมตาม
ต่อได้	แล้วถ้าข่าวสืบสวนสอบสวนไปอยู่ในช่วงไพรม์ไทม์	มัน
จะท�าให้มีพลังขึ้น	 คนดูเยอะขึ้น	 แม้เรตติ้งจะน้อยลง	 แต่มัน
อาจจะดีขึ้น	ดึงกลุ่มเป้าหมายได้เยอะขึ้น”
	 “ท่ีส�าคัญคนวงการทีวีต้องไม่มคีวามรูส้กึว่าเสยีหน้า	เสยี
เครดิต	หรือเดินตามก้นใครเลย	หากจะต้องติดตามตรวจสอบ
การทุจริตตามหลังช่องอื่น	ตามหลังหนังสือพิมพ์	หรือเว็บไซต์	
แม้เราไปท�าข่าวตามหลงั	แต่มมีมุมองขยายประเดน็ได้	ก็ถือว่า
ได้ช่วยกัน”
	 “สมโภชน์”	 เล่าว่า	 โชคดีที่ผู้บริหารช่อง	7	ไฟเขียวให้
ท�าข่าวสบืสวนสอบสวนได้	แม้สุม่เสีย่งต่อการเกิดความขดัแย้ง
กับผู้มีอ�านาจ	หากผู้บริหารช่องไม่ปกป้องลูกน้อง	ใครจะกล้า
ท�าข่าวที่สุ่มเสี่ยงอีก
	 ท้ายสุด	 “สมโภชน์”	 ยอมรับว่า	 รายการ	 “คอลัมน์
หมายเลข	 7	 ต้านทุจริตตามติดคนโกง”	 ไม่ได้เรตติ้งดี	 แต่
ความนิยมของประชาชนเมื่อลงพื้นที่	 ตอบรับดีมาก	 เพียงแค่
ประชาชนตื่นตัว	ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จแล้ว
	 นี่อาจเป็นสิ่งท่ี	 “คนข่าว”	 ท่ีเคยถูกเรียกว่า	 “หมาเฝ้า
บ้าน”	ต้องกลับมาทบทวนว่าจะวิ่งท�าข่าวตามกระแส	แล้วปั่น
กระแสต่อ	 หรือหันมาเปิดประเด็นท่ีเป็นสาระ	 จับต้องได้	 ท่ี
ส�าคัญน�ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงได้
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	 ข่าวการ	 “ปลดฟ้าผ่า”	 พนักงาน	 40	 ชีวิตของ	 “บริษัท	
สปริงนิวส์	คอร์ปอเรชั่น”	จ�ากัด		หรือสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์	
ช่อง	19	เมือ่เดือนตลุาคม	2558	สร้างความหว่ันไหวให้เพือ่นร่วม
ธุรกิจไม่น้อย	โดยเฉพาะ	“7	ช่องข่าว”	ซึ่งส่วนใหญ่เรตติ้ง	“รั้ง
ท้ายตาราง”
	 เพียงย่างเข้าสู่ปีท่ี	 2	 ของ	 “สมรภูมิแข่งขันทีวีดิจิทัล”	
หลายสถานีโชว์ผลประกอบการขาดทุน	จน	 “เจ้าของช่อง”	ถึง
กับกระอัก-แบกรับภาระต่อไม่ไหว	 เช่นเดียวกับสภาวะจิตใจ
ของอดีตทีม	“ข่าวจริง	สปริงนิวส์”	ที่แม้จะได้รับเงินชดเชยตาม
ที่กฎหมายก�าหนด	แต่บางส่วนยังคงว่างงาน	และมองว่าวงการ
นี้	“ไร้หลักประกัน”		
	 หน่ึงในบุคคลท่ีอยูกั่บสปรงินิวส์ตัง้แต่วันแรกท่ีพฒันาจาก	
“ดาวเทียม”	สู่	“ดิจิทัล”	คือ	“สุรศักดิ์	สุตะพันธ์”		วัย	31	ปี	หลัง
ถูกเลกิจ้าง	ชวิีตต้องพลกิผนัจาก	“ช่างภาพอาชพี”	เป็น	“พ่อค้า”	
รบัเสือ้ผ้าแฟชัน่ตระเวนขายตามตลาดนดั	เนือ่งจากมภีาระรบัผิด
ชอบเดือนละ	30,000-40,000	บาท	ทั้งค่าเช่าบ้าน	ค่ารถ	ค่าใช้

โดย…	พัชราภรณ์	พลายงาม

คราบนำา้ตา “คนข่าว” 

วันที่ “สถานีข่าว” โรยรา

จ่ายประจ�าวัน	รวมถึงค่าเลี้ยงดูลูกสาววัย	1	ขวบ	
	 “ตอนน้ีก็หางานช่างภาพไว้หลายช่อง	ช่องไหนท่ีไม่ได้
ประกาศเปิดรบั	ก็ไปเขยีนใบสมคัรท้ิงไว้	ถ้าถามว่ากังวลเรือ่ง
จะถูกปลดอีกไหม	ก็กังวล	เพราะเราโดนมาแล้วครั้งหนึ่ง”
	 ย้อนกลบัไปวันสดุท้ายของการท�างานกับ	“สปรงินิวส์”	
เขากับพนักงานอีก	4	คนถูกฝ่ายบุคคลเรียกเข้าพบ-พูดคุย
ถึงสถานะของบรษิทั	ก่อนยืน่ใบลาออกและเชค็เงนิชดเชยให้
ทันที	3	เดือน	ไม่มีค�าอธิบายอื่นใด	นอกจากเหตุผล	“ปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างบริษัท”	
	 หลังข่าวการ	 “จิ้มพนักงานออก”	 แพร่สะพัดออกไป	
บรรยากาศเครยีด-ตงึปกคลมุไปท้ังกองบรรณาธกิาร	มเีพยีง
ค�าถามเดียวที่คนใน	“สถานีข่าว”	อยากรู้	แต่กลัวการได้ยิน
ค�าตอบว่า	“ใครคือรายต่อไป?”
	 “ช่างภาพท่ีถูกให้ออก	 มีท้ังคนจบใหม่	 และคนท่ีมี
รางวัลการันตีผลงาน	แต่ก็โดนเอาออกแบบไม่รู้สาเหตุ	คน
ท่ีอยู่ในวงการควรเตรียมใจไว้	 เพราะยุคน้ีทีวีเกิดเยอะ	 จะ
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ขาดทุนเมือ่ไรยงัไม่รู	้ตอนแรกท่ีมาสมคัรคิดว่าจะมาอยูย่าวไป
เลย	เพราะเห็นว่าบริษัทมั่นคง	แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่คิด”	
	 ค�าสั่งปลดพนักงานสปริงนิวส์	 ถือเป็นข่าว	 “ช็อก”	
วงการสื่อ	
	 ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ	407	ล้านบาท	ในปี	2557	
โชว์หราในหน้าสื่ออื่น	

	 แม้เหตุผลในการเลิกจ้างพนักงานเกือบครึ่งร้อย	 ถูก
ชี้แจงผ่านแถลงการณ์ของ	 “สปริงนิวส์”	 ท่ีว่าเป็นการปรับ
โครงสร้างเพื่อบรรลุเป้าหมาย	 “มุ่งสู่การเป็นสถานีข่าวยอด
นิยมอันดับ	1	ของประเทศ	และศูนย์กลางข่าวสารอาเซียนใน
ปี	2559”	
	 แต่พนักงานที่หลายคนเลือกใช้	 “สัญชาตญาณ”	 แบบ	
“คนข่าวจริง	ชิงหนีตาย”	กลายเป็นปรากฏการณ์	“อาฟเตอร์
ช็อก”	ตามมา	หลังสิ้นค�าสั่ง	“ฟ้าผ่า”
	 ธนัชภคั	เมอืงช	ูผู้สือ่ข่าววัย	27	ปี	ร่วมงานกับสปรงินิวส์
มาเกือบ	2	ปี	รู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น	เพราะพนักงาน
ที่ท�างานดี	ไม่เคยมีปัญหา	กลับไม่รอดจากการถูก	“ลอยแพ”	
นั่นท�าให้เธอตัดสินใจเปลี่ยนงาน	ทั้งที่เหลืออีกเพียง	1	เดือน
จะได้รับโบนัสเป็นของขวัญปีใหม่	
	 “กล้าพูดได้เลยว่าคนท่ีถูกเอาออกเป็นช่างภาพและนัก
ข่าวฝีมือดี	เคยร่วมงานมาเกือบหมดแล้วทุกคน	ท�าให้รู้สึกว่า
มันไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่ารอบนี้ปลด	40	คน	เกิดมีรอบ
ต่อไป	จะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่ใช่เรา	ชีวิตเรายังเลือกได้	แล้ว
จะรอให้คนอื่นเลือกท�าไม”	
	 “ธนัชภัค”	 เติบโตมาจากการเป็นผู้ส่ือข่าวของทีวี
ดาวเทียมช่องหน่ึง	เมือ่อตุสาหกรรมทีวีเปลีย่นแปลงขนานใหญ่	
มี	24	ช่องทีวีเกิดขึ้นพร้อมกัน	เป็นธรรมดาที่คนมีฝันใน	“งาน
ข่าว”	ต้องก้าวมาร่วมงานกับ	“สถานีข่าว”	และ	“สปริงนิวส์”	
คือบ้านหลังแรกของเธอ
	 ปัจจุบัน	 “ธนัชภัค”	 ย้ายไปอยู่ใต้ชายคาบ้านหลังใหม่
แล้ว	แต่อดีตเพื่อนร่วมองค์กรของเธออีกชีวิต	ยังอยู่ในสถานะ	
“คนไร้บ้าน”!!!
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กลุ่มรายได้พุ่ง
 
	 ช่อง	8/	บริษัท	อาร์เอส	เทเลวิชั่น	 	 รายได้		 	 472,723,186.28		 บาท
	 ช่องเวิร์คพอยท์/	บริษัท	ไทย	บรอดคาสติ้ง	 รายได้		 	 452,082,979.49		 บาท
	 ช่อง	3	HD/	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	 	 รายได้		 	 433,943,930.41		 บาท
	 ช่อง	True	4	U/	บริษัท	ทรูโฟร์ยู	สเตชั่น		 รายได้		 	 274,417,311.89		 บาท		
	 ช่อง	TNN/	บริษัท	ไทยนิวส์	เน็ตเวิร์ค		 	 รายได้		 	 271,896,596.92		 บาท		

ที่มา	:	รายได้ของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลปี	2557	ที่แจ้งไปยัง	กสทช.

กลุ่มรายได้ฮวบ
 
	 ช่อง	13,		ช่อง	SD	28,	ช่อง	HD	33/	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	 ขาดทุน		495,409,642.59		 บาท		
	 ช่อง	Amarin	TV/	บริษัท	อมรินทร์	เทเลวิชั่น	จ�ากัด	 	 ขาดทุน		339,975,169.26		 บาท		
	 ช่อง	Voice	TV	21/	บริษัท	วอยซ์	ทีวี	จ�ากัด	 	 	 ขาดทุน		310,128,621.59		 บาท
	 ช่อง	Mono	29/	บริษัท	โมโน	บรอดคาซท์	จ�ากัด	 	 	 ขาดทุน		296,090,583		 บาท
	 ช่อง	GMM	25/	บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	จ�ากัด		 	 ขาดทุน		265,449,561		 บาท
	 ช่อง	Bright	TV/	บริษัท	ไบรท์	ทีวี	จ�ากัด		 	 	 ขาดทุน	 39,358,074		 บาท

ที่มา	:	รายได้ของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลปี	2557	ที่แจ้งไปยัง	กสทช.
ที่มา	:	http://www.isranews.org	ส�านักข่าวอิศรา

เช็กผลประกอบการทีวีดิจิทัล

ใคร “บวก” ใคร “ลบ”?
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสรุปรายงานสถานการณ์ประจ�าปี	 2558	 ของสื่อมวลชนไทย	 ยกให้เป็นปี
แห่งความอึมครึม	อึดอัด	และหวาดระแวง	เผชิญหน้ากับสถานการณ์ของการปฏิรูปสื่อที่ยังน่าเป็นห่วง	ท่ามกลางความคิดของ
ฝ่ายรัฐที่จ้องควบคุมสื่ออย่างเข้มข้น
	 ตลอดปี	 2558	 สื่อมวลชนไทยต้องท�างานในสถานการณ์	 “อึมครึม	 อึดอัด	 และหวาดระแวง”	 ภายใต้ข้อจ�ากัดในการ
แสดงออก	ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	เผชิญหน้ากับการถูกกดดันในการท�าหน้าที่ตรวจสอบการใช้
อ�านาจรัฐรูปแบบต่างๆ	 ประกอบกับท่าทีของผู้น�ารัฐบาลที่มีทัศนคติเชิงลบต่อสื่อมวลชน	 ใช้ถ้อยค�ารุนแรงในการตอบโต้การท�า
หน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง	 ขณะเดียวกันสถานการณ์การปฏิรูปสื่อก็ยังไม่เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นความหวังให้
กับวงการสื่อมวลชนและสังคมไทยได้
	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ประมวลภาพรวมสถานการณ์สื่อมวลชนไทยในรอบปีที่ผ่านมา	 ในด้าน
ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไทย	ดังนี้

รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจำาปี 2558

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 ตลอดปีท่ีผ่านมาคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ได้ใช้อ�านาจตามค�าสัง่และประกาศท่ีออกตามกฎอยัการศกึ	โดยเฉพาะ 
ค�าสัง่ท่ี	97,	103	และค�าสัง่ตามมาตรา	44	ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบับชัว่คราว)	พ.ศ.	2557	เรยีกสือ่มวลชนแขนง
ต่างๆ	เข้าพบหลายครั้ง	โดยให้เหตุผลว่าเพื่อท�าความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามค�าสั่ง	คสช.	อย่างเคร่งครัด	อาทิ

การทำาหน้าที่ภายใต้คำาสั่ง คสช.

-	วันที่	11	มิถุนายน	2558	พล.ท.สุชาติ	
ผ่องพุฒิ	เจ้ากรมการทหารสื่อสาร	เรียก
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์	8	ฉบับ
-	วันที่	25	สิงหาคม	2558	พล.ท.สุชาติ 
และ	 พล.ต.ท.ประวุฒิ	 ถาวรศิริ	 ผู้ช่วย
ผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 ในฐานะ
โฆษกส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เรียก
ประชมุบรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์	18	ฉบับ	
นอกจากนี้ยังเรียกส่ือมวลชนเป็นราย
บุคคล	 เข้าพบอีกหลายครั้ง	 เช่น	น�าตัว
นายประวิตร	โรจนพฤกษ์	ผู้สือ่ข่าวอาวุโส
หนังสือพิมพ์เดอะ	 เนชั่น	 ไปควบคุมตัว
ตั้งแต่วันที่	13-15	กันยายน	2558

-	 วันท่ี	 4	 ตุลาคม	 2558	 เรียกตัว 
นายศักดา	 แซ่เอียว	 หรือเซีย	 นักเขียน
การ์ตูน	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 เข้าพบท่ี 
กองบัญชาการกองทัพบก	เพือ่ท�าการพดู
คุยโดยไม่มีการควบคุมตัว
-	วันที่	27	ตุลาคม	2558	เรียกผู้สื่อข่าว
เว็บไซต์ประชาไทและบรรณาธิการเข้า
พบท่ีกรมการทหารสือ่สาร	พร้อมกับเชญิ
นายกสมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการบริหาร
จ�านวนหนึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์

	 การเรยีกสือ่มวลชนเข้ารายงานตวั 
ตลอดปี	 2558	 ได้สะท้อนให้เห็นว่า
รัฐบาลได้ติดตาม	ควบคุมการแสดงออก
ซึ่ งความคิดเห็นของสื่อมวลชนและ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด	และบางครั้งบาง
กรณีก็ไม่อาจชี้แจงหรือท�าความกระจ่าง
ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสาเหตุ 
ในการเรียกตัว	
	 การกระท�าดังกล่าวย่อมส่งผล
ให้เกิดภาวะ	 “อึมครึม	 อึดอัด	 และ
หวาดระแวง”	ไปทั่วทุกกลุ่มของสังคม
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	 ในรอบปี	2558	คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	(กสท.)	ยังได้ใช้อ�านาจตามประกาศ	คสช.	ในการ
ด�าเนินการกับสถานีโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์เป็นจ�านวนมาก	เช่น	การสัง่ปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพซีทีวี	การเข้าตรวจสอบ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	และการปิดสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีของฝ่ายความมั่นคง	อาทิ

	 พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีและหัวหน้า	คสช.	ได้ใช้ถ้อยค�าท่ีรนุแรงต่อการท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชนมากกว่า	
10	ครัง้ในรอบปีท่ีผ่านมา	ขณะเดยีวกันรฐัมนตรใีนรฐับาลยงัได้ใช้วิธกีารเช่นเดียวกันในการตอบค�าถามสือ่มวลชนหลายครัง้	เช่น	
สื่อต้องปฏิรูป	 หนังสือพิมพ์บางฉบับเป็นบ้า	 ด่าหมดทุกรัฐบาล	 (จากการแถลงผลงานรอบ	 3	 เดือน	 เมื่อ	 25	 ธันวาคม	 2558)	 
ช่างภาพ	 กองบรรณาธิการ	 จิตใจต�่า	 คัดเลือกรูปภาพผู้น�าที่ไม่ดีมาลง	 (ให้สัมภาษณ์หลังประชุมหัวหน้าส่วนราชการ	 เมื่อ	 29	
มกราคม	2558)	 องค์กรสื่อต้องตรวจสอบกันเอง	คอลัมนิสต์อย่าเขียนวิจารณ์อย่างเดียว	จะประหารชีวิตสื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณ	
(ให้สัมภาษณ์ก่อนไปบรูไน	เมื่อ	25	มีนาคม	2558)	เป็นต้น

บทบาทนายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีต่อสื่อมวลชน

	 นอกจากนี้	 พล.อ.ประยุทธ์	 ยัง
ได้แสดงออกหลายครั้งและหลายโอกาส
ในท�านองกล่าวหาส่ือมวลชนโดยท่ัวไป
ว่าเป็นผู้ไม่หวังดี	 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การสร ้างความปรองดองขึ้นในชาติ	 

อนัเป็นข้อกล่าวหาท่ีเลือ่นลอย	เพราะการ
ท�าหน้าท่ีของสื่อมวลชนเป็นการสะท้อน 
มมุมองของทุกกลุม่ความขดัแย้งในสงัคม	
เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันของ
คนในชาติอย่างสันติวิธี	 อีกท้ังการท�า

หน้าท่ีรายงานปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
สงัคมก็เป็นหน้าท่ีโดยปกตขิองสือ่มวลชน	
ที่มิได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของอ�านาจใดๆ

กสท.กับการใช้อำานาจกำากับสื่อวิทยุโทรทัศน์

-	วันที่	23	มีนาคม	2558	กสท.มีมติปรับ
สถานโีทรทัศน์ช่องทีนิวส์	จ�านวน		50,000	
บาท	ขอให้งดออกอากาศ	และให้ขออภยั
การพาดพิงบุคคลท่ีสามภายในสามวัน	
หลังออกอากาศรายการเปิดประเด็น
ร้อน	 ตอน	 กระชากหน้ากากบรรพต 
ล้มเจ ้าและสัมพันธ์ ท่ีแนบกับระบอบ
ทักษิณ	 โดยอาศัยอ�านาจตามประกาศ
ของ	คสช.	ฉบับที่	97/2557,	103/2557	
และมาตรา	37	ของ	กสทช.

-	 เตือนเป็นลายลักษณ์อักษรรายการ
มองไกล	สถานีโทรทัศน์ช่องพีซทีวี	ฐาน
ละเมิดข้อตกลงร่วมกัน
-	 วันท่ี	 30	 มีนาคม	 2558	 ส่ังพักใช ้
ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ช่อง	 24	 ทีวี	
และช่องพีซทีวีเป็นเวลา	7	วัน
-	 วันท่ี	 18	 สิงหาคม	 2558	 เตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษรรายการคุยมันส์ทันข่าว	
ช่อง	NEWS	1

-	 วันท่ี	 24	 สิงหาคม	 2558	 เตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษรรายการเส้นผมบังภูเขา	
รายการแฉกระจาย	 ช่อง	 1	 TV	 เตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรรายการ	 Tonight	
Thailand	ช่อง	Voice	TV
-	 วันท่ี	 14	 กันยายน	 2558	 เตือนเป็น 
ลายลักษณ์อักษร	ช่องฟ้าวันใหม่
-	วันที่	9	พฤศจิกายน	2558	เชิญสถานี
โทรทัศน์ไทยพบีีเอสไปตกัเตอืนด้วยวาจา
หลังออกอากาศรายงานวิเคราะห์ความ
เคลื่อนไหวขบวนการประชาธิปไตยใหม่	
เป็นต้น
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	 การปฏิรูปสื่อสารมวลชนถูกบรรจุไว้เป็น	1	ใน	11	ด้านของการปฏิรูปประเทศ	ที่ระบุไว้ในมาตรา	27	ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	พ.ศ.	2557	 โดยตลอดปีที่ผ่านมา	องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้เรียกร้องให้ปฏิรูปสื่อ	 โดยยึด 
หลกัการส�าคัญคือ	การปฏบัิตหิน้าท่ีของสือ่มวลชนทุกแขนงจะต้องเป็นไปอย่างอสิระ	ปราศจากการครอบง�าโดยอ�านาจรฐั	อ�านาจทุน 
ยดึหลกัการก�ากับดแูลร่วมกันขององค์กรวิชาชพี	โดยไม่มกีฎหมายอืน่เข้ามาแทรกแซง	หากสือ่มวลชนกระท�าการขดักับบทบญัญตัิ
ของกฎหมายใดให้ใช้กฎหมายนั้นด�าเนินคดี

การปฏิรูปสื่อแนวโน้มที่ยังน่าห่วง

	 คณะกรรมาธิการการปฏิ รู ป
สือ่สารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ	 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ได้เสนอร่าง	พ.ร.บ. 
การคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ส่งเสริม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะม าต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ
สื่อมวลชน	พ.ศ.	 ...	ไปยังคณะรัฐมนตรี	
เพื่อจัดตั้ งองค ์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
แห่งชาติขึ้น	 แต่ยังมิได้พิจารณา	 สภา
ปฏิรูปแห่งชาติก็ส้ินสุดวาระลงก่อน	
โดยไม่ผ่านความเห็นชอบบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญท่ีว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน	ข้อเสนอนี้จึงตกไป
	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงมีแนวคิดใน
การใช้กฎหมายก�ากับดูแลสื่อ	อีกทั้งการ
ให้อ�านาจต�ารวจกลบัมาควบคุม	บังคับสือ่ 
ในหลักการเช่นเดียวกับ	พ.ร.บ.การพิมพ์ 
พ.ศ.	 2484	 ซ่ึงยกเลิกไปแล้ว	 โดย
กรรมาธิการบางคนในคณะกรรมาธิการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการ
สื่อสารมวลชน	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ	และคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่น
การปฏิรูปประเทศด้านสื่อออนไลน์	ด้าน
สื่อสิ่งพิมพ์	 และด้านสื่อกระจายเสียง

วิทยุ	โทรทัศน์และโทรคมนาคม	ได้เสนอ 
หลักการส�าคัญให้การก�ากับดูแลสื่อ 
ทุกประเภทอยู่ภายใต้ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาต	ิซึง่สะท้อนแนวคิดในเชงิอ�านาจ
นิยมท่ีขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีรับรองสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
	 ขณะเดียวกันก็มีความพยายามท่ี
จะเสนอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติใช้อ�านาจตามมาตรา	 44	 เพ่ือ
คืนอ�านาจให้ต�ารวจในการก�ากับดูแลสื่อ	
คณะกรรมาธกิารชดุดังกล่าวยงัมแีนวคิด
เชญิตวัแทนบรษิทัเอกชนผูใ้ห้บรกิารเสร์ิช	
เอน็จิน	และผู้ให้บรกิารสือ่สงัคมออนไลน์
ไปให้ข้อมูลและหารือถึงแนวทางการ
ด�าเนินการร่วมกันที่รัฐสภาในต้นปี	2559	
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวของภาครัฐ 
ได้ถูกจบัตามองจากสงัคมและนานาชาติ
เพราะเก่ียวเน่ืองกับประเด็นท่ีอ่อนไหว
ต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชน
เป็นอย่างมาก
	 จากสถานการณ์รอบด้านในป	ี
2558	จึงเห็นได้ว่าสถานการณ์สื่อมวลชน

ของไทยอยู่ในสภาวะท่ีไม่มีความชัดเจน
หรืออึมครึม	 ทั้งในเนื้อหาเพื่อสนองตอบ
ต่อประชาชน	เพราะตกอยูภ่ายใต้ข้อจ�ากัด 
ของค�าสัง่และประกาศต่างๆ	ของภาครฐั 
ตลอดจนภาวะการเซ็นเซอร์ตัวเองของ
สื่อมวลชน	 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
การปฏบัิตหิน้าท่ี	สิง่เหล่าน้ีย่อมส่งผลเสยี 
ต่อการท�าหน้าท่ีในการสืบเสาะค้นหา
ข้อเท็จจริงให้ข่าวสารต่างๆ	 เกิดความ
กระจ ่าง	 เพื่อผลประโยชน์โดยรวม 
ของประเทศ	 ไม่ใช่ผลประโยชน์ของ
กลุ ่ ม บุคคลหรื อผู ้ มี อ� านาจในการ
บริหารประเทศ	 สภาพเช่นน้ีท�าให้เกิด
ความอึดอัด	 เพราะไม่อาจใช้พื้นท่ีของ
ส่ือมวลชนให้ทุกกลุ่มได้แสดงความคิด
เห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความปรองดองภายในชาติ	ผ่านการพูด
คุยเจรจาและหาทางออกร่วมกันอย่าง
สันติ	 ท้ังสถานการณ์ทุกด้านยังส่งผล 
ให ้ เ กิดความหวาดระแวงในแวดวง
สื่อมวลชนทุกแขนง	 จึงถือได้ว่าปี	 2558	
ท่ีผ่านไป	เป็นปีแห่งความ	“อมึครมึ	อดึอดั	
และหวาดระแวง”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
30		ธันวาคม		2558
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Media Situation Report 2015

Thai Journalists Association

	 2015	has	been	a	year	of	ambiguous,	uncomfortable	and	paranoid	atmosphere	for	the	media	in	Thailand,	
as	the	media	reform	process	was	worrisome	amidst	the	government’s	will	to	strictly	control	the	media.
	 The	work	of	the	media	in	Thailand	has	been	restricted	by	the	announcement	of	the	National	Council	
for	Peace	and	Order	(NCPO)’s	chief,	and	other	forms	of	pressure	faced	when	the	media	are	doing	their	work	
by	examining	the	use	of	state’s	power.	At	the	same	time,	Prime	Minister	General	Prayut	Chan-o-cha	has	on	
many	occasions	expressed	his	negative	attitude	towards	the	media	through	harsh	words	publicly.	Meanwhile,	
the	media	reform	process	has	still	been	in	an	ambiguous	state	that	cannot	give	hope	to	the	press	and	Thai	
society.
	 Some	incidents	that	took	place	in	2015	and	could	affect	the	freedom	of	Thai	press	included	:

	 Summoning	 editors	 of	 eight	
newspapers	 on	 June	 11	 Meeting	
with	editors	of	18	newspapers	on	
August	 25	 Summoning	 individual	
journalists	 including	 The	 Nation’s	 
senior	 reporter	Pravit	Rojanaphruk,	
who	was	under	the	military’s	detention 
from	September	13-15,	and	Thairath	
Newspaper’s	 cartoonist	 Sakda	
Iaw	Summoning	 prachatai.com’s	
reporter	and	editors	to	Army	Signals	
Department	 and	 asking	 the	 TJA’s	

	 Throughout	 the	 year	 2015,	
the	NCPO	has	exercised	its	power	
according	to	the	NCPO’s	announce-
ments,	especially	Number	97	and	
Number	103,	and	Article	44	of	the	
Interim	Constitution	by	summoning	
editors	and	reporters,	claiming	the	
summons	were	just	for	understand-
ing	and	cooperation.	The	examples	
of	the	summons	included	:

The media’s working environment under the NCPO

president	and	board	members	 to	
observe	the	meeting
	 Such	summonses	reflected	that	
the	government	has	been	closely	
monitoring	 the	work	and	opinions	
of	 the	 media	 and	 the	 people. 
Sometimes	it	could	not	clearly	give	
the	reasons	for	the	calls.
	 The	 conducts	 caused	 the	
ambiguous,	 uncomfortable	 and	
paranoid	atmosphere	for	society.

	 In	2015,	the	NBC	has	exercised 
	its	power	according	to	the	NCPO’s	
announcements	 in	 taking	 action	
against	television	stations	including	:
	 Fining	T	News	for	THB	50,000	
on	 March	 23,	 prohibiting	 it	 from	
airing	 programmes	 and	 ordering 
it	 to	apologise	 to	 the	 third	party	
within	three	days	after	it	broadcast 
a	 programme	 on	 an	 alleged	

National Broadcasting  

Commission (NBC)’s regulation of broadcast media

ant i -monarchy	 p lot , 	 peop le 
behind	it	and	relationship	to	some 
part icular	 pol i t ic ians.	 I ssu ing 
a	warning	 letter	 to	Peace	TV	 for	
violating	 the	 previous	 agreement 
wi th	 the	 NCPO	 Suspend ing 
the	licenses	for	TV24	and	Peace	TV	
for	seven	days	from	March	30	Issuing	
a	warning	letter	to	NEWS	1	Channel’s 
news	 talk	 programme	 Issuing	 a	

warning	 letter	 to	 Tonight	 Thailand	
programme	on	Voice	TV	on	August	
24	Issuing	a	warning	letter	to	Fah	
Wan	Mai	Channel	on	September	14	
Summoning	 representative	of	 Thai	
PBS	Channel	to	verbally	warn	after	
airing	an	analysis	of	New	Democracy 
Movement	 group’s	 activities	 on	
November	9
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	 General	Prayut	Chan-o-cha,	as	the	premier	and	head	of	the	NCPO,	for	over	10	times	used	harsh	words	
criticising	the	work	of	the	media.	Many	times	during	the	media	interviews	he	also	expressed	negative	attitude	
towards	the	media.
 

Examples included :
	 “The	 media	 need	 to	 be	 
reformed.	Some	newspapers	are	crazy, 
they	 criticised	 all	 governments.” 
(An	interview	after	the	government’s	
quarterly	achievement	presentation	
on	December	25)
	 “Ill-minded	photographer	and	
editors	selected	bad	pictures	of	the	
leaders	for	publication.”	(An	interview 
after	 a	 meeting	 with	 head	 of	 
government	agencies	on	 January	
29)

	 “Media	organisations	must	self	
examine.	Columnist	should	not	just	
criticise.	I	will	terminate	the	media	
who	 lack	 ethics.”	 (An	 interview	
before	his	departure	to	Brunei	on	
March	25)
	 On	 many	 occasions,	 he	 
accused	the	media	in	general	as	
having	 ill	 intention	 of	 not	 being	
part	 to	 create	 reconciliation	 and	
national	unity.	His	accusations	were	
groundless	as	the	media	reflected	

the	views	of	people	from	all	groups	
in	 society	 so	 that	 the	 people	
can	join	hands	in	solving	conflicts	 
peacefully.	Moreover,	the	media’s	
reporting	 has	 been	 according	
to	 their	 duty	 and	 not	 under	 any	 
influence.

Role of the Prime Minister and NCPO’s chief 

against the media
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	 Media	 reform	 is	 one	 of	 the	 11	 areas	 of	 national	 reform	 according	 to	 Article	 27	 of	 the	 Interim	 
Constitution	B.E.	2557	(2014).
	 Media	professional	organisations	have	been	calling	for	media	reform	with	the	principle	of	independence	
from	state	or	capital	influence,	principle	of	self-regulation.	In	case	the	media	violate	the	laws,	such	as	libel,	
they	should	face	the	lawsuit	according	to	the	law	without	interference	of	any	special	law.

	 The	National	Reform	Council	
(NRC)’s	 committee	on	 the	 reform	
of	 the	 media	 and	 information	 
technology	 did	 proposed	 a	 bill	
on	the	protection	of	the	freedom,	 
promotion	 of	 media	 ethics	 and	
standard	 to	 the	 Cabinet	 and	 
proposed	 establishment	 of	 a	 
national	 media	 organisat ion.	 
However,	 the	 NRC’s	 term	 ended	
before	the	consideration	of	this	bill.	
The	bill,	therefore,	was	dropped.
	 However,	 there	 remain	 the	
idea	of	using	the	laws	to	regulate	
the	media	and	authorising	police	
officers	 to	control	 the	media,	 just	
as	 in	 the	 now-revoked	 Press	 Act	
B.E.	 2484	 (1941).	 Some	 members	
of	the	committee	on	the	National	
Reform	 Steering	 Assembly	 and	 its	
sub-committee	 on	 online,	 printed	

and	broadcast	media	proposed	the	
idea	 of	 putting	 the	 regulation	 of	
all	the	media	under	the	Royal	Thai	 
Police.	 The	 idea	 can	 be	 seen	 a	
trace	 of	 authoritarian	 which	 is	 
opposed	 to	 the	 basic	 rights	 to	 
freedom	 of	 expression	 and	 free-
dom	 of	 the	 press	 according	 to	 
democratic	principles.
	 In	the	meantime,	the	panel	
also	proposed	the	NCPO	chief	exer-
cise	his	power	according	to	Article	
44	of	the	Constitution	in	regulating	
the	 media.	 Moreover,	 it	 planned	
to	invite	some	search	engine	and	
social	 media	 service	 providers	 to	
discuss	collaboration	in	early	2016.	
The	movement	has	been	monitored	
by	 domestic	 and	 international	 
societies	 as	 it	 could	 affect	 the	 
people’s	basic	rights	of	privacy.

	 The	media	in	2015	did	their	
jobs	 under	 the	 pressure	 of	 the	
government’s	 restrictions.	 They	
sometimes	 imposed	self-censorship	
to	avoid	the	consequences.	Such	
situation	is	unhealthy	to	the	media’s	
role	 in	 seeking	and	providing	 the	
truth	 for	 the	 clarity,	 transparency	
and	 national	 interest.	 Such	 situa-
tion	is	uncomfortable	as	the	media	 
cannot	 provide	 space	 for	 all	
groups	 in	 society	 to	 express	 their	
views,	which	could	foster	national	 
reconciliation	 through	 dialogues	
and	peaceful	resolutions.	The	overall	
situation	caused	paranoid	among	
the	 media.	 Year	 2015,	 therefore,	
has	 been	 a	 year	 of	 ambiguous,	 
uncomfortable	 and	 paranoid	 
atmosphere	 for	 the	 media	 in	 
Thailand.

Thai	Journalists	Association
December	30,	2015

Concerning process of media reform
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- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
1.	 จะต้องเป็นข่าวจริง	มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน	เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง	และไม่มีอคติ
2.	 จะต้องเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า	มปีระโยชน์ต่อสงัคม	ไม่มผีลให้เกิดความเสือ่มเสยีทางศลีธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย
3.	 ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม
1.	 จะต้องเป็นภาพมลีกัษณะท่ีเรยีกว่า	ภาพข่าว	เป็นภาพท่ีมคีวามสมบูรณ์ในตวัท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึน้โดยไม่จ�าเป็น 
	 ต้องอธิบายใต้ภาพ	(Pictorial)	และมีเทคนิคที่ดี	มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
2.	 เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
3.	 เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
4.	 ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
5.	 ต้องเป็นภาพข่าวท่ีแสดงถึงศกัยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ	รวมท้ังแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ	ท้ังด้านเนือ้หา 
	 และศิลปะการถ่ายภาพ
6.	 ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

หลักเกณฑ์การให้รางวัล
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	 ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น	 ‘มดลูกโลก’	 ของผู้ต้องการมีบุตร	 จนเป็นธุรกิจท�าเงินท่ีแพร่กระจายในหมู่แพทย์ไทยกลุ่มหน่ึง	 
รวมท้ังนายหน้าไทยและต่างประเทศ	เน่ืองจากช่องว่างทางกฎหมายของหลายประเทศ	อาทิ	ออสเตรเลยี	อสิราเอล	อนิเดีย	เนปาล	
ห้ามรับจ้างอุ้มบุญ	 ขณะท่ีค่าจ้างอุ้มบุญต้องใช้เงินนับล้านบาท	 แต่ไทยมีค่าใช้จ่ายเพียงสามแสนบาทเศษ	 จึงท�าให้มีเงินสะพัด 
ในธุรกิจอุ้มบุญกว่าสี่พันล้านบาท
	 	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐติดตามธุรกิจอุ้มบุญจนพบปัญหาที่ตามมา	 เช่น	 เด็กไม่สมบูรณ์	 หรือถูกทิ้งให้แม่อุ้มบุญชาวไทยเลี้ยงดู	 
แต่การท่ีแพทย์ไทยใช้เทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุเ์ปิดคลนิิกเฉพาะทาง	เพือ่รบัจ้างท�าอุม้บุญเข้าข่ายผดิกฎหมายสถานพยาบาล	2541		
การเสนอข่าวธุรกิจอุ้มบุญของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ได้รับความสนใจจากส�านักข่าวต่างประเทศน�าที่ไปเสนอต่อ	จนได้ข้อมูลสามี
ภรรยาชาวจีนมาจ้างอุ้มบุญในไทยถึงสองร้อยคู่ต่อปี	โดยนายหน้าที่ฮ่องกงท�ารายได้ถึงสี่พันแปดร้อยล้านบาท	ในปี	2556	และ
แม่ชาวออสเตรเลียมาจ้างอุ้มบุญเลือกเพศในไทยนับร้อยรายต่อปี	ส่งผลให้มีคลินิกอุ้มบุญในไทยกว่าห้าสิบแห่ง	การน�าเสนอข่าว
ของ	‘ไทยรัฐ’	อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ทางการสนใจ	และเข้ามาด�าเนินการ
	 แม้จะไม่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	แต่คณะกรรมการตัดสินก็เห็นว่าเป็นข่าวที่มีคุณค่า	จึงมีมติให้ข่าว	‘เปิดโปงธุรกิจอุ้มบุญไทย	
มดลูกโลก’	โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	เป็นข่าวดีเด่น	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
 

ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำาปี ๒๕๕๗
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ประกาศเกียรติคุณ

ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจำาปี ๒๕๕๗

	 ย้อนไปเมื่อ	24	มีนาคม	2557	กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	หรือแดง	กวป.	ได้ยกพวกมาที่บริเวณหน้าส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิท�าให้กลุม่คณะกรรมการประชาชนเพือ่เปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น 
ประชาธปิไตยท่ีสมบรูณ์อนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ	หรอื	กปปส.	ซึง่ตัง้กระโจมให้ก�าลงัใจคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ	ต้องล่าถอยออกไป
	 ช่วงที่แดง	กวป.	บุกเข้ามา	จน	กปปส.	ต้องล่าถอยนั้นเอง	พระสงฆ์ซึ่งเดินผ่านเข้าไปในที่ชุมนุม	ถูกแดง	กวป.	ทั้งชายและ 
หญิงเข้ารุมท�าร้าย	 อันเป็นเหตุการณ์ท่ีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์บันทึกไว้ได้	 โดยภาพดังกล่าวมีมิติท่ีขัดแย้งส�าหรับคนไทย 
ท้ังด้านศาสนาและวัฒนธรรม	 ซึ่งช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์สามารถบันทึกไว้ได้ด้วยประสบการณ์และวิญญาณ 
แห่งวิชาชีพ	นับเป็นภาพที่สื่อความหมายโดยไม่จ�าเป็นต้องอธิบายด้วยตัวอักษรใดๆ	มากไปกว่าการบอกเพียงวัน	เวลา	สถานที่	
และใครที่เป็นต้นเหตุเท่านั้น
	 คณะกรรมการตดัสนิจงึมมีตใิห้ภาพข่าว	ชือ่	‘อาตมาไม่เก่ียว’	ถ่ายโดยนายธติ	ิวรรณมณฑา	ช่างภาพหนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์	
เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว-ภาพข่าว  

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  

ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

ประจำาปี 2558

	 เนื่องในโอกาสวันนักข่าว	5	มีนาคม	2559	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีโครงการจัดประกวดข่าว	และ
ภาพข่าว	ชิงรางวัล	 “อิศรา	อมันตกุล”	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ของชมรม 
นักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2558	ขึ้น	อันเป็นโครงการที่ด�าเนินต่อเนื่องมาทุกปี 
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน		อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

	 โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม	3	ประเภท	คือ
	 1.	ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา	อมันตกุล	2.	ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา	อมันตกุล	และ	3.	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมดีเด่น
	 ส�าหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว	ประจ�าปี	2558	มีประเภทรางวัล	ดังนี้

ประเภทรางวัล
1.	ประเภท	ข่าว	แบ่งเป็น
	 1.1	 รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2558	รางวัลยอดเยี่ยม
	 	 จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	50,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 1.2	 รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2558	รางวัลชมเชย
	 	 จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.	ประเภท	ภาพข่าว	แบ่งเป็น
	 2.1	 รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2558	รางวัลยอดเยี่ยม
	 	 จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	50,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 2.2	 รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2558	รางวัลชมเชย
	 	 จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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3.	 ประเภท	 ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย	แบ่งเป็น
	 3.1	 รางวัล	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	2558	รางวัลดีเด่น
	 	 จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	30,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 3.2	รางวัล	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	2558	รางวัลชมเชย
	 	 จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
	 1.	 ข่าว	และภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดท�าหนังสือรับรองการส่งประกวด
	 2.	 ข่าว	และภาพข่าวทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน	และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชงิรางวัล 
	 	 ได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ของชมรม 
	 	 นักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน
	 3.	 ข่าวที่ส่งประกวดชิง	รางวัลข่าวยอดเยี่ยม	มูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้ปฏิบัติดังนี้
	 	 -	 ให้จัดท�าส�าเนาข่าวน้ันเรียงล�าดับตามวันเวลา	 โดยระบุวันท่ีตีพิมพ์ทุกฉบับ	 พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวน้ัน 
	 	 ความยาวไม่เกิน	2	หน้ากระดาษเอ	4	จัดเรียงใส่แฟ้ม	จ�านวน	14	ชุด
	 4.	 ข่าวที่ส่งประกวดชิง	 รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	 สมาคมนักข่าว 
	 	 นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ให้ปฏิบัติดังนี้
	 	 -	ให้จดัท�าส�าเนาข่าวนัน้เรยีงล�าดับตามวันเวลา	โดยระบุวันท่ีตพีมิพ์ทุกฉบับ	พร้อมแนบบทสรปุย่อของข่าวน้ันความยาว 
	 	 ไม่เกิน	2	หน้ากระดาษเอ	4	จัดเรียงใส่แฟ้ม	จ�านวน	10	ชุด
	 5.	 กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง	2	ประเภท	ผู้ส่งจะต้องท�าแฟ้มส�าเนาแยกต่างหากตามจ�านวนชุดที่ระบุไว้ 
	 	 ในแต่ละประเภท
	 6.	 ข่าวที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทจะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน	ราย	3	วัน	หรือรายสัปดาห์	ที่ตีพิมพ์ 
	 	 ในประเทศไทย	 ด้วยภาษาไทย	 หรือภาษาต่างประเทศ	 (อังกฤษ-จีน)	 ระหว่างวันท่ี	 1	 มกราคม	 2558	 ถึงวันท่ี	 
	 	 31	ธันวาคม	2558	ส�าหรับข่าวภาษาต่างประเทศ		ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
	 7.	 ภาพข่าวที่ส่งประกวดชิง	รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม	มูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้ปฏิบัติดังนี้
	 	 -	ให้ขยายภาพข่าว	ขนาด	8	คูณ	10	นิ้ว	จ�านวนภาพละ	3	ชุด	พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น	และ 
	 	 ไฟล์ภาพดิจิทัลมาด้วย	
	 8.	 ภาพข่าวท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวท่ีตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน	 ราย	 3	 วัน	 หรือรายสัปดาห์	 ท่ีตีพิมพ ์
	 	 ในประเทศไทย	 ด้วยภาษาไทย	 หรือภาษาต่างประเทศ	 (อังกฤษ-จีน)	 ระหว่างวันท่ี	 1	 มกราคม	 2558	 ถึงวันท่ี	 
	 	 31	ธนัวาคม	2558	ถ่ายโดยช่างภาพหรอืผูส้ือ่ข่าวในสงักัดหนังสอืพมิพ์ฉบับท่ีส่งเข้าประกวด	ส่งได้ฉบับละไม่เกิน	15	ภาพ
	 9.	 ส่งผลงานประกวดข่าว	 ภาพข่าว	 และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ท่ี	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
	 	 แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กทม.	10300	โทร.	0-2668-9422	โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 
	 	 จนถึงวันศุกร์ที่	15	มกราคม	2559	เป็นวันสุดท้าย
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ประกาศมา	ณ	วันที่	18	พฤศจิกายน	2558
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

หลักเกณฑ์การให้รางวัล
- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
	 1.	 จะต้องเป็นข่าวจริง	มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน	เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง	และไม่มีอคติ
	 2.	 จะต้องเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า	มปีระโยชน์ต่อสงัคม	ไม่มผีลให้เกิดความเสือ่มเสยีทางศลีธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย
	 3.	 ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม
	 1.	 จะต้องเป็นภาพมีลักษณะท่ีเรียกว่า	 ภาพข่าว	 เป็นภาพท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
	 	 โดยไม่จ�าเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ	(Pictorial)	และมีเทคนิคที่ดี	มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
	 2.	 เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
	 3.	 เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
	 4.	 ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
	 5.	 ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ	รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ	ทั้งด้าน 
	 	 เนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
	 6.	 ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
	 1.	 การตัดสินข่าว	และภาพข่าว	แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสินแต่ละชุดแยกจากกัน	การตัดสินของคณะกรรมการ 
	 	 ตัดสิน	ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
	 2.	 กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น	 คณะกรรมการตัดสินอาจให้ได้รับรางวัลชมเชย		 
	 	 หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
	 3.	 การประกาศผลการตัดสิน	 และการมอบรางวัล	 จะมีขึ้นในวันเสาร์ท่ี	 5	 มีนาคม	 2559	 ณ	 โรงแรมรอยัลริเวอร์	 
	 	 เชิงสะพานซังฮี้	กรุงเทพฯ	ซึ่งตรงกับวันนักข่าว
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล

อิศรา อมันตกุล

ประเภทข่าวยอดเย่ียมประจำาปี 

2558
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ข้อเท็จจริงของข่าว

	 จากปัญหาร้านจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	และสถานบันเทิงรอบสถานศกึษายดืเยือ้มานาน	กลายเป็นชวิีตของนักศกึษา
มีพฤติกรรมการดื่มสุราถี่	ปริมาณการดื่มมากขึ้น	ต้องผูกพันอยู่กับร้านเหล้า	ในการใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์	พูดคุย	รวมทั้ง
จัดกิจกรรมนักศึกษาในร้านเหล้า	 รวมทั้งของบประมาณจากร้านเหล้าไปจัดกิจกรรม	 จนกล่าวได้ว่านับวันนิสิตนักศึกษากับร้าน
เหล้าจะมีความส�าคัญมากกว่าการเรียนและการจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษา
	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	พ.ศ.	2557	มีการส�ารวจในรัศมี	500	เมตร	รอบสถาบันการศึกษา	15	แห่ง	อาทิ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสติ	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑติย์	มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย	มหาวิทยาลัยรังสิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	พบว่ามีร้านอาหารดัดแปลงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กระจายตัวรอบสถานศึกษาทั้งสิ้น	2,869	ร้าน	เพิ่มขึ้นจากเมื่อ	พ.ศ.	2552	จ�านวน	1,448	ร้าน	โดย	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
เป็นพืน้ท่ีท่ีมร้ีานจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เพิม่ขึน้มากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ	125	รองลงมาคือ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
กรงุเทพ	ร้อยละ	119	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ร้อยละ	118	อกีท้ังยงัพบรายรอบมหาวิทยาลัย 
มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
 กระท่ัง นางเสาวณย์ี ไทยรุง่โรจน์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และอธกิารบดีสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง ทนรบัปัญหา 
สถานบันเทิงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดล้อมมหาวิทยาลัยไม่ไหว เพราะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมดื่มสุราทะเลาะวิวาทและปัญหายาเสพติด 
สถานศกึษาต้องรบัภาระหนักเป็นหูเป็นตา	กวดขนันักเรยีน	นักศกึษาให้อยูร่อดปลอดภยัจากธรุกิจมอมเมาเหล่าน้ีออกมาเป็นหัวหอก 
ร้องทุกข์ผ่าน	 น.ส.พ.ไทยรัฐ	 ขอให้ช่วยเป็นส่ือกลางประสานหน่วยงานภาครัฐ	 ด�าเนินการเอาผิดกับกลุ่มแฝงในธุรกิจร้านเหล้า 
ตามกระบวนการกฎหมาย	 เพื่อแก้ไขปัญหาร้านจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
ให้สิ้นซาก

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 ทันทีท่ีหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	ได้รบัการประสานจาก	นางเสาวณย์ี ไทยรุง่โรจน์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยัหอการค้าไทยเมือ่วันท่ี 
5	 เม.ย.	 2558	 จึงส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นท่ีตรวจสอบเก็บข้อมูลร้านจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 และสถานบันเทิงรายล้อมรัศมี	 
500	เมตร	อาทิ	มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑติย์	มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย	มหาวิทยาลยัรงัสติ	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
พบมีนักศึกษาชายและหญิงต�่ากว่า 20 ปี ใส่ชุดนักศึกษา มั่วสุมดื่มสุราและสูบยาบอระกู่อุปกรณ์เสพยาเสพติดประเภทน�้าชนิด
หน่ึง อย่างโจ่งครึม่และกอดจบูลบูคล�า โดยไม่แคร์สายตาของสงัคมรอบข้าง รวมถึงเปิดเพลงดังกระห่ึม	ไม่สนใจประชาชนผู้อาศยั
พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ	บางรายย้ายบ้านหนี	เพราะทนกับเสียงดังแหล่งมั่วสุมดื่มสุราไม่ได้
	 อกีด้านมข้ีอมลูท่ีน่าตกใจ	ถูกเปิดเผยโดย	รศ.ดร.ประเสรฐิ	ป่ินปฐมรฐั	อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	ธญับุรี
ว่า	สถาบันตวัเองต้องประสบปัญหาร้านจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และสถานบรกิารเปิดใกล้สถานศกึษา	เป็นแหล่งมัว่สมุของ
นักศึกษา	จนเกิดเหตุการทะเลาะวิวาทถึงขั้นนักศึกษาเสียชีวิต	และเรียกร้องหน่วยงานรัฐ	ฝ่ายปกครอง	ต�ารวจ	ทหาร	เร่งแก้ไข
ดังกล่าว
 นอกจากเป็นแหล่งมั่วสุมและสุ่มเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์แล้ว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ยังเสนอตีแผ่เล่ห์กลของผู้ประกอบ
การสถานบันเทิงอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย	จดทะเบียนจัดตั้งเป็นร้านอาหาร	ดัดแปลงเป็นสถานบันเทิง	มีดนตรี	และจ�าหน่าย
สุรา	 รวมทั้งการจ่ายส่วยรายเดือนให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคน	 เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 ส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการเหล่านี้มีรายได้เป็นกอบเป็นก�าบนความหลงผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักศึกษาเหล่านี้
 การเสนอข่าวตแีผ่เรือ่งปัญหาร้านจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และสถานบนัเทิงรอบสถานศกึษาของหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั 
อย่างต่อเน่ือง	ปรากฎว่าได้รบัความสนใจอย่างกว้างขวาง	มอีธกิารบด	ีคณาจารย์	นักเรยีน	นักศกึษา	และเครอืข่ายรณรงค์ป้องกัน
ภัยแอลกอฮอล์	เครื่อข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ออกมาร่วมกันต่อต้านผู้ประกอบการสถานบันเทิงรัศมี	300	เมตร	 
หยุดการท�าผิดกฎหมาย	ขายสุราให้กับเยาวชนต�่ากว่า	20	ปี	และเรียกร้องให้ภาครัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

“รัฐคุมเข้ม...วัยโจ๋ท่องราตรี” จัดระเบียบร้านเหล้ารอบมหา’ลัย

• กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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	 กระท่ังวันท่ี	15	ม.ิย.	2558	ศ.นพ.รชัตะ	รชัตะนาวิน	รมว.สาธารณสขุ	ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	
ลงมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตร 
ยกเว้นโรงแรมและพื้นที่โซนนิ่งที่กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	มีผลบังคับใช้ภายใน	30	วัน
 ต่อมาเมือ่วันท่ี 23 ก.ค. 2558 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและหัวหน้า คสช. ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค�าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท่ี 22/2558 เรือ่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ในทางสาธารณะ และควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ	เพื่อเป็นการยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต�่ากว่า	20	บริบูรณ์	เข้าไปใช้สถานบริการ	และแก้ไขปัญหาการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา	 หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา	 และลงโทษผู้ประกอบการท่ีกระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย	 
ซึ่งถือว่าเป็นการด�าเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม	รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระท�าอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคม	และตั้งศูนย์อ�านวยการประสานก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	 22/2558	 (ศอ.กต.)	 ให้เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปกครอง	ต�ารวจ	ทหาร	บังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั	ซึง่ค�าสัง่ดงักล่าวส่งผลให้ร้านจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ และสถานบันเทิง
รอบสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศในรัศมี 300 เมตร ต้องปิดกิจการเป็นจ�านวนมากถึง 600 แห่ง
 ผลพวงนี้ตั้งแต่ 28 ส.ค. - 28 ธ.ค. 2558 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง มีการบังคับใช้กฎหมายตามค�าสั่งหัวหน้า คสช. 
ออกตรวจจบัผู้กระท�าความผดิอย่างต่อเน่ือง มกีารจบักุมสถานบรกิารจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีกระท�าผดิกฎหมาย สัง่ปิดกิจการ
ประเภท 5 ปี จ�านวน 69 แห่ง รอค�าสั่งปิดกิจการประเภท 5 ปี จ�านวน 44 แห่ง สั่งปรับปรุงกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 14 แห่ง 
และลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปล่อยปละละเลย ทางวินัย ทางปกครอง ทางอาญา ทางแพ่ง และมีค�าสั่งย้ายในพื้นที่กระท�าผิด 35 นาย

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เกาะติดตามน�าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันท่ี 6 เม.ย. 2558 เสนอข่าวผลกระทบปัญหา 
ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ร้านเหล้า ผับ บาร์ ที่รายล้อมมหาวิทยาลัย โดยมองเพียงว่านักศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายเป็นเหยื่ออันโอชะ 
เพื่อกอบโกยหาผลก�าไร มีการโปรโมชั่นยั่วใจนักศึกษา ให้หลงผิดเข้าใช้บริการ ส่งผลให้เสียการเรียน ทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ และ
การคุกคามทางเพศ
	 ภายหลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 ประสานภาครัฐและเอกชนจนเกิดการตื่นตัว	 ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังยั่งยืน	 เห็นผล 
เป็นรูปธรรม	 เปลี่ยนสภาพพื้นท่ีร้านเหล้าท่ีมั่วสุมให้เป็นพื้นท่ีการศึกษาอย่างแท้จริง	 จนสามารถลดพื้นท่ีเสี่ยงให้นักศึกษาท่ีหลงผิด 
กลับตัวกลับใจเปลี่ยนพฤติกรรมจากเคยนัดกันดื่มสุรา	 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมปลูกฝังความคิดใหม่เป็นพัฒนาตัวเอง	 หันมาตั้งใจ 
เรียนหนังสือ	หรือเล่นกีฬาแทนที่่การนัดสังสรรค์มั่วสุมไปวันๆ
	 ขณะท่ีผู้ปกครองคลายความกังวลเรือ่งบุตรหลานท่ีส่งมาเรยีนหนงัสอืจะหลงแสงสเีสยีง	จนเสยีผู้เสยีคนไม่สนใจการเรยีน	ต่างชืน่ชม 
การจัดระเบียบจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา	มั่นใจถึงความปลอดภัยว่าบุตรหลานจะเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเป็นที่พึ่งให้กับผู้ปกครองได้
 คุณค่าของข่าวน้ีส่งผลให้ คสช.มีค�าส่ัง ท่ี 22/2558 ใช้ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557	ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรื่องร้านจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาและตั้งศูนย์
อ�านวยการประสานก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	22/2558	(ศอ.กต.)	โดยมี	พล.อ.ไพบูลย์	คุ้มฉายา	รมว.
ยุติธรรม	เป็นประธาน	ศอ.กต.	ด�าเนินการแก้ไขการแข่งรถในทางสาธารณะ	และจัดระเบียบร้านขายสุราสถานบริการรอบสถานศึกษา
จัดโซนนิ่งห้ามขายสุรารอบสถานศึกษา	ให้กระทรวงการคลัง	กระทรวงมหาดไทย	และกรมสรรพสามิต	ก�าหนดขอบเขตโซนนิ่งสถาน
บรกิารให้ชดัเจนภายใน	180	วัน	ส่วนโซนน่ิงท่ีเคยจดัไว้เมือ่ปี	2545	ให้ทบทวนใหม่	เพือ่ให้สอดคล้องกับการขยายตวัพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจ
 ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป จะมีการประกาศบังคับใช้โซนนิ่งห้ามขายสุรารอบสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ และ
ห้ามออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการขอเปิดร้านจ�าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษารัศมี 300 เมตร 
รวมถึงต้องส�ารวจโซนนิ่งทุก 2 ปี รายงาน ศอ.กต. ป้องกันกฎหมายเปิดช่องโหว่ ไม่ปล่อยให้สถานบันเทิงต้องท�าผิดต่อไป รวมถึงสั่ง
ให้กรมสรรพสามิต ตรวจสอบสถานประกอบการที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากมีแอบเปิดและจดชื่อใหม่ ต้องสั่งปิดถาวรภายใน 60 
วัน เพื่อให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาของเยาวชนใฝ่หาความรู้อย่างแท้จริง
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ข้อเท็จจริงของข่าว

	 นายกันต์	แซ่ตัง๊	อาย	ุ22	ปี	พร้อมทนายความส่วนตวัได้เข้ายืน่หนงัสอืร้องเรยีน	พล.ต.อ.สมยศ	พุม่พนัธุม่์วง	ผบ.ตร.	และ	พล.ต.อ.จรมัพร 
สรุะมณ	ีท่ีปรกึษาด้านการพสิจูน์หลกัฐาน	ขอให้สบืสวนข้อเท็จจรงิกรณกีารเสยีชวิีตของนายชวูงษ์ แซ่ตัง๊ อาย ุ51 ปี นักธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง
รายใหญ่ ท่ีมเีหตเุคลอืบแคลงสงสยั มเีงือ่นง�าของสาเหตกุารเสยีชวิีตว่าเป็นเรือ่งอบัุตเิหตหุรอืเจตนาฆ่า เหตเุกิดวันท่ี 26 ม.ิย. 2558	แต่ผู้ร้อง 
ได้เข้ามาร้องเรยีนวันท่ี	14	ก.ค.	2558	ซึง่ร้อยเวร	สน.อดุมสขุรบัแจ้งมอีบัุตเิหตรุถเก๋งเลก็ซสั	ทะเบียน	ภฉ-1889	กรงุเทพมหานคร	ท่ีม	ีพ.ต.ท.บรรยนิ 
ตัง้ภากรณ์	อดตี	รมช.พาณชิย์	และอดีต	ส.ส.นครสวรรค์	เป็นคนขบัเสยีหลกัชนต้นไม้บรเิวณฝ่ังตรงข้ามซอย	61	ถนนเฉลมิพระเกียรต	ิร.9	แขวง
และเขตสวนหลวง	มนีายชวูงษ์	เสยีชวิีตทันที	ส่วน	พ.ต.ท.บรรยนิ	ได้รบับาดเจบ็เลก็น้อย	สภาพท่ีเกิดเหตรุถชนต้นไม้ไม่ห่างจากถนนมากนกั	 
รถไม่เสยีหายมากนักและสภาพศพนายชวูงษ์เป็นปมสงสยัของญาต	ิไม่น่าเชือ่ว่าแรงเฉีย่วชนจะท�าให้นายชวูงษ์เสยีชวิีตทันที	และก่อนเกิดเหต	ุ10	วัน 
บรษัิทหลกัทรพัย์แจ้งว่านายชวูงษ์โอนหุ้นเข้าไปให้ในบัญชหุ้ีนของผู้หญงิ	2	คน	คิดเป็นมลูค่า	250	ล้านบาท	ซึง่ผู้หญงิท้ัง	2	คน	เป็นตวัแทนของ	
พ.ต.ท.บรรยนิ	และมข้ีอมลูการจ�าหน่ายหุ้นท้ังก่อนและหลงัผู้ตายเสยีชวิีต	ญาตไิด้แจ้งความด�าเนนิคดีผู้หญงิท้ัง	2	คน	ท่ีครอบครองหุ้นของ 
นายชวูงษ์	โดยมกีารฟ้องร้องกันไปมาของท้ังสองฝ่าย	ซึง่กองปราบปรามได้รบัเป็นคด	ีล่าสุด	คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
มคีวามเห็นสัง่เพกิถอนใบประกอบวิชาชพี	น.ส.อรุชา	หรอืป้อนข้าว	วชริกุลฑล	โบรกเกอร์	1	ในผูต้้องหาคดีโอนหุ้น	เป็นเวลา	10	ปี

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 เรือ่งนีก้องบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัได้รบัข้อมลูการเสยีชวิีตของนายชวูงษ์	 แซ่ตัง๊	 นักธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง	 ซึง่ญาตสิงสยั
สาเหตกุารตายท่ีม	ีพ.ต.ท.บรรยิน	ตัง้ภากรณ์	อดตี	รมช.พาณชิย์	และอดีต	ส.ส.นครสวรรค์	ซึง่เป็นคนขบัชนต้นไม้เสยีชวิีตแต่	พ.ต.ท.บรรยนิ 
บาดเจบ็เลก็น้อย	ท้ังท่ีสภาพท่ีเกิดเหต	ุสภาพรถยโุรปท่ีมรีะบบรกัษาความปลอดภยั	และสภาพศพของนายชวูงษ์	ไม่น่าเชือ่ว่าจะเสียชวิีตจากอบัุตเิหตุ 
รวมท้ังมข้ีอมลูการโอนหุ้นของนายชวูงษ์	ก่อนและหลงัเสยีชวิีตให้กับกลุม่คนท่ีอยูใ่กล้ชดิ	พ.ต.ท.บรรยนิ	เป็นชนวนความสงสยัญาตไิด้เข้าร้อง	
พล.ต.อ.สมยศ	พุม่พนัธุม่์วง	 ผบ.ตร.	 เพือ่สบืสวนหาสาเหตกุารเสียชวิีต	 กองบรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์ไทยรฐัเป็นส่ือมวลชนฉบบัแรกท่ีได้น�า
เสนอข่าวคดีการเสยีชวิีตของนายชวูงษ์อย่างต่อเน่ืองครอบคลมุทุกประเดน็ท้ังข้อสงสยัของญาตนิายชวูงษ์	การตอบโต้ข้อมลูของ	พ.ต.ท.บรรยนิ	 
น�าไปสูก่ารรือ้ฟ้ืนคดีตัง้แต่การตรวจพสิจูน์สภาพศพผู้เสียชวิีต	การจ�าลองเหตกุารณ์อบัุตเิหต	ุและการสอบสวนความผิดปกตขิองการโอนหุ้นของ
นายชวูงษ์	ด้วยการปะตดิปะต่อข่าวอย่างเป็นเหตเุป็นผล	ท�าให้หลายส่วนท่ีเก่ียวข้องต้องลงมาตรวจสอบและด�าเนินการกับผู้ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้อง

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

 เป็นเทคนคิการสบืสวนหาข่าวจากข้อมลูความสงสยัในคดีมาตรวจสอบทุกด้านเพือ่ท�าให้เกิดความกระจ่าง และความเป็นธรรมใน
ฐานะผู้ท่ีท�าหน้าท่ีสือ่สารมวลชน ซ่ึงเป็นการตแีผ่เพือ่ให้สงัคมได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารในเรือ่งการซ้ือขายโอนหุ้นท่ีมคีวามผดิปกตไิม่ชอบมาพา
กล เป็นปรศินาเชือ่มโยงสาเหตกุารฆาตกรรม	แม้จะเป็นการเสนอข่าวท่ียากล�าบากเน่ืองจากผู้ท่ีถูกพาดพงิเป็นผู้ท่ีมคีวามกว้างขวางมอีทิธพิล
ทางการเมือง	 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินในการน�าเสนอข่าวท่ีเป็นเรื่องหนังสือร้องเรียนของฝ่ายผู้เสียหาย	 แต่ด้วยเน้ือหาความเป็นไปได้ท�าให ้
กองบรรณาธิการหนังสอืพมิพ์ไทยรฐัตดัสนิใจเสนอข่าวออกมาเป็นฉบับแรก	 และมกีารเกาะตดิรายงานข่าวต่อเนือ่งท้ังรายงานข่าวประจ�าวัน	
และคอลมัน์ต่างๆ	เพือ่เรยีกร้องให้ผูท่ี้เก่ียวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	ผลของการเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา	ครบทุกประเด็น	ท�าให้คดีน้ี 
พนักงานสอบสวนกองปราบปรามแจ้งข้อหา	“ร่วมกันลกัทรพัย์	และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสทิธปิลอม	โดยประการท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่ผู้อืน่หรอืประชาชน	หรอืรบัของโจร”	กับ	พ.ต.ท.บรรยนิ	ตัง้ภากรณ์	น.ส.กัญฐณา	หรอืน�า้ตาล	ศวิาธนพล	พรติตีส้าว	น.ส.อรุชา 
หรอื	 ป้อนข้าว	 วชริกุลฑล	 โบรกเกอร์สาวคนสนทินายชวูงษ์	 รวมท้ังมกีารตรวจชนัสตูรศพนายชวูงษ์	 และให้ผูเ้ชีย่วชาญทุกด้านร่วมจ�าลอง
เหตกุารณ์อบัุตเิหตใุหม่	หาเงือ่นง�าสาเหตกุารเสยีชวิีตของนายชวูงษ์ให้ละเอยีดอกีครัง้
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 มคีวามเห็นสัง่เพกิถอนใบประกอบวิชาชพี	 น.ส.อรุชา	 วชริกุลฑล	
โบรกเกอร์	1	ในผู้ต้องหาคดโีอนหุ้น	เป็นเวลา	10	ปี	และลงโทษนายนัฐพล	เฉลมิพจน์	สงักัด	บล.เออซี	ีโดยพกัการให้ความเห็นชอบเป็นผูแ้นะน�า
การลงทุนเป็นเวลา	6	เดือน	มกีารเปรยีบเทียบปรบั	บล.เออซี	ีเป็นเงนิ	1,101,000	บาท	มกีารลงโทษผู้บรหิาร	บล.เออซี	ี2	ราย	คือ	นายธาดา 
จนัทร์ประสทิธิ	์และนายพสิทิธิ	์ปทุมบาล	โดยพกัการให้ความเห็นชอบการเป็นบุคลากรในตลาดทุนรายละ	6	เดือน	ขาดคุณสมบัตกิารเป็นผู้บรหิาร 

 คลี่ปมมรณะ “เสี่ยชูวงษ์”

• กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ข้อเท็จจริงของข่าว

	 ทุกวันน้ีในประเทศไทยยังมีขบวนการแชร์ลูกโซ่หลากหลายรูปแบบ	 โดยมีท้ังนายทุนชาวไทยและต่างชาติร่วมกันเปิด

กิจการหลอกลวงผู้คนท้ังเปิดเผยและซ่อนเร้นในลักษณะขายตรงจ�านวนมาก	 ยากท่ีเจ้าหน้าท่ีจะจับกุมได้หากไม่มีผู้เสียหาย 

แจ้งความด�าเนินคดี	 หรือร้องเรียนให้ตรวจสอบ	 ขบวนการ “แชร์ยูฟัน” ก็เป็นแชร์ลูกโซ่อีกกลุ่มหน่ึงท่ีนายทุนแก๊งต้มตุ๋น 

ชาวมาเลเซยี เข้ามาตัง้บรษิทัหลอกลวงชาวไทยในชือ่ บรษิทั ยฟัูนสโตร์ จ�ากัด ได้ใบอนญุาตวันท่ี 27 พ.ค. 2557 ประกอบกิจการธรุกิจ 

ขายตรง ขายน�้าผลไม้ อาหารเสริม และครีมทาผิว แต่กลับไปค้าขายในรูปแบบเงินดิจิทัลในชื่อ “ยู โทเคน”	และเปิดอีกบริษัท 

ชื่อ	บริษัท	ยูฟัน	พร็อพเพอร์ตี้	 (ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจประเภทกิจกรรมตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์	เพื่อให้

ด�าเนินการสอดคล้องกับบริษัท	ยูฟัน	สโตร์	จ�ากัด

 รปูแบบของแชร์ยฟัูนมกีารเปิดเว็บไซต์แนะน�าชกัชวนสมคัรสมาชกิ ลงทุนสมคัรสมาชกิเรยีกว่า “ดาว”	ระดบั	1	ดาว	คือ 

500	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(17,500	บาท)	2	ดาว	1,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(35,000บาท)	3	ดาว	5,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(175,000	บาท)	

4	ดาว	10,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(350,000	บาท)	และสูงสุด	5	ดาว	50,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(1,750,000	บาท)	ซื้อสินค้าได้ไม่อั้น

 การจัดประชุมสัมมนาแนะน�าสินค้าแก่สมาชิกจะจัดงานใหญ่เชิญคนมีชื่อเสียงมาร่วมงาน โดยมีสินค้า เช่น ทองค�า

ขายกันให้เห็นจริง สมาชิกจะใช้ “ยู โทเคน” เพื่อซื้อสินค้า บริการ และอสังหาริมทรัพย์ เมื่อซื้อสินค้าได้คอมมิชชั่นเป็นยูพอยต์ 

(Upoint) ท่ีสะสมไว้ และยูแคช (Ucash) เพ่ือขายต่อเป็นยูพอยต์สะสม หรือหากต้องการเงินสดต้องหาสมาชิกเพิ่ม 50 คน  

แล้วน�ายูแคชไปแลกเป็นเงินสด โดยถูกหักค่าแลกเปลี่ยนอีก เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่ แต่เป็นแชร์ลูกโซ่ออนไลน์

	 คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกครั้งแรกต้องจ่ายค่าธรรมเนียม	7,000	บาท	 ให้แม่ข่ายแบ่งกับบริษัท	ยูฟันฯ	 เงินที่เหลือเอาไป

แลกเป็น	“ยู	โทเคน”	เพื่อเอามาใช้ซื้อสินค้าภายในกลุ่มเดียวกัน	หัวสายได้ค่าบริหารแนะน�าธุรกิจหรือหาสมาชิกทั่วไปเข้าระบบ	

ร้อยละ	7-9	ต่อหัว	บริษัทไม่ได้เปิดเป็นเว็บไซต์กลางซื้อขายสินค้า	แต่หัวสายด�าเนินการเอง	แล้วส่งเงินให้บริษัท	ก่อนโอนถ่าย

ไปไว้ต่างประเทศ	 การใช้กลยุทธ์ประกาศเตรียมขอให้สกุลเงินท่ีใช้ถูกต้องตามกฎหมาย	 และมีส�านักงานอยู่ต่างประเทศ	 เช่น	

มาเลเซีย	ฮ่องกง	สิงคโปร์	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	ไต้หวัน	กัมพูชา	และวางแผนเปิดส�านักงานทั่วภูมิภาคเอเชียภายใน

ปี	2558-2559	รวมทั้งสหรัฐฯและยุโรป	โดยอ้างว่ามีสมาชิก	300,000	คน	ในกว่า	20	ประเทศ	ยิ่งท�าให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือใน

สายตาคนท่ัวไป	การจดัสมัมนาแต่ละครัง้จะเกณฑ์สมาชกิมาร่วมงานหลายพนัคน	รวมถึงการมอบรางวัลรถยนต์หรรูาคาแพงคัน

ละนับสิบล้านบาท	และทองค�าให้แก่แกนน�าหัวสายชาวไทยหลายคน	รวมทั้งน�าเงินสดครั้งละหลายสิบล้านบาทมากองให้เห็นกัน	

เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่คนที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจต่อจากหัวสายในระดับต่างๆ	ส่งผลให้ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ยูฟันเติบโตรวดเร็ว

	 ต่อมาต้นปี 2558 สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ได้ออกมาร้องเรียนให้ตรวจสอบบริษัท ยูฟันฯ	เพราะเห็น

ว่าเข้าข่ายแชร์ลกูโซ่	แต่เจ้าหน้าท่ีก็ยงัหาหลกัฐานด�าเนินการกับผูบ้รหิารบรษิทัไม่ได้	จนกระท่ังมสีมาชกิท่ีไม่ได้รบัเงินจากหัวสาย

เข้าร้องเรยีนต่อศนูย์ด�ารงธรรมและศนูย์แก้ไขปัญหาความมัน่คงจ�านวนมาก	จงึส่งเรือ่งให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตติัง้ทมีสบืสวน

	 ขณะเดียวกันทีมข่าว	น.ส.พ.ไทยรัฐ	ได้ติดตามขบวนการแชร์ยูฟันและตรวจสอบปูมหลังของกลุ่มผู้บริหารชาวมาเลเซีย

จนทราบว่าเป็นแก๊งต้มตุน๋ท่ีเปิดบรษิทั	ยฟัูนฯ	ในมาเลเซีย	และถูกทางการมาเลเซียสัง่ปิดไปแล้วจงึย้ายฐานมาเปิดในประเทศไทย	

และผู้บรหิารท่ีเป็นชาวมาเลเซยีได้เข้ามาสวมบัตรประจ�าตวัประชาชนไทยด้วย	ทีมข่าว	น.สพ.ไทยรฐั	จงึส่งข้อมลูเก่ียวกับผู้บรหิาร

กลุ่มต้มตุ๋นชาวมาเลเซียและเครือข่ายต่างๆ	ของบริษัท	ยูฟันฯ	ให้กับ	พล.ต.ท.สุวิระ	ทรงเมตตา	ผช.ผบ.ตร.	หัวหน้าทีมสืบสวน	

• กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 มหากาพย์...เปิดโปงขบวนการ “แชร์ยูฟัน” 

ทลายเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลก
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เพือ่ให้เป็นหลกัฐานด�าเนินการกับผูบ้รหิารชาวมาเลเซียตวัการใหญ่	โดย	พล.ต.ท.สวิุระ	ขอให้ทีมข่าว	น.ส.พ.ไทยรฐั	ชะลอการเสนอ

ข่าวไว้ก่อน	เพราะก�าลังรวบรวมหลกัฐานและเส้นทางการเงนิ	อกีท้ังรอจบักุมผู้บรหิารชาวมาเลเซยีท่ีจะกลบัเข้ามาในประเทศไทย	

ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของสมาชิกที่ถูกหลอกลวงนับแสนคน

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 ทีมข่าว	น.ส.พ.ไทยรฐั	ตัง้ประเดน็เปิดข่าวแฉเบือ้งหลงัของแก๊งต้มตุน๋ชาวมาเลเซยี	ซึง่เป็นผู้บรหิารบรษิทั	ยฟัูนฯ	ท่ีเข้ามา 

สวมบัตรประจ�าตัวประชาชนคนไทย	 และเปิดบริษัท	 ยูฟันฯ	 ร่วมกับคนไทย	 เพื่อน�าร่องสู่การเปิดโปงขบวนการแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 

และยังพบข้อมูลว่ามีการโอนเงินออกจากไทยหลายพันล้านบาท	 หลังไปเปิดส�านักงานท่ีอินโดนีเซีย	 จึงแจ้ง	 พล.ต.ท.สุวิระ	 

ทรงเมตตา	ผช.ผบ.ตร.	ทราบว่าจ�าเป็นต้องเปิดข่าวแล้ว

	 พล.ต.ท.สุวิระ	 จึงร่วมกับเจ้าหน้าท่ี	 ปปง.	 ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท	 ยูฟันฯ	 พบว่าระหว่างท่ีเตรียมเปิด

ส�านักงานในประเทศอินโดนีเซีย	ผู้บริหารบริษัทได้โอนเงินออกนอกประเทศไปถึง	2	ครั้ง	ครั้งละ	1,000	ล้านบาท	และจะโอนอีก 

เป็นครัง้ท่ี	3	จงึตดัสนิใจประสานกับ	สคบ.	สัง่ปิดบรษัิทวันท่ี	9	เม.ย.	2558	และ	ปปง.	สัง่อายดัเส้นทางการเงิน	ส่วนต�ารวจขออนุมตั ิ

ศาลออกหมายจับผู้บริหารบริษัท	ยูฟันฯ	ชุดแรก	8	คน	เป็นชาวมาเลเซีย	3	คน	และชาวไทย	5	คน	ได้แก่	1.	นายเท	คิม	เลง 

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ	 2.	 นายลี	 ควน	 มิง	 กรรมการ	 3.	 นายวอน	 ชิง	 หัว	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการ	 4.	 นายอาทิตย์	 ปานแก้ว	 

5.	นายอภิชณัฏฐ์	แสนกล้า	6.นายรัฐวิชญ์	ฐิติอรุณรัตน์	7.	นายไชรสร	ทองหล่อเลิศ	และ	8.	ว่าที่	ร.ต.ฤทธิเดช	วรงค์	ผู้ถือหุ้น	

บริษัท	ยูฟัน	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	ในความผิดเข้าข่ายหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่	ฉ้อโกงประชาชน

	 จากนั้นวันที่	10	เม.ย.	2558	พล.ต.ท.สุวิระ	วางแผนปฏิบัติการปิดฉากแชร์ลูกโซ่ยูฟัน	ด้วยการแบ่งก�าลังตรวจค้นและ

จับกุมกรรมการและหุ้นส่วนบริษัทพร้อมกัน	4	จุด	ที่บ้านและส�านักงานใหญ่บริษัท	ยูฟัน	สโตร์	จ�ากัด	เลขที่	39/147	ชั้น	11	

อาคารบางนาคอมเพล็กซ์เรสสิเดนท์	จับหุ้นส่วนและกรรมการบริษัทชาวไทยได้	4	คน	พร้อมยึดทรัพย์สิน	ตู้เซฟใส่เงิน	รถยนต์

หรูราคานับสิบล้านบาท	และเอกสารต่างๆ	เป็นของกลาง	ส่วนตัวการใหญ่ชาวมาเลเซีย	3	คน	และคนไทยอีก	1	คน	หลบหนีอยู่ 

ต่างประเทศ

	 น.ส.พ.ไทยรฐั	ฉบับวันท่ี	11	เม.ย.	2558	เริม่น�าเสนอข่าวการจบักุมหุ้นส่วนผูบ้รหิารบรษิทั	ยฟัูนฯ	และยดึทรพัย์มากมาย	

พร้อมกับเปิดโปงขบวนการเครือข่ายแชร์ยูฟัน	และสถาบันการเงิน	3	แห่งในต่างประเทศที่บริษัท	ยูฟันฯ	อ้างว่ามีเงินส�ารองอยู่

รอ้ยละ	22	และเปิดเผยขอ้มลูสมาชิกทีถ่กูหลอกลวงมหีลากหลายอาชพีทัง้ทหารและต�ารวจยศชั้นประทวนถงึนายพล	ขา้ราชการ

ทุกระดับ	แพทย์	พยาบาล	นักธุรกิจมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	ไม่เว้นแม้พระภิกษุและนักเรียนชั้นประถมฯ	อายุ	12	

ปี	มียอดเงินหมุนเวียนในเครือข่ายในปี	2557	จ�านวน	26,000	ล้านบาท

	 ขณะท่ีต�ารวจได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนและช่วยเหลือเหยื่อในคดีฉ้อโกงประชาชน	 (ยูฟัน)	 ท่ี	 บก.ปคบ.	 ชั้น	 4	 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	ถนนแจ้งวัฒนะ	กทม.	และตั้งพนักงานสอบสวนสืบสวนพิเศษจากทั่วประเทศ	300	นาย

ทุกสถานีต�ารวจ	เพื่อรับแจ้งความร้องทุกข์จากสมาชิกแชร์ยูฟันที่ได้รับความเสียหาย

	 น.ส.พ.ไทยรฐั	ได้เสนอข่าวการทลายเครอืข่ายแชร์ยฟัูน	ควบคู่ไปกับการเปิดโปงหลงัฉากผู้บรหิารตวัการใหญ่ของแชร์ยฟัูน	

คือนายแจ๊คก้ี	ชาวมาเลเซยีตวัการใหญ่เข้าสวมบัตรประจ�าตวัประชาชนไทยชือ่นายอาทิตย์	ปานแก้ว	ท่ี	อ.วังน�า้เยน็	จ.สระแก้ว	โดย

เป็นชาวจนีหนคีดีในลกัษณะเดยีวกับบรษิทั	ยูฟันฯ	จากจนีไปอยูม่าเลเซยีและเปลีย่นชือ่เป็นชาวมาเลเซยี	ร่วมกับพวกด�าเนนิธรุกิจ 

คล้ายบริษัท	ยูฟันฯ	จนถูกทางการมาเลเซียสั่งปิดบริษัท	และหนีการจับกุมมาร่วมกับพวกเปิดบริษัท	ยูฟันฯ	หลอกลวงคนไทยอีก 

ส่วนดะโต๊ะ	แดเนียล	เต	ประธานบริษัท	ยูฟันฯ	ที่หนีไปตั้งหลักในมาเลเซียเป็นคนเดียวกับนายเท	คิม	เลง	ที่ถูกออกหมายจับ	

การเสนอข่าวของ	น.ส.พ.ไทยรัฐ	ท�าให้สมาชิกบริษัท	ยูฟันฯ	มีความมั่นใจว่าถูกหลอกลวงแน่จึงเข้าแจ้งความกับต�ารวจมากขึ้น	

ข้อมลูของทีมข่าว	น.ส.พ.ไทยรฐั	ท่ีน�าเสนอในข่าวก่อนล่วงหน้าในหลายประเด็นและน�าส่งข้อมลูให้ต�ารวจได้ตแีผ่ให้เห็นถึงบุคคล

สาขาอาชีพต่างๆ	ที่ถูกชักชวนให้เข้าร่วมเป็นหัวสายหรือแม่ข่ายของแชร์ยูฟัน	รวมถึง	พล.ต.	อดีตนายทหาร	ประธานที่ปรึกษา

บริษัทแต่งชุดนายพลไปร่วมงานสัมมนาสมาชิกทุกครั้ง	เพื่อสร้างความเชื่อถือแก่บริษัท	ยูฟันฯ	และเปิดโปงเครือข่ายแชร์ยูฟันทั้ง

ในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	ต่อมาทางต�ารวจได้ออกหมายจับเพิ่มจ�านวนมาก
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	 คดีทลายเครือข่ายแชร์ยูฟันมีการเสนอข่าวติดต่อกันยาวนานถึง	9	เดือน	มีประชาชนหลายสาขาอาชีพที่ถูกหลอกลวง

ทยอยเข้าแจ้งความท้ังในกรงุเทพฯ	และต่างจงัหวัด	รวมท้ังต�ารวจตดิตามจบักุมผู้ต้องหาและตดิตามยดึทรพัย์สนิต่างๆ	ท้ังเงนิสด	

รถยนต์	ของใช้มีค่า	คอนโดมิเนียม	บ้าน	ของใช้ต่างๆ	และธุรกิจที่น�าเงินจากบริษัท	ยูฟันฯไปลงทุน	ได้อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้ง

จับกุมสถาบันการเงินของเครือข่ายยูฟัน	คือธนาคาร	ยูดีบีพี	ที่แอบมาเปิดในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

	 ข่าวคดีแชร์ยูฟันกลายเป็นมหากาพย์ของข่าวท่ีได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ัวโลก	 เน่ืองจาก

เครือข่ายแชร์ยูฟันขยายเครือข่ายไปในต่างประเทศด้วย	มีผู้เสียหายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการน�า

ภาพถ่ายของบุคคลต่างๆ	ทั้ง	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ดารา	นักแสดง	ศิลปิน	เจ้าของกิจการต่างๆ	ไปโพสต์

ในเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์	สร้างความเชื่อถือ	จน	พล.อ.ประยุทธ์	ก�าชับให้ด�าเนินการกับเครือข่ายแชร์ยูฟันจนถึงที่สุด

	 การทลายเครอืข่ายแชร์ยฟัูนกลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาต	ิต�ารวจมาเลเซียและอนิโดนีเซยีได้เข้ามาร่วมมอืกับต�ารวจ

ไทยในการติดตามผู้ต้องหาชาวมาเลเซียด้วย	 ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	 เข้ามาขอข้อมูลเพื่อเฝ้าติดตาม

เครือข่ายยูฟันด้วย	จากเอกสารที่ต�ารวจยึดได้มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อทั้งในและต่างประเทศ	200,000	ราย	มูลค่าความเสียหาย

ประมาณ	40,000	ล้านบาท	และมีการโอนเงินออกนอกประเทศไทยไปกว่า	35,000	ล้านบาท	โดยมีหัวสายแอบจ่ายเงินคืนสมาชิก

จ�านวนมากเพื่อไม่ให้แจ้งความ

	 การเจาะลกึเกาะตดิขบวนการแชร์ยฟัูน	แก๊งหลอกลวงต้มตุน๋ระดับโลกของทีมข่าว	น.ส.พ.ไทยรฐั	พล.ต.ท.สวิุระ	ได้กล่าว 

ในการแถลงข่าวหลายครั้ง	ขอบคุณ	น.ส.พ.ไทยรัฐ	ที่ติดตามเปิดโปงขบวนการแชร์ยูฟันและส่งข้อมูลให้ต�ารวจหลายด้าน

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 การเสนอข่าวของ	น.ส.พ.ไทยรัฐ	ควบคู่ไปกับการส่งข้อมูลเชิงลึกหลายด้านให้ต�ารวจ	รวมทั้งน�าเสนอข่าวท�าให้ต�ารวจ

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องด�าเนนิการทลายเครอืข่ายแชร์ลกูโซ่ยฟัูนแก๊งต้มตุน๋ระดบัโลกและยดึทรพัย์ได้จ�านวนมาก	คดน้ีีต�ารวจออก

หมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	160	คน	นิติบุคคล	4	แห่ง	จับกุมผู้ต้องหาได้	94	คน	นิติบุคคล	4	แห่ง	ท�าส�านวนคดี	300,000	หน้า 

ส่งฟ้องให้อัยการ	47	คน	และเมื่อวันที่	3	ก.ค.	2558	อัยการส่งฟ้องต่อศาลอาญา	30	คน	และวันที่	25	ส.ค.	อีก	17	คน	ผู้ต้องหา

หลบหนี	68	ราย	สืบทราบว่าหลบหนีในประเทศไทย	39	คน	และในประเทศเพื่อนบ้าน	29	คน

	 ความผิดท่ีอัยการส่ังฟ้องศาลผู้ต้องหาคดีอาญา	 รวม	 20	 กระทง	 ได้แก่ความผิด	 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ร.บ.ขายตรง	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	พ.ร.บ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	ฯลฯ	พร้อมขอให้จ�าเลย

ร่วมกันคืนเงินชดใช้แก่ผู้เสียหาย	2,451	ราย	รวมเงิน	351,556,314	บาท	พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต�ารวจตรวจยึดทรัพย์สิน 

ไว้ได้รวมมลูค่ากว่า	880	ล้านบาทส่งให้กับ	ปปง.	เพือ่ตรวจสอบน�าไปสู่การขายทอดตลาด	และเงนิสด	300	ล้านบาท	ต�ารวจได้น�า 

เงินสดเข้าร่วมกับส�านวนเป็นของกลางตรวจยึดได้	 เพื่อให้ศาลพิจารณามีค�าสั่งคืนให้กับผู้เสียหาย	ตามที่ผู้เสียหายมาแจ้งความ 

2,481	คน	มูลค่าความเสียหาย	350	ล้านบาท

	 คุณค่าจากการเสนอข่าวของ	 น.ส.พ.ไทยรัฐ	 ได้เปิดโปงให้ประชาชนทราบถึงเบ้ืองหลังของแก๊งต้มตุ๋นชาวมาเลเซีย

ท่ีเข้ามาตั้งบริษัทยูฟันฯ	 หลอกลวงในประเทศไทย	 ท�าให้สมาชิกรับรู้ว่าถูกหลอกลวง	 จึงเข้าแจ้งความกับต�ารวจเพิ่มมากขึ้น	 

ขณะเดียวกันช่วยให้สมาชิกจ�านวนมากได้รับการจ่ายเงินคืนในทางลับจากหัวสายแลกกับการไม่แจ้งความด�าเนินคดี

	 รวมท้ังคุณค่าของข่าวท่ีส�าคัญยิ่งคือ	 ช่วยให้ต�ารวจได้ข้อมูลหลักฐานในการจับกุมผู้บริหารและตัวการหลักๆ	 

ของขบวนการแชร์ลูกโซ่ยูฟัน	ยึดและอายัดทรัพย์สินพร้อมเงินได้จ�านวนมาก	เพื่อชดใช้คืนสมาชิกตามกฎหมาย	เป็นการปิดฉาก

ขบวนการแชร์ลูกโซ่ยูฟัน	ต้มตุ๋นระดับโลก	ไม่ให้ไปหลอกลวงผู้คนในประเทศไทยและประเทศต่างๆ	อีกต่อไป
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ข้อเท็จจริงของข่าว

	 หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัเริม่ต้นเปิดประเดน็ข่าวการพบหลมุฝังศพจ�านวนมากบนเทือกเขาแก้ว หมู ่8 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา 

จ.สงขลา เป็นค่ายกักกันคนต่างด้าวชาวโรฮีนจา น�าไปสู่การขยายผลหาตัวนายทุนผู้เก่ียวข้องอยู่เบื้องหลัง มี	 พล.ต.อ.สมยศ	 

พุ่มพันธุ์ม่วง	 ผบ.ตร.	 ในขณะน้ัน	 ต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมอบหมายให้	 พล.ต.อ.เอก	 อังสนานนท์	 รอง	 ผบ.ตร.	 

เป็นหัวหน้า	กระท่ังรวบรวมพยานหลกัฐานออกหมายจบัแก๊งค้ามนุษย์ท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้มอีทิธพิลในพืน้ท่ี	อาทิ	นักการเมืองท้องถ่ิน 

และเจ้าหน้าที่รัฐ	สร้างเครือข่ายที่สลับซับซ้อนโยงใยกันใน	จ.สงขลา	จ.สตูล	และ	จ.ระนอง	

	 ข่าวขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา	ท�าให้	พล.ต.อ.สมยศ	พุม่พนัธุม่์วง	ผบ.ตร.	มคี�าสัง่โยกย้ายต�ารวจท่ีเข้าไปเก่ียวข้อง

เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากขบวนการหลายโรงพัก	ตั้งแต่ยศ	พล.ต.ต.	ไปจนถึง	ด.ต.	ยาวเป็นหางว่าว	ก่อนทยอยสาวถึงตัวการ

ใหญ่ที่เต็มไปด้วยนักการเมืองท้องถิ่นผู้กว้างขวางไล่ถึง	พล.ท.มนัส คงแป้น อายุ 58 ปี อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร 

และอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาด ใหญ่ จ.สงขลา	ข้อหาสมคบกันค้ามนุษย์	หน่วงเหนี่ยว	กักขัง	

และร่วมกันเรียกค่าไถ่	คุมตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดนาทวี	ค้านการประกันตัว	

	 ขณะเดียวกัน	ยังพบว่า	พล.ต.ต.ปวีณ	พงศ์สิรินทร์	รอง	ผบช.ภ.8	หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์ถูกย้ายไปเป็น

รอง	ผบช.ศชต.	ท�าเอาเจ้าตวัเกิดความน้อยใจขอลาออกจากราชการ	และออกมาแฉเบ้ืองหลงัโดนอทิธพิลเครอืข่ายค้ามนุษย์ขูฆ่่า	

ถึงขนาดตัดสินใจพาครอบครัวขอลี้ภัยไปอยู่ประเทศออสเตรเลีย	แม้	พล.ต.อ.จักรทิพย์	ชัยจินดา	ผบ.ตร.	คนต่อมาจะยืนยันไม่มี

การกลั่นแกล้งโยกย้าย	พร้อมส่ง	พล.ต.อ.ศรีวราห์	รังสิพราหมณกุล	รอง	ผบ.ตร.	ลงไปสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่	พล.ต.ต.ปวีณ	

อ้างถึง

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 ต้องยอมรบัว่า	ขบวนการค้ามนุษย์น�าคนต่างด้าวหลายเชือ้ชาตมิาท�างานมมีานานแล้ว	แต่ยงัไม่มเีจ้าหน้าท่ีรฐัแก้ปัญหา

อย่างจริงจัง	กระทั่งพบหลุมฝังศพชาวโรฮีนจา	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	จึงน�าประเด็นที่เกิดขึ้นมาเสนออย่างต่อเนื่อง	ตีแผ่ผู้มีอิทธิพล

ที่กอบโกยผลประโยชน์จากเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์	ล้วนแล้วแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น	และผู้กว้างขวางในพื้นที่ภาคใต้

	 ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกระจายก�าลังกันแกะรอยหาข้อมูลพยานหลักฐานไปพร้อมกับคณะท�างานของ	พล.ต.อ.เอก	

อังสนานนท์	รอง	ผบ.ตร.	หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน	และ	พล.ต.ต.ปวีณ	พงศ์สิรินทร์	รอง	ผบช.ภ.8	หัวหน้าพนักงาน

สอบสวน	ท่ามกลางแรงกดดันจากพรรคพวกกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง	ถึงกระนั้น	ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่ได้หวั่น	

ร่วมกันเดินหน้าเสนอเรื่องราวของขบวนการค้ามนุษย์ที่เจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจเรียกรับผลประโยชน์มากมาย

	 ในท่ีสุด	 ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 เริ่มเปิดตัวละครของผู้อยู่เบ้ืองหลัง	 เป็นผู้กว้างขวางคนดังหลายพื้นท่ีชายขอบ

ทะเลภาคใต้	ภายหลังพนักงานสอบสวนทยอยออกหมายจับ	อาทิ	นายปัจจุบัน	อังโชติพันธุ์	หรือโกโต้ง	อดีตนายก	อบจ.สตูล	 

นายบรรจง	ปองผล	หรอืโกจง	นายกเทศมนตรเีมอืงปาดังเบซาร์	อ.สะเดา	จ.สงขลา	นายประสทิธิ	์เหลม็เหล๊ะ	รองนายกเทศมนตรี

ต�าบลปาดังเบซาร์	นายสมยศ	อังโชติพันธุ์	นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ	จ.สตูล	นายสุวรรณ	แสงทอง	หรือโกหนุ่ย	

นักธุรกิจเจ้าของแพปลา	จ.ระนอง	เป็นต้น

แกะรอยขบวนการ “ค้ามนุษย์” ! 

ขุดรากถอนโคนกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง

• กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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	 กระท่ังกลายเป็นข่าวฮือฮา	 เมื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ร่วมกระชากหน้ากากนายทุนใหญ่อาศัยเครื่องแบบแสวงหา 

ผลประโยชน์ อย่าง พล.ท.มนัส คงแป้น อาย ุ58 ปี อดีตผู้บังคับการจงัหวัดทหารบกชมุพร และอดตีผู้บญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 42 

ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้งสิ้น 153 คน จับกุมได้ 91 คน ยังหลบหนีอีก 62 คน 

ส่งส�านวนเป็นแฟ้มปึกมหึมาให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้อง

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 ขบวนการค้ามนุษย์ฝังรากลึกมานาน	 เป็นปัญหาใหญ่ที่ต่างชาติมองประเทศไทยติดลบ	 เมื่อหนังสือพิมพ์ไทยเปิดเรื่อง

ราวต้นตอของปมร้อน	 ท�าให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง สหรัฐอเมริกาถึงยกระดับความน่าเชื่อถือให้ไทยติดอันดับกลุ่มเทียร์ 3  

ในรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประจ�าปี 2558	จากการประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน	188	ประเทศทั่วโลก	ซึ่งถือเป็น	ว่า 

ระดับต�่าสุด	 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการละเมิดสิทธิ์แรงงานต่างด้าว ท่ีประเทศไทยถูกระบุเป็นท้ังต้นก�าเนิด ทางผ่าน รวมท้ัง 

ปลายทางของการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานผิดกฎหมาย และการค้าประเวณี มีการคอร์รัปชันของเหล่าเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 ฝั่ง 

ของแนวชายแดนท่ีรบัสนิบนจากพวกลกัลอบน�าเข้าแรงงานระหว่างไทยกับประเทศเพือ่นบ้านอย่างมาเลเซยี ลาว พม่า และกัมพชูา 

แรงงานเถื่อนเหล่านี้กลายเป็นเหยื่อของขบวนการที่ถูกกักขังทารุณอย่างโหดเหี้ยม

	 ทั้งนี้	นายบัน	คี	มูน	เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ	หรือยูเอ็น	แถลงความเป็นห่วงพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลไทย

และชาตใินเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ร่วมมอืกันช่วยเหลอืชาวโรฮีนจาท่ียงัถูกท้ิงอยูก่ลางทะเล	เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้จ�าเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไข

	 ข่าวแกะรอยขบวนการ	"ค้ามนุษย์"	ขุดรากถอนโคนกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	จึงมีส่วนกระตุ้น

จิตส�านึกรัฐบาล	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 รวมถึงผู้น�าเหล่าทัพ	 ร่วมรับผิดชอบหันมาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 

ปัดกวาดคนของตัวเองท่ีเข้าไปเก่ียวข้องเรียกรับประโยชน์	 ตัดเนื้อร้ายออกจากหน่วยเพื่อให้ต่างชาติมองภาพประเทศไทยดีขึ้น	

อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเหลือแรงงานค้ามนุษย์ไม่ให้ตกเป็นทาสความกดขี่ข่มเหงของนายทุนอิทธิพล
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ที่มาของประเด็นข่าว

	 การน�าเสนอข่าวเพื่อช่วยเหลือ	 รักษาผลประโยชน์ของประชาชน	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	 ยังมีหลายเรื่องท่ีไม่ค่อยได้รับ

ความสนใจจากภาครัฐอย่างแท้จริง	ระยะหลังท�าให้มีประชาชนค่อนข้างตื่นตัวอย่างมาก	กองบรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 

มองเห็นว่าปัญหาน้ีถือเป็นเรี่องใกล้ตัวท่ีส�าคัญกระทบกับสังคมในวงกว้างจึงก�าชับให้เกาะติดหาข้อมูล	โดยเฉพาะ 1. ปัญหา

โรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง และ 2. บริษัทประกันชีวิตจ่ายสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันชีวิตไม่เป็นไปตามที่

โฆษณาไว้	ที่มีประชาชนร้องเรียนและพูดถึงกันบ่อยๆ

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 กองบรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	ได้ตั้งทีมข่าวติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงควบคู่กันไประหว่างเรื่อง	ปัญหา 

โรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ารกัษาพยาบาลแพง	และเรือ่ง บรษิทัประกันชวิีตจ่ายสนิไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันชวิีตไม่เป็นไปตามท่ี

โฆษณาไว้ ในปัจจบัุนต้องยอมรบัว่ามโีรงพยาบาลเอกชนเกิดขึน้จ�านวนมากท่ัวประเทศแบ่งออกเป็นหลายระดบัให้บรกิารด้านการ

แพทย์โดยคิดอตัราค่ารกัษาพยาบาลท่ีสงูกว่าโรงพยาบาลรฐัหลายเท่า	ท่ีส�าคัญมหีลายรายท่ีเข้าไปรกัษาในยามเจบ็ป่วยฉกุเฉนิจนค่า

รกัษาบานปลาย	ถึงขัน้ถูกจบัเซน็สญัญายอมรบัสภาพหนี	้ท�าให้บางครอบครวัต้องขายสมบัตเิพือ่ใช้หน้ีค่ารกัษา	จากข้อมลูเครอืข่าย 

ผู้เสียหายทางการแพทย์	พบว่าช่วงปี	พ.ศ.	2556-2557	ประชาชนร้องเรียนเรื่องค่ารักษาแพงอย่างต่อเนื่อง	บางคนจ่ายค่ารักษา

วันละ	4	แสนบาท	บางรายยังพบพิรุธเรื่องค่ารักษาจนต้องมีการฟ้องร้องพิสูจน์ในชั้นศาลก็พบว่ามีเบิกจ่ายอุปกรณ์เกินจริง

	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	เปิดประเด็นเรื่องค่ารักษาแพง	วันที่	7	พฤษภาคม	2558	พร้อมข้อมูลจาก นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 

นายกแพทยสภา	 ท่ีระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า	 ค่ารักษาพยาบาลแพงส่วนหนึ่งมาจากค่ายาท่ีสูงกว่าท้องตลาดถึง	200%	โดย

สาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนสูงคือการปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงต้องมุ่ง

แสวงหาก�าไร	ข่าวค่ารกัษาแพง	พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีให้ความสนใจถึงขัน้สัง่ให้ตรวจสอบ	โดยให้	กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เร่งหามาตรการในการแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จ	

	 อย่างไรก็ดี	 เดลินิวส์ได้น�าเสนอข่าวเรื่องนี้หลายแง่มุมท้ังในภาครัฐและในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน	 เพื่อจะได้เห็น

เหตุผลของทุกฝ่าย	นอกจากนี้	นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์	ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน	

กรรมาธกิารสาธารณสขุ	(กมธ.)	สภานติบัิญญตัแิห่งชาต	ิ(สนช.)	ได้ศกึษาเปรยีบเทียบค่ารกัษาโรคเดียวกันในโรงพยาบาล	5	ระดบั	

พบว่าค่ารักษาของภาคเอกชนน�าโด่งทุกรายโรค	 แม้แต่โรคพื้นๆ	 อย่าง	 “ไข้หวัด”	 ท่ีสามารถหายได้เอง	 โรงพยาบาลเอกชน 

ก็คิดค่ารักสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐถึง	6	เท่า	จากนั้นไม่นาน	คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารสุข	กับกระทรวงพาณิชย์	 

ได้ตั้งคณะท�างานแก้ปัญหา โรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นมา	โดยมี	นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์	เป็นประธาน	

มีคณะท�างานจากทุกภาคส่วนรวมถึงสมาคมรพ.เอกชนด้วยเช่นกัน	 พบว่าค่ารักษาท่ีสูงมีการบวก	 ค่าบริหารจัดการ	 เข้าไปใน 

การท�าหัตถการ	บวกเข้าไปใน ค่ายา	จึงเป็นเรื่องที่ต้องทบทวน

• กองบรรณาธิการ เดลินิวส์

สางปมปัญหาธุรกิจนักบุญ

ค่ารักษาแพง-โฆษณาประกันเกินจริง

หากินบนคราบนำ้าตาผู้ใช้บริการ
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	 ขณะท่ีข่าวเรื่อง	 บริษัทประกันชีวิตจ่ายสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันชีวิตไม่เป็นไปตามท่ีโฆษณาไว้	 เรียกว่าเข้าข่าย

โฆษณาเกินจริงที่มีให้เห็นตามสื่อมากมายนั้น	โดยเฉพาะประเด็นบริษัทประกันชีวิตต่างประโคมขายประกันสุขภาพ	และประกัน 

ชวิีตกลุม่ผูส้งูอาย	ุไม่ต้องตรวจสขุภาพ	มโีรคประจ�าตวัก็สามารถท�าได้	แต่เม่ือเกิดปัญหาขึน้จรงิกลบัพบว่าไม่สามารถเคลมสนิไหม

ทดแทนได้	เมื่อตรวจสอบข้อมูลไปยัง	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)	พบมีเรื่อง

ร้องเรียนลักษณะนี้เข้ามาทุกวัน	โดยหลังๆ	มีการร้องเรียนถี่ขึ้นกว่าเดิม

	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	เกาะติดประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง	จนท�าให้ทาง	สมาคมประกันชีวิตไทย	พร้อมด้วยคณะกรรมการ

สมาคมฯ	ยืนยันว่าบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทจะปรับเปลี่ยนข้อความโฆษณาการขายประกันให้มีความชัดเจน	นอกจากนี้	คณะ

กรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.)	ก็มคี�าส่ังยกเครือ่งการดูแลธรุกิจประกันชวิีตกันใหม่เพือ่ให้บรษัิท

ประกันทุกแห่งปรับปรุง	ปรับเปลี่ยนโฆษณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่	คปภ.ก�าหนด	โดยเฉพาะเงื่อนไขที่เป็นสาระ

ส�าคัญต้องระบุให้ชัดเจน	เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	เข้าใจง่าย	ไม่ก�ากวม	และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระ

ส�าคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต	ขีดเส้นภายในสิ้นปี	2558	ฝ่าฝืนต้องใช้กฎหมายเอาผิด

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 ข่าวเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนทั้ง	 2	 เรื่องนั้น	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 ได้ท�าหน้าที่สื่อมวลชนเกาะติดเรื่องราว

ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน	พร้อมน�าเสนอทุกแง่มุม	ไม่ว่าน�าเสนอข่าว	สกู๊ป	บทความ	รวมไปถึงบทน�าอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยข่าวเรื่อง	 ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง	 กระทรวงพาณิชย์ออกค�าสั่งให้ติดป้ายราคายาจาก

โรงงาน	 พอมาถึงโรงพยาบาลส่ังจ่ายยาก็แยกบิลให้เรียบร้อย	 เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนตรวจสอบได้	 รวมไปถึงท�าให้เกิด	

โครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้าได้ทุกที่ดีทุกสิทธิ	พร้อมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลชัดเจน	มีข้อสรุปให้โรงพยาบาลเอกชน	ต้องรับ

รกัษาผู้ป่วยฉกุเฉนิโดยไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวในระยะ	72	ชัว่โมง	เกินจากนีต้้องส่งต่อ	หรอืถ้าผู้ป่วยจะอยูต่่อก็ว่าไปตามความ

ต้องการ	ส่วนค่ารักษากรณีฉุกเฉินก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงอิงตามฐานของกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกัน

	 ขณะท่ีข่าวเรือ่ง บรษิทัประกันชวิีตจ่ายสนิไหมทดแทนให้ผูเ้อาประกันชวิีตไม่เป็นไปตามท่ีโฆษณาไว้	หลงัจากท่ีประชาชน

ต้องตกเป็นเหยือ่จากการโฆษณาแบบศรธีนญชยัของเหล่าบรษิทัประกันชวิีตเอกชนแล้ว	เมือ่เดลนิิวส์ได้เปิดเผยเล่ห์เหลีย่มของธรุกิจ

ประกนัภยัครั้งนี	้ท�าให้ประชาชนค่อนขา้งตืน่ตวันอกจากหนัมาสนใจตรวจสอบขอ้มลูก่อนท�าสญัญาประกนัชีวติกนัอย่างละเอยีด

ถ่ีถ้วนมากขึน้แล้ว	ยงัส่งผลให้บรษิทัประภยัออกมาปรบัเปลีย่นการโฆษณาให้เป็นไปตามสัญญาตัง้แต่	1	มกราคม	2559	เป็นต้นไป
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• กองบรรณาธิการ เดลินิวส์

แฉนมโรงเรียนด้อยคุณภาพ

จี้รื้อระบบจัดการมาตรฐานใหม่

ที่มาของข่าว

	 ปัญหา	นมโรงเรียน	 กลายเป็นข่าวดังระดับประเทศในช่วงเดือนกันยายน	 58	 เมื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 เปิดประเด็น	

เนือ่งจากคร	ูโรงเรยีนบ้านน�า้ล	ีต.ปิงหลวง	อ.นาหมืน่	จ.น่าน	ได้ออกมาให้ข้อมลู	เก่ียวกับนมโรงเรยีนกว่า	400	กล่อง	ของโครงการ

นมโรงเรยีน	ปรากฏว่าพบแต่	นมบดู	เป็นก้อนเหนยีวข้น	และมกีลิน่เหมน็	ท้ังท่ีตวักล่องระบุวันหมดอายวัุนท่ี	21	กุมภาพนัธ์	2559	

จึงให้เด็กงดดื่มนมดังกล่าว	พร้อมกับแจ้งไปยังผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลปิงหลวง	อ.นาหมื่น	ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนมกล่อง

ให้กับนักเรียน	เพื่อให้ตรวจสอบคุณภาพนม	และให้เปลี่ยนบริษัทส่งนมโรงเรียน

	 หลงักลายเป็นข่าวขึน้มา	ในวันรุง่ขึน้	นายทองทรพัย์	โนทะ	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลปิงหลวง	ได้แจ้งให้ทุกโรงเรยีน 

ในพื้นท่ีอบต.ปิงหลวง	 หยุดแจกนมกล่องให้นักเรียน	 พร้อมท้ังเก็บนมกล่องท่ีมีปัญหาไว้เป็นหลักฐาน	 เพราะนมกล่องดังกล่าว

อบต.ปิงหลวงส่ังซ้ือมาจากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย	 (อสค.)	 จากนั้น	 อสค.	 ได้มอบอ�านาจให้บริษัทเอกชน 

ใน	จ.เชียงใหม่	และล�าปาง	เป็นผู้แทนจ�าหน่าย

วิธีการนำาเสนอ

	 เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนมโรงเรียน	ที่แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ	ซึ่งถือเป็น

อนาคตของชาติ	ที่ควรได้รับการบริโภคสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย	ดังนั้น	ทางกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิ

นิวส์	จึงเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ธรรมดา	จึงได้ก�าชับให้ทีมข่าวภูมิภาค	และทีมข่าวที่เกี่ยวข้องด�าเนินการเกาะติด	น�าเสนอข่าวชิ้น

นี้อย่างต่อเนื่องทันที	 เพื่อต้องการหาข้อเท็จจริงของนมบูด	มาจากสาเหตุใดแน่	ใครต้องรับผิดชอบ	และจะมีแนวทางการแก้ไข

ปัญหานี้อย่างไร	อย่างไรก็ดี	หลังการน�าเสนอข่าวชิ้นนี้	ท�าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดน่านเข้าตรวจ

สอบนมกล่องท่ีมีปัญหา	 เพ่ือหาสาเหตุท่ีแท้จริง	 รวมท้ังการเก็บตัวอย่างนมส่งไปตรวจท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย	

นอกจากนีร้ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะน้ัน	สัง่การให้ผู้บรหิา	รอสค.ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	พร้อม

กับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมปศุสัตว์	และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่	

ช่วยกันตรวจสอบนมโรงเรียนที่มีปัญหา

	 นอกเหนอืไปยิง่กว่าน้ัน	ถือเป็นการปลกุให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของรฐั	ออกมาตรวจสอบโรงผลตินมโรงเรยีนอย่างจรงิจงั

ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ	โดยมีการตรวจสอบมาตรฐานโรงงาน	กระบวนการผลิต	การควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน	ไปจนถึงการ

เก็บรกัษา	และการขนส่งนมไปยงัโรงเรยีน		โดยเฉพาะ	อย.ได้ลงไปตรวจสอบบรษิทั	ยเูอม็โภคภณัฑ์	จ�ากัด	ซึง่เป็นผู้แทนจ�าหน่าย

นมท่ีมปัีญหาให้กับ	อบต.ปิงหลวง	มท่ีีตัง้อยูใ่น	จ.ล�าปาง	พบปัญหาหลายจดุและระบบการรายงานให้หน่วยตรวจสอบยงัมีปัญหา

เรื่องความไม่ชัดเจน	จึงสั่งปิดโรงงานของบริษัท	ยูเอ็มฯ	เพื่อให้ปรับปรุงจนกว่าจะได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด
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	 ขณะที่กรมปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสต๊อกโกดังนมโรงเรียน	ทั้ง	75	โรงนมทั่วประเทศ	เพื่อน�าเสนอผลตรวจ

ต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม	(มิลค์บอร์ด)	ปัญหาดังกล่าวยังเป็นที่มาของการเรียกร้องให้ตรวจสอบความโปร่งใสใน

การท�างานของมิลค์บอร์ด	หลังจากนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	แห่งประเทศไทย	พร้อมตัวแทนอบต.	เข้ายื่น 

หนังสือถึงประธานคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของมิลค์บอร์ดในกรณีนมโรงเรียน	 โดยนายกสมาคม

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	อบต.	แห่งประเทศไทย	ยนืยนัว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)	ไม่มอี�านาจตดัสนิใจ	หรอืคัดเลอืก 

นมโรงเรยีนได้	เน่ืองจากมลิค์บอร์ดเป็นผู้ก�าหนดและจดัท�าบญัชรีายชือ่บรษิทัเอกชนท่ีมคุีณสมบัตจิ�าหน่ายนมโรงเรยีน	และจดัแบ่ง 

โควตาให้บริษัทเอกชนตามภูมิภาคต่างๆ	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 การเกาะตดิน�าเสนอข่าวของหนงัสอืพมิพ์เดลนิิวส์	ได้ส่งผลให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างตืน่ตวัโดยเฉพาะรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงเกษตรฯในขณะนั้น	ก�าชับให้มิลค์บอร์ดพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรสิทธิ	(โควตา)	การจ�าหน่ายนมโรงเรียนให้เหมาะสม 

และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ	 เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม	 นอกจากน้ียังก�าชับให้กรมปศุสัตว ์

หมั่นตรวจสอบสต๊อกโกดังนมท่ัวประเทศ	 และประสานอย.ตรวจสอบโรงงานผลิตนมให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน	 รวมท้ังจัดให้มี

กระบวนการตรวจสอบ	และประเมนิผลโครงการนมโรงเรยีนเป็นระยะๆ	จากหน่วยงานภายนอกท่ีมคีวามเชีย่วชาญและเป็นกลาง

	 ข่าวชิ้นน้ีแม้จะเป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆ	 ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีต่างจังหวัด	 แต่หลังจากน�าเสนอตีแผ่ให้เห็นถึงนมโรงเรียน 

ท่ีด้อยคุณภาพ	 ได้ส่งผลในวงกว้างไปท่ัวประเทศต่างตื่นตัวไม่ให้มองข้ามเก่ียวกับเรื่องเหล่าน้ี	 ซึ่งมีผลกระทบกับตัวลูกหลาน	 

โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง	 ต่างเร่งหามาตรการเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานของนมโรงเรียนให้มีคุณภาพและ 

การด�าเนินการทุกขั้นตอนต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
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ที่มาของข่าว

	 พฤติกรรมการทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	 ท่ีถูกน�ามาเผยแพร่อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปี	 2556-2557	 ใน

สื่อมวลชนแขนงต่างๆ	 น้ันถือเป็นเหตุการณ์ท่ีสะเทือนวงการสหกรณ์ในประเทศเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

คลองจั่น	เป็นสหกรณ์ที่ใหญ่ล�าดับต้นๆ	ของประเทศ	มีเงินหมุนเวียนของสมาชิกกว่า	5	หม่ืนคน	ราวๆ	4-5	หม่ืนล้านบาท 

ด้วยกัน	และส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มข้าราชการบ�านาญหรือสหกรณ์เล็กในภูมิภาคต่างๆ	

	 หนังสอืพมิพ์เดลนิวิส์	ได้น�าเสนอข่าวการทุจรติในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่อย่างระมดัระวังเน่ืองจากเป็นข้อขดัแย้ง 

ของคนหมูม่ากและมเีรือ่งของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องด้วยแต่ก็มกีารรายงานข่าวตดิตามสถานการณ์ส�าคัญๆ	ตลอดเวลา	โดย

หลงัจากท่ีการทุจรตินัน้ถูกน�าเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมในส่วนของต�ารวจและการฟ้องร้องเองของกลุม่สมาชกิผูเ้สยีผลประโยชน์	

ก็ได้มีการร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ	หรือดีเอสไอ	และกรมส่งเสริมสหกรณ์	ช่วยเหลือทั้งในส่วนของการด�าเนินคดีกับกลุ่ม 

ท่ีกระท�าการทุจรติพร้อมกับช่วยเหลอืเยยีวยาสมาชกิท่ีได้รบัความเดอืดร้อน	เพราะหลงัจากท่ีเป็นคดคีวามไปแล้วนัน้	สภาพคล่อง

ทางการเงินของสหกรณ์ติดขัดไม่สามารถให้สมาชิกเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติอีกท้ังยังขาดเงินหมุนเวียนและยังมีการแห่ถอนเงิน

ของกลุ่มสมาชิกด้วย

การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

	 หนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์ได้น�าเสนอข่าวเรือ่ยมาท้ังในส่วนของกลุม่สมาชกิท่ีเดือดร้อนขอให้หน่วยงานต่างๆ	เข้ามาช่วยเหลอื 

อกีท้ังในส่วนของการด�าเนนิคดีผู้ท่ีเก่ียวข้องและการเยยีวยา	ซ่ึงประเด็นท่ีเยยีวยาเหยือ่ของการโกงเงนิในครัง้น้ี	หนังสือพมิพ์เดลนิิวส์ 

ได้น�าเสนอถึงการนดัฟังค�าตดัสนิของศาลล้มละลายกลาง	และการด�าเนินงานของกลุม่ตวัแทนสมาชกิ	ไปพร้อมกับการร้องคัดค้าน

ของกลุ่มสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟู	ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องให้น�้าหนักและความส�าคัญของทั้งสองฝ่าย	

	 และเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	หรือดีเอสไอ	และส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หรือ	ปปง.	ได้เปิดเผย

ถึงกลุ่มคนและบุคคลท่ีร่วมกันน�าเงินของสหกรณ์ไปอย่างไม่ถูกต้องโดยผ่านทางนายศุภชัย	 ศรีศุภอักษร	 อดีตประธานสหกรณ	์ 

กลุ่มที่	1	วัดพระธรรมกาย	พระเทพญาณมหามุนี	(นายไชยบูลย์	สุทธิผล)	พระครูปลัดวิจารณ์	มูลนิธิอุบาสิกาจันทร์	ฯลฯ	จ�านวน	

43	ฉบับ	932	ล้านบาท	กลุ่มที่	2	ญาติธรรมและบุคคลใกล้ชิดนายศุภชัย	ศรีศุภอักษร	จ�านวน	27	ฉบับ	348	ล้านบาท	กลุ่มที่	3 

บริษัทเอส	ดับบลิว	โฮลดิ้ง	และนายสถาพร	วัฒนาศิริกุล	จ�านวน	12	ฉบับ	272	ล้านบาท	

	 กลุ่มที่	4	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี	จ�านวน	3	ฉบับ	46	ล้านบาท	กลุ่มที่	5	นายวัฒน์ชานนท์	นวอิสรารักษ์	

นายจิรเดช	วรเพียรกุล	และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา	จ�านวน	135	ฉบับ	2,566	ล้านบาท	และกลุ่มที่	6	นิติบุคคลและ 

เงินโอนภายในประเทศและต่างประเทศ	 ในรูปแบบถอนเงินสด	 แคชเชียร์เช็ค	 โอนผ่านเน็ต	 โอนทางอินเตอร์เน็ตจ�านวน	 658	

ฉบับ	7,203	ล้านบาท	...	รวมทั้งสิ้นมีการสั่งจ่ายเช็คในนามสหกรณ์เครดิตฯ	จ�านวน	878	ฉบับ	เป็นเงิน	11,367	ล้านบาท	โดยมี 

นายศภุชยั	ศรศีภุอกัษร	อดตีประธานสหกรณ์	เป็นผูล้งนาม	ซึง่พบว่าเป็นการน�าเงนิของสหกรณ์ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง	ผิดระเบยีบ

และผิดกฎหมาย	

• กองบรรณาธิการ เดลินิวส์

 โกงหมื่นล้าน...สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

โยงหมกเม็ดเงินบุญ “วัดธรรมกาย”
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	 เมื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 และส่ืออื่นๆ	 ได้น�าเสนอข้อมูลดังกล่าวไปท�าให้เกิดค�าถามจากภาคสังคมมากมายถึงความ

ชอบธรรมของการน�าเงินให้วัดธรรมกาย	 เป็นการท�าบุญอย่างถูกต้องหรือผิดกฎหมายกัน	 และเมื่อมีการน�าเสนอข่าวพร้อมกับ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ส่งผู้ส่ือข่าวไปติดตามสัมภาษณ์บุคคลในวัดธรรมกายและในส่วนของผู้ติดตามเงินคืนของสหกรณ์ก็ท�าให้มี

การตกลงกันของทั้งสองฝ่ายว่าจะยินยอมชดใช้เงินกัน	ซึ่งในภายหลังวัดธรรมกายและตัวแทนสหกรณ์	ได้ท�าการตกลงกันที่ศาล

จังหวัดธัญบุรี	เพื่อคืนเงินราว	700	ล้านบาท	พร้อมกับถอนฟ้องในส่วนของคดีแพ่ง	แต่ในคดีอาญานั้นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ก�าลังด�าเนินการฟ้องตามกระบวนการยุติธรรม	...	ซึ่งค่อนข้างล่าช้ามาก

	 ในคราวเดยีวกนันีก้ม็กีลุม่พระพทุธะอิสระ	ออกมาเคลือ่นไหวให้มหาเถรสมาคมด�าเนนิการปลดพระธมัมชโย	เนือ่งจาก

มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมโดยดึงเอาเหตุการรับเงินบริจาคจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปประกอบด้วย	...	แต่

เรื่องดังกล่าวก็เหมือนกับถูกเพิกเฉยและไม่มีการด�าเนินการใดๆ	อย่างตรงไปตรงมา	เพียงแต่อ้างเรื่องเอกสารไม่ครบไม่สมบูรณ์

และเงียบหายไปด้วยเหตุผลบางประการ

ผลกระทบและคุณค่าข่าว 

	 จากการติดตามน�าเสนอข่าวการทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น	 อย่างต่อเน่ืองแม้ว่ายังไม่สามารถช่วยเหลือ

ให้สมาชิกได้รับความยุติธรรมทั้งหมด	และการด�าเนินคดีของผู้ต้องหา	ผู้กระท�าผิดก็ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากติดอยู่ในกระบวนการ

ยุติธรรม	 แต่ก็เชื่อว่าการน�าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องและเปิดพื้นที่ข่าวให้กับทุกฝ่ายได้ชี้แจงในแต่ละประเด็นนั้นก็เป็นเหตุบรรเทา

ความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ในระดับหนึ่ง	

	 หลงัจากน้ีคงต้องตดิตามกันต่อไปว่าในส่วนของการด�าเนินคดีผู้ต้องหา	ผู้กระท�าผิดทางกระบวนการยตุธิรรมจะด�าเนิน

การอย่างไรต่อไป	การเยียวยาเหยื่อที่ต้องสูญเสียเงินลงทุนมหาศาลราวๆ	2-3	หมื่นล้านบาทจะได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างไร	

และการท่ีบคุคลหรอืองค์กรหรอืคณะบุคคล	รบัเงนิท่ีได้จากการทุจรติไปจะมีการคืนเงนิหรอืด�าเนนิการหรอืด�าเนินคดต่ีออย่างไรบ้าง

	 เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหาท่ีสะสมมาต่อเน่ืองและยาวนาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่มกีารหมกเมด็และโยกย้ายเงนิจ�านวน

มหาศาลอย่างเป็นระบบท�าให้การตรวจสอบและการท�างานของเจ้าหน้าท่ีล่าช้า	อกีท้ังยงัมขีบวนการท่ีต่อต้านและช่วยเหลอืผู้กระท�า

ผิดออกมาเคลือ่นไหวและกดดันทางเจ้าหน้าท่ี	เพราะตลอดระยะเวลา	2-3	ปีท่ีผ่านมา	ท่ีมกีารเปิดเผยข้อมลูและน�าเสนอข่าวตาม

หนังสอืพมิพ์ต่างๆ	ก็มผีลท�าให้การท�างานคืบหน้าไปมากพอสมควรแม้ว่ายงัไม่ถึงจดุสิน้สดุและมีความพยายามจะบิดเบอืนข้อมลู

ไปทางอื่นก็ตามที	...	แต่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะยังคงน�าเสนอและเปิดพื้นที่ข่าวให้กับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันปิดคดีและเยียวยาเหยื่อ

การทุจริตหมื่นล้านบาทให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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ที่มาของข่าว

	 10	ก.พ.	2558	กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	 ได้เปิดประเด็นข่าว	กรณีที่องค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ	(ICAO)	เข้ามาตรวจสอบมาตรการการก�ากับดูแลสายการบิน	การออกใบอนุญาตด้านการบินของประเทศไทยทั้งหมด

แล้วพบว่า	มข้ีอบกพร่องทางด้านปฏบิตักิารด้านการบิน	ท้ังในเรือ่งการออกใบอนุญาตสายการบิน	การก�ากับดูแลสายการบินของ

หน่วยงานรัฐ	 ซึ่งเป็นข้อบกพร่องท่ีร้ายแรงอันอาจน�ามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิต	 และการเดินทางของผู้โดยสารท่ีเดินทางโดย

เครื่องบินในแต่ละเส้นทาง

	 ประเด็นดังกล่าว	 ถือเป็นเรื่องส�าคัญในด้านธุรกิจการบินท่ีรัฐบาลประกาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของ

ภูมิภาค	 เน่ืองจากข้อบกพร่องทางด้านมาตรฐานการบิน	 การก�ากับดูแลท่ีไม่ดี	 หากเกิดปัญหาเครื่องบินตกไม่เพียงกระทบต่อ 

ผู้โดยสาร	แต่กระทบถึงชื่อเสียง	ภาพลักษณ์ของประเทศ	และความเชื่อมั่นของทั่วโลก

	 ในท้ายท่ีสุดปรากฏว่า	 ประเทศไทยถูก	 ICAO	 ปักธงแดงหน้าชื่อประเทศไทยท่ีเป็นการประจานถึงความบกพร่อง 

อย่างร้ายแรง	ท�าให้สายการบินของไทยถูกจ�ากัดเท่ียวบนิในการบนิไปยงัเกาหลใีต้	ญีปุ่่น	อนิโดนีเซยี	จนสร้างความป่ันป่วนให้กับ 

สายการบินและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจ�านวนมาก

	 ขณะเดียวกันก็ถูกส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ	 (FAA)	 ประกาศลดมาตรฐานด้านการบินของไทยลงมา

เป็นประเภท	2	(Category	2)	หรอืต�า่กว่ามาตรฐาน	แต่ยงัโชคดท่ีีส�านักงานความปลอดภยัทางด้านการบนิพลเรอืนสหภาพยโุรป	

(EASA)	ยังให้โอกาสไทยในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบินที่บกพร่อง

	 ไม่เช่นน้ันธรุกิจการบินของไทยท้ังระบบท่ีสร้างรายได้ให้กับอตุสาหกรรมและเป็นช่องทางในการดงึนักท่องเท่ียวเข้ามายงั

ประเทศไทยจะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงมากกว่านี้

	 ในช่วง	2	เดือนแรกของการน�าเสนอข่าวในด้านปัญหาของมาตรฐานการบินของไทยนั้น	โพสต์ทูเดย์ที่เป็นหนังสือพิมพ์

ฉบับเดียวท่ีให้ความส�าคัญในเรือ่งน้ีถูกกล่าวหาจากหน่วยงานของรฐัและผูท่ี้รบัผิดชอบว่า	“ไม่รกัชาต	ิน�าเสนอข่าวท่ีท�าลายประเทศ	

และธุรกิจการบินของไทย”

	 อย่างไรก็ตาม	 โพสต์ทูเดย์ยังคงเดินหน้าในการตรวจสอบถึงสาเหตุของปัญหาข้อบกพร่องทางด้านการบินของไทย	 

จนพบว่า	มีการออกใบอนุญาตให้สายการบินแต่ละแห่ง	โดยเฉพาะสายการบินใหม่ในห้วง	3	ปีที่ผ่านมา	(2555-2557)	กลับไม่มี

มาตรฐาน	มีการอนุมัติสายการบินใหม่กว่า	20	สายการบิน	และมีการอนุมัติเที่ยวบินเช่าเหมาล�า	(ชาร์เตอร์ไฟลท์)	จ�านวนมาก	

แต่เจ้าหน้าที่ที่ก�ากับดูแลและออกใบอนุญาตมีไม่ถึง	20	คน	แต่กลับมีการออกใบอนุญาตให้ท�าการบินได้เฉลี่ยเดือนละ	1	สาย

การบิน	ท�าให้มีการออกใบอนุญาตการเดินอากาศ	ให้กับผู้ปฏิบัติการเดินอากาศที่หละหลวมอย่างมาก	จน	ICAO	ต้องประกาศ

ปักธงแดงในด้านการบินของไทย	 และสั่งการกรมการบินพลเรือน	 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ให้แก้ไขมาตรฐานด้านการบินที่

มีความบกพร่องหละหลวมกว่า	 300	 รายการ	 ก่อนจะน�ามาซึ่งการที่รัฐบาล	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ออกพระราชก�าหนด	 

3	ฉบับ	เพื่อปรับปรุงองค์กรกรมการบินพลเรือน		ที่แยกหน่วยปฏิบัติ	และองค์กรตรวจสอบ	ก�ากับออกจากกัน	

	 ขณะเดยีวกันรฐับาลได้ใช้อ�านาจมาตรา	44	ของรฐัธรรมนญูจดัตัง้ศนูย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรอืน	(ศบปพ.)	

ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องทางด้านการบินเป็นการเฉพาะ	 เพื่อปลดล็อกธงแดงที่	 ICAO	 ได้ประจานมาตรฐานด้านการบิน

ของไทย

• กองบรรณาธิการ โพสต์ทูเดย์

เปิดแผล...น่านฟ้าไทยอลวน

พิษสง “มาตรฐานการบินบกพร่อง”
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	 นอกจากนี้	 รัฐบาลได้มีค�าสั่งยุติการออกใบอนุญาตให้กับสายการบินรายใหม่	 พร้อมสั่งให้เริ่มกระบวนการตรวจสอบ

ใบอนุญาตสายการบินท่ีได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้านี้	 41	 สายการบิน	 ตามท่ี	 ICAO	 สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง	 โดยรัฐบาลตั้ง 

เป้าหมายว่าจะต้องมีการตรวจสอบสายการบินทั้งหมดให้หมดภายใน	ต.ค.	2559	หากพบว่าสายการบินแห่งใดมีข้อบกพร่องจะ

ยึดใบอนุญาตทันที

	 ด้านสายการบินของไทยที่ได้รับผลกระทบ	โดยเฉพาะสายการบินชั้นน�าของไทย	4	แห่ง	(การบินไทย	บางกอกแอร์เวย์	 

นกแอร์	 และไทยแอร์เอเชีย)	 ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงได้ร่วมกันระดมเงินทุนจ�านวนมาก	 เพื่อการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการ

บินต่างชาติมาอบรมและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบิน

	 ปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในระบบการบินของไทย	 สืบเนื่องมาจากการแทรกแซงทางด้านการเมือง	 จนท�าให้ความเป็น 

มืออาชีพในการก�ากับดูแลของระบบราชการสูญเสียไป	เห็นได้จากการออกใบอนุญาตให้กับสายการบินจ�านวนมากที่มีส่วนเกี่ยว

พันกับพวกพ้องของนักการเมือง	 และเป็นแหล่งผลประโยชน์ใหญ่ของฝ่ายการเมือง	 เน่ืองจากการออกใบอนุญาตและการก�ากับ

ดูแลเป็นขุมทรัพย์ส�าคัญ

	 ปัจจุบันแม้ว่าการแก้ไขปัญหาด้านการบินจะเดินหน้ามาได้ระดับหนึ่ง	 แต่ยังไม่สามารถปลดล็อกข้อบกพร่องทางด้าน

มาตรฐานการบินให้หมด	 ไปได้	 ขณะเดียวกันยังไม่สามารถด�าเนินการเอาผิดกับผู้ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินการออกใบอนุญาต 

ที่หละหลวม	จนประเทศต้องติดกับดักทางด้านการบินในระดับนานาชาติได้

	 อย่างไรก็ตาม	ในการท�าข่าวเชิงลึกด้านการบินเป็นเรื่องที่ยากมาก	เนื่องจากสายการบินที่ได้รับอนุญาตจะไม่ให้ข้อมูล

ของปัญหา	 เพราะสายการบินจะถูกกรมการบินพลเรือนท่ีก�ากับดูแลกลั่นแกล้งได้	 ขณะเดียวกันข่าวด้านการบินเป็นเรื่องทาง

เทคนิคที่เป็นที่รับรู้ในวงแคบแต่มีผลกระทบในเชิงกว้าง	แต่อย่างน้อยสุด	ข่าวที่โพสต์ทูเดย์ได้น�าเสนออย่างต่อเนื่องกว่า	130	ชิ้น	

ได้น�ามาสูก่ารปฏริปูองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลระบบการบรหิารด้านการบิน	ความปลอดภยัด้านการบินให้ได้มาตรฐานในระดบั

สากล	เกิดการตรวจสอบการทุจรติการออกใบอนุญาต	ท�าให้เกิดการสร้างมาตรฐานการปฏบัิตงิานด้านการบิน	และท�าให้สายการ

บินของไทยกลับมาได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ	 แม้ว่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงอีกหลายรายการ	 ท้ังในเรื่องขั้นตอน	

การควบคุม	การออกใบอนุญาต	สุดท้ายท�าให้ผู้ใช้บริการทางด้านการบินของไทยมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสูงสุดใน

มาตรฐานสากล

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าการแก้ปัญหาข้อบกพร่องด้านการบนิจนน�ามาซึง่การปักธงแดงด้านการบินของนานาชาตขิองรฐับาล

จะยงัไม่ส�าเรจ็ลลุ่วงได้ท้ังหมด	แต่รฐับาลได้น�าปัญหาด้านการบนิมาเป็นวาระแห่งชาตแิล้ว	กองบรรณาธกิารโพสต์ทูเดย์จะตดิตาม

ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง	จนกว่าประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านการบินในระดับสากล

	 หมายเหตุ	-	บทเรียนของฟิลิปปินส์ท�าให้เหน็ภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้	ทันทีทีม่ีการปรับลดสถานะความปลอดภัย

ของสถาบันการบนิพลเรอืน	โดยในช่วงท่ีถูกขึน้บัญชดี�าของสหภาพยโุรป	Philippine	Airlines		ประสบภาวะสญูเสยีความนยิมอย่าง

หนกั		โดยสายการบินฟิลปิปินส์ได้สญูเสยีฐานลกูค้าให้กับคู่แข่งท่ีเป็นสายการบินต่างชาตแิละสายการบนิต้นทุนต�า่ท่ีให้บรกิารใน

เส้นทางเดียวกัน	จนท�าให้สัดส่วนของผู้ใช้บริการต่างชาติของสายการบินฟิลิปปินส์ลดลงจาก	33%		ในปี	2005	เหลือเพียง	24%		

ในปี	2013	และลดลงเหลือ	2%	เศษ	ในปี	2014
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ปมผวาภัยถ่านหิน

วิวาทะโรงไฟฟ้ากระบี่

บทสรุปย่อของข่าว

	 ปัญหาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหลังจากการสร้างท่าเทียบเรือ	 เพื่อใช้ในการขนถ่ายถ่านหินและการขยายโรงไฟฟ้า

ถ่านหินท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยมแีผนจะด�าเนินการขึน้ใน	จ.กระบ่ี	ท�าให้ประชาชนในพืน้ท่ีจ�านวนไม่น้อยวิตกกังวล 

เกรงจะเกิดผลกระทบท้ังต่อสิง่แวดล้อมและปัญหาสขุภาพของผู้ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นละแวกใกล้เคียงโรงไฟฟ้า	ซ�า้รอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	

จ.ล�าปาง	ซึ่งประชาชนในพื้นที่จ�านวนไม่น้อยรอการชี้แจงที่ชัดเจนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

	 ประชาชนในพืน้ท่ีแสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้	เพราะหลายครอบครวัประกอบอาชพีท�าประมงหาเลีย้งชพี 

และเกรงว่าปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 คืออันตรายของถ่านหินท่ีอาจท�าให้เกิดปัญหาเรื่องสารพิษในพื้นท่ี	 สัตว์ทะเลใน

บริเวณนี้ก็อาจได้รับสารพิษนั้นไปด้วย	และเมื่อคนกินสัตว์ทะเลเหล่านี้มั่นใจได้อย่างไรว่าจะปลอดภัย	อีกทั้งการขนส่งถ่านหินจะ

น�าเข้ามาจากอินโดนีเซียผ่านบ้านคลองรั้ว	ผ่าน	ต.เกาะศรีบอยา	ต.ตลิ่งชัน	ซึ่งเป็นพื้นที่ท�าประมง	น�้าทะเลบริเวณนี้ก็ไม่ได้ลึก

หากต้องท�าเป็นท่าเรือ	เพื่อใช้เทียบเรือขนถ่านหิน	ซึ่งมีขนาดบรรทุกน�้าหนักถึงหมื่นตันต้องมีการขุดร่องน�้าให้ลึกขึ้น	การท�าเช่น

น้ีหลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะท�าให้ระบบนิเวศบรเิวณนีเ้ปลีย่นไป	และสขุภาพของผู้ท่ีอยูอ่าศัยในพืน้ท่ีอาจป่วยด้วยโรคปอดอกัเสบจากฝุน่

ถ่านหิน	โรคทางเดินหายใจ	โรคหัวใจ	ระบบหลอดเลือด	ความดันโลหิตสูง	เพราะถ่านหินมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายเมื่อเข้าสู่

ร่างกายมนุษย์คือ	คาร์บอน	ก�ามะถัน	โลหะหนักบางชนิด	

	 แม้การท�าประมงใน	 จ.กระบ่ี	 ส่วนใหญ่จะเป็นประมงพื้นบ้าน	 หากแต่ในแต่ละปีสามารถท�ารายได้เข้าจังหวัดเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า	300	ล้านบาท	ซึ่งหากท่าเรือน�้าลึกรองรับการขนถ่ายถ่านหินเกิดขึ้นท่ีน่ี	ย่อมส่งผลกระทบต่อชาวประมงอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้

	 ขณะท่ีด้านการท่องเท่ียว	ก็จะสวนทางกับนโยบายในการพฒันา	จ.กระบ่ี	ท่ีต้องการให้เป็นเมอืงกรนีซิตี	้และพ้ืนท่ีชุม่น�า้	ซึง่

มคีวามส�าคัญระดับนานาชาต	ิท่ีได้รบัการขึน้ทะเบียนเป็น	Ramsar	Site	เพราะถ้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้ว	จะท�าให้การท่องเท่ียว 

และสิ่งแวดล้อมดูแย่ลง	ซึ่งอาจกระทบต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ปัจจุบันถือเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งของกระบี่

	 ถึงแม้ผู้อ�านวยการฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 กฟผ.	 จะยืนยันว่า	 ภาคใต้มีความต้องการใช้

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	5	ต่อปี	หรือ	2500	เมกะวัตต์	และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น	3200	เมกะวัตต์	ในเร็วๆ	นี้	เพราะ

การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว	และอุตสาหกรรมต่างๆ	หากไม่เร่งหาพลังงานทดแทนจะเกิดปัญหาขาดแคลนขึ้นในปี	2562	

อย่างแน่นอน	แต่กลับสวนทางกับ	ดร.เดชรัต	สุขก�าเนิด	อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ซึ่งศึกษาเกี่ยว

กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน	จ.กระบี่	ที่มองว่า	ในรอบ	3	ปีที่ผ่านมา	การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้น้อยลง	ขณะที่กระบวนการผลิตไฟฟ้า

เดิมท�าให้มีปริมาณไฟฟ้าส�ารองมากถึงร้อยละ	30	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	40	ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้ไม่มีความจ�าเป็นที่

จะต้องสร้างหรือขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มไปจนถึงปี	2568



104
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ฝายชะลอนำ้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชุบชีวิต ‘ลุ่มนำ้าทะเลน้อย’

บทสรุปย่อของข่าว

	 “ลุม่น�า้ทะเลน้อย”	เป็นแหล่งน�า้ส�าคัญของชาว	จ.พทัลงุ	ซ่ึงหลายปีท่ีผ่านมาน้ีสภาพแวดล้อมของลุม่น�า้ทะเลน้อยเปลีย่นไป

จากเดิม	ท�าให้ประสบปัญหาวิกฤตทิางธรรมชาต	ิในฤดแูล้งน�า้ในพืน้ท่ีจะแห้งขอด	แต่ในฤดูฝนจะประสบปัญหาอทุกภยัในวงกว้าง 

ครอบคลุมหลายพ้ืนท่ีของหลายต�าบลท่ีเป็นพ้ืนท่ีต้นน�้า	 ส่งผลกระทบอย่างหนัก	 ท�าให้ประชาชนในพื้นท่ีกว่า	 2,000	 ครัวเรือน 

ได้รับความเดือดร้อน

	 ประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิด	 เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพราะมีการบุกรุกพื้นที่ริมสอง

ฝั่งคลองจนท�าให้แหล่งน�้ามีขนาดเล็กลง	และมีการทับถมของตะกอนเพิ่มมากขึ้น	การท�าเช่นนี้ท�าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป	จาก

เดิมท่ีแหล่งน�า้เคยเป็นท่ีอยูข่องสตัว์น�า้ก็หายตามไป	และประสิทธภิาพในการกักเก็บน�า้ส�ารองลดลงด้วย	ท�าให้เกิดผลกระทบและ

ความเสียหายจากภัยแล้งในช่วงหน้าแล้ง	ในขณะที่ช่วงวิกฤติน�้าท่วม	พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อยเกิดปัญหาอุทกภัยเฉลี่ยปีละ	4	ครั้ง	

ในแต่ละครั้งระดับน�้าท่วมสูงกว่า	2	เมตร	ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน	

	 ต่อมามูลนิธิอุทกพัฒน์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อร่วมหาทางแก้ปัญหา	 โดยการระดมความคิดจาก

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหา	และได้จัดประกวดโครงการพี่น�าน้องรักษ์น�้าตามแนวพระราชด�าริ	

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ช่วยกันหาทางแก้ปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย	

	 ในการประกวดโครงการนีก้ลุม่นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี	6	โรงเรยีนป่าพะยอมพทิยาคม	จ.พทัลงุ	ได้รบัรางวัลชนะเลศิ	

โดยเสนอโครงการแก้ปัญหาน�้าท่วม-น�้าแล้ง	ลุ่มน�้าทะเลน้อย	ด้วยการจัดสร้างฝายชะลอน�้าแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน	เพื่ออนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พร้อมกับขุดลอกคูคลองในพื้นที่ทั้งหมด	เพื่อขยายเส้นทางน�้าให้กว้างและลึกขึ้น	สามารถระบายน�้าได้

เรว็ขึน้ในฤดนู�า้หลาก	และจะเป็นแหล่งกักเก็บน�า้ได้อย่างดีในช่วงฤดูแล้ง	การประกวดครัง้น้ีถูกน�าไปใช้แก้ปัญหาจรงิในพืน้ท่ี	โดย

การสนับสนุนของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ	และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่	ซึ่งได้ช่วยกันสร้างฝายชะลอน�้าตามแบบภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน	ด้วยการใช้ทรายและก้อนหินบรรจถุุงกระสอบมาวางเรยีงกันก้ันล�าน�า้คลอง	โดยเริม่ด�าเนินการมาตัง้แต่ปี	2555	เป็นต้นมา 

จนท�าให้ในปี	2557	ฝายท่ีสร้างขึน้สามารถช่วยชะลอน�า้ในช่วงฤดนู�า้หลากได้เป็นอย่างดี	และยงัช่วยเก็บกักน�า้ไว้ได้ในปรมิาณมาก 

และในช่วงฤดูแล้งก็ยังมีน�้าใช้	ท�าให้ปัญหาน�้าแล้งก็หมดไปเช่นกัน

	 การแก้ปัญหาวิกฤติน�้าท่วม-น�า้แล้ง	 “ลุ่มน�้าทะเลน้อย”	 ในครั้งน้ีเชื่อว่า	 จะเป็นการคืนชีวิต	 คืนระบบธรรมชาต	ิ และ 

ระบบนิเวศให้ลุ่มแม่น�้าส�าคัญพลิกฟื้นคืนมา...เพื่ออยู่คู่กับชาวพัทลุงตลอดไป
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล 

ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมประจำาปี 2558

รายชื่อหนังสือพิมพ์ส่งผลงานภาพข่าว 

เข้าประกวด ประจ�าปี 2558
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	 สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับ

พสกนกิรท่ีเฝ้ารบัเสดจ็	ขณะขบวนป่ันจกัรยาน	“ป่ันเพือ่พ่อ”	(Bike	For	Dad)	ผ่านสีแ่ยก 

อรุณอมรินทร์	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	 เน่ืองในโอกาส 

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	88	พรรษา

ชื่อภาพ  :	 ปั่นเพื่อพ่อ

ภาพโดย 	 :	 ชาลินี	ถิระศุภะ

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 12	ธ.ค.	58
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พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	ทรงใช้โทรศัพท์มือถือ 

ฉายพระรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ขณะทรงจักรยาน 

น�าขบวนนักป่ันท่ีมาร่วมกิจกรรมป่ันจกัรยานเฉลมิพระเกียรต	ิBike	For	Dad

ชื่อภาพ	:	ภาพแห่งความประทับใจ

ภาพโดย :	ชัชพัชร	ทองกรณ์

หนังสือพิมพ์	:	บ้านเมือง

ตีพิมพ์ : 12	ธ.ค.	58
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	 ส�าเรจ็งดงามประทับใจ	ประจกัษ์แก่คนไทยและ

ต่างชาติกับพลังความจงรักภักดี	พลังแห่งความสามัคคี 

ในกิจกรรมมหามงคลรวมพลัง เ ทิดพระเ กียรต	ิ 

“ปั่นเพื่อพ่อ”	Bike	For	Dad”	ที่คนไทยทั่วโลกพร้อมใจ

ใส่เสื้อเหลืองอย่างคึกคักในวันท่ี	 11	 ธันวาคม	 2558	

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	

เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	 

5	 ธันวาคม	 2558	 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงเป็นประธานน�าขบวนจกัรยาน

และเส้นทางสิริมงคล	29	กิโลเมตร

ชื่อภาพ 	 :	 Bike	For	Dad

ภาพโดย 	 :	 วชิร	สายจ�าปา

หนังสือพิมพ์	 :	 เอเอสทีวี

ตีพิมพ์  : 14	ธ.ค.	58

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ 

ราชกุมาร	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธาน 

เปิดกิจกรรมจักรยาน	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 

88	พรรษา	5	ธนัวาคม	2558	ป่ันเพือ่พ่อ	“Bike	For	Dad” 

ท ่ามกลางความปลื้มป ีติของพสกนิกรชาวไทย 

ทั่วประเทศ	ที่ลานพระราชวังดุสิต

ชื่อภาพ 	 :	 ปั่นเพื่อพ่อ

ภาพโดย 	 :	 สุพจน์	ศิลปงาม	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 13	ธ.ค.	58
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	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร	เสด็จพระราชด�าเนิน

พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา	 และพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค ์ เจ ้ า สิ ริ วัณณวรีนารี รั ตน  ์

ทรงน�าขบวนปั่นจักรยาน	 “ปั่นเพื่อพ่อ 

Bike	 For	 Dad”	 เพือ่เฉลมิพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

88	พรรษา	โดยมีพสกนิกรจ�านวนมาก 

ส วม เ สื้ อ สี เ ห ลื อ ง ท่ี มี สั ญ ลั ก ษณ ์	 

ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	For	Dad	เฝ้ารับเสด็จ 

ณ	 ลานพระราชวังดุสิต	 เ ม่ือวันท่ี 

11	ธันวาคม	2558

ชื่อภาพ  :	 2	ทรงปั่นเพื่อพ่อ

ภาพโดย 	 :	 ธนาชัย	ประมาณพาณิชย์

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 13	ธ.ค.	58

ชื่อภาพ 	 :	 ปั่นเพื่อแม่

ภาพโดย 	 :	 ภมร	มานะพรชัย	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 17	ส.ค.	58

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงปั่นจักรยานน�า

พสกนกิรร่วมกิจกรรม	“ป่ันเพือ่แม่”	พร้อม

กันทั่วประเทศ
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	 สมเ ด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงยกกล้องขึ้นฉายรูป 

พสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทย 

ท่ีมาเฝ ้ารับเสด็จอย ่างเนืองแน ่นระหว่าง 

ประทับรถรางพระท่ีนัง่จากวงเวียนโอเดียนไปยัง 

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้	 หลังทรงเป็นประธาน

เปิดงานเทศกาลตรษุจนีเยาวราช	 เม่ือเย็นวันท่ี 

19	กุมภาพันธ์	2558

ชื่อภาพ 	 :	 ความสัมพันธ์ไทย-จีน

ภาพโดย 	 :	 เอกชัย	รัตนวงษ์

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 20-21	ธ.ค.	58

	 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร	ีทรงโบกพระหัตถ์ 

พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ประชาชน 

ท่ีมารอเฝ้ารับเสด็จ	 บริเวณสถานี 

สะพานแควใหญ่	 ระหว่างเสด็จน�า

คณะกรรมการรางวัลนานาชาต	ิ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ ้าฟ้ามหิดล 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ไปทัศนศึกษา	

โดยรถไฟพระท่ีนั่งขบวนพิเศษ	 945	 

จากสถานีรถไฟจิตรลดา-สถานี

รถไฟสะพานแควใหญ่	 จ.กาญจนบุรี	

ระหว่างวันที่	16-18	ตุลาคม	2558

ชื่อภาพ 	 :	 แย้มพระสรวล

ภาพโดย 	 :	 เสกสรร	โรจนเมธากุล	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 17	ต.ค.	58
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	 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงตัดเค ้ก 

ถวายพระพร	5	ชั้น	อันมีความหมาย 

ถึงวาระฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	โดย

นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	น้อมเกล้าฯ	ถวาย 

เ น่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 

ครบ	60	พรรษา	ณ	ข่วงเมือง	อ.เมือง 

จ.น่าน	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2558

ชื่อภาพ  :	 ฉลอง	60	พรรษา

ภาพโดย 	 :	 ธนาชัย	ประมาณพาณิชย์

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 18	ก.พ.	58

	 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร	ี เสด็จพระราชด�าเนนิ

ไปทรงเกี่ยวข้าว	 โดยรถเกี่ยวนวดข้าว 

บริ เวณแปลงนาสาธิตการเกษตร	

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 

ณ	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

อ . เมือง	 จ.นครนายก	 เมื่ อ วัน ท่ี	 

2	ธันวาคม	2558

ชื่อภาพ  :	 ทรงน�าเกี่ยวข้าว

ภาพโดย 	 :	 ธนาชัย	ประมาณพาณิชย์

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 4	ธ.ค.	58
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ชื่อภาพ 	 :	 ปั่นเพื่อพ่อ

ภาพโดย 	 :	 สุรเชษฐ์	วัชรวิศิษฏ์	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 12	ธ.ค.	58

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานกิจกรรม 

ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	 Foe	Dad	พร้อมด้วย 

พระเจ ้าหลานเธอพระองค ์ เจ ้าพัชร 

กิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์ 

เจ ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตน ์	 ท ่ามกลาง 

ความปลื้มปีติของพสกนิกร

ชื่อภาพ 	 :	 น�าขบวนนักปั่น

ภาพโดย 	 :	 สุพจน์	ศิลปงาม	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 18	ส.ค.	58

	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์ 

เจ้าพัชรกิติยาภา	 ทรงใช้โทรศัพท์

มื อ ถื อฉายพระรู ปพระองค ์ เ อ ง 

พร ้ อม เหล ่ าข ้ า ร าชบริพารและ 

ผู ้ ท่ีป ั ่นจักรยานติดตาม	 ขณะทรง

จักรยานน�าขบวนนักปั ่นท่ีมาร ่วม 

ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรต	ิ

Bike	For	Mom	ปั่นเพื่อแม่ในขบวนบี	

ซ่ึงมีประชาชนน�าจักรยานเข้าร่วมปั่น

และรอรับเสด็จเป็นจ�านวนมาก
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ชื่อภาพ 	 :	 ปลอบขวัญ

ภาพโดย 	 :	 ณัฐภูมินทร์	ปานรักษ์

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 7	พ.ย.	58

	 พันจ ่าโทพัชรพล	 พิมพ ์ศร 

สังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ	 กอด 

ปลอบขวัญเดก็ชายหน่ึงในผู้บาดเจบ็	จาก

เหตุรถเก๋งชน	 รถจักรยานยนต์	 ที่สี่แยก

ไฟแดง	 อ.สัตหีบ	 จ.ชลบุรี	 สร้างความ

ปลาบปลื้มทั่วกัน	

ชื่อภาพ  :	 ทรงกอด

ภาพโดย 	 :	 ธนาชัย	ประมาณพาณิชย์

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 12	ธ.ค.	58

	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์

เ จ ้ า พั ช ร กิ ติ ย า ภ า 	 ท ร ง ก อ ด กั บ 

พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าสริวัิณณวรี 

นารีรัตน ์	 ก ่อนจะทรงป ั ่นจักรยาน 

น�าขบวนในกิจกรรม	 “ป ั ่น เพื่ อพ ่อ 

Bike	 For	 Dad”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรต	ิ

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว	

เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม

พระชนมพรรษา	 88	 พรรษา	 โดยมี

พ ส ก นิ ก ร จ� า น ว นม า ก 	 ส ว ม เ สื้ อ 

สี เหลือง ท่ีมีสัญลักษณ์	 ป ั ่นเพื่อพ ่อ 

B i k e 	 Fo r 	 Dad	 เฝ ้ า รั บ เ สด็ จ ฯ	 

ณ	 ลานพระราชวังดุสิต	 เมื่อวันท่ี	 11	

ธันวาคม	2558
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ชื่อภาพ 	 :	 วิสามัญ

ภาพโดย 	 :	 สรเดช	ส้มเกลี้ยง	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 16	ม.ค.	58

	 ต�ารวจเกลี้ยกล่อม	 นายสนิท 

จั นทนา	 ท่ี เ มายาบ ้ าบริ เ วณ คูน�้ า 

ซอยโรงอิฐ	 เขตเทศบาลนคร	สุราษฎร์ฯ 

ก่อนนายสนิทหยิบระเบิดมาขว้างใส	่ 

จึงถูกวิสามัญฯ	เสียชีวิตคาที่

	 ริ้ ว ขบวนอัญ เชิญพระ โกศ 

พ ร ะ ศ พ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช	 

จาก วัดบวรนิ เวศฯ	 ไปยั งพระ เมร ุ

วัดเทพศิรินทราวาส	 เพื่อประกอบพิธ ี

พระราชทานเพลิงพระศพ	 ท่ามกลาง 

ศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมขบวน

จ�านวนมาก	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2558

ชื่อภาพ 	 :	 น้อมส่งเสด็จ

ภาพโดย 	 :	 ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 17	ธ.ค.	58
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ชื่อภาพ 	 :	 บุกเดี่ยว

ภาพโดย 	 :	 ธนิต	กาละจิตต์

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 31	ม.ค.	58

	 จนท.กระทรวงเกษตรฯ 

พยายามเชิญตัว	 นายสิงห์สยาม 

มุกดา	 แกนน�าเครือข ่ายพิ ทักษ  ์

สวนยางภาคใต้	 (คพต.)	ที่บุกเข้ามา 

ในกระทรวงเกษตรฯ	 และพยายาม 

ติดป้ายข้อความโจมตีการแก้ปัญหา 

ยางพาราของรัฐบาล	 พร ้อมท้ัง 

ตะ โกน โจมตี 	 พล .อ .ประยุ ทธ ์	

จันทร์โอชา	 นายกฯ	 ให้ออกจาก 

พื้นที่

	 คนร ้ายลอบวางระเบิด	

บริเวณหน้าศาลพระพรหม	 สี่แยก 

ราชประสงค์	แขวงลมุพนิ	ีเขตปทุมวัน	 

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	19	ศพ	บาดเจ็บ 

111	 คน	 เจ้าหน้าท่ีเร่งช่วยเหลือ 

ผู้บาดเจ็บและล�าเลียงศพผู้เสียชีวิต

ออกจากท่ีเกิดเหตุอย่างโกลาหล	

ขณะท่ีฝ่ายความมั่นคงยังไม่ยืนยัน

สาเหตท่ีุแน่ชดัของการก่อวินาศกรรม

เขย่าขวัญกลางกรงุเทพฯ	ส่วนสือ่ต่าง

ประเทศเกาะตดิรายงานสถานการณ์ 

ท่ีเกิดขึ้นไปท่ัวโลก	 ขณะเดียวกัน

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	 ประกาศ

เตอืนพลเมอืงของตวัเองให้ระมดัระวัง

ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยชื่อภาพ 	 :	 วินาศกรรมเขย่ากรุง

ภาพโดย 	 :	 สุทธิพันธ์	จันทร์มณี

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 18	ส.ค.	58



116

ชื่อภาพ 	 :	 หมิ่นเบื้องสูง

ภาพโดย 	 :	 เฉลิมวุฒิ	พึ่งวงษ์ญาติ	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 23	ต.ค.	58

	 ต� ารวจและทหารคุมตั ว 

นายสุริยัน	 สุจริตพลวงศ ์ 	 หรือ 

หมอหยอง	 ผู้ต้องหาในคดีมาตรา 

112	 ไปฝากขังท่ีศาลทหารกรุงเทพ 

ก่อนน�าตัวกลับไปควบคุมต่อ

ชื่อภาพ 	 :	 แว้นจนมุม

ภาพโดย 	 :	 อดิศร	กล�่าเชาว์	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 1	ม.ค.	58

	 ต�ารวจ	 -	 ทหาร	 และหน่วย

กู ้ภัยฯ	 สนธิก�า ลังกว ่า	 100	 นาย 

ต า ม แ ผ น 	 “ ร า ช พ ฤ ก ษ ์ โ ม เ ด ล ”	 

ร่วมกันจับกุมเด็กแว้นซิ่งในพื้นท่ีย่าน

ฝั่งธนบุรี	 โดยใช้รถยนต์กว่า	 10	 คัน 

ป ิดถนนราชพฤกษ ์ ท้ั ง หัวและท ้าย 

ช ่วงสะพานข ้ามแยกรัชดาท ่าพระ-

ตลาดพลู	 ฝั ่งมุ ่งหน้าซอยก�านันแม้น	

แขวงตลาดพลู	เขตธนบุรี	จับกุมบรรดา

นักซิ่งได้	437	ราย	(ชาย	371	หญิง	66)	

รถจักรยานยนต์อีก	272	คัน
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	 ตชด.43	จูโ่จมจบักุมตวันายเจะอเลน็	หมดั

อุเส็น	 บริเวณริมถนนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านนา	

อ.จะนะ	จ.สงขลา	ได้พร้อมของกลางยาบ้า	8,000	เมด็ 

หลังวางแผนล่อซื้อจนผู้ต้องหาหลงกลติดกับ

ชื่อภาพ 	 :	 จู่โจมจับ

ภาพโดย 	 :	 วัช	หล�าเบ็ญส๊ะ

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 26	ม.ค.	58

ชื่อภาพ 	 :	 คาร์บอมบ์

ภาพโดย 	 :	 แวดาโอ๊ะ	หะไร	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 22	ก.พ.	58

	 เจ้าหน้าท่ีตรวจท่ีเกิดเหต ุ

โจรใต ้ลอบคาร ์บอมบ ์หน ้าร ้าน 

คาราโอเกะ	 “โดโด้”	 เลขท่ี	 236 

ถนน	 ณ	 นคร	 ต.บางนาค	 อ.เมือง	

จ .นราธิ ว าส	 ท� า ให ้ บ ้ าน เ รื อน 

ประชาชน	ร้านค้า	สถานบันเทิง	2	ฝ่ัง

ถนนเสยีหายกว่า	20	หลงั	มผู้ีบาดเจบ็ 

ทั่วบริเวณอีก	13	ราย
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ชื่อภาพ 	 :	 ค้นบ่อน

ภาพโดย 	 :	 ประพงษ์	แหลมแจง	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 28	ก.พ.	58

ชื่อภาพ 	 :	 เดือดจัด

ภาพโดย 	 :	 ณัฐวุฒิ	ละออสุวรรณ

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 13	ต.ค.	58

	 ชาวบ ้านนับร ้อย 

บุกเข้าท�าร้ายต�ารวจปราบ

จลาจล	 ซึ่งมีเพียงโล่ก�าบัง 

ไม่มอีาวุธบรเิวณแยกบ้านเคยีน 

ห่างจาก	สภ.ถลาง	ประมาณ 

300	 เมตร	 แต่มีชาวบ้าน 

บางส่วนพยายามห้ามปราม

ไม่ให้เหตุบานปลาย

	 ทหารจาก	พล.ม.2	

รอ.	และ	ต�ารวจ	ร่วมกันบุกเข้า

ตรวจค้นภายในบ่อนเตาปูน 

เขตบางซ่ือ	แต่ไม่พบนักพนัน 

เจอแต ่ เพียงอุปกรณ์การ 

เล่นพนันจ�านวนมากพร้อม

อา วุ ธป ื น 	 8 	 ก ระบอก	 

ขณะเดียวกันยังได้จับกุมตัว 

น า ย อั้ ม 	 ( ไ ม ่ ท ร า บ ชื่ อ 

สกุลจริง )	 ซ่ึงอยู ่บริ เวณ 

ดังกล่าวไปด�าเนินคดีข้อหา

เสพยาเสพติด
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ชื่อภาพ 	 :	 ศรัทธา

ภาพโดย 	 :	 สุรเชษฐ์	วัชรวิศิษฏ์	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 24	ต.ค.	58

ชื่อภาพ 	 :	 ชื่นใจ	คลายร้อน

ภาพโดย 	 :	 สันติ	เต๊ะเปีย	

หนังสือพิมพ์	 :	 เอเอสทีวี

ตีพิมพ์  : 12	เม.ย.	58

	 ประชาชนจ�านวนมากหลัง่ไหล 

มาร่วมเทศกาลของวัดพระศรีมหา 

อุมาเทวี	 หรือวัดแขกสีลม	 เขตบางรัก	 

โดยในคืนวันท่ี	 22	 ตุลาคม	 ถือเป็น 

วันวิชัยทัสสมิในความเชื่อของผู้นับถือ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 และผู้ศรัทธา

พร้อมชมขบวนแห่เทพเจ้า	8	ขบวน

	 เด็กคนน้ีก�าลังเล่นน�้าในล�าธาร	

อย่างสนุกสนาน	 เพื่อคลายร้อนในช่วง

เดือนเมษายน	ที่	อ.แม่สอด	จ.ตาก	
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	 ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน

เดินจับจ่ายซื้อของไหว้เทพเจ้า	 เซ่นไหว้

บรรพบุรุษ	 ของมงคลประดับบ้าน	 และ

เสื้อผ้าสีแดง	 ในวันจ่าย	 เพื่อเตรียมรับ 

เทศกาลตรุษจีน ท่ีจะมาถึงในวันนี	้ 

(18	กุมภาพนัธ์)	โดยปีนีร้าคาสนิค้ามกีาร

ปรับเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว	ที่ตลาดสด

เยาวราช

ชื่อภาพ 	 :	 ขอทางเป็ดร้อน

ภาพโดย 	 :	 ว่าที่	ร.ต.วรวิทย์	พานิชนันท์	

หนังสือพิมพ์	 :	 เอเอสทีวี

ตีพิมพ์  : 18	ก.พ.	58

ชื่อภาพ 	 :	 ห้ามเข้า!	รอยร้าวเอแบค

ภาพโดย 	 :	 มานพ	ชูแสง	

หนังสือพิมพ์	 :	 เอเอสทีวี

ตีพิมพ์  : 31	ธ.ค.	58

	 นายสุทธิพร	 ปทุมเทวาภิบาล 

อธิการบดีมหา วิทยา ลัยอัสสัมชัญ 

คนใหม่	พร้อมทนายความและเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัย	 ได้เดินทางไปยัง

มหาวิทยาลัย	 แต่ถูกทีม	 รปภ.	 ด้านใน

ฉีดสารดับเพลิงสกัดกั้น	และหวุดหวิดที่

จะเกิดการปะทะกัน
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ชื่อภาพ 	 :	 ไฟไหม้กองขยะ

ภาพโดย 	 :	 สุไลมาน	แวมามะ	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 8	เม.ย.	58

	 กลุ ่มควันด�าพวยพุ ่ งขณะ

เพลิงโหมไหม้กองขยะพลาสติก	 หลัง

หจก.โภคทรัพย์	ตรงข้ามเรือนจ�ากลาง

จังหวัดปัตตานี	 เจ้าหน้าท่ีระดมฉีดน�้า

สกัดนานกว่า	 3	 ชั่วโมง	 คาดสาเหตุ

เกิดจากสภาวะอากาศร้อนจัดจนเกิด

ประกายไฟ

	 ลูกลิงตัวน้อยพยายามใช้มือ 

เขย่าร่างของแม่ลิงท่ีนอนจมกองเลือด 

หายใจรวยริน	บนถนนรอบเขาสามมุก	

ต.แสนสขุ	อ.เมอืงชลบุร	ีเพือ่ปลกุให้ตืน่ 

หลัง ถูกรถเก ๋งพุ ่ งชนแล ้วหลบหน	ี 

สร้างความหดหู่ใจกับผู้พบเห็นเป็น

อย ่างมาก	 พลเมืองดีน�าแม ่ลิงส ่ง	 

โรงพยาบาลสตัว์	แต่สิน้ใจในเวลาต่อมา

ชื่อภาพ 	 :	 สลดใจ

ภาพโดย 	 :	 ชินทัต	มังกรสุรกาล	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 15	พ.ย.	58
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	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจนอกเครือ่งแบบ 

บุกเข้าชาร์จลอ็กคอนกัศกึษาท่ีพยายาม 

ฝ่าแนวก้ันแผงเหล็ก	 เข้าไปท่ีหน้าลาน

หอศิลป์	สี่แยกปทุมวัน	เพื่อจัดกิจกรรม 

ร�าลึก	 1	 ปีรัฐประหาร	 จนเกิดเหตุ

ชุลมุนปะทะกันบาดเจ็บหลายราย	 โดย 

ต�ารวจคุมตวัผู้ร่วมชมุนุมไป	สน.ปทุมวัน	

รวม	33	คน

ชื่อภาพ 	 :	 ล็อกกลุ่มต้าน

ภาพโดย 	 :	 สุพจน์	ศิลปงาม	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 23-24	พ.ค.	58

ชื่อภาพ 	 :	 โจรติดก�าแพง

ภาพโดย 	 :	 สมพงศ์	เกียรติพนมแพ	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 4	มิ.ย.	58

	 ต�ารวจ	สภ.ชมุแพ	จ.ขอนแก่น 

เกล้ียกล่อมนายองอาจ	 ใจดี	 คนร้าย 

ท่ีร ่วมกับเพื่อนมาขโมยของท่ีบ ้าน 

ของนายผงั	ชาญเดช	เลขท่ี	221	หมู	่11 

บ ้านหนองโดน	 ต.หนองไผ ่	 แต  ่

เจ ้าของบ ้านมาพบจึงเข ้าไปซ ่อน 

ข ้ า งบ ้ าน 	 ท� า ให ้ ติ ดอยู ่ ใ นซอก 

ก�าแพงนานเกือบ	1	ชั่วโฒง	เจ้าหน้าที่ 

เข้าช่วยเหลือแล้วส่งด�าเนินคดี
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ชื่อภาพ 	 :	 ความส�าเร็จ

ภาพโดย 	 :	 ณรงค์วิทย์	ศรีวัฒนา	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 15	มิ.ย.	58

ชื่อภาพ 	 :	 ล็อกคาด่าน

ภาพโดย 	 :	 อรรถสิทธิ์	อินทรวิชัย	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 8-9	มิ.ย.	2558

	 สธุาสนีิ	เสวตรบุตร	นักปิงปอง 

สาวไทยสะใจสุดๆ	 หลังพลิกชนะ 

เฟิง	เทีย	เหว่ย	เตง็	1	ของสงิคโปร์ตัง้แต่

รอบแรก	เป็นหัวใจให้เธอคว้าเหรยีญทอง 

ในที่สุด

	 ต�ารวจฝ่ายปราบปราม	 สน. 

บางขนุเทียน	ช่วยกันลอ็กตวัใส่กุญแจมอื 

นายกิตติพงศ ์	 ตรีภรณ ์	 เมาขี่ รถ 

จักรยานยนต์พยายามฝ่าด่านต�ารวจ 

บนถนนกัลปพฤกษ์ขาเข้า	 แขวงบางหว้า	

เขตภาษเีจรญิ	 รับก่อนหน้านี้กินเหล้า

ขาวมา
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ชื่อภาพ 	 :	 ชนยับ	

ภาพโดย 	 :	 ณัฐนัย	วัชรฐิตาพร	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 27-28	มิ.ย.	58

	 แอนนา	 รีส	 ดาราสาวร�่าไห้ 

ฟูมฟายอยู ่ข้างซากรถต�ารวจจราจร 

บก.ภ.จ.สุพรรณบุรี	 หลังขับรถเบนซ ์

พุ่งชนท้ายเป็นเหตุให้	 ร.ต.ท.นภาดล 

วงษ์บัณฑิต	 ช่วยราชการ	 ศจร.บก.ภ. 

จ.สุพรรณบุรี	เสียชีวิต

ชื่อภาพ 	 :	 ตกงาน	

ภาพโดย 	 :	 มนชยา	ครุฑจู	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 4	ส.ค.	58

	 นายมชียั	โพธิวิ์จติร	อาย	ุ40	ปี 

เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดจ่อคอตัวเอง 

พยายามฆ่าตวัตาย	บรเิวณบันไดหนีไฟ 

อาคารเอือ้อาทร-สวุรรณภมู	ิ2	ซอยเอพี 

อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 โดยมีแม่

เข้าไปห้าม	 ก่อนถูกต�ารวจบุกเข้าล็อก

ตัวเอาไว้ได้	 โดยอ้างว่าเครียดตกงาน

มาปีกว่า
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ชื่อภาพ 	 :	 ปิ่มขาดใจ

ภาพโดย 	 :	 ศุภโชค	สร้อยน�้า	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 10	ส.ค.	58

	 นางธิตาภาพ	 ตุ่นอิน	 อาย ุ

35	 ปี	 ร�่าไห้กอดศพนายนเรศ	 ชสูนุ 

อาย	ุ 31	 ปี	สาม	ี ป่ิมขาดใจหลังขับรถ 

ป ิ ก อั พ ซ่ิ ง ด ้ ว ย ค ว า ม เ ร็ ว สู ง 

เปิดเครื่องเสียงในรถดังล่ันผ่านถนน 

ทางแคบรถเสียหลักตกคลองจมน�้า 

ตายอนาถ	ในซอยร่วมในพฒันา	หมู	่1 

ต.บ้านเลือด	อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี

ชื่อภาพ 	 :	 คล่องแคล่ว

ภาพโดย 	 :	 สุพจน์	ศิลปงาม	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 20	ธ.ค.	58

	 “คุณวัง”	สุนัขเพศผู้พันธุ์ไทย 

บาเซนจิ	อายุ	5	ปี	เหลนคุณทองแดง 

สุนัขทรงเลี้ ยงในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ ้าอยู ่ หัว	 โชว ์ความสามารถ

กระโดดข้ามครูฝ ึกและกระบองไฟ 

ท่ีลุกโชนได้อย่างคล่องแคล่ว	 ในงาน 

“มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่	12”	ซึ่งจัดที่ฟิชวิลเลจ	จ.ราชบุรี
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	 ช่อฟ้า	 ท.แสงเทียนน้อย 

นักชกมุมน�้าเ งิน	 ฟ ันศอกเข ้าใส  ่

เ พชรล� า สิ น ธุ ์ 	 ส . ก . สุ ไ ห งยิ มส  ์

แบบเต็มๆ	 ในศึกยอดมวยไทยรัฐ 

คู่เอก	 ที่มนตรีสตูดิโอลาดพร้าว	 101	

ครบ	5	ยก	เพชรล�าสนิธุ	์ชนะคะแนนไป 

ชื่อภาพ 	 :	 ฟันด้วยศอก

ภาพโดย 	 :	 ณรงค์วิทย์	ศรีวัฒนา	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 13	ก.ย.	58

ชื่อภาพ 	 :	 ช่วยชีวิต

ภาพโดย 	 :	 นันทพล	ทิพย์ศรี	

หนังสือพิมพ์	 :	 ไทยรัฐ

ตีพิมพ์  : 7	พ.ย.	58

	 พลเมืองดีอุ ้มร่างหนูน้อย 

วัย	 4	 ขวบไปส่งโรงพยาบาลหลังถูก

รถเก๋งพุ ่งชนขณะน่ังซ้อน	 4	 จยย. 

มากับยาย	บริเวณสี่แยกไฟแดง	หมู่	5 

ต.สัตหีบ	อ.สตัหีบ	จ.ชลบุร	ีพีอ่กี	2	คน 

ก็บาดเจ็บ	ส่วนยายเสียชีวิตอนาถ
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	 เด็กๆ	 ชาวมอญจุดเทียนสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

ตามความเชื่อของชาวมอญ	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมท่ี

สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน	ที่สังขละบุรี

ชื่อภาพ 	 :	 สืบทอดศรัทธา

ภาพโดย 	 :	 กิจจา	อภิชนรจเรข	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 21	พ.ย.	58

ชื่อภาพ 	 :	 นายกฯ	เซลฟี่

ภาพโดย 	 :	 กิจจา	อภิชนรจเรข	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 15	ส.ค.	58

	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี	 ถ่ายภาพโดยโทรศัพท์ 

มือถือด ้วยตนเอง	 กับผู ้ร ่วมงาน 

“มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของ

ประชาชนผู้มรีายได้น้อย	และมาตรการ 

กระตุน้การลงทุนขนาดเลก็ของกองทุน 

หมู่บ้านทั่วประเทศ”	หลังเป็นประธาน 

เปิดงาน	ก่อนจะเดินเยี่ยมชมกิจกรรม

บูธแสดงสินค้าท่ีน�ามาแสดงในงาน	 

ที่เมืองทองธานี	เมื่อวันที่	14	กันยายน	

2558
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	 บรรยากาศหมอกตอนเช้า 

ของจุดกางเต็นท์	 ล�าตะคอง	 บน 

ท่ีท�าการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่

อากาศเริ่มเย็นมีนักท่องเท่ียวมา 

กาง เต็ นท ์ พั กแ รมจ� านวนมาก	 

ขณะท่ีบรเิวณข้างล่างรอบๆ	เขาใหญ่	

ผู้ประกอบการต่างสร้างสิ่งปลูกสร้าง

จ�านวนมากท้ังรีสอร์ตและคอนโดฯ	

รองรบันักท่องเท่ียวท่ีมปีรมิาณเพิม่ขึน้

ทุกๆ	ปี

ชื่อภาพ 	 :	 เริ่มหนาว

ภาพโดย 	 :	 วีรวงศ์	วงศ์ปรีดี	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 2	พ.ย.	58

ชื่อภาพ 	 :	 สลดใจ

ภาพโดย 	 :	 กูล	เสวก	

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 17	ก.ค.	58

	 สภาพซากช้างป่า	 3	 ตัว	

คาดเป็นพ่อแม่ลกูกัน	นอนตายเรยีง

กันบริเวณข้างสระน�้าในโครงการ

พระราชด�าริหมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ	่

อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรขีนัธ์	ห่างจาก 

อุทยานฯ	แก่งกระจาน	3	กิโลเมตร	

คาดอาจเสียชีวิตจากการกินพืช

ปนเปื้อน
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	 เจ้าหน้าที่น�าน�้าแข็ง	และไอติมแท่งมาให้สุนัขกิน	เพื่อ

คลายร้อน	 ภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร	 เขต

ประเวศ	เป็นอกีหนึง่วิธผ่ีอนคลายให้เหล่าสนุขัจ�านวนมาก	ท่ามกลาง

สภาพอากาศท่ีร้อนจดัในช่วงฤดรู้อน	เมือ่วันท่ี	22	เมษายน	2558

ชื่อภาพ 	 :	 คลายร้อน

ภาพโดย 	 :	 ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 9	พ.ค.	58

	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 

นายกฯ	 ถ่ายเซลฟี่กับนักธุรกิจและ 

ประชาชนในงานปาฐกถาหัวข ้อ	

“ขั บ เคลื่ อน	 SME s 	 ขั บ เคลื่ อน 

เศรษฐกิจไทย”	 ท่ีห้องรอยัล	 จูบิลี่

เมืองทองธานี	

ชื่อภาพ 	 :	 เซลฟี่

ภาพโดย 	 :	 ธนิต	กาละจิตต์

หนังสือพิมพ์	 :	 เดลินิวส์

ตีพิมพ์  : 9	ส.ค.	58
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	 นสิติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เดนิผ่านช่องทางเดนิคนใช้โทรศพัท์มอืถือ 

ซ่ึงขีดเส ้นแบ ่งทางเดินส�าหรับผู ้ ใช ้

โทรศัพท์มือถือและผู้ท่ีไม่ได้ใช้ระยะทาง 

ประมาณ	20	เมตร	ไอเดยีดังกล่าวเป็นของ 

4	 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี	 3	

ท่ีท�าส่งเข้าประกวดโตโยต้า	 แคมปัส	

ชาเลนจ์	 2015	 ซึ่งเปิดรับผลงานจาก

นักศึกษาทั่วประเทศ

ชื่อภาพ  : แบ่งช่องจราจร

ภาพโดย 	 :	 ประกฤษณ์	จันทะวงษ์	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 22	ต.ค.	58

ชื่อภาพ  :	 ได้รับอิสรภาพ	

ภาพโดย 	 :	 เสกสรร	โรจนเมธากุล	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 9	ก.ค.	58

	 นักศึกษา	 13	 คน	 จากกลุ่ม 

ประชาธิปไตยใหม่	 ได้รับการปล่อยตัว 

ตอน เ ช ้ า มื ด ท่ี บ ริ เ วณหน ้ า ป ร ะ ตู 

เ รื อนจ� าพิ เ ศษกรุ ง เทพฯ	 หลั ง ถูก

ศาลทหารสั่ งขังในข ้อหาชุมนุมทาง 

การเมือง	ก่อความไม่สงบ



131

ชื่อภาพ  : ยุคแห่งเซลฟี่

ภาพโดย 	 :	 เสกสรร	โรจนเมธากุล	 	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 2	มิ.ย.	58

	 นกัท่องเท่ียวชาวไทยถ่ายภาพ 

กับขบวนรถไฟท่ีก�าลงัแล่นมาบนสะพาน 

ข้ามแม่น�า้แควใหญ่	ซึง่เป็นจดุท่องเท่ียว 

ท่ีส�าคัญของ	 จ.กาญจนบุรี	 ซึ่งเป็น 

วั นสุ ดท ้ า ยก ่ อน ท่ี ก า ร รถ ไฟแห ่ ง

ประเทศไทย	 จะซ่อมปรับปรุงเส้นทาง 

ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก 

อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 จนถึงสถานี

กาญจนบุรี	จ.กาญจนบุรี	(เส้นทางสาย 

น�้าตก)	เป็นการชั่วคราว	ตั้งแต่	1	มิ.ย.

2558	-	31	ก.ค.	2558	โดยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของโครงการปรบัปรงุทางรถไฟท่ัวประเทศ

ที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ

	 นกสองตวัโบยบินออกจากอนุสาวรย์ีประชาธปิไตย	

ในยามเช้าของวันหน่ึง	 ขณะท่ีการร่างรัฐธรรมนูญ	 ฉบับท่ี 

นายบวรศักดิ์	อุวรรณโณ	เป็นประธานคณะกรรมาธิการยก

ร่างรฐัธรรมนูญ	ก�าลงัเดนิหน้าไปตามโรดแมปของคณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ต่อมาภายหลังร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ชื่อภาพ  : โบยบิน

ภาพโดย 	 :	 เสกสรร	โรจนเมธากุล	 	

หนังสือพิมพ์	 :	 โพสต์ทูเดย์

ตีพิมพ์  : 5	ส.ค.	58
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	 เ จ ้ าหน ้ า ท่ี ส า ร วั ต รทหาร 

เข้ารวบตัวนายสิรวิชญ์	 เสรีธิวัฒน์	 หรือ 

จ่านิว	แกนน�ากลุม่นกัศกึษาประชาธปิไตย

ศกึษา	บรเิวณสถานีรถไฟบ้านโป่ง	จงัหวัด

ราชบุรี	 เพื่อขัดขวางการจัดกิจกรรม 

น่ังรถไฟไปส่องแสงหากลโกง	 อุทยาน 

ราชภกัดิ	์ซึง่จะเดนิทางด้วยรถไฟ	ขบวนท่ี 

255	 ธนบุรี	 -	 หลังสวน	 ท่ีสถานีรถไฟ

บางกอกน้อย	 ไปลงท่ีสถานีรถไฟสวนสน 

ประดิพทัธ์	จากน้ันจะเดินทางต่อไปท่ีอทุยาน 

ราชภกัด์ิ	 โดยกิจกรรมดงักล่าวต้องยตุลิง 

ภายหลังจากเจ้าหน้าท่ีตัดโบก้ีรถไฟ 

ขบวนท่ีกลุม่จดักิจกรรมอยูแ่ละเข้าเชญิตวั 

ลงจากโบก้ีรถไฟเพื่อท�าการเจรจา	 โดย

ในระหว่างเจรจาน้ันได้มปีระชาชนไม่พอใจ

กลุม่ท่ีจดักิจกรรม	มารวมตวัด่าทออยูบ่รเิวณ

หน้าห้องเจรจาก่อนเจ้าหน้าท่ีจะน�าตวันักจดั 

กิจกรรมขึน้รถบัสออกจากบรเิวณดังกล่าว

ชื่อภาพ  :	 รวบจ่า	(นิว)	

ภาพโดย 	 :	 วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 8	ธ.ค.	58

ชื่อภาพ  :	 ระเบิดราชประสงค์	

ภาพโดย 	 :	 ธนารักษ์	คุณทน

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 31	ธ.ค.	58

	 สภาพความ เสี ยหายและ

ร่างผู้เสียชีวิต	 บริเวณศาลพระพรหม 

เอราวัณ	 แยกราชประสงค์	 หลังจาก 

เหตุวางระเบิด	 เม่ือวันท่ี	 17	 สิงหาคม 

2558	 โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ 

มีผู้เสียชีวิตท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 

รวมท้ังสิ้น	 20	 ราย	 ได้รับบาดเจ็บ

ประมาณ	130	ราย	
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	 ชาวนาผู้เดือดร้อนจากภยัแล้ง 

จาก	 3	 ต�าบล	 ประกอบด้วย	 ต.ท่างิ้ว	

ต.หูกวาง	และ	ต.อ่างทอง	อ.บรรพตพสิยั	

จ.นครสวรรค์	 ต่างระดมเครื่องสูบน�้า

จ�านวนกว่า	 70	 เครื่อง	 เร่งสูบน�้าจาก

แม่น�้าปิงเข้าพื้นท่ีการเพาะปลูกหลัง

จากข้าวในนาเริ่มแห้งตาย	 ในขณะท่ี

รัฐบาลก�าหนดให้วันน้ีเป็นวันแรกที่จะ

งดจ่ายน�า้เพือ่ท�าการเกษตรทัว่ประเทศ	

เพื่อเร่งส่งน�้าเข้าสู ่ระบบการผลิตน�้า

ประปา	ล่าสุด	ชาวนาเตรียมเข้าเจรจา

กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อยืดเวลาสูบน�้าออกไป

อีก	 5	 วัน	 ที่	 ต.ท่างิ้ว	 อ.บรรพตพิสัย	

จ.นครสวรรค์
ชื่อภาพ  :	 หยุดไม่อยู่	

ภาพโดย 	 :	 ชนัตถ์	กตัญญู

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 31	ธ.ค.	58

ชื่อภาพ  :	 ด่านลิง	

ภาพโดย 	 :	 พัฒนพงษ์	หิรัญอาจ

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 31	ธ.ค.	58

	 ฝูงลิ งแสมท่ีอาศัยอยู ่บน 

เขาแหลมปู่เจ้า	 ในพื้นท่ีกองทัพเรือ 

อ.สัต หีบ	 จ .ชลบุรี 	 จ� านวนมาก 

ลงจากเขาแหลมปู่เจ้าพร้อมปิดถนน

เพื่อขออาหารจากรถยนต์ท่ีว่ิงผ่าน

ไปมา	 เนื่องจากลิงแสมบริเวณน้ีมี

แนวโน ้มจะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ	 ท�าให้อาหารและน�้าไม่เพียง

พอต่อความต้องการของประชากรลิง	 

จนบางช่วงเวลาก็พากันลงมาจากเขา

เพื่อหาอาหารตามบ้านพักข้าราชการ	

และหน่วยงานราชการในเขตพื้นท่ี

กองทัพเรือ
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	 ชาวบ้านในหมูบ้่านจดัสรรศกัด์ิ

ทิพย์	ต.ทับมา	อ.เมือง	จ.ระยอง	เร่งมือ

ขนย้ายสิง่ของเครือ่งใช้ท่ีจ�าเป็นออกจาก

บ้านพร้อมสนัุขท่ีเลีย้งไว้	ภายหลงัระดับน�า้ 

ในคลองทับมาเพิม่สูงจนล้นตลิง่และไหล

เข้าท่วมบ้านเรอืนประชาชน	ท�าให้บางจดุ 

มีระดับน�้าสูงถึง	1.5	เมตร

ชื่อภาพ  :	 หนีน�้า

ภาพโดย 	 :	 ภัทรพงศ์	ฉัตรภัทรศิลป์

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 18	ส.ค.	58

	 สาวๆ	 สวมรองเท้าส้นสูง	 ร่วมกิจกรรมว่ิงส้นสูง 

การกุศลนิตยสาร	 CLEO	 Lady	 Runner	 ท่ีลานหน้าห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์	 โดยเป็นการว่ิงมาราธอนระยะทาง 

3	กิโลเมตร	และแข่งว่ิงบนรองเท้าส้นสงูเพือ่ระดมเงนิไปบรจิาค

แก่เด็กในโรงเรียนทุรกันดาร

ชื่อภาพ  :	 Lady	Runner

ภาพโดย 	 :	 จิราพร	คูหากาญจน์

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 16	ส.ค.	58
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	 นั ก ศึ ก ษ า ท่ี เ ข ้ า ร ่ ว ม ใ น

กิจกรรมเชิ งสัญลักษณ ์	 “ เลือกตั้ ง 

ท่ีถูก	 ลัก”	 ซ่ึงจัดขึ้นโดยกลุ่มพลเมือง 

โต้กลับเพื่อร�าลึกโอกาสครบรอบ	 1	 ปี 

การเลือกตัง้	2	กุมภาพนัธ์	2557	ตะโกนใส่

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจนอกเครือ่งแบบท่ีพยายาม 

เข้ามาจับกุม	ณ	บริเวณลานหน้าหอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ชื่อภาพ  :	 ลักเลือกตั้ง

ภาพโดย 	 :	 ปฏิภัทร	จันทร์ทอง

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 16	ก.พ.	58

ชื่อภาพ  :	 หิ้วปีก

ภาพโดย 	 :	 พรพรหม	สาตราภัย

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 31	ธ.ค.	58

	 เจ้าหน้าท่ีช่วยกันประคองตัว 

นางเจียง	ซู	เหลี่ยง	อายุ	39	ปี	ผู้ต้องหา 

ชาวจีน	 ไปปฐมพยาบาล	 เน่ืองจากมี

อาการเป็นลมหมดสติ	 ระหว่างการรอ 

ท�าแผนประกอบค�ารับสารภาพ	 หลัง

แอบฉกเพชร	 6	 กะรัต	 มูลค ่ากว ่า 

10 	 ล ้ านบาท	 ไปจากงานแสดง 

บางกอกเจมส์	แอนด์	จวิเวลลี	่แฟร์	ครัง้ท่ี	

56	ที่	อาคารชาเลนเจอร์	เมืองทองธานี 

ต.บางพูด	 อ.ปากเกร็ด	 จ.นนทบุรี	 โดย 

นางเจียงรับสารภาพว่า	 ได้กลืนเพชร 

ลงท้องเหตเุกิดเมือ่วันท่ี	10	กันยายน	2558 

โดยภายหลังถูกจับกุมตัว	 เจ้าหน้าท่ี

ได ้ให ้ยาถ ่ายเพื่อน�าเพชรของกลาง

ออกมาจากร ่างกาย	 แต ่ไม ่ส�า เร็จ 

จนเวลาล่วงเลยมา	 3	 วัน	 และในท่ีสุด

ทีมแพทย์	 รพ.ต�ารวจ	 ใช้คีมพิเศษของ

แพทย์คีบออกมาจากล�าไส้ใหญ่ในช่วง

เช้าวันที่	13	กันยายน	2558	ก่อนน�าตัว 

มาท�าแผนในช่วงเย็นของวันเดียวกัน
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ชื่อภาพ  :	 ชนยับ

ภาพโดย 	 :	 ปฏิภัทร	จันทร์ทอง

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 31	ธ.ค.	58

	 อุบัติเหตุรถพ่วง	 6	 ล้อบรรทุก 

ปูนซีเมนต์	ทะเบียน	71	-	3321	สระบุรี 

เบรกแตกพุ ่งเข้าชนรถแท็กซี่ทะเบียน	

ทษ	 259	 กรุ ง เทพมหานคร	 ท่ี มี 

นายประยงค ์ 	 นาชูศรี 	 เป ็น ผู ้ ขั บ	 

ก่อนจะถูกบีบอัดเข้าไปอยู ่ใต้ท้องรถ

โดยสารประจ�าทางสาย	 107	 ส่งผลให้ 

นายประยงค์คนขับแท็กซ่ีได้รับบาดเจ็บ	

บรเิวณแยกพหลโยธนิขาออกมุ่งหน้าแยก

เกษตร	ด้านหน้าตึกช้าง

ชื่อภาพ  :	 ขอความเป็นธรรม

ภาพโดย 	 :	 ธวัชชัย	เข็มก�าเนิด

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 10	ธ.ค.	58

	 น า ย ภุ ช ง ค ์ 	 นุ ต ร า ว ง ศ ์ 

อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้

ซึ่งท่ีประชุมกรรมการ	 กกต.	 มีมติให ้

เ ลิ กจ ้ า งและ ให ้พ ้ นจากต� า แหน ่ ง 

เน่ืองจากสอบตกการประเมินผลและ 

ถูกตั้งกรรมการสอบได้เดินทางมายัง 

บริเวณจัดงานวันต่อต ้านคอร ์รัปชัน

สากล	 และประกาศเจตนารมณ์ต ่อ

ต้านการทุจริต	 อาคาร	 B	 ศูนย์ราชการ 

เฉ ลิมพระเ กียรติ 	 ถนนแจ ้ ง วัฒนะ	

เพื่อพบกับนายกรัฐมนตรี เ น่ืองจาก 

เ ห็ น ว ่ า ต น เ อ ง ถู ก เ ลิ ก จ ้ า ง อ ย ่ า ง 

ไม่เป็นธรรม
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ชื่อภาพ  :	 ลงอาญา

ภาพโดย 	 :	 สมชาย	ภูมิลาด

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 31	ธ.ค.	58

	 นายชนม์สวัสด์ิ	 อัศวเหม	

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

(อบจ.)	 สมุทรปราการ	 จ�าเลยท่ี	 1	 

เดินทางมาฟังค�าพิพากษาศาลฎีกา	 

ในความผิดคดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาล	(ส.ท.)	นครสมทุรปราการ	

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2542	 หลังจากเล่ือน

ฟังอ่านฎีกามาแล้ว	 5	 หน	 โดยศาล

ฎีกาพิพากษาจ�าคุก	 1	 ปี	 6	 เดือน 

โดยไม่รอลงอาญา	 ท่ีศาลจังหวัด

สมุทรปราการ

ชื่อภาพ  :	 รอวันโบยบิน

ภาพโดย 	 :	 ธิติ	วรรณมณฑา

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 7	มิ.ย.	58

	 น ก พิ ร า บ ยื น เ ก า ะ นิ่ ง 

อยู่เชิงสะพาน	 อ.อู่ทอง	 จ.สุพรรณบุร ี

เสมือนหยุดพักเพื่อรอจังหวะท่ีจะ

บินต ่อไป	 ในขณะท่ีสถานการณ ์

ทางการเมืองก�าลังอยู ่ ในช ่วงร ่าง 

รัฐธรรมนูญ	 โดยคณะกรรมาธิการ 

ยกร่างรัฐธรรมนูญ	 (กมธ.)	 ก่อนท่ี 

ร่างดังกล่าวจะไม่ผ่านความเห็นชอบ

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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	 เจ ้ าหน ้ า ท่ี 	 กทม .และ

หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข ้อง	 น�าก�าลัง

รื้อถอนร้านค้าย ่านสะพานเหล็ก 

และฝั่งตลาดสะพานหัน	 ก่อนเริ่ม 

ตัดไฟฟ้าตลาดสะพานเหล็ก	 20	

จนถึงสะพานเหล็ก	10	พร้อมปิดทาง

เข้า-ออกบางจุด	เพื่อความปลอดภัย

ของผู้ค้า	 เพื่อแก้ปัญหาการสร้าง

แผงค้ารุกล�้าคลอง	 ก่อนท่ีจะด�าเนิน

การปรับปรุงภูมิทัศน์	 เพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ

ชื่อภาพ  :	 ปิดต�านานสะพานเหล็ก

ภาพโดย 	 :	 อภิชาต	จินากุล

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 28	ต.ค.	58

ชื่อภาพ  :	 เหลือแต่เถ้า

ภาพโดย 	 :	 อภิชาต	จินากุล

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 7	ธ.ค.	58

	 ชาวบ้านต่างทยอยกันเข้าไป 

เก็บข้าวของท่ีหลงเหลืออยู่ออกจาก 

กองเถ้าถ่าน	 หลังจากเหตุไฟไหม้

บ้านเรือนประชาชนภายในซอยโปโล	

7	 ถนนวิทยุ	 แขวงและเขตลุมพินี	

สงบลง	 โดยมีบ ้านเรือนประชาชน 

เสียหายประมาณ	 30	 หลังคาเรือน 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเช่า
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ชื่อภาพ  :	 เข่าอ่อน

ภาพโดย 	 :	 ภวัต	เล่าไพศาลทักษิณ

หนังสือพิมพ์	 :	 บางกอกโพสต์

ตีพิมพ์  : 1	พ.ค.	58

	 นักข่าวและบรรดาญาติข 

องผู้เสยีชวิีต	ในเหตกุารณ์ความรนุแรง 

ทางการเมืองเดือนเมษายน	 2553	

ประคองรบันางธดิา	ถาวรเศรษฐ	แกนน�า 

นปช.	 ซ่ึงก�าลังเสียหลักล้มตกบันได 

ระหว่างยนืให้สมัภาษณ์	ภายหลงัศาลอาญา 

กรงุเทพใต้	อ่านค�าสัง่ไต่สวนชนัสตูรพลกิศพ 

กรณกีารถึงแก่ความตายของนายฮิโรยกิู 

มูราโมโต้	นายวสันต์	ภู่ทอง	และนาย

ทศชัย	เมฆงามฟ้า	ระหว่างการชุมนุม 

ท่ีบริ เวณถนนราชด�าเนินเมื่อวันท่ี	 

10	เมษายน	2553	โดยศาลพิเคราะห์

พยานหลักฐานท้ังสองฝ่ายแล้ว	 จึงมี 

ค�าสั่งว่าผู้ตายท้ัง	 3	 ถึงแก่ความตาย 

โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงมือกระท�า

และไม่อาจทราบได้ว่ากระสุนปืนท่ี

ยิงถูกผู้ตายที่	1	ที่	2	ที่	3	มีแนววิถี

กระสุนปืนมาจากทิศทางใด	 โดยมี 

เจ้าหน้าท่ีทูตญีปุ่่น	ทนายความ	หมอเหวง	

คุณธิดา	 และญาติผู ้เสียชีวิตมาฟัง 

ค�าสัง่ศาล	ท่ีหน้าศาลอาญากรงุเทพใต้

	 ถนนเลยีบคลองระพพัีฒน์	

ฝ่ังซ้าย	หนองแค-หนองเสอื	ทรดุตวั 

ลงเกือบท้ังถนน	 ยาวประมาณ	

300	เมตร	ลึกประมาณ	4-5	เมตร	

สาเหตุคาดว่าเกิดจากน�้าในคลอง

ระพีพัฒน ์แห ้งขอด	 ส ่งผลให ้ 

การสัญจรของประชาชนใช้ไม่ได้	

เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2558

ชื่อภาพ  :	 ภัยแล้ง

ภาพโดย 	 :	 อดิศร	ฉาบสูงเนิน

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 5	ก.ค.	58
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	 พล.อ.ดาว์พงษ์	รตันสวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

ก�าลังนั่งเล ่นรถบังคับกับนักเรียน

ระหว่างตรวจเยี่ยมการท�ากิจกรรม	

ตามนโยบาย	 “ลดเวลาเรียนเพิ่ม 

ความรู้”	หลัง	14.00	น.	จนถึงเวลา

เลกิเรยีน	ณ	โรงเรยีนอนุบาลปทุมธานี	

อ . เมือง	 จ .ปทุมธานี 	 เมื่ อ วัน ท่ี	 

2	พฤศจิกายน	2558

ชื่อภาพ  :	 เล่นด้วยคน

ภาพโดย 	 :	 วัชรชัย	คล้ายพงษ์

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 3	พ.ย.	58

ชื่อภาพ  :	 ฝ่าดงจอก

ภาพโดย 	 :	 วริษฐา	ภักดี

หนังสือพิมพ์	 :	 ลานนาโพสต์

ตีพิมพ์  : 9-15	ม.ค.	58

	 ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวรายหน่ึง	

ขับเรือหางยาวฝ่าผืนจอกหูหนูท่ีหนาทึบ	

เข้ายึดครองผืนน�้าในเขื่อนก่ิวลม	 พืชน�้า

ชนิดนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	 จนเขา 

ไม่สามารถยังชีพอยู่กับการท่องเท่ียว 

ก่ิวลมได้อกี	ในขณะท่ีความช่วยเหลือจาก								

ภาครัฐเดินทางมาอย่างเชื่องช้า
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ชื่อภาพ  :	 อย่าทิ้งกัน

ภาพโดย 	 :	 ฐานิส	สุดโต

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 15	ก.ค.	58

	 เจ้าหน้าท่ีของสถานรบัเลีย้ง 

เด็กบ้านครูน้อยเข้าสวมกอดพร้อม 

ร้องไห้	 ขณะท่ีนางนวลน้อย	 ทิมกุล	

หรือครูน้อย	 เดินผ่าน	 หลังจากท่ี 

ครูน้อยได้ประกาศเตรียมปิดสถาน

เลีย้งเด็กยากจนบ้านครนู้อย	เน่ืองจาก

รับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

	 เศษชิ้นส่วนต่างๆ	กระจัด 

กระจายไปท่ัวแยกราชประสงค์	 

หลงัคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครือ่ง

จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

จ�านวนมาก	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม

ชื่อภาพ  :	 ฝันร้ายที่ราชประสงค์

ภาพโดย 	 :	 อดิศร	ฉาบสูงเนิน

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 18	ส.ค.	58
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	 ซิโก้”	เกียรติศักดิ์	เสนาเมือง 

(ขวา)	 หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชาย 

ทีมชาติไทย	 และฉัตรชัย	 บุตรพรหม 

นายประตูตัวส�ารอง	 ว่ิงลงมาดีใจ

ในสนาม	 หลั งตี เสมออิ รั ก 	 2 -2 

ในครึง่หลงัของการแข่งขนัฟตุบอลโลก

รอบคัดเลือก	ระหว่างทีมชาติไทย	กับ	 

ทีมชาตอิริกั	เมือ่วันท่ี	8	กันยายน	2558	

ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ชื่อภาพ  :	 ตีเสมอ

ภาพโดย 	 :	 ชาลินี	ถิระศุภะ

หนังสือพิมพ์	 :	 คมชัดลึก

ตีพิมพ์  : 9	ก.ย.	58

	 อาเดม	 คาราดัก	 ผู้ต้องหา 

คดีระเบิดราชประสงค์	 ถูกเจ้าหน้าท่ี 

ควบคุมตัวอย่างแน่นหนา	 เพื่อไป 

ท� าแผนประกอบค� า รั บสารภาพ	

บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม	ใกล้กับ 

สถานีรถไฟหัวล� า โพง	 เมื่ อ วัน ท่ี	 

26	กันยายน	2558

ชื่อภาพ  :	 สายตามือระเบิด

ภาพโดย 	 :	 ฐานิส	สุดโต

หนังสือพิมพ์	 :	 เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  : 27	ก.ย.	58



143

ชื่อภาพ  :	 ป่วนกรุง

ภาพโดย 	 :	 อดิศร	ฉาบสูงเนิน

หนังสือพิมพ์	 :	 เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  : 2	เม.ย.	58

	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหน่วยอโีอดี 

ได ้ เข ้ าตรวจสอบและเ ก็บกู ้ วัต ถุ 

คล ้ ายระ เ บิด	 ผูกติ ด เสา ไฟฟ ้ า 

ซอยพัฒนาการ	 65	 โดยพบเป็นเพียง 

ม ้ วนกระดาษเปล ่ า สีน�้ าตาลติด 

แผงวงจรคาดว ่ า เป ็นการสร ้ า ง

สถานการณ์จากบุคคลท่ีไม ่หวังดี 

ท่ี ซอยพัฒนาการ	 65	 เมื่ อ วัน ท่ี 

1	เมษายน	2558

	 นายกรัฐมนตรี	พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา	 ก�าลังถือมีดอีโต้ร ่วมกับ 

นักแสดง	 ระหว่างการสาธิตการแสดง 

“กระตั้วแทงเสือ”	 สร้างรอยยิ้มให้กับ

เจ้าหน้าท่ีและทีมงานท่ีบริเวณหน้าตึก

บัญชาการ	 1	 ท�าเนียบรัฐบาล	 เมื่อวันที่	

22	ธันวาคม	2558

ชื่อภาพ  :	 จอมยุทธ์-จอมฟัน

ภาพโดย 	 :	 วรวิทย์	พุ่มพวง

หนังสือพิมพ์	 :	 เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  : 23	ส.ค.	58
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	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี	 ทดลองขับตุ ๊กตุ ๊ก 

พานางสาวอนิพรณ์	 เฉลิมบูรณะวงศ	์ 

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์	2015	นั่งวนรอบ 

หน้าตึกไทยคู ่ฟ ้า	 ท�าเนียบรัฐบาล 

เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2558

ชื่อภาพ  :	 ตู่ซิ่งไทยแลนด์

ภาพโดย 	 :	 วรวิทย์	พุ่มพวง

หนังสือพิมพ์	 :	 เดอะเนชั่น

ตีพิมพ์  : 30	ธ.ค.	58

	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี	 ทลลองขับตุ ๊กตุ ๊กพา 

นางสาวอนิพรณ ์	 เฉลิมบูรณะวงศ ์	 

มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์	 2015	 น่ังวนรอบ 

หน้าตกึไทยคู่ฟ้า	ท�าเนียบรฐับาล	เมือ่วันท่ี	 

29	ธันวาคม	2558

ชื่อภาพ  :	 หลบหน่อยพระเอกมา

ภาพโดย 	 :	 วรวิทย์	พุ่มพวง

หนังสือพิมพ์	 :	 กรุงเทพธุรกิจ

ตีพิมพ์  : 30	ธ.ค.	58
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

ประจ�าปี 2558
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ข้อเท็จจริงของข่าว

 ปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นปัญหา

คาราคาซังหมักหมมมานาน โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ 

เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก มีปริมาณขยะมากท่ีสุด

เฉลี่ยวันละ 360 ตัน และปริมาณขยะรวม 25 อ�าเภอ วันละกว่า 

1,700 ตนั แต่การจดัเก็บขยะและสถานท่ีท้ิงขยะมปัีญหาส่งกลิน่

เหม็นสร้างมลพิษมาตลอด เนื่องจากผู้รับผิดชอบขาดการเอาใจ

ใส่ และผูร่้วมด�าเนินการบ่อขยะบางรายมอีทิธพิลท่ีชาวบ้านเกรง

กลัวไม่กล้าร้องเรียน

 บ่อขยะบนดอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ก็เป็นอีกบ่อ

ขยะหนึ่งท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านท่ีอาศัยอยู ่ใน 

หมู่บ้านโฮ่งนอก หมู่ 10 ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากการ

ท่ีนายทุนเจ้าของโฉนดท่ีดินบนดอย ใช้พื้นท่ีดังกล่าวท�าบ่อขยะ

ส่งผลให้เกิดมลพิษทั้งกลิ่นและน�้าเน่าเสียจากขยะ

	 เมื่อ	2	ปีที่ผ่านมา	มีการร้องเรียนเรื่องบ่อขยะดังกล่าว	

จนอธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ	เข้าไปตรวจสอบและมกีารปิดบ่อ

ขยะดังกล่าว	 เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษท้ังกลิ่นและน�้าเสียจาก

ขยะ	แต่ต่อมาได้มกีารแอบเปิดบ่อขยะดงักล่าวอกี	โดยแฝงไปกับ

เทศบาลต�าบลแม่แรม	ใช้เป็นที่พักขยะของเทศบาลต�าบลแม่ริม	

และ	 ต.แม่แรม	 มีนายทุนแฝงตัวเข้ามาขุดดินและท�าบ่อขยะ

ควบคู่กันไปอกีท้ังมกีารรบัขยะสารพษิมาก�าจดัในพืน้ท่ีด้วยและมี

การประกาศห้ามบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าพืน้ท่ีก่อนได้รบัอนุญาต	

ชาวบ้านในพื้นท่ีเกรงกลัวอิทธิพลของผู ้ ท่ีเข้ามาท�าบ่อขยะ 

จึงไม่มีใครกล้าแจ้งเจ้าหน้าที่

	 จ�านวนขยะท่ีถูกน�ามากองทับถมกันเป็นกองสงูบนดอย	

เวลาฝนตกก็จะมีน�้าชะขยะเน่าเหม็นจากบ่อขยะมาลงในบ่อน�้า

ตีแผ่ “บ่อขยะแม่ริม”

กระตุ้นทุกฝ่ายตื่นตัว

แก้ปัญหาได้ส�าเร็จ

ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กินน�า้ใช้ของชาวบ้าน	ท�าให้ขยะมกีลิน่แรงขึน้และเป็นสถานท่ี

ท่ีมแีมลงวันชกุชมุ	ท้ังกลิน่ขยะเน่าเหมน็และแมลงวันกระจาย

เข้าสู่หมู่บ้าน	จนชาวบ้านทนไม่ไหวแจ้ง	ผกก.สภ.แม่ริม	และ

เจ้าหน้าท่ีนิติกรเทศบาลต�าบลแม่ริมเข้าไปตรวจสอบ	 ผู้ดูแล

บ่อขยะรบัปากว่าจะหยดุน�าขยะต่างถ่ินมาท้ิงอกี	และเทศบาล

ต�าบลแม่ริมก็ไม่อนุญาตให้น�าขยะจากต่างถิ่นเข้ามา

	 ต่อมาคล้อยหลังกลุ่มนายทุนบ่อขยะก็ยังคงด�าเนิน

การขุดดินและท�าบ่อขยะอีก	 จนชาวบ้านท่ีได้รับความเดือด

ร้อนทนไม่ไหว	 แต่ไม่กล้าแสดงตัวออกมาร้องเรียนเน่ืองจาก

เกรงอิทธิพลมืด	 จึงได้ร้องเรียนให้ผู้สื่อข่าว	 น.ส.พ.ไทยรัฐ	

เข้าไปตรวจ

	 ผูส้ือ่ข่าว	น.ส.พ.ไทยรฐั	เข้าไปตรวจสอบพบว่า	พืน้ท่ี

ดังกล่าวมีการขุดดินมาขายนานแล้วจนเป็นหลุมลึก	 และมี

การน�าขยะเข้ามาท้ิง	มรีถบรรทุกเข้าพืน้ท่ีในตอนเช้ามดื	และ

ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นท่ีตลอดท้ังวัน	 ชาวบ้านคน

ไหนโวยวาย	จะถูกคนงานเข้าไปข่มขูทุ่กรปูแบบ	นอกจากนีย้งั

พบว่า	บริเวณบนดอยที่ท�าบ่อขยะ	ในอดีตถือว่าเป็นที่อากาศ

บริสุทธิ์มากของ	 จ.เชียงใหม่	 และนักท่องเท่ียวต่างประเทศ

ต่างชื่นชมว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีอากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์

แลนด์	 จึงมีผู้คนเข้าไปซ้ือบ้านพักอยู่กันหนาแน่น	 อีกท้ังยัง

มีแหล่งท่องเท่ียวจ�านวนมาก	 รวมท้ังวัดสถานท่ีปฏิบัติธรรม	

การลกัลอบท�าบ่อขยะดังกล่าวเท่ากับเป็นการท�าลายธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมอย่างเห็นได้ชดั	อกีท้ังสร้างมลพษิท้ังกลิน่และ

น�้าเน่าเสียลงพื้นดิน
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วิธีิการนำาเสนอข่าว

	 น.ส.พ.ไทยรฐั	ได้น�าเสนอข่าวตแีผ่การลกัลอบท�าบ่อ

ขยะและขุดดินบนดอยพ้ืนท่ีอากาศบริสุทธิ์ของ	 จ.เชียงใหม	่

จนก่อให้เกิดมลพิษส่งกลิ่นเหม็น	น�้าเน่าเสียไหลซึมลงบ่อน�้า

บริโภคของชาวบ้าน	 และก่อให้เกิดแหล่งก�าเนิดแมลงวัน

มากมายพร้อมท้ังน�าเสนอข่าวเพยีงฉบับเดียว	ชีใ้ห้เห็นถึงการ

ละเลยเอาใจใส่ต่อปัญหาการก�าจดัขยะของเทศบาลท่ีน�าขยะ

มาทิ้งแบบฝังกลบ โดยไม่สนใจปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	สร้าง

ความเดือดร้อนแก่ประชาชนและนักท่องเท่ียว	หลงัจากมกีาร

เสนอข่าว	นายสุริยะ	ประสาทบัณฑิตย์	ผวจ.เชียงใหม่	ไม่นิ่ง

นอนใจ	สั่งการให้นายอ�าเภอแม่ริม	รายงานข้อมูล	พร้อมไป

ร่วมตรวจสอบ	 โดยเบื้องต้นสั่งยุติการน�าขยะมาทิ้ง	 แต่ผ่าน

ไปได้ไม่นาน	 ยังมีการลักลอบขนขยะมาท้ิงในเวลากลางคืน	

และตรวจสอบต้นสายปลายเหตุยังพบว่าอีก	6	เทศบาลก็น�า

ขยะมาทิ้งไว้ที่นี่ด้วย

	 ต่อมา	พล.ต.ต.พงษ์สักก์	เชื้อสมบูรณ์	รอง	ผบช.ภ.

5	ที่ดูแลด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและ

พบว่า	หากมีการปิดบ่อขยะทันทีจะเกิดวิกฤติ	ส่งผลกระทบ

กับเทศบาลต่างๆ	 รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร	 จึงขออะลุ้มอล่วย

ให้ทิ้งขยะไปก่อน	จนกว่าจะหาพื้นที่ทิ้งขยะแห่งใหม่

	 หลายเดอืนท่ี	น.ส.พ.ไทยรฐั	เสนอข่าวสะท้อนปัญหา

บ่อขยะสร้างมลพิษและสร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้าน	แต่

หน่วยงานของรฐัยงัไม่มมีาตรการท่ีจดัการอย่างเด็ดขาด	กลบั

มีรายงานว่าบ่อขยะนี้อยู่มายาวนานร่วม	20	ปี	โดยไม่สนใจ

กับปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น

 การเสนอข่าวของ น.ส.พ.ไทยรัฐ ส่งผลให้ชาวบ้าน

และชาวต่างประเทศท่ีไปซือ้บ้านพกัอาศยัใกล้เคียงท่ีร้องเรยีน

ก็ถูกข่มขูต่ลอด กล้ารวมตวักันออกมาร้องเรยีนและเรยีกร้อง

ให้มีการแก้ไขปัญหาบ่อขยะสร้างมลพิษอย่างจริงจังต่อทาง

จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนวทางสร้าง

ที่พักขยะและโรงก�าจัดขยะ

	 จนในท่ีสุดผวจ.เชียงใหม่	 ต้องเรียกเทศบาลท่ี

เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหา	ฉีดน�้ายาอีเอ็ม	สกัดกลิ่น	แต่ก็ไม่

สามารถแก้ปัญหาได้	ยิ่งช่วงฤดูฝน	กลิ่นขยะสร้างปัญหาให้

แก่ชาวบ้านทั้งกลางวัน	กลางคืน	แม้ทางอ�าเภอแม่ริม	ได้หา 

วิธีแก้ไขท้ังระยะส้ัน	 และระยะยาว	 โดยการฝังกลบขยะ

และฉีดน�้ายาดับกลิ่น	 แต่ก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู	่ นอกจากนี้ยัง

พบว่า	มีโรงก�าจัดขยะที่สร้างด้วยเงินถึง	500	ล้านบาท	ใน

พื้นที่เทศบาลต�าบลป่าป้อง	ระยะหลังไม่ได้ใช้	เนื่องจากช่วง

หลังมีการน�าขยะไปทิ้งที่บ่อดินหลายแห่ง	ที่มีผลประโยชน์ของ

เจ้าของบ่อดนิกับเทศบาลแต่ละแห่ง	จงึให้มกีารปรบัปรงุและท�า

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องการก�าจัดขยะ

 เมื่อ น.ส.พ.ไทยรัฐ น�าเสนอข่าวสะท้อนให้เห็นถึงการ

แก้ไขปัญหาท่ียงัแก้ปัญหาขยะส่งกลิน่เหมน็ไม่ได้ ผวจ.เชยีงใหม่ 

จึงได้เรียกนายกเทศมนตรีเทศบาลของ อ.แม่ริม ทั้ง 11 แห่ง 

และ 3 อบต. มาร่วมประชมุ น�าเสนอแผนแก้ปัญหาขยะท้ังระบบ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ

บ้านใครบ้านมนั มกีารจดัประมลูจ้างบรษิทัก�าจดัขยะไปท้ิงนอก

พื้นที่ รวมถึงการแบ่งโซนก�าจัดขยะ 4 โซน ของ จ.เชียงใหม่

	 ประจวบเหมาะกับการที่	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา 

นายกรัฐนตรี	 ไปตรวจราชการท่ี	 จ.เชียงใหม่	 เมื่อเดือน	

กรกฎาคม	2558	ทางเทศบาลได้ระดมฉดีน�า้ยาดับกลิน่กองขยะ 

ท�าให้ไม่มีกลิ่นขยะรบกวนชาวบ้าน	 แต่นายกรัฐมนตรีก็ได้ 

สั่งการให้แก้ไขปัญหาขยะอย่างบูรณาการร่วมกัน	กระทั่ง ผวจ.

เชยีงใหม คนใหม่ ่ได้เข้ามาตดิตามปัญหานีอ้ย่างใกล้ชดิ พร้อม

ท้ังให้ด�าเนินการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามโรดแมปของ คสช. 

มีการแบ่งโซนก�าจัดขยะ จ.เชียงใหม่ เป็น 3 โซน มีการสร้าง 

โรงพักขยะแบบถาวรเพื่อแยกขยะและป้องกันกลิ่นเหม็น จนน�า

ไปสู่ขั้นตอนการแก้ปัญหาขยะร่วมกันเป็นรูปธรรม

คุณค่าของข่าว

	 การน�าเสนอข่าวของ	 น.ส.พ.ไทยรัฐ	 ส่งผลให้เกิด 

โรงพักขยะแบบถาวรในพื้นที่เทศบาลต�าบลแม่ริม	และเทศบาล

ต�าบลแม่แรมท่ีอยู่ใกล้กัน	 มีระบบป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน	

และมีการเสนอของบประมาณด�าเนินการจัดสร้างโรงพักขยะ	

สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง

	 มีผลท�าให้	 อบจ.เชียงใหม่	 และบริษัทเอกชนร่วมมือ

กันน�าปัญหาโรงงานก�าจดัขยะมลูฝอยมลูค่า	466	ล้านบาท	ของ	

อบจ.เชียงใหม่	ที่บ้านป่าตึงน้อย	หมู่	1	ต.ป่าป้อง	อ.ดอยสะเก็ด	

จ.เชยีงใหม่	ซึง่มกีารบรหิารจดัการไม่ดีพอถูกจนชาวบ้านต่อต้าน	

ต้องปิด-เปิดไปถึง	3	ครัง้	หยบิยกมาแก้ไขให้ด�าเนนิการต่อ	และ

ท�าความเข้าใจกับชาวบ้านให้เข้าใจถึงปัญหาการก�าจัดขยะ

	 การเสนอข่าวของ	 น.ส.พ.ไทยรัฐ	 ส่งผลกระตุ้นให ้

ผู้รบัผิดชอบในจงัหวัดเชยีงใหม่	น�าเรือ่งเข้าสูก่ารบูรณาการแก้ไข

ปัญหาการแก้ปัญหาขยะมลูฝอยใน	จ.เชยีงใหม่	สมัฤทธ์ิผลเป็น

รูปธรรมช่วยฟื้นฟูแหล่งอากาศบริสุทธิ์กลับมาอีกครั้ง
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ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข้อเท็จจริงของข่าว

 “คลองแม่ข่า” ซึ่งชาวเชียงใหม่ ถือเป็นสายน�้า

ศกัด์ิสทิธิ ์หน่ึงใน “ชยัมงคลเมอืง 7 ประการ” ในการสร้างเมอืง

เชียงใหม่	 ที่	 “พญามังราย”	 ยึดถือก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่	

เมื่อ	 720	 ปีที่แล้ว	 โดยคลองแห่งนี้เป็นคลองรับน�้าใสไหลเย็น

มาจากดอยสุเทพ	พาดผ่านเข้าสู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่	ลงไป

หล่อเลีย้งชาวเมอืงเชยีงใหม่ได้ใช้ด่ืมบรโิภคมานานหลายร้อยปี

 แต่น่าอนาถใจท่ี “คลองแม่ข่า” ล�าคลองสายส�าคัญแห่งน้ี 

ถูกปล่อยปละละเลยจนประสบกับภาวะน�้าเน่าเสียอย่างหนัก 

หรอืท่ีเรยีกว่า “ตายสนทิ” มากว่า 40 ปี โดยยงัไม่มทีีท่าว่า หน่วย

งานราชการระดับจังหวัด หรือระดับท้องถ่ินจะเป็นเจ้าภาพ 

แก้ปัญหาน�้าเน่าเสีย “คลองแม่ข่า” ให้สดใสเหมือนในอดีตได้

อย่างเป็นรูปธรรม

	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีภาครฐัขาดความ

จรงิใจในการแก้ปัญหาสภาพคลองแม่ข่า	ท�าแบบลบูหน้าปะจมกู 

มโีครงการเก่ียวกับคลองแม่ข่าเข้ามา	มุง่แต่จะรมุท้ึงงบประมาณ 

แต่แก้ไขกันไม่ได้จนถึงปัจจุบัน

	 ขณะเดียวกันประชาชนและชุมชนท่ีอาศัยอยู่ตามริม

คลองแม่ข่า	ต่างขาดจติส�านึกท้ิงขยะต่างๆ	และปล่อยน�า้เสยีลง

ในคลองแม่ข่า	รวมท้ังน�า้เสยีจากท่อระบบน�า้ในเมอืงเชยีงใหม่ก็

ถูกปล่อยลงคลองแม่ข่าโดยไม่มกีารบ�าบัดก่อน	สภาพคลองแม่

ข่าจงึเตม็ไปด้วยขยะและน�า้เน่าเสยี	กลายเป็นคลองมลพษิของ

เมืองเชียงใหม่	เมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก

 น.ส.พ.ไทยรัฐ เห็นถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของ

คลองแม่ข่า หากปล่อยท้ิงไว้ยิ่งนานวันไม่รีบแก้ไขจะยิ่งท�าให้

เน่าเหม็นหนัก จึงส่งทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุต่างๆ ที่

ท�าลายคลองแม่ข่า และการเอาใจใส่แก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ พบว่าไม่มีการเอาใจใส่อย่างจริงจัง และปล่อยให้

คลองแม่ข่าเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ

 จึงรวบรวมข้อมูลเพื่อตีแผ่สะท้อนปัญหาให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบได้ตื่นตัวมาแก้ไขฟื้นฟูคลองแม่ข่าอย่างจริงจัง

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 น.ส.พ.ไทยรัฐ	 ส่งทีมข่าวลงพื้นท่ีตรวจสอบต้นเหตุ

และแหล่งปล่อยน�้าเสียลงคลองแม่ข่า	 จนพบว่ามีการบุกรุกล�้า

รมิคลองแม่ข่าสร้างบ้านอยูอ่าศยัและปล่อยน�า้เสยีลงแม่น�า้	เป็น

ปัญหาหน่ึงท่ีท�าให้คลองแม่ข่าเน่า	 จึงได้ตรวจสอบด�าเนินการ

กับผู้บุกรุกริมคลองแม่ข่าจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 เพื่อเปิด

ประเด็นข่าว

	 ทางด้านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 เม่ือทราบว่าทีมข่าว 

น.ส.พ.ไทยรัฐ	 สนใจปัญหาคลองแม่ข่าเน่า	 และเตรียมเปิด

ประเด็นข่าว	จงึได้ตืน่ตวัออกมาแก้ปัญหาการบุกรกุคลองแม่ข่า

	 วันท่ี	18	มนีาคม	2558	นายชนะ	แพ่งพบูิลย์	รอง	ผวจ. 

เชียงใหม่	 น�าเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่	 พร้อมด้วย 

เจ้าหน้าท่ี	กอ.รมน.	จ.เชยีงใหม่	เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครเชยีงใหม่	

และนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 น�าป้ายประกาศไปติด

ที่บ้านนายอุดม	คุณารัตน์	 เลขที่	57	ซอย	15	หมู่บ้านร่มเย็น	

ถนนป่าตัน	ต.ป่าตัน	อ.เมืองเชียงใหม่	ซึ่งบุกรุกที่ดินสาธารณะ

ริมคลองแม่ข่า	พื้นที่	 20	ตารางวา	และสร้างบ้าน	 5	หลังให้ 

คนเช่า	 โดยให้ออกภายใน	 30	 วัน	 ทางเจ้าของบ้านรับปฏิบัติ

ตามแต่โดยดี

	 พร้อมกันนี	้รอง	ผวจ.เชยีงใหม่	ยงัตรวจพบว่าหมูบ้่าน

จัดสรรขนาดใหญ่มีบ้านกว่า	 100	 หลังคาเรือน	 บริเวณท้าย

หมู่บ้านมีการปล่อยน�้าเสียลงสู่คลองแม่ข่า	ท�าให้เกิดน�้าสกปรก	

จึงจัดประชุมผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน	 ให้ท�าการบ�าบัดน�้าเสียก่อน

ปล่อยลงสู่คลองแม่ข่า
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 น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้เริ่มเสนอข่าวการจัดการสั่งรื้อถอน

บ้านเรือนท่ีรุกล�้าริมคลองแม่ข่า และการปล่อยน�้าเสียลงคลอง

เพียงฉบับเดียว และเสนอข่าวตีแผ่ข้อมูลปัญหาน�้าในคลองแม่

ข่าเน่า ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของหน่วยงานต่างๆ และ 

ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ออกมาร่วมมือกันแก้ปัญหา

	 การเสนอข่าวของ	น.ส.พ.ไทยรฐั	ตแีผ่ให้เห็นถึงการบุกรกุ

ออกโฉนดปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล�้าลงไปในคลองแม่ข่า 

ท�าให้คลองท่ีเคยกว้างขวางคับแคบลง	 ส่งผลให้เส้นทางน�้าไหล

เปลี่ยนแปลงไปด้วย

	 นอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือน	โรงแรม	หอพัก	สถาน

ประกอบการ	โรงพยาบาล	โรงงาน	ตลาดสด	ในเส้นทางน�้าไหล

ผ่านทั้ง	22	ชุมชน	ระยะทาง	1	กิลโลเมตร	ต่อท่อระบายน�้าที่

ยังไม่ได้รับการบ�าบัดลงไปในคลองมากมาย	 ท�าให้น�้าเน่าเสีย	

เปลี่ยนจากน�้าที่เคยใสเป็นด�าปี๋	แถมหมักหมมเข้ามากๆ	ยังเกิด

กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้ง!

	 นอกจากน้ียังน�าเสนอให้ทราบว่า	 เคยมีการทุ ่ม 

งบประมาณมหาศาลแก้ไขปัญหาน้ี	 โดยสร้างอุโมงค์น�้าขนาด

ใหญ่ไว้ด้านใต้คลองแม่ข่า	เพือ่ส่งน�า้เสยีไปยงัสถานีบ�าบัดท่ีสร้าง

ขึ้นก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น�้าปิงก็ตาม	แต่การใช้หลักวิชาการมาก

เกินไปโดยไม่รับรู้ปัญหาท่ีแท้จริง	 ท�าให้เวลาต่อมาอุโมงค์แห่งน้ี

เกิดอุดตัน	ส่วนสถานีบ�าบัดน�้าก็ใช้ไม่ได้	ภายหลังการเสนอข่าว

ของน.ส.พ.ไทยรฐั	ตดิต่อกันไม่ก่ีวัน	ท�าให้หน่วยงานต่างๆ	ตืน่ตวั

ออกมารว่มกบัทางจงัหวดัในการบรูณาการทัง้ภาครัฐและเอกชน

ในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า	 ท�าให้	 ผวจ.เชียงใหม่	 ประกาศ

เป็นนโยบายกอบกู้ฟื้นฟู	“คืนน�้าใสให้คลองแม่ข่า”

	 รองเลขาธิการ	 กอ.รมน.	 ให้ความส�าคัญลงไปร่วม

ประชมุกบัทางจังหวดั	สัง่ให้ทหารด�าเนินการกบัผูบ้กุรุกริมคลอง

แม่ข่า	ให้รื้อถอนตามกฎหมาย	รวมทั้งจัดหาน�้ามาเป็นต้นน�้าใน

คลองเพื่อไล่น�้าเสีย

	 ผอ.โครงการชลประทานเชยีงใหม่	รบัด�าเนนิการผันน�า้

จากคลองชลประทานมาไล่น�า้เสยีในคลองแม่ข่า	และแก้ไขให้เป็น

รปูธรรมหาต้นน�า้	ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

จ.เชียงใหม่	 ออกมารับผิดชอบเรื่องการขุดลอกคลองและปรับ 

ภูมิทัศน์

	 เทศบาลนครเชียงใหม่และ	 อบต.ในพื้นที่	 ก็ออกมา 

กวดขันให้ตลาดสด	 โรงแรม	 โรงงาน	 และหมู่บ้านต่างๆ	 

ท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยน�้าลงคลองแม่ข่า

	 ด้าน	ดร.วสันต์	จอมภักดี	อดีตรองคณบดี	คณะวิศว 

กรรมศาสตร์	มช.	ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์

แม่ปิงและสิง่แวดล้อม	นายวัลลพ	นามวงศ์พรหม	ประธานฝ่าย 

วัฒนธรรมประเพณี	 สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่	 พร้อมด้วย 

ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน	ท่ีเฝ้าตดิตามปัญหาน้ีมาโดยตลอด	ออก

มาเคล่ือนไหวเรียกร้องให้ชาวเชียงใหม่ตื่นตัวมีจิตส�านึกกลับ

มาเห็นความส�าคัญของคลองโบราณสายนี้	 ร่วมกับหน่วยงาน

ราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!

	 นอกจากน้ีชุมชนท่ีอยู ่ตามคลองแม่ข ่า	 ตื่นตัว 

เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูคลองแม่ข่า	 ด้วยการไม่ปล่อยน�้าเสีย	

ไม่ท้ิงขยะ	 ท�าให้คลองสะอาดขึ้น	 และร่วมมือตามแผนระยะ

ยาวที่ทางจังหวัดก�าหนดขึ้นกอบกู้ฟื้นฟูคลองแม่ข่า

ผลของการนำาเสนอข่าว

 น.ส.พ.ไทยรัฐ น�าเสนอข่าวน้ีเพียงฉบับเดียวอย่าง

ต่อเนื่อง จุดประกายให้หน่วยงานต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่และ 

ชาวเชยีงใหม่ เกิดการตืน่ตวัร่วมมอืร่วมใจอนุรกัษ์ “คลองแม่ข่า” 

อย่างกว้างขวาง	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเส้นทางท่ีคลอง

โบราณนีไ้หลผ่าน	ก็ตัง้กฎเกณฑ์ขึน้มาขานรบั	จดักิจกรรมด้าน

สิง่แวดล้อม	การเก็บขยะ	และการป้องกันไม่ให้มนี�า้เสยีไหลลง

คลองอีกต่อไป

 รวมท้ังมีผลเป็นรปูธรรมชดัเจนคือ ผวจ.เชยีงใหม่ จดั

ประชมุคณะกรรมการพฒันาและแก้ไขปัญหาพร้อมผู้เก่ียวข้อง 

ผลกัดันออกมาเป็นแผนแก้ปัญหา 12 ปี ระยะเร่งด่วน	ระยะสัน้ 

ระยะกลาง	 และระยะยาว	 ไม่ว่าใครเข้ามารับหน้าท่ีน้ีก็

สามารถใช้แผนนีเ้ป็นโมเดลแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ท้ังระบบท�าให้  

“คลองแม่ข่า” ได้รับการกอบกู้ฟื้นฟู กลับมาสดใสอย่างยั่งยืน

อีกครั้ง
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ข้อเท็จจริงของข่าว

	 “แม่น�้าท ่าจีน”	 เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ี 

หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพ้ืนท่ีภาคกลาง	 เป็นแม่น�้าสายส�าคัญท่ี

แยกตัวมาจากแม่น�้าเจ้าพระยา	 ไหลผ่านหลายจังหวัดตั้งแต่	

จ.ชัยนาท	สุพรรณบุรี	นครปฐม	เรื่อยมาก่อนไหลออกสู่ทะเล

อ่าวไทยที่จ.สมุทรสาคร

	 คุณประโยชน์ของแม่น�้าสายน้ีนอกจากใช้อุปโภค

บริโภค	 และเป็นแหล่งน�้าดิบท่ีใช้ผลิตน�้าประปาท่ีส�าคัญแล้ว	

ยังเป็นแม่น�้าสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร

 แต่ในช่วงปลายปี 2557 คาบเก่ียวต้นปี 2558  

เกษตกรชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ผูป้ระกอบการฟาร์มเลีย้งปลา

ต่างๆ ในพืน้ท่ี อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร และ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม ต่างประสบฝันร้ายอย่างคาดไม่ถึง เม่ือน�้าเค็ม

ไหลเอ่อทะลักเข้าแม่น�้าท่าจีน ซึ่งนับเป็นวิกฤติรุนแรงท่ีสุดใน

รอบ 30 ปี

	 เรือกสวน	ไร่	นา	พืชผลทางการเกษตร	อาทิ	ฝรั่ง	

มะม่วง	ชมพู	่ท่ีอยูร่ะหว่างออกดอกผล	และรอเก็บเก่ียวส่งขาย	

ในเน้ือท่ีหลายหมืน่ไร่ได้รบัความเสยีหายหนกั	และบ่อเลีย้งปลา

ต่างๆ	ได้รับความเสียหายปลาลอยตายเป็นเบือ

	 โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้	 พืชเศรษฐกิจส่งออกท่ีท�า 

รายได้เป็นอันดับต้นๆ	 ของประเทศได้รับความเสียหาย

มากมายเน่ืองจากสูบน�้าจากแม่น�้าท่าจีนมารดต้นกล้วยไม	้

ท�าให้ใบเหลืองแห้งเฉาตายและไม่ออกดอก

	 สาเหตุมาจากค่าความเค็มของน�้าทะเลท่ีไหลเข้า

แม่น�้าท่าจีนเจือจางเกินค่ามาตรฐานจากปกติ	 700-800	 อีซี	 

ท่ีพอใช้น�า้รดต้นไม้ได้	แต่ค่าความเค็มในแม่น�า้ท่าจนีกลบัทะลุ

สูงถึง	8,000	อีซี

	 ขณะท่ีน�้าทะเลหนุนขึ้นเร็วกว่าปกติ	 ซึ่งทุกปีน�้าเค็ม

จะหนุนเข้ามาในแม่น�้าท่าจีน	ประมาณเดือนกุมภาพันธ์	หรือ

เดือนมีนาคม	 เป็นเหตุให้เกษตรกรตั้งตัวไม่ทัน	 ประกอบ

“นำ้าเค็มทะลักแม่นำ้าท่าจีน”

สื่อกระตุ้นหน่วยงานรัฐแก้พ้นวิกฤติ

ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กับภาวะภัยแล้งน�้าเหนือเขื่อนมีปริมาณน้อย	 จึงไม่มีน�้าลงมา 

ระบายไล่น�้าเค็มให้เจือจางลงได้

	 กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนได้รวมตัวกัน

หาทางแก้ปัญหาเบื้องต้น	 เข้าร้องเรียนผู้สื่อข่าว	น.ส.พ.ไทยรัฐ

ประจ�า	จ.นครปฐม	ไปตรวจสอบสภาพความเสยีหาย	และเสนอ

ข่าวสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องได้เร่งหาทางแก้ไขความเดือดร้อนโดยเร็ว

วิธีการนำาเสนอข่าว

 ทีมข่าว น.ส.พ.ไทยรัฐ ลงพื้นท่ีส�ารวจความเสียหาย 

และการรวมตัวแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นกันเองของเกษตรกร 

อ.สามพราน จ.นครปฐม และ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

โดยนัดประชุมร่วมกันกว่า	200	คน	ที่ปากคลองจินดา	แม่น�้า

นครชัยศร	ี (ท่าจีน)	 หมู่	 1	 ต.บางช้าง	 อ.สามพราน	 เพื่อหา

แนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้เริ่มเสนอข่าววันที่ 5 มกราคม 2558 

รายงานการรวมตัวเกษตรกรเจ้าของสวนต่างๆ 2 จังหวัดเพื่อ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการร่วมกันบริจาคเงิน 2 ล้านบาท  

จดัซือ้ทรายกว่า 300 คันรถบรรทุก หรอืประมาณ 3,000 คิว และ 

ช่วยกันกรอกทรายใส่ถุงบ๊ิกแบ๊กน�าไปปิดก้ันคลองจินดา  

ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม ล�าคลองที่เชื่อมต่อจาก

แม่น�้าท่าจีน พื้นท่ีติดต่อ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ 

อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อสกัดกั้นไม่ให้น�้าเค็มไหลทะลัก

เข้ามาในพื้นที่การเกษตร	ก่อนที่อาชีพเกษตกรจะล่มสลาย

 พร้อมท้ังร ้องเรียนไปยังกรมชลประทาน ผ่าน

น.ส.พ.ไทยรัฐ ให้ช่วยเร่งระบายน�้าจากเข่ือนมาไล่น�้าเค็ม 

ให้เจือจาง	ซึ่งจะพอประทังให้พืชไร่	พืชสวนอยู่ได้

	 ภายหลงัจาก	น.ส.พ.ไทยรฐั	ได้น�าเสนอเรือ่งราวความ

เดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และเสนอข่าวเพียงฉบับเดียว 
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ท�าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่ายตืน่ตวัรบีเข้าไปตรวจสอบปัญหา

	 ผวจ.นครปฐม	น�าหัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	

ชลประทานจังหวัด	 เกษตรจังหวัด	 และเจ้าหน้าท่ีกรมเจ้าท่า 

ลงเรือตรวจสอบสภาพแม่น�้าท่าจีน	 และคลองจินดา	พร้อมทั้ง 

ท�าหนังสือแจ้งไปยังกรมชลประทาน	 ส่ังให้เขื่อนเจ้าพระยา

ปล่อยน�้าเพิ่มมาในพื้นท่ีเพื่อผลักดันน�้าเค็มและช่วยเกษตรกร

ในพื้นที่เพาะปลูก

	 นอกจากหน่วยงานในจังหวัดแล้ว	ทางอ�าเภอ	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 อบต.	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีต่างๆ

รวมท้ังทหารจากกรมการสัตว์ทหารบก	และทหารกองพนัทหาร

ช่าง	ได้จดัส่งก�าลงัเจ้าหน้าท่ีพร้อมน�าอปุกรณ์เครือ่งมอื	รถเครน

ขนาดใหญ่	รถบรรทุก	และเรือขนาดใหญ่มาช่วยเหลือชาวบ้าน

ในการจดัวางกระสอบทรายบ๊ิกแบ๊กไปปิดก้ันคลองจนิดา	พร้อม

กับติดตั้งเครื่องสูบน�้าสูบน�้าเค็มออก

	 รองอธิบดีกรมชลประทานติดตามข่าวอย่างต่อเน่ือง	

ก็น�าทีมลงพื้นที่ร่วมกับ	 ผวจ.นครปฐม	 และ	 ผวจ.สมุทรสาคร 

พร้อมท้ังส่งเจ้าหน้าท่ีมาร่วมกับผู้น�าชุมชนและเกษตรกร	

ก�าหนดจุดวางแผนป้องกันและวางถุงบ๊ิกแบ๊กท้ิงในคลองจินดา

เพื่อปิดกั้นน�้าเค็ม

	 ขณะเดียวกันได้ประสานไปยังเขื่อน	 2	 แห่ง	 ได้แก	่

เขือ่นเจ้าพระยา	จ.ชยันาท	และเขือ่นวชริาลงกรณ	จ.กาญจนบุรี

ให้เร่งปล่อยน�้าจืดมาดันน�้าในแม่น�้าท่าจีนไล่น�้าเค็มในคลอง

จินดา	และคลองด�าเนินสะดวกออกสู่ทะเล

	 จากความร่วมแรงร่วมใจกัน	 ท�าให้กลุ่มชาวสวนและ

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ	 ผู้น�าท้องถ่ิน	 รวมตัวจัดตั้ง“ศูนย์

ป้องกันภัยน�้าเค็มนครปฐม-สมุทรสาคร”ขึ้น	 คอยควบคุมดูแล

เพื่อให้เกษตรกรรับบัตรคิวขอรับการแจกจ่ายน�า้ใช้รดน�้าต้นไม้

และใช้ในครัวเรือน

	 โดยมีทหารและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ	 ระดม

รถน�้าน�าน�้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรและชาวบ้านใกล้

เคียงท่ีเดือดร้อน	 ระหว่างการผันน�้ามาผลักดันน�้าเค็มออก

จากแม่น�้าท่าจีน	จนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขและ

คลี่คลายลงในที่สุด

	 ชาวสวนและเกษตรกรท้ัง	 ใน	 อ.สามพราน	

จ.นครปฐม	และ	อ.กระทุ่มแบน	จ.สมุทรสาคร	ส่งตัวแทนมา

ขอบคุณ	น.ส.พ.ไทยรฐั	ท่ีช่วยน�าเสนอข่าววิกฤตนิ�า้เค็มทะลกั

แม่น�้าท่าจีน	 อย่างต่อเนื่อง	 จนท�าให้หน่วยงานของรัฐตื่นตัว

เข้ามาช่วยเหลอืชาวสวนและเกษตรกร	ช่วยให้พืน้ท่ีเพาะปลกู

กว่า	2	หมื่นไร่	รอดพ้นความเสียหายหลายร้อยล้านบาท

ผลของการเสนอข่าว

 จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและการเสนอข่าวอย่าง

ต่อเนื่องของ น.ส.พ.ไทยรัฐ ท�าให้เห็นถึงการตื่นตัวและความ

สามัคคีปรองดองของชาวบ้าน 2 จังหวัด ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน 

ไม ่แบ ่งสี เสื้อ ท ่ามกลางสถานการณ์การเมืองท่ีผู ้คน 

แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย โดยร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา

เอาชนะวิกฤติทางธรรมชาติไว้ได้

 ส่งผลให้หน่วยงานในแต่ละจงัหวัดท่ีได้รบัผลกระทบ 

ตื่นตัวออกมาร่วมเผชิญเหตุเร่งแก้ไขปัญหาในสถานการณ์

วิกฤติฉุกเฉิน เพื่อเอาชนะภัยธรรมชาติให้กับเกษตรกร

ชาวสวนจนประสบผลส�าเร็จ และวางแผนแก้ปัญหาอย่าง

ยั่งยืน

 นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดสรร 

งบประมาณมาสร้างประตูระบายน�้าคลองจินดา เพื่อป้องกัน

ไม่ให้น�า้เค็มทะลกัเข้ามาในแม่น�า้ท่าจนีอกี ระหว่างท่ีการสร้าง

เขื่อนกั้นน�้าเค็มอย่างถาวร ของกรมชลประทานจะสร้างเสร็จ
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เปิดโปงขบวนการปล้นแผ่นดิน

อุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต

ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข้อเท็จจริงของข่าว

	 การบุกรุกอุทยานแห ่งชาติสิรินาถ	 (ในยาง)	

จ.ภเูก็ต	เพือ่ออกเอกสารสทิธหิรอืโฉนดทับซ้อนพืน้ท่ีอทุยานฯ 

เป็นปัญหาสะสมมายาวนานนับทศวรรษ	 ไม่มีใครกล้าแตะ	

เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลจากกลุ่มนายทุน	นักการเมืองและ

ข้าราชการ	ที่ร่วมมือกันฮุบแผ่นดินสมบัติชาติ

 “ทีมข่าว น.ส.พ.ไทยรัฐ”	 ได้เกาะติดและน�าเสนอ

ข่าวการบุกรุกอุทยานฯ	 สิรินาถ	 มาอย่างต่อเนื่องและพบว่า 

การบุกรุกอุทยานฯ	 สิรินาถ	 มีกลุ ่มนักธุรกิจนายทุนท้ัง 

ชาวไทยและต่างชาติ	 นักการเมืองระดับชาติ	 นักการเมือง 

ท้องถ่ินและข้าราชการตัง้แต่ระดบัสงูลงมาจนถึงระดับปฏบัิติ

ในหลายหน่วยงาน	 อาทิ	 กรมท่ีดิน	 กรมอุทยานแห่งชาติฯ	

เป็นต้น	เข้าไปเก่ียวข้องด้วยการน�าใบแจ้งการครอบครองท่ีดิน	 

(สค.1)	มีทั้ง	“สค.1	บิน	–	บวม”	มาสวมสิทธิ์	เพื่อน�าไปสู่การ

ออกโฉนดท่ีดินทับซ้อนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาลวก

และป่าเขาเมืองและอุทยานแห่งชาติสิรินาถ	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	

จ�านวน	715	แปลง	เนื้อที่	3,953-0-12.02	ไร่	เพื่อซื้อขายกัน

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	โดยเฉพาะท่ีดนิท�าเลทองตดิภเูขา

ติดชายหาดซื้อขายกันอยู่ไร่ละ	20-30	ล้านบาท

	 ในจ�านวน	 715	 แปลง	 จากการตรวจสอบ	 พบว่า 

มีการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 266	 แปลง	

เนื้อที่	1,683-3-33.95	ไร่	ชอบด้วยกฎหมาย	93	แปลง	เนื้อที่	 

136-0-27.64	 ไร่	 ยังไม่ชี้ชัดว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

130	แปลงเนือ้ท่ี	480-3-34.12	ไร่	รอข้อมลูเพิม่เตมิ	216	แปลง 

เน้ือท่ี	 1,125-3-3.93	 ไร่	 รัฐใช้ประโยชน์	 10	 แปลง	 เน้ือท่ี	

526-2-12.37	ไร่

	 การบุกรกุอทุยานฯ	สรินิาถ	ถือว่าเป็นเรือ่งใหญ่ท่ีส่ง

ผลกระทบต่อสมบัติชาติและสิ่งแวดล้อม	ทั้งที่ดิน	ภูเขาและ

ทะเล	 รวมถึงก่อให้เกิดความคลางแคลงใจและค�าถามจาก

สังคมว่าท�าไมจึงมีการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินของรัฐได้โดย

ง่ายและมีการซ้ือขายท่ีดินของรัฐท่ีถูกครอบครองอย่างไม่ถูก

ต้อง	โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปด�าเนินการทางกฎหมายอย่าง

เด็ดขาด	 ท่ีส�าคัญข้าราชการท่ีได้ชื่อว่าข้าแผ่นดินท�าไมจึงไปมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 ปัญหาการบุกรกุท่ีเกิดขึน้ในอทุยานฯ	สรินิาถ	“ทีมข่าว 

น.ส.พ.ไทยรฐั”	ได้ท�าการสมัภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	อธบิดีกรม

อทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่าและพนัธุ์พชื	ผอ.ส�านักอทุยานแห่งชาต	ิ

อธิบดีกรมที่ดิน	หัวหน้าอุทยานฯ	สิรินาถ	อดีตหัวหน้าอุทยานฯ 

สรินิาถ	เจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดิน	ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด	จากนัน้น�าเสนอ

ขึ้นเป็นข่าวหน้า	1	น.ส.พ.ไทยรัฐ	ฉบับวันที่	29	มกราคม	2558	

โดยกรมอุทยานฯ	 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอดีต	 

5	 หัวหน้าอุทยานฯ	 สิรินาถ	 ข้อหาปล่อยให้มีการออกเอกสาร

สิทธิในอุทยานฯ	จนตกไปอยู่ในมือของกลุ่มนายทุน

	 หลงัมีการน�าเสนอข่าวแล้ว	กรมอทุยานฯ	ได้มกีารเรยีก 

ประชุมคณะท�างานตรวจสอบเอกสารสิทธิและปราบปรามการ

บุกรกุยดึถือครอบครองท่ีดินในเขตอทุยานฯ	สรินิาถ	ในเวลาต่อมา 

เน่ืองจากการท�างานตรวจสอบการบุกรุกและเอกสารสิทธิ 

ท่ีผ่านมาค่อนข้างล่าช้า	 โดยพุ่งเป้าไปท่ีกรมท่ีดิน	 ไม่ยอมให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบ	 ก่อนท่ีกรมท่ีดินจะโต้กลับด้วย 

ข้อเท็จจริงอีกด้านหน่ึงท�าให้เห็นว่าการท�างานของหน่วยงาน

ภาครัฐในเรื่องเดียวกันไม่มีความเป็นเอกภาพ

	 การน�าเสนอข่าวต่อเน่ืองของ	“น.ส.พ.ไทยรฐั”	ได้ส่งผล

ให้เกิดปฏกิิรยิาอย่างกว้างขวาง	กรมอทุยานฯ	ได้เดินทางลงพืน้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดิน	 จ.ภูเก็ต	 

รวมท้ังตรวจสอบความคืบหน้าการบุกรุกอุทยานฯ	 สิรินาถ	 

เพิ่มเติม	 และได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	 จนผู้ว่าฯ	 

ต้องเข้ามาเป็นกรรมการกลางจัดเวทีให้กรมอุทยานฯ	 และ 

กรมที่ดิน	มาประชุมเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกอุทยานฯ	สิรินาถ
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	 ขณะเดยีวกัน	“น.ส.พ.ไทยรฐั”	ได้สมัภาษณ์	พ.ต.ท.ประวุธ 

วงศ์สีนิล	 ผบ.ส�านักคดีคุ ้มครองผู ้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	(ดีเอสไอ)	กระทรวงยตุธิรรม	เพือ่ตดิตาม

ความคืบหน้าในส่วนคดีการบุกรุกอุทยานฯ	 สิรินาถ	 ท่ีดีเอสไอ 

รับเป็นคดีพิเศษ	 เพ่ือให้การน�าเสนอข่าวน้ีเป็นไปอย่างรอบด้าน	

รวมทั้งฝ่ายนายทุนที่บุกรุก	แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ

	 การท�างานของฝ่ายต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องด�าเนินไปอย่าง

เข้มข้น	จนกระทั่ง	“น.ส.พ.ไทยรัฐ”	ฉบับวันที่	7	กันยายน	2558	

น�าเสนอข่าวหน้า	1	ศาลฎกีาได้มคี�าพพิากษาถึงท่ีสดุตดัสนิให้นาง

สวรรยา	ศิริพงษ์	ที่บุกรุกอุทยานฯ	สิรินาถ	2	แปลง	เนื้อที่กว่า	12	

ไร่พร้อมสิง่ปลกูสร้างมลูค่ากว่าพนัล้านบาทแพ้คด	ีโดยมีการฟ้อง

แพ่งและเข้ารื้อถอนตามมา	 และคดีน้ีถือเป็นคดีประวัติศาสตร์

เพราะเป็นคดีแรกของอุทยานฯ	สิรินาถ

	 พร้อมกันน้ี	กรมอทุยานฯ	ในฐานะหน่วยงานรบัผดิชอบ 

ได้เดนิหน้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับกรมสอบสวนคดีพเิศษ	(ดเีอสไอ) 

เพิ่มเติมอีก	 48	 แปลง	 เน้ือท่ี	 305-3-34	 ไร่	 ของบริษัทเดอะ

อันดามัน	ไวท์บีช	หรือบริษัท	เดอะอันดามัน	ไพรเวท	บีช	จ�ากัด	

15	 แปลง	 บริษัท	 เซนทรัล	 แอนด์	 ซิตี้	 ดิเวลลอปเม้นท์และ 

ชื่อนิติบุคคลอื่น	33	แปลง	เพื่อน�าไปสู่การเพิกถอนโฉนด

	 ต่อมา	 “น.ส.พ.ไทยรัฐ”	 ฉบับวันท่ี	 5	 ตุลาคม	 2558	 

น�าเสนอข่าวหน้า	 1	 ผลการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง	 

5	อดตีหัวหน้าอทุยานฯ	สรินิาถ	ข้อหาปล่อยให้มกีารออกเอกสาร

สทิธิในอทุยานฯ	จนตกไปอยูใ่นมอืของกลุม่นายทุน	พบว่า	“มมีลู”	

จนน�าไปสูก่ารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอดตีหัวหน้า

อุทยานฯ	สิรินาถ	ทั้ง	5	คนในเวลาต่อมา

	 จากนั้น	 “น.ส.พ.ไทยรัฐ”	 ได้น�าเสนอข่าวหน้า	 1	 เป็น	

“ข่าวเดี่ยว”	ฉบับวันที่	17	ธันวาคม	2558	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

(ดีเอสไอ)	 กระทรวงยุติธรรม	 ชี้มูลความผิดการบุกรุกอุทยานฯ	 

สิรินาถ	 2	 ราย	 มูลค่ารวมกันประมาณ	 2,490	 ล้านบาท	 

จากท้ังหมด	7	รายท่ีรบัไว้เป็นคดีพเิศษ	คือ	1.	แปลงของนางชมชนก 

สธุมัมา	และนายสรุชยั	เหล่าสายเชือ้	2	แปลง	เน้ือท่ีเกือบ	100	ไร่	

2.	แปลงของนายอนุภพ	เวชวนิชสนอง	1	แปลง	เนื้อที่	7	ไร่เศษ 

พบว่ามีความผิดชัดเจนท้ังการออกโฉนดปลอม	 โฉนดบิน 

แถมยังไปออกโฉนดในทะเล	 ท่ีส�าคัญมีเจ้าหน้าท่ีรัฐท้ังกรม 

อุทยานฯ	 กรมท่ีดินเข้าไปเก่ียวข้องกับการออกโฉนดโดยมิ

ชอบ	 ท้ังนี้ในส่วนของนายทุนเอกชนส่งอัยการสั่งฟ้อง	 ขณะ

ที่เจ้าหน้าที่รัฐส่ง	ป.ป.ช.	และ	ป.ป.ท.	ด�าเนินคดี

	 การน�าเสนอข่าวเพือ่เปิดโปงขบวนการปล้นแผ่นดิน

อทุยานฯ	สรินิาถ	จ.ภเูก็ต	นับเป็นการด�าเนนิการทวงคืนแผ่นดนิ 

ของรฐั	ในปี	2558	ท่ีมคีวามคืบหน้าอย่างเป็นรปูธรรม	แม้จะยงั 

ไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดก็ตาม

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

 1. เปิดโปงขบวนการปล้นแผ่นดินอุทยานฯ สิรินาถ 

จ.ภเูก็ต	ซึง่เกิดจากผลของการน�าเสนอข่าวอย่างเกาะตดิและ

ต่อเนื่อง	ทั้งๆ	ที่ไม่ใช่เรื่องง่าย	เนื่องจากแม้แต่การขอดูและ

ตรวจสอบหลกัฐาน	การขอสมัภาษณ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังกรมท่ีดนิ	กรมอทุยานฯ	และฝ่ายต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องน้ันเป็น

ไปอย่างล�าบาก	เพราะเก่ียวข้องกับคดีความและผลประโยชน์

จากการบุกรุกอุทยานฯ

 2. เปิดโปงรายชื่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบุกรุกท้ัง

นายทุน และข้าราชการและหยุดย้ังขบวนการปล้นแผ่นดิน 

อุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต เพื่อน�าพื้นที่ของรัฐไปออกโฉนดได้

ส�าเร็จ	โดยไม่มีการบุกรุกพื้นที่ใหม่

	 3.	มีการด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งกรมอุทยานฯ	

กรมท่ีดนิ	ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับการออกเอกสารสิทธิโ์ดยมชิอบ	

ตลอดจนนายทุนที่เกี่ยวข้องเป็นผลส�าเร็จ

 4. สามารถยึดพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกได้เพิ่มขึ้นและ

สามารถรักษาพื้นท่ีอุทยานฯ ท่ีเป็นสมบัติของชาติและ

ประชาชนไม่ให้ตกไปอยูใ่นมอืของนายทุนและกลุม่ข้าราชการ

ที่ฉ้อฉลได้ส�าเร็จ

	 5.	ส�าคัญท่ีสดุ	การน�าเสนอข่าวของ	“น.ส.พ.ไทยรฐั”	

ได้สร้างความตืน่ตวัให้กับข้าราชการท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับการ

ออกเอกสารสิทธิ ไม่ให้มีการออกเอกสารสิทธิบนที่ดินของรัฐ

ได้โดยง่าย
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คุ้ยปม รีสอร์ทรุก ‘ภูทับเบิก’

จุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการ  

แก้ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว

ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข้อเท็จจริงของข่าว

	 ภทัูบเบิกเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุใน	จ.เพชรบรูณ์	มีความสงู 

1,768	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	 ท�าให้มีอากาศเย็น

สบายตลอดท้ังปี	เป็นท่ีตัง้ของหมูบ้่านชาวไทยภเูขาเผ่าม้ง	อยูใ่น

ความดูแลของศนูย์พฒันาสงเคราะห์ชาวเขา	จ.เพชรบูรณ์	สงักัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	

โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	18	มกราคม	2509	ให้กรมป่าไม้

มอบพืน้ท่ีป่าเพือ่ให้กรมประชาสงเคราะห์จดัตัง้นคิมสร้างตนเอง

สงเคราะห์ชาวเขา	พื้นที่ประมาณ	12,000	ไร่	แยกการปกครอง

เป็น	4	หมู่บ้าน	778	ครัวเรือน	ประชากรประมาณ	4,400	คน	

ขึ้นกับ	ต.วังบาล	อ.หล่มเก่า		ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม

	 ในช่วงปี	2552	เป็นต้นมา	ภูทับเบิก	เริ่มมีชื่อเสียงเป็น

แหล่งท่องเที่ยว	UNSEEN	THAILAND	มีนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไป

กางเต็นท์	 สัมผัสอากาศหนาว	 และชมทัศนียภาพจากยอดเขา	

ท่ีมองเห็นพืน้ท่ีราบด้านล่างกว้างใหญ่สดุสายตา	โดยในเบือ้งต้น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทับเบิกร่วมใจ	 รับผิดชอบดูแลพื้นท่ี 

กางเต็นท์และโฮมสเตย์ส�าหรับนักท่องเที่ยว

	 ชือ่เสยีงความสวยงามและอากาศท่ีเยน็สบายของภทัูบ

เบิกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว	จ�านวนนักท่องเที่ยวพากันมาเที่ยว

ชมมากขึน้	ท�าให้กลุม่ชาวบ้านเริม่หันมาปลกูสร้างท่ีพกัให้นกัท่อง

เที่ยวเช่าพัก	ยิ่งมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้น	การสร้างที่พักก็กลาย

เป็นธรุกิจท่ีขยายตวัอย่างรวดเรว็	กระท่ังช่วงปี	2555	เป็นต้นมา	มี

สถานประกอบการท่ีพกั	และร้านอาหารบนภทัูบเบิกนบั	100	แห่ง 

สิ่งปลูกสร้างรวมกันแล้วกว่า	1,000	หลัง	ในพื้นที่ร่วม	300	ไร่	

รอบจุดชมวิวซึ่งสวยท่ีสุดบนภูทับเบิก	 กลายเป็นทัศนะอุจาด	

ท�าลายทัศนียภาพสวยงามที่เคยเป็นมา	

	 ปัญหาเหล่านี้เกิดจากช่องว่างของกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องหลายฉบับ	และมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย

งาน	โดยท่ีผ่านมาไม่มแีผนการบรหิารจดัการพืน้ท่ีอย่างเป็น

เอกภาพ	จึงท�าให้เกิดปัญหาสะสมกันมาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเสนอข่าว

	 กระแสรีสอร ์ทรุกภูทับเบิก	 เริ่มต ้นจากกลุ ่ม 

นักท่องเท่ียวท่ีไม่พอใจความเปลี่ยนแปลงของภูทับเบิก	 

ท่ีเข้าใกล้จุดเสื่อมโทรม	 และโพสต์ความเห็นในสื่อสังคม

ออนไลน์	 “โพสต์ทูเดย์”	 จึงน�าประเด็นน้ีมาตรวจสอบกับ 

ผู้เก่ียวข้องโดยตรงในพื้นท่ีทันที	 และเปิดประเด็น	 “อบต.

ยอมรับภูทับเบิกเริ่มเสื่อม”	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2558	โดย

ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยอมรบัปัญหาดงักล่าว	และ

หลงัจากลงพืน้ท่ีตรวจสอบข้อเท็จจรงิก็พบว่านอกจากรสีอร์ท

ท่ีผุดขึน้มาเป็นจ�านวนมาก	จนเกิดทัศนะอจุาดแล้ว	ภทัูบเบิก 

ยังมีปัญหาอีกหลายด้านท่ีจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งนี้	ประกอบด้วย	การก่อสร้างที่พัก 

ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย	ขยะและน�้าเสียจากที่พักและ 

นักท่องเท่ียวท่ียังไม่มีวิธีการก�าจัดอย่างเหมาะสม	 รวมท้ัง 

ปัญหานายทุนต่างถ่ินเริ่มเข้าซ้ือท่ีดินจากชาวบ้านเพื่อ

ประกอบธุรกิจรีสอร์ท

	 กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์	 เห็นว่าปัญหาของ 

ภูทับเบิกน้ันแตกต่างจากกรณีการทวงคืนผืนป่าเขาใหญ	่

และวังน�้าเขียว	จ.นครราชสีมา	เพราะภูทับเบิกเป็นพื้นที่ซึ่ง

ทางราชการมอบให้ประชาชนไว้เป็นที่ท�ากิน	และโอนความ

รับผิดชอบดูแลไปให้กับกรมประชาสงเคราะห์	 แต่ช่วงเวลา

ท่ีผ่านมาหลายสิบปี	 หน่วยงานรัฐต่างๆ	 กลับไม่มีข้อมูล 
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ผู้ครอบครองเดิมท่ีได้รับการจัดสรรท่ีดินจากรัฐเหลืออยู่เลย	

การด�าเนินการเพ่ือจัดระเบียบ	 รวมท้ังตรวจสอบการบุกรุก

และใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ	จึงท�าได้ยาก	 

ต่างจากกรณีของเขาใหญ่และวังน�้าเขียว	 ซึ่งสามารถตรวจ

สอบเขตพื้นท่ีและผู้ครอบครอง	 รวมท้ังตรวจสอบการออก

เอกสารสิทธิมิชอบได้	 ท่ีประชุมกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์	จงึมคีวามเห็นให้เขยีนบทบรรณาธกิารเรยีกร้องให้ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์	 รวมท้ังกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา	 บูรณาการ 

ร่วมกันเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา	 โดยโพสต์ทูเดย์น�าเสนอ

บทบรรณาธกิารเรือ่ง	“ภทัูบเบิกโมเดล”	ในฉบับวันท่ี	3	ตลุาคม	

2558	หลังเสนอข่าวปัญหาภูทับเบิกมาอย่างต่อเนื่อง	3	วัน

	 หลังจากเปิดประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่ีพักไม่ได้

มาตรฐานบนภทัูบเบิกไปแล้ว	โพสต์ทูเดย์ก็เปิดประเดน็ตามมา

อย่างต่อเน่ือง	ประกอบด้วย	ทุนต่างถ่ินเข้าซือ้ท่ีดิน	เพือ่กระตุน้ให้

หน่วยงานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	เข้ามาแก้ไขปัญหา	ซึง่เพยีงสปัดาห์

เดียวหลงัเสนอข่าวออกไป	ศนูย์ประสานงานป่าไม้	จ.เพชรบูรณ์	

ก็ยอมรับว่า	 กรมป่าไม้สั่งการให้รวบรวมปัญหาภูทับเบิก 

เสนอต่อผู้บริหารของกรมป่าไม้	 และต่อมา	 โพสต์ทูเดย์ก็ได้

สอบถามอธิบดีกรมป่าไม้	 ซึ่งก็ได้ชี้แจงแนวทางการเข้าตรวจ

สอบภูทับเบิก

	 พร้อมกันนี้โพสต์ทูเดย์ได้น�าเสนอประเด็นการตรวจ

สอบความเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ีเกษตรกรรมมาเป็นรีสอร์ท	

โดยเสนอรายงานเรื่อง	 “จากมติ	 ครม.	 2509	 จุดเปลี่ยนไร่

กะหล�่าปลีเป็นรีสอร์ท”	 อธิบายถึงพัฒนาการของการใช้พื้นท่ี

ภูทับเบิกในแต่ละยุคที่ผ่านมา

	 ขณะเดยีวกันกรณกีารก่อสร้างท่ีพกัซึง่ไม่ได้มาตรฐาน	

ก็เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความสนใจ	เพียง	1	สัปดาห์

หลงัเสนอข่าว	นายอ�าเภอหล่มเก่าและหน่วยทหารท่ีรบัผิดชอบ

พืน้ท่ี	อ.หล่มเก่า	ก็เตรยีมประชมุผูป้ระกอบการบนภทัูบเบิกเพือ่

วางแนวทางแก้ปัญหา	

	 ในระหว่างท่ีหน่วยงานต่างๆ	 ก�าลังเตรียมหารือวาง

แนวทางแก้ปัญหา	โพสต์ทูเดย์	ได้พยายามที่จะน�าเสนอประเด็น

ปัญหาอื่นๆ	 ท่ีเกิดขึ้นบนภูทับเบิกอย่างต่อเน่ือง	 โดยน�าเสนอ

ประเดน็การด�าเนนิคดกัีบผู้ประกอบการท่ีบกุรกุพืน้ท่ีป่า	ซึง่อยูใ่น

ขัน้ตอนการอทุธรณ์	โดยฝ่ายจ�าเลยใช้ช่องโหว่ของอ�านาจระหว่าง

หน่วยงานเป็นข้อต่อสู้คดี	และถึงแม้จะอยู่ระหว่างการด�าเนินคดี	

แต่รีสอร์ทเหล่านี้ก็เร่งก่อสร้างปรับปรุงสถานประกอบการ	 ที่พัก

เพิม่เตมิ	เพือ่รองรบันกัท่องเท่ียวท่ีพากันมาเท่ียวชมภทัูบเบิกมากขึน้ๆ	

	 สองสปัดาห์หลงัโพสต์ทูเดย์น�าเสนอข่าวปัญหาภทัูบเบิก	

หน่วยงานต่างๆ	 ก็ได้ก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหา	 ขณะเดียว

กันโพสต์ทูเดย์	ก็พบประเด็นใหม่ว่า	ผู้ประกอบการบางรายได้ให้

ข้อมลูแก่ชาวบ้านว่า	ทางราชการจะห้ามชาวบ้านท�าธรุกิจท่ีพกัให้

กับนักท่องเท่ียว	 เพื่อจะใช้มวลชนกดดันการจัดการปัญหาของ

ภาครัฐ	 ซ่ึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยอมรับว่ามีกระแส

เชน่นี้จริง	และมอบหมายให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นทีด่�าเนนิ

การหารือวางแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับชาวบ้านบนภูทับเบิก

	 ในขณะท่ีกระบวนการแก้ป ัญหาของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง	ท้ังการควบคุมท่ีพกัให้มีระเบียบ	และมมีาตรฐานความ

ปลอดภยั	การตรวจสอบผู้ครอบครองท่ีดนิและการก่อสร้างสถาน

ประกอบการต่างๆ	 ก�าลังเริ่มด�าเนินการ	 โดยนางกอบกาญจน ์

วัฒนวรางกูร	 รมว.ท่องเท่ียวและกีฬา	 เดินทางลงพื้นท่ีตรวจ

สอบปัญหาภูทับเบิก	 และเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเรียกว่า	 

“ภูทับเบิกโมเดล”	ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการควบคุมจ�านวนนักท่อง

เท่ียวท่ีจะขึ้นไปภูทับเบิก	 ขณะท่ี	 พล.อ.สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ไม่เห็นด้วยกับการ

ควบคุมนักท่องเท่ียว	ท่ีประชมุกองบรรณาธกิารโพสต์ทูเดย์เห็นว่า 

แม้หลายหน่วยงานจะตืน่ตวัเข้าไปร่วมแก้ปัญหาภทัูบเบิก	แต่ก็ยงั 

มะงุมมะงาหรา	ต่างทิศต่างแนวทาง	ไม่เป็นเอกภาพ	ซึง่อาจท�าให้ 

การแก้ปัญหาล่าช้า	และอาจไม่ประสบความส�าเรจ็	เพราะในด้าน 

ของผู้ประกอบการนั้น	กลับใช้แนวทางด�าเนินการบุกรุกเขาใหญ่ 

และวังน�า้เขยีวมาเป็นแนวทางต่อสูค้ดี	ท่ีประชมุกองบรรณาธกิาร 

โพสต์ทูเดย์	จงึมคีวามเห็นให้เสนอบทบรรณาธกิารเรือ่ง	“บูรณาการ 

แก้ทับเบิก”	 ในฉบับวันท่ี	 27	 ตุลาคม	 2558	 เพื่อให้มีแนวทาง

ร่วมกันที่ชัดเจน
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	 พร้อมกันน้ีโพสต์ทูเดย์ได้น�าเสนอความเห็นขององค์กร

พฒันาเอกชนด้านสิง่แวดล้อม	เก่ียวกับแนวทางบูรณาการการแก้

ปัญหาร่วมกันระหว่างการท่องเท่ียวและการอนุรกัษ์พืน้ท่ี	โดยน�า

เสนอประเด็น	“ค้านรัฐให้ท้ายเที่ยวทับเบิก”	ในวันที่	28	ตุลาคม	

2558	ต่อกรณี	รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ไม่เห็น

ด้วยกับการควบคุมจ�านวนนักท่องเท่ียว	ซึง่นายศรสีวุรรณ	จรรยา	

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน	 เห็นว่ายิ่งส่งเสริมให้คน

เข้าไปเที่ยวโดยไม่ควบคุมจ�านวน	จะยิ่งท�าให้นายทุนพร้อมที่จะ

เสี่ยงและต่อสู้คดีกับรัฐ	 ซึ่งจะท�าให้การแก้ปัญหาล่าช้าและอาจ

ไม่ส�าเร็จ

	 ขณะเดยีวกันโพสต์ทูเดย์ก็น�าเสนอปัญหาจากพืน้ท่ีอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้างบนภูทับเบิก	หลังการท่อง

เที่ยวในช่วงวันหยุดยาว	23-25	ตุลาคม	2558	รวมทั้งการขยาย

ผลตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ	 บนภูทับเบิก	 ซึ่งพบว่ามี

เป็นจ�านวนมากท่ีหลบเลีย่งภาษ	ีท�าให้มกีารตรวจสอบรายได้และ

การเสียภาษีของรีสอร์ทเหล่านี้ตามมา

ผลกระทบและคุณค่าของข่าว

	 หลังการเสนอข่าวปัญหาภูทับเบิกอย่างต่อเนื่อง

ใน	 2	 เดือน	 (ตุลาคม-พฤศจิกายน	 2558)	 ก็ปรากฏผลการแก้

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานหลัก	 3	 หน่วยงาน	 คือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และ	จ.เพชรบูรณ์	ซ่ึงก�าหนด 

แผนปฏิบัติการหลัก	 ท่ีเรียกว่า	 3-8-8	 คือ	 3	 หน่วยงาน	 

8	ยทุธศาสตร์ขบัเคลือ่น	ภายใน	8	เดือน	เริม่ตัง้แต่เดอืน	ธนัวาคม	

2558	โดยมีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการแก้ไขปัญหาภูทับเบิก

	 ซ่ึงแผนการแก้ปัญหาประกอบด้วย	 1.	 ก�าหนด

เขตแผนผังการใช้ท่ีดิน	 2.	 คัดกรองผู้เข้าไปใช้ประโยชน์

ในที่ดินภูทับเบิก	 3.	 เร่งรัดส�ารวจรีสอร์ท	 62	 แห่ง	พื้นที่	

1,000	ไร่	ราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์	258	ครอบครัว	

4.	 วางแผนท�าผังภาพรวมท้ังหมดของท่ีดิน	 4.7	 หมื่นไร่	 

ใช้เวลา	8	เดือน	5.	รับผิดชอบจัดท�าผังเมือง	จัดระเบียบ

อาคาร	ตาม		พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ	ซึ่งก�าลังจะบังคับใช้	

6.	 เร่งรัดคดีเก่าให้จบและด�าเนินการกับผู้บุกรุกรายใหม่	 

7.	 เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศ	 ป้องกันการเกิดภัยพิบัติ	 เช่น	

การป้องกันดินถล่ม	 8.	 ดูแลจัดการขยะ	 สุขอนามัย	

สาธารณูปโภค

	 การแก้ปัญหาเริ่มปรากฏให้เห็น	 อาทิ	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลวังบาล	 ออกค�าสั่งห้ามสถานประกอบ

การ	 5	 แห่ง	 บนภูทับเบิก	 เปิดห้องพักจ�านวน	 22	 ห้อง		

ให้บริการนักท่องเท่ียว	 เนื่องจากมีปัญหาโครงสร้างและ

ท่ีตั้งไม่ปลอดภัย	 การส�ารวจประชากร	 ท่ีดิน	 และสถาน

ประกอบการ	 รวมท้ังการระดมขนขยะท่ีตกค้างบนภูทับ

เบิกท้ังหมดลงมาก�าจัด	 	 อีกท้ังการเข้าไปตรวจสอบภาษี

ของสถานประกอบการต่างๆ	 แต่การแก้ปัญหาท้ังระบบ

ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน	 คงต้องให้เวลาหน่วยงานต่างๆ	 

ได้ด�าเนินการจนครบก�าหนดเวลาตามแผน	 ซึ่งน่าจะ 

แล้วเสร็จช่วงเดือน	สิงหาคม	2559

	 อย่างไรก็ตาม	การเปิดประเด็นและการน�าเสนอ

ข่าวปัญหาภูทับเบิกอย่างต่อเน่ืองของโพสต์ทูเดย์ก็เป็น 

จุดเริ่มให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้สนใจปัญหาท่ี 

เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง
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พลังบริสุทธิ์ชาวบ้านป่าเหียง

ต้านโรงไฟฟ้าขยะ ปักธง 

หมู่บ้านปลอดพิษ

ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

ความนำา

	 ชาวบ้านป่าเหียง	ต.บ่อแฮ้ว	อ.เมอืงล�าปาง	ก็คงไม่แตกต่าง 

จากชาวบ้านแม่เมาะเมื่อหลายสิบปีก่อน	 พวกเขาอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติ	 ป่าเขา	 อากาศบริสุทธิด�ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายหาอยู่	

หากิน	ยังชีพอยู่กับการหาของป่า	เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร	ที่

อยู่ใกล้บ้าน	เช่นเดียวกับชาวบ้านที่อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างบ้าน

และป่าในที่อื่นๆ

	 แต่เมื่อวันหนึ่ง	 ภูเขาถูกทลายลง	 ต้นไม้ถูกตัดโค่น	 

สิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่วางตัง้ไว้แทนท่ีพืน้ท่ีสเีขยีว	มเีหมอืงถ่านหิน	

มีโรงไฟฟ้า	มีควันสีขาวลอยออกจากปล่องควัน	มีความผิดปกติ

ในร่างกายผื่นคันหายใจติดขัด	 และโรคร้ายซ่ึงคร่าชีวิตพวกเขา

ล้มตายเป็นใบไม้ร่วง	โดยเฉพาะที่แม่เมาะสารพิษจากการสูดดม

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งปรากฏผลพิสูจน์ในห้วงเวลาหนึ่งว่า	

มาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 ย่อมเป็นฝันร้ายของคนใกล้บ้าน	 เช่น	

ชาวบ้านป่าเหียงท่ีไม่ต้องการให้สิ่งเหล่าน้ีเป็นประวัติศาสตร์ซ�้า

รอยเกิดขึ้นกับพวกเขาอีก

	 ดังนั้น	 เมื่อมีข่าวบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 มีแผนลงทุนที่

จะสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานไอน�้าจากของเหลือใช้

หรอืโรงไฟฟ้าขยะบนพืน้ท่ีของเขา	คนป่าเหียงจงึไม่อาจดดูาย	รอ

ให้สิ่งก่อสร้างแปลกปลอมนี้	ท�าลายทุกสิ่งที่อยู่กับเขามาตั้งแต่รุ่น

ปู่จนถึงรุน่หลานได้	บ้านอาจถูกปกคลมุด้วยหมอกควัน	แม่น�า้ตุย๋	

อนัเป็นแม่น�า้สาขาแม่น�า้วัง	ไหลผ่านหมูบ้่านอาจเป็นท่ีรองรบัสาร

พิษจากการเผาไหม้ขยะ	 ใช้บริโภค	 อุปโภคไม่ได้อีกต่อไป	 นี่จึง

เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีสุดของความเป็นมนุษย์ท่ีจะปกป้องตัวเองและ

ชุมชน

	 ในนามของการพัฒนา	 ความพยายามท่ีจะสร้าง 

โรงไฟฟ้าขยะ	และต่อมาคือโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม	ที่ป่าเหียง	

มตีวัอย่างจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ	ซึง่ผลติและจ่ายไฟฟ้า

ส�าหรับภาคเหนือ	50%	ภาคกลาง	30%	และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 20%	 ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงปีละประมาณ	 

16	ล้าน	กล่าวได้ว่าคนท้ังประเทศรูจ้กัแม่เมาะมากกว่าล�าปาง	

แม่เมาะจึงเป็นความภาคภูมิใจของคนล�าปาง	 ในฐานะเป็น

แหล่งผลิตไฟฟ้าให้คนครึ่งหนึ่งของภาคเหนือใช้	 อีกครึ่งหนึ่ง

ส่งให้ภาคกลางและอสีาน	แต่ในทางตรงข้ามชาวบ้านแม่เมาะ

สั่งสมไว้ด้วยสารพิษ	 แม้ว่ากระบวนการผลิตมีความทันสมัย

มากขึ้น	 มีหลักประกันมากขึ้นในเรื่องสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัย	แต่ความหวาดระแวงของชาวบ้านป่าเหียงในฐานะ

คนบ้านเดียวกันก็ไม่อาจหมดไป

	 ปรากฏการณ์ป่าเหียง	 ไม่เพียงเป็นปรากฏการณ์

ร่วมของชาวบ้านในการต่อต้านโรงไฟฟ้าไม่ว่าจากพลังงาน

ถ่านหินหรือขยะในทุกหนแห่งของประเทศน้ี	 จากบทเรียน

ท่ีได้จากแม่เมาะและท่ีอื่นๆ	 เท่านั้น	 หากป่าเหียงยังแสดง 

ถึงพลงับรสิทุธิข์องชาวบ้านท่ีจะต่อสูเ้พือ่รกัษาและแสดงความ

หวงแหนสิ่งแวดล้อม	 ท่ีหากสูญสลายไปไม่อาจเรียกคืนกลับ

มาด้วย	เพราะบริษัทเอกชนผู้ลงทุนได้ใช้วิธีพิเศษผูกไมตรีกับ

นักการเมอืงท้องถ่ิน	ผู้น�าชมุชน	ชาวบ้าน	พาไปดงูานโรงไฟฟ้า

ขยะนอกพื้นท่ีในเมืองท่องเท่ียว	 ซ่ึงบริบททางสังคมต่างกัน	 

อกีท้ังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	ถึงกระนัน้ก็ไม่มสีิง่ใด

มาเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวบ้านได้



164

	 พลังบริสุทธิ์	 ต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะท่ีป่าเหียงในนาม

กลุ่มรักษ์ป่าเหียง	 จึงเป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน	ท่ีควรได้รบัรูอ้ย่างกว้างขวางในระดบัชาต ิ

เพื่อเป็นบทเรียนและกรณีศึกษาส�าหรับชุมชนอื่นๆ

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 หน้าที่ของสื่อมวลชน	คือการสะท้อนความจริงอย่าง

ครบถ้วน	รอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	หนังสอืพมิพ์ท้องถ่ิน

ก็เช่นกัน	แต่ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	ก็คือหนังสือพิมพ์

ท ้อง ถ่ินจะให ้ความส�าคัญกับข ่าวประเภทเร ้าอารมณ  ์

ซึ่งตอบสนองสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย	์

เช่น	ข่าวอาชญากรรม	ข่าวการล่วงละเมดิทางเพศ	ข่าวอทิธฤิทธิ ์

ปาฎหิารย์ิ	มากกว่าข่าวในเชงิคุณภาพ	และหากปรากฏข่าวใน

เชงิสงัคม	สิง่แวดล้อม	เช่น	การรวมตวัของชาวบ้านป่าเหียงต่อ

ต้านโรงไฟฟ้าขยะ	 ก็จะน�าเสนอเป็นข่าวปกติธรรมดาชิ้นหน่ึง	

โดยไม่มีแผนงานข่าวต่อเนื่อง	

	 ด้วยความตระหนักว่าเป็นหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีจะ

ต้องท�างานเพื่อประโยชน์สาธารณะ	กองบรรณาธิการ	ลานนา

โพสต์	ถือเป็นนโยบายส�าคัญในการเสนอข่าวอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	ซึง่เป็นภารกิจส�าคัญต่อเนือ่งมานานหลายสบิ

ปีแล้ว	ตั้งแต่การต่อสู้ของชาวบ้านแม่เมาะ	จนถึงบ้านป่าเหียง 

ส�าหรบัข่าวบ้านป่าเหียง	ได้ท�าการส�ารวจสภาพชมุชน	ระยะห่าง 

ของท่ีตัง้โรงไฟฟ้ากับหมูบ้่านความเดอืดร้อนของชาวบ้านหากมี

โรงไฟฟ้าขยะ	แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยท่ีจะเปิดพืน้ท่ีให้กับ

บริษัทเอกชนผู้ลงทุน	ได้อธิบายเหตุผล	และมาตรการป้องกัน

ผลกระทบจากกระบวนการผลิดไฟฟ้าขยะ	 อีกท้ังไม่มองข้าม 

การตรวจสอบเบ้ืองหน้า	เบ้ืองหลงัของท้ังฝ่ายผูล้งทุน	และฝ่าย

ต่อต้าน	เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน	ข้อมูล	ก่อน

น�าเสนอต่อสาธารณะ

	 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2558	 ลานนาโพสต์ได้น�า

เสนอข่าว	พลงับรสิทุธิ	์ชาวบ้านป่าเหียงต้านโรงไฟฟ้าขยะ	จาก 

จุดเริ่มต้นที่ชาวบ้านรวมตัวกัน	โดยรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง

ในทุกมติ	ิในขณะเดียวกัน	ก็ได้ใช้ความพยายามให้น�า้หนักกับ

เหตุผลของท้ังสองฝ่าย	 ไม่เปิดพ้ืนท่ีให้กับการสร้างวาทกรรม

แห่งความเกลยีดชงั	หรอืกดดนัฝ่ายใด	จนต้องหาทางออกด้วย

ความรนุแรง	เช่นท่ีเคยเกิดขึน้กับเจรญิ	วัดอกัษร	แกนน�าต่อต้าน 

โรงไฟฟ้าบ่อนอก	ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ผลจากการน�าเสนอข่าว	 โดยตระหนักถึงคุณค่าข่าว	

ในการปกป้องสิทธิชุมชน	 และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ท่ีจะอยู่

อย่างสงบสุขในถิ่นที่อยู่ของเขา	โดยปราศจากการรบกวนจาก

ภายนอก	 ได้ส่งผลให้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะท่ีป่าเหียง 

ล้มเลิกไปในท่ีสุด	 แต่ลานนาโพสต์ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ	์

และเฝ้าระวังการรุกคืบของทุนต่างถิ่น	ในการสร้างโรงไฟฟ้าบน

พื้นท่ีของชาวบ้าน	 สืบเนื่องมาจนถึงความพยายามอีกครั้งหนึ่ง

ในการสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทีป่่าเหียง	ซึ่งเป็นประเด็นใหม่

ที่เกิดขึ้น	และลานนาโพสต์จะได้ติดตามต่อไป

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 บริษัทเอกชนผู้ลงทุนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะท่ีป่า

เหียง	ไม่ได้เลือกใช้วิธีท�าประชาพิจารณ์		เพื่อท�าความเข้าใจกับ

ชาวบ้านก่อนเริม่โครงการ	หากใช้วิธพีเิศษจงูใจผู้น�าท้องถ่ิน	ผู้น�า

ชาวบ้าน	ด้วยความเข้าใจว่าจะสามารถจดัการให้ชาวบ้านยอมรบั

โรงไฟฟ้าขยะได้	 จิตส�านึกอิสระของชาวบ้านเช่นนี้	 เป็นเรื่องท่ี

ควรค่าแก่การสนับสนุน	ท�าให้ปรากฎต่อสาธารณะ	การยกย่อง 

เชิดชูการต่อสู้อย่างสันติวิธีของชาวบ้านจะเป็นแบบอย่างให้กับ

ชุมชนอื่นๆ

	 การเกิดขึน้อย่างโรงไฟฟ้า	มใิช่ความเลวร้าย	แต่ความ

เลวร้ายคือการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น	การรุกรานพื้นที่ชุมชน	โดย

ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น	 และการวาง 

ตั้งไว้อย่างถาวรซึ่งโรงงานผลิตสารพิษ	ที่จะส่งผลต่อชุมชนและ

ชาวบ้านไปชัว่ลกูชัว่หลาน	การแสดงออกของชาวบ้าน	จึงเป็นการ

แสดงออกเพื่อยืนยันสิทธิในการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน 

การปกป้อง	การดูแลรักษา	การใช้ประโยชน์ร่วมกัน	รวมทั้งการ

ฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อม	ในขณะเดยีวกันในด้านผู้ลงทุน	ก็ต้องมแีผน

ธรุกิจ	และแผนประชาสัมพนัธ์ควบคู่กันไป	เพราะธรุกิจสร้างโรง

ไฟฟ้าทางเลือก	 เป็นเรื่องท่ีอ่อนไหวต่อความรู้สึกของชาวบ้าน	

ต้องใช้ความพยายามท่ีจะสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างใจเย็น	

โดยไม่แสดงออกซึ่งอ�านาจที่ต้องเชื่อฟัง

	 ความพยายามสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม	ท่ีป่าเหียงอกี

เช่นกัน	อาจเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศ

น้ี	ท่ีนักลงทุนคิดว่าชาวบ้านต้องสยบยอมต่ออ�านาจและทุน	โดย

ง่าย	หน้าที่ของลานนาโพสต์มิใช่การเลือกที่จะยืนอยู่กับฝ่ายใด	

แต่หน้าท่ีคือการสะท้อนความจริงท่ีเกิดขึ้น	 หนักแน่นในหลัก

ฐานข้อมลู	ตระหนกัในหน้าท่ีของสือ่มวลชนท่ีต้องยดึถือหลักการ

อย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะข่าวอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

ท่ีถือเป็นนโยบายและภารกิจส�าคัญของหนังสอืพมิพ์ท้องถ่ินฉบับน้ี



165



166

บทสุดท้าย การต่อสู้ของ

ชาวบ้านแม่เมาะ

ค�าพิพากษายังไม่ใช่ค�าตอบ

ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ ไทยลานนา

ความนำา

	 นานกว่าหกทศวรรษแล้ว	ท่ีชาวบ้านแม่เมาะ	มเีพือ่น

บ้านเป็นเหมืองถ่านหิน	 และโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 อุตสาหกรรม

พลงังานท่ีใหญ่โต	ทันสมยั	และเก่าแก่ท่ีสดุในเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต้	

	 พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่า	 วันหน่ึง	 เพ่ือนบ้านใหม่	 ท่ี

คล้ายเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า	ของท้องถิ่น

น้ัน	จะกลายเป็นฆาตกร		ท�าร้ายร่างกาย	ท�าลายชวิีต	ทรพัย์สนิ

เงินทอง	 เรือกสวนไร่นา	 สัตว์เลี้ยงของเขา	 อย่างท่ีเรียกร้อง

ความรับผิดชอบจากใครไม่ได้เลย	

	 จนกระท่ังมีกฎหมายและประกาศหลายฉบับท่ี

ก�าหนดหน้าท่ีของ	กฟผ.ในการก�ากับดูแลเรือ่งสิง่แวดล้อม	รวม

ท้ังการก�าหนดให้มรีายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	

(EIA)	ความคิดที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนอันก่อตัวมายาวนานข

องชาวบ้านก็เริ่มต้นขึ้น	

	 แต่การต่อสู้ส�าหรับชาวบ้านท่ีไม่มีพลังอ�านาจทาง

สังคม	ไม่มีพลังอ�านาจทางเศรษฐกิจ	กับหน่วยงานรัฐคงไม่ใช่

เรือ่งง่ายนัก	การหนนุช่วยจากภาคประชาสงัคม	เช่น	จากกลุม่

สือ่ท้องถ่ินจงึมคีวามจ�าเป็น	เพราะท�าให้เสยีงเลก็ๆ	จากคนเลก็

คนน้อยนี้	ส่งเสียงได้ดัง	และกังวานออกไปในวงกว้าง

	 ถึงกระน้ัน	 ด้วยธรรมชาติของส่ือโดยเฉพาะสื่อ

หนังสอืพมิพ์ท้องถ่ิน	ความสนใจท่ีจะเสนอข่าวประเภทประชา

นิยม	 เช่น	 ข่าวอาชญากรรม	 ข่าวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์	 ข่าว

บอกใบ้ให้หวย	ซึง่เป็นข่าวท่ีขายได้	ก็มมีากกว่าข่าวสิง่แวดล้อม	

ข่าวสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งให้ผลตอบรับในแง่ยอดขาย	หรือความ

สนใจของคนอ่านในท้องถิ่นน้อย

	 ดังนั้น	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 20	 ปีที่ผ่านมา	 คงมี 

“ลานนาโพสต์”	 หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน	 ท่ีต่อยอดมาจาก

หนังสอืพมิพ์	“ไทยลานนา”	ด้วยบรรณาธกิารคนเดยีวกัน	เพยีง

ฉบับเดียวเท่าน้ันท่ีเสนอข่าวการต่อสู้ของชาวบ้านแม่เมาะมา

อย่างต่อเน่ือง	 ตั้งแต่วันท่ีเหยื่อสารพิษแม่เมาะชุมนุมใหญ่ยก

ขบวนบุกโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เพื่อทวงถามความเป็นธรรม

วิธีการนำาเสนอข่าว

	 (หน้าแรก	 หนังสือพิมพ์ไทยลานนา	 ปีที่	 46	 ฉบับที่	

3152	ฉบับวันจันทร์ที่	20	พฤษภาคม	2539	หัวข่าว	“กฟผ.ย้อน

รอยชาวบ้าน	ย�้าต้องอพยพทั้งหมด”	บรรณาธิการ	นายสุรศักดิ์	

ภักดี	ต่อมาเป็นบรรณาธิการลานนาโพสต์	 และเปลี่ยนมาเป็น

นางสาววริษฐา	ภักดี	จนถึงปัจจุบัน)

	 ด้วยตระหนักถึงหน้าท่ีของสื่อมวลชน	 โดยเฉพาะ

บทบาทของหนังสือพิมพ์ชุมชน	หรือ	Community	Newspa-

pers	อนัเป็นบทบาทส�าคัญของหนงัสอืพมิพ์ท้องถ่ินจากน้ีไป	ถึง

แม้ว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงจากไทยลานนา	มาเป็นลานนาโพสต์	

และเปลี่ยนบรรณาธิการจากนายสุรศักดิ์	ภักดี	มาเป็นนางสาว

วริษฐา	ภักดี	แต่อุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะเสนอข่าวเพื่อ

สิทธิมนุษยชน	คนด้อยโอกาสที่แม่เมาะ	ก็ส่งไม้ต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

	 กองบรรณาธกิารลานนาโพสต์	เห็นว่าในนามของการ

พัฒนา	หลายสิบ	หลายร้อยชีวิต	ที่เจ็บป่วย	ล้มตายไป	มิใช่

ด้วยความตายตามธรรมชาต	ิหรอืการป่วยโรคภยัต่างๆ	อนัเป็น

ปกตขิองมนุษย์	หากมาจากอตุสาหกรรมพลงังาน	ท่ีใช้บ้านของ

พวกเขาเป็นที่ตั้งโรงงาน	ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆ	
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	 ชาวบ้านแม่เมาะ	รุน่พ่อ	รุน่แม่	ท่ีรูส้กึถึงความผิดปกตใิน

ร่างกาย	หายใจติดขัด	ปรากฏอาการทางกายที่ไม่รู้ชัดถึงสาเหตุ 

พวกเขาต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่กันไปตามมีตามเกิด	 แต่

เสยีงเลก็เสยีงน้อยเหล่านี	้ก็ไม่ดังเท่าโฆษณาชวนเชือ่ถึง	“พลงังาน

สะอาด”	 ท่ีส่งผ่านช่องทางส่ือระดับชาติท่ีปราศจากความ 

รับผิดชอบ	 ด้วยเงินทุนที่มากกว่า	 อ�านาจและฐานะทางสังคมที่

เหนือกว่า	 อย่างไรก็ตาม	 การต่อสู้เริ่มเห็นความหวังท่ีเลือนราง 

เมื่อชาวบ้านส่วนหน่ึงรวมตัวเรียกร้องสิทธิผ่านกระบวนการ

ยุติธรรม

	 การฟ้องคดีท่ีน�ามาสู่ค�าสั่งให้	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ปฏิบัติหลายข้อ	 รวมท้ังการจ่ายชดเชย 

ค่าเสียหายให้กับชาวบ้าน	 ยังถูกตีความ	 เหมือนจะเลือกปฏิบัติ

ได้	ทั้งที่เป็นค�าพิพากษาฉบับเดียวกัน	ทุกถ้อย	ทุกค�า	เหมือนกัน

	 นี่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานข่าวในลานนาโพสต์	ตั้งแต่

การชุมนุมเรียกร้อง	 การฟ้องคดีในศาลปกครอง	 	 จนถึงค�า

พิพากษาทั้งสองคดีในศาลปกครองสูงสุด	ซึ่งถือเป็นฉากสุดท้าย

ของการต่อสู้ในแง่กฎหมาย

	 คดีแรก	คือคดี	EIA	ชาวบ้านแม่เมาะผู้ได้รับผลกระทบ 

จากโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์	ยื่นฟ้อง	กฟผ.เมื่อ	12	ปีก่อน	เรื่อง

การปล่อยมลพิษและไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด 

ผลกระทบท้ายรายงาน	 EIA	 ศาลปกครองสูงสุด	 มีค�าพิพากษา 

ในประเด็นส�าคัญ	ให้	กฟผ.ตดิตัง้ม่านน�า้เพือ่ลดฝุ่นละออง	อพยพ

ผู้คนออกจากรัศมีผลกระทบ	 5	 กิโลเมตร	 ฟื้นฟูขุมเหมืองให้

ใกล้เคียงสภาพเดิมตามธรรมชาติด้วยการถมดินและปลูกต้นไม้

ทดแทนภายใน	90	วัน	อีกทั้งก�าหนดพื้นที่บัฟเฟอร์โซนระหว่าง

จุดปล่อยดินกับชุมชน	ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า	50	เมตร

	 อีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า	กฟผ.แม่เมาะ	เป็นต้น

เหตุในการก่อสารพิษ	จนส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน	คือคดีมลพิษ	

ชาวบ้านยื่นฟ้อง	กฟผ.เมื่อ	10	ปีก่อน	เรียกร้องค่าเสียหายทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 2558	 ในช่วง

เดียวกับที่ศาลมีค�าพิพากษาคดี	EIA	ศาลปกครองสูงสุดยืนตาม

ค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	ให้	กฟผ.	จ่ายเงินชดเชยค่า

เสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย	และค่าความสูญเสียด้านจิตใจให้

กับชาวบ้านเป็นเงินรวม	24	ล้านบาทเศษ	ภายใน	30	วัน

	 ทั้งนี้	ตอนหนึ่งในค�าพิพากษา	ศาลเห็นว่า	ในช่วง

ระหว่างเดือนพฤศจกิายน	2535	–	สงิหาคม	2541	กฟผ.มกีาร

ปล่อยอากาศเสยีท่ีมค่ีาเฉลีย่ความเข้มข้นของก๊าซซลัเฟอร์ได

ออกไซด์	ในบรรยากาศโดยท่ัวไปเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนดจรงิ

คุณค่าและผลกระทบจากข่าว

	 ถึงแม้จะมีค�าพิพากษาแล้ว	 แต่กลับดูเหมือนไม่ได้

สิน้สดุตามค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุ	เพราะหลงัจากค�า

พิพากษา	 กฟผ.ยังคงมีการตีความค�าวินิจฉัยของศาลไปใน

ทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองหลายข้อ	หลายประเด็น	 	จน

เป็นท่ีมาของการรายงานข่าว	และหัวข่าวค�าสัง่ศาลเป็นหมนั

	 ลานนาโพสต์ยังคงท�าหน้าท่ีติดตาม	 รายงานข่าว

แม่เมาะอย่างต่อเน่ือง	 แม้จะมีค�าตัดสินของศาลปกครอง

สูงสุดแล้ว	 แต่การท�าหน้าท่ีเป็นพลังทางสังคมของลานนา

โพสต์	เพือ่สนับสนุนการต่อสูเ้พือ่สทิธชิมุชน	เพือ่สทิธมินุษยชน 

ของชาวบ้านแม่เมาะยังไม่สิ้นสุด

	 ส่ือกระแสหลักในเมืองใหญ่อาจให้ความส�าคัญกับ

รายงานข่าวชัยชนะของชาวบ้านเหนือหน่วยงานรัฐท่ีเป็นจุด

เริ่มต้นของความหวาดผวา	 การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใน

ทุกหนแห่งท่ีมีข่าวการไปตั้งโรงไฟฟ้าครั้งน้ีอย่างวูบวาบตาม

สถานการณ์	 และน้อยยิ่งกว่าข่าวความขัดแย้งทางการเมือง

ระดับชาติหลายเท่า	

	 ในขณะท่ีสือ่ท้องถ่ินส่วนหน่ึง	ก็ท�าหน้าท่ีคล้ายเป็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ	กฟผ.	อธิบายสิ่งที่	กฟผ.ต้องการ

ส่ือสาร	 แต่ละเลยการน�าเสนอในส่วนชาวบ้าน	 อันเป็นการ

ท�าหน้าที่ขัดต่อหลักการการเป็นสื่อมวลชนที่ดี	คือการเสนอ 

ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน	และรอบด้าน

	 สทิธิชมุชน	คนแม่เมาะ	การต่อสูย้งัไม่สิน้สดุ	จะยงั 

ไม่สิ้นสุดในวันนี้	ลานนาโพสต์	จะยังท�าหน้าที่คู่ขนานไปกับ

การต่อสู้ของชาวบ้านแม่เมาะ	 เหมือนเช่นท่ีเคยท�ามาเมื่อ

เกือบ	 20	 ปีก่อน	 เหมือนเช่นที่เคยท�ามาหลายปีก่อนหน้านี้	

ปีนี้	และตลอดไป
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บทสรุปย่อของข่าว

	 ปัญหาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหลังจากการสร้างท่า

เทียบเรือ	 เพื่อใช้ในการขนถ่ายถ่านหินและการขยายโรงไฟฟ้า

ถ่านหินท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนจะด�าเนิน

การขึ้นใน	จ.กระบี่	ท�าให้ประชาชนในพื้นที่จ�านวนไม่น้อยวิตก

กังวลเกรงจะเกิดผลกระทบท้ังต่อส่ิงแวดล้อมและปัญหาสขุภาพ

ของผู้ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นละแวกใกล้เคียงโรงไฟฟ้า	ซ�า้รอยโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ	 จ.ล�าปาง	 ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีจ�านวนไม่น้อยรอการ

ชี้แจงที่ชัดเจนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

	 ประชาชนในพ้ืนท่ีแสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึ้น	 เพราะหลายครอบครัวประกอบอาชีพท�าประมง

หาเลี้ยงชีพ	 และเกรงว่าปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 คือ

อันตรายของถ่านหินท่ีอาจท�าให้เกิดปัญหาเรื่องสารพิษในพื้นท่ี	

สัตว์ทะเลในบริเวณน้ีก็อาจได้รับสารพิษน้ันไปด้วย	 และเมื่อ

คนกินสัตว์ทะเลเหล่าน้ีมั่นใจได้อย่างไรว่าจะปลอดภัย	 อีกท้ัง

การขนส่งถ่านหินจะน�าเข้ามาจากอินโดนีเซียผ่านบ้านคลอง

รั้ว	 ผ่าน	 ต.เกาะศรีบอยา	 ต.ตลิ่งชัน	 ซึ่งเป็นพื้นท่ีท�าประมง	 

น�้าทะเลบริเวณนี้ก็ไม่ได้ลึกหากต้องท�าเป็นท่าเรือ	 เพื่อใช้เทียบ

เรือขนถ่านหิน	 ซึ่งมีขนาดบรรทุกน�้าหนักถึงหมื่นตันต้องมีการ

ขดุร่องน�า้ให้ลกึขึน้	การท�าเช่นนีห้ลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะท�าให้ระบบ

นิเวศบริเวณน้ีเปลี่ยนไป	 และสุขภาพของผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี	

อาจป่วยด้วยโรคปอดอกัเสบจากฝุ่นถ่านหิน	โรคทางเดนิหายใจ	

โรคหัวใจ	ระบบหลอดเลือด	ความดันโลหิตสูง	เพราะถ่านหินมี

ส่วนประกอบท่ีเป็นอนัตรายเมือ่เข้าสูร่่างกายมนษุย์คือ	คาร์บอน	

ก�ามะถัน	โลหะหนักบางชนิด	

ปมผวาภัยถ่านหินวิวาทะ

โรงไฟฟ้ากระบี่

ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรรณทิพา จิตราวุฒิพร สังกัด น.ส.พ.คมชัดลึก

	 แม้การท�าประมงใน	จ.กระบี่	ส่วนใหญ่จะเป็นประมง

พืน้บ้าน	หากแต่ในแต่ละปีสามารถท�ารายได้เข้าจงัหวัดเฉลีย่ไม่

น้อยกว่า	300	ล้านบาท	ซึ่งหากท่าเรือน�้าลึกรองรับการขนถ่าย

ถ่านหินเกิดขึ้นท่ีน่ี	 ย่อมส่งผลกระทบต่อชาวประมงอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้

	 ขณะท่ีด้านการท่องเท่ียว	ก็จะสวนทางกับนโยบายใน

การพฒันา	จ.กระบี	่ท่ีต้องการให้เป็นเมอืงกรนีซติี	้และพืน้ท่ีชุม่

น�า้	ซึง่มคีวามส�าคัญระดับนานาชาต	ิท่ีได้รบัการขึน้ทะเบียนเป็น	

Ramsar	Site	เพราะถ้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้ว	จะท�าให้การ

ท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมดูแย่ลง	 ซ่ึงอาจกระทบต่อจ�านวนนัก

ท่องเที่ยวที่ปัจจุบันถือเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งของกระบี่

	 ถึงแม้ผู้อ�านวยการฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน	กฟผ.	จะยืนยันว่า	ภาคใต้มีความต้องการใช้

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	5	ต่อปี	หรือ	2,500	เมกะวัตต์	และ

คาดการณ์ว่าจะเพิม่ขึน้เป็น	3,200	เมกะวัตต์	ในเรว็ๆ	น้ี	เพราะ

การขยายตัวของภาคการท่องเท่ียว	 และอุตสาหกรรมต่างๆ	

หากไม่เร่งหาพลังงานทดแทนจะเกิดปัญหาขาดแคลนขึ้นในปี	

2562	อย่างแน่นอน	แต่กลับสวนทางกับ	ดร.เดชรัต	สุขก�าเนิด	

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ซึ่ง

ศึกษาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน	จ.กระบี่	ที่มองว่า	ในรอบ	3	ปี 

ท่ีผ่านมา	การใช้ไฟฟ้าในพืน้ท่ีภาคใต้น้อยลง	ขณะท่ีกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าเดิมท�าให้มีปริมาณไฟฟ้าส�ารองมากถึงร้อยละ	 30	

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	40	ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้ไม่มี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างหรือขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มไปจนถึงปี	

2568
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ฝายชะลอน�้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ชุบชีวิต “ลุ่มนำ้าทะเลน้อย”
ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.ภัทรลดา ก้อนทอง สังกัด : น.ส.พ.คม ชัด ลึก

บทสรุปย่อของข่าว 

	 “ลุม่น�า้ทะเลน้อย”	เป็นแหล่งน�า้ส�าคญัของชาว	จ.พทัลงุ	

ซึ่งหลายปีท่ีผ่านมาน้ีสภาพแวดล้อมของลุ่มน�้าทะเลน้อยเปล่ียน

ไปจากเดิม	ท�าให้ประสบปัญหาวิกฤติทางธรรมชาติ	 ในฤดูแล้ง

น�้าในพื้นท่ีจะแห้งขอด	 แต่ในฤดูฝนจะประสบปัญหาอุทกภัย 

ในวงกว้าง	ครอบคลมุหลายพืน้ท่ีของหลายต�าบลท่ีเป็นพืน้ท่ีต้นน�า้	 

ส่งผลกระทบอย่างหนัก	 ท�าให้ประชาชนในพื้นท่ีกว่า	 2,000	 

ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน

	 ประชาชนในพื้นท่ีต่างแสดงความคิดเห็นและเสนอ

แนวคิด	 เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น	 เพราะมีการบุกรุกพื้นที่ริม

สองฝั่งคลองจนท�าให้แหล่งน�้ามีขนาดเล็กลง	 และมีการทับถม

ของตะกอนเพิ่มมากขึ้น	การท�าเช่นนี้ท�าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไป 

จากเดิมท่ีแหล่งน�้าเคยเป็นท่ีอยู่ของสัตว์น�้าก็หายตามไป	 และ

ประสิทธิภาพในการกักเก็บน�้าส�ารองลดลงด้วย	 ท�าให้เกิด 

ผลกระทบและความเสยีหายจากภยัแล้งในช่วงหน้าแล้ง	ในขณะท่ี 

ช่วงวิกฤติน�้าท่วม	พื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อยเกิดปัญหาอุทกภัยเฉลี่ย

ปีละ	4	ครั้ง	 ในแต่ละครั้งระดับน�้าท่วมสูงกว่า	2	 เมตร	ท�าให้

ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน	

	 ต่อมามลูนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชปูถัมภ์	ได้เข้าไป

ในพื้นท่ีเพื่อร่วมหาทางแก้ปัญหา	 โดยการระดมความคิดจาก

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน	 เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหา	

และได้จดัประกวดโครงการพีน่�าน้องรกัษ์น�า้ตามแนวพระราชด�าร	ิ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นท่ีช่วยกันหาทางแก้

ปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้งในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลน้อย	

	 ในการประกวดโครงการน้ีกลุ ่ม นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม	จ.พัทลุง	ได้

รบัรางวัลชนะเลศิ	โดยเสนอโครงการแก้ปัญหาน�า้ท่วม-น�า้แล้ง	

ลุม่น�า้ทะเลน้อย	ด้วยการจดัสร้างฝายชะลอน�า้แบบภมูปัิญญา

ชาวบ้าน	เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พร้อมกับขุด

ลอกคูคลองในพืน้ท่ีท้ังหมด	เพือ่ขยายเส้นทางน�า้ให้กว้างและ

ลกึขึน้	สามารถระบายน�า้ได้เรว็ขึน้ในฤดูน�า้หลาก	และจะเป็น

แหล่งกักเก็บน�า้ได้อย่างดีในช่วงฤดูแล้ง	การประกวดครัง้น้ีถูก

น�าไปใช้แก้ปัญหาจริงในพื้นท่ี	 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ

อุทกพัฒน์ฯ	 และความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี	 ซึ่งได้

ช่วยกันสร้างฝายชะลอน�้าตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ด้วย

การใช้ทรายและก้อนหินบรรจุถุงกระสอบมาวางเรียงกันก้ัน

ล�าน�้าคลอง	โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2555	เป็นต้นมา	

จนท�าให้ในปี	 2557	 ฝายที่สร้างขึ้นสามารถช่วยชะลอน�้าใน

ช่วงฤดูน�้าหลากได้เป็นอย่างดี	และยังช่วยเก็บกักน�้าไว้ได้ใน

ปริมาณมาก	และในช่วงฤดูแล้งก็ยังมีน�้าใช้	ท�าให้ปัญหาน�้า

แล้งก็หมดไปเช่นกัน”	

	 การแก้ปัญหาวิกฤติน�้าท่วม-น�้าแล้ง	 “ลุ่มน�้าทะเล

น้อย”	ในครั้งนี้เชื่อว่า	จะเป็นการคืนชีวิต	คืนระบบธรรมชาติ	

และระบบนิเวศให้ลุม่แม่น�า้ส�าคัญพลกิฟ้ืนคืนมา...เพือ่อยูคู่่กับ

ชาวพัทลุงตลอดไป
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้ด�าเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ	ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ		
และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น	 ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล	 “พิราบน้อย”	 และประกวดสารคดีเชิงข่าว	 “รางวัลริต้า	 ปาติยะเสวี”	 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์และการท�าข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ	โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล	“พิราบน้อย”	และรางวัล	“ริต้า	ปาติยะเสวี”	 เป็นประจ�าทุกปี 
การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจ�าปี	2557	ปรากฎผล	ดังนี้
 
	 รางวัลพริาบน้อย	ของสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ซ่ึงได้รบัการสนับสนนุการจัดประกวดและเงนิรางวัลโดย	
บรษัิท	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	ในปีน้ีมผีลงานหนังสือพมิพ์ฝึกปฏบัิตส่ิงเข้าประกวดจ�านวน	14	ฉบับ	จาก	13	มหาวิทยาลยั 
ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	ของมหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	20,000	บาท	
พร้อมโล่ประกาศเกียรตคุิณ	รางวัลชมเชยอกี	2	รางวัล	ได้แก่	หนังสอืพมิพ์หอข่าว	ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย	และ	หนังสอืพมิพ์
จันทรเกษมโพสต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ได้รับรางวัลเงินสด	รางวัลละ	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
	 รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น	 ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	 33	 ข่าว	 จาก	 11	 มหาวิทยาลัย	 
ผลงานข่าวท่ีได้รบัรางวัลดเีด่น	ได้แก่	ข่าว	ร.พ.จ่ายยามอืสอง	เภสชัหว่ันไร้คุณภาพ	หนงัสอืพมิพ์หอข่าว	มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย	
ได้รับรางวัลเงินสด	15,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	รางวัลชมเชยอีก	2	รางวัล		ได้แก่	ข่าวเปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย	
บัตรนั่งรถ	หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	และ	ข่าวขนส่งไทยไม่เอื้อผู้พิการจี้รัฐเร่งพัฒนา	หนังสือพิมพ์
ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	รางวัลละ	7,500	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
	 รางวัลข่าวสิง่แวดล้อมในสถาบันอดุมศกึษาดเีด่น	มผีลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	27	ข่าว	จากหนังสอืพมิพ์	11	มหาวิทยาลัย 
ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ส่วนผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย	มี	2	รางวัล	ได้แก่	ข่าววางขายปลาฉลามเกลื่อน
เมือง	 ท�าลายระบบนิเวศเส่ียงสูญพันธุ์	 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 และ	 ข่าวบ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถม 
น�้าเสียไหลลงแหล่งน�้า	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	5,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
	 รางวัลรต้ิา	ปาตยิะเสวี	ของสมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	เป็นรางวัลท่ีจดัประกวดเพือ่ร�าลกึถึงนางสาวรต้ิา 
ปาติยะเสวี	 อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ	 มอบให้ส�าหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา	 ในปีน้ีมีผลงานสารคด ี
เชิงข่าว	ส่งเข้าประกวดจ�านวน	27	ชิ้น	จาก	11	มหาวิทยาลัย	ในปี	2557	คณะกรรมการตัดสินรางวัล	ได้เพิ่มรางวัลให้จากเดิมที่
มีเพียงรางวัลดีเด่นเพียงรางวัลเดียว	เป็นรางวัลชมเชย	1	รางวัล	ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่	สารคดีเชิงข่าว 
ความฝันของเด็กชายไร้สัญชาติ	หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับรางวัลเงินสด	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	 รางวัลชมเชยอีก	 1	 รางวัล	 ได้แก่	 สารคดีเชิงข่าว	 ผืนป่าท่ีหายไป	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

ประจำาปี 2557

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ ์

แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2558

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

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

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.	ข่าวฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 	 	 2.1	ดีเด่น	 	 เงินรางวัล	 15,000	บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ	
	 	 	 2.2	ชมเชย	2	รางวัล	 เงินรางวัลละ	 	7,500	บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ	
	 3.	ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 	 	 3.1	ดีเด่น		 	 เงินรางวัล	 10,000	บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ
	 	 	 3.2	ชมเชย	2	รางวัล		 โล่เกียรติยศ	
	 4.	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 	 	 4.1	ดีเด่น	 	 เงินรางวัล	 10,000	บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ	
	 	 	 4.2	ชมเชย	2	รางวัล		 โล่เกียรติยศ
	 5.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี’	
	 	 	 5.1	ดีเด่น	 	 เงินรางวัล	 10,000	บาท	 พร้อมโล่เกียรติยศ
	 	 	 5.2	ชมเชย	2	รางวัล	 โล่เกียรติยศ
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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
 2.4 มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
	 	 (1)	ส�านึกในจริยธรรม
	 	 (2)	สะท้อนความรับผิดชอบในการน�าเสนอ

2-8
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3. ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
	 3.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
	 3.2	พิจารณาผลกระทบในการน�าเสนอด้านสิ่งแวดล้อม
4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
	 4.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ	มีการน�าเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม�่าเสมอ
	 4.2	เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ทุกประเภท	(เว็บเพจ	เฟซบุ๊ก	บล็อก	(ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์	PDF)
	 4.3	สามารถน�าเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ	ข้อความ,	คลิปวิดีโอ,	ภาพ,	มีการอ้างอิงแหล่งที่มา,	มีไฮเปอร์ลิงก์ 
	 	 การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ 
	 5.1	มุมมองการน�าเสนอ	(Point	of	views)
	 5.2	ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
	 5.3	เนื้อหาและประเด็นในการน�าเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
	 5.4	น�าเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
	 5.5	น่าสนใจชวนติดตาม
	 5.6	ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่น�าเสนอ				
การส่งผลงานเข้าประกวด
	 1.	ต้องเป็นหนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏบัิต	ิข่าวฝึกปฏบัิต	ิข่าวสิง่แวดล้อมฝึกปฏบัิต	ิข่าวออนไลน์ฝึกปฏบัิต	ิและสารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิติ 
ท่ีจัดท�าขึ้นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวิชาการหนังสือพิมพ์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง	 ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง	 1	 มกราคม	 2558- 
3	 กุมภาพันธ์	 2559	 กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอ่ืน	 เช่น	 วารสารหรือนิตยสาร	 ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ 
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่ก�าหนด
	 2.	หนังสอืพมิพ์ท่ีตพีมิพ์เป็นเล่ม	และหนังสอืพมิพ์ท่ีจดัหน้าและรปูเล่ม	แต่แปลงเป็น	PDF	file	โดยไม่มกีารตพีมิพ์	แต่ได้น�าขึน้ 
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต	 ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 1	 ฉบับ	 ฉบับละ	 11	 ส�าเนา	 พร้อมบทคัดย่อเป็นค�าอธิบายเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
	 3.	ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน	1	หน้าเอ	4	รวมกันแล้วให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	3	เรื่อง	โดยจัดท�า 
ส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
	 4.	กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า	1	ประเภท	เช่น	ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ	และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	จะต้องท�าแฟ้มส�าเนา
แยกต่างหาก	ส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
	 5.	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบัิตใิห้ส่งบทย่อข่าวโดยมเีน้ือหาดงันี	้ชือ่ข่าวอะไรน�าเสนออะไรบ้าง,	เริม่ตัง้แต่วันท่ีถึงวันท่ี,	วัตถุประสงค์
ของข่าวคืออะไร,	รายงานข่าวก่ีครัง้	พร้อมส่งลงิก์ข่าว,	น�าเสนอข่าวรปูแบบอะไรบ้าง,	ผลกระทบต่อสงัคมเป็นอย่างไร	โดยให้ส่งได้ 
ไม่เกินสถาบนัละ	3	เรือ่ง	และจะต้องเป็นข่าวท่ีไม่ซ�า้กับข่าวฝึกปฏบัิต	ิและข่าวสิง่แวดล้อมฝึกปฏบัิต	ิส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว	พมิพ์มา 
จ�านวน	5	ส�าเนา	พร้อมส่งอีเมลมาที่	tjareporter@gmail.com
	 6.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	3	เรื่อง	เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	หรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
อื่นที่จัดท�าขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น	โดยจัดท�าส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
	 7.	ส่งผลงานมายงัสมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	แขวงดุสติ	เขตดุสติ	กรงุเทพฯ	10300	
โทรศัพท์	0-2668-9422	ภายในวันพุธที่	3	กุมภาพันธ์	2559	เวลา	18.00	น.	หากเกินกว่าเวลาก�าหนด	ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา 
ในทุกกรณี	กรณีส่งทางไปรษณีย์	จะดูตราประทับต้นทางภายในวันพุธที่	3	กุมภาพันธ์	2559
การตัดสิน
	 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์	10	คน				
การประกาศผล
	 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวนัศุกร์ที่	4	มีนาคม	2559	อันเป็นวนัประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมนกัข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศมา ณ  วันที่ 8 มกราคม 2559
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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 สมาคมนักข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยแต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิรางวัลอศิรา อมนัตกุล ประเภท “ข่าวยอดเยีย่ม” 
ประจ�าปี 2558 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้ 

1.	นายวันชัย	วงศ์มีชัย	 	 	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 	 ประธาน
2.	ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
3.	นายจักร์กฤษ	เพิ่มพูล	 	 	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 	 	 	 	 กรรมการ
4.	นายพรชัย	ปุณณวัฒนาพร	 	 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส	 	 	 	 	 กรรมการ	
5.	นายประดิษฐ์	เรืองดิษฐ์	 	 	 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.ปกป้อง	จันวิทย์	 	 	 คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 	 กรรมการ
12.	นายสกุล	บุณยทัต	 	 	 นักวิชาการอาวุโส	 	 	 	 	 	 กรรมการ	
13.	นางสาวชุติมณฑน์	ศรีข�า	 	 เลขาธิการ	สมาคมฯ	 	 	 	 	 กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2558

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และเลขานุการ
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และเลขานุการ

 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” 
ประจ�าปี 2558 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2558

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

1.	นายมานพ	ทิพย์โอสถ	 	 	 อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 	 ประธาน
2.	ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	หรือผู้แทน	 	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
3.	นายสุรินทร์	มุขศรี	 	 	 หนังสือพิมพ์มติชน		 	 	 	 	 กรรมการ
4.	นายนิวัติ	กองเพียร	 	 	 คอลัมนิสต์อาวุโส	 	 	 	 	 	 กรรมการ
5.	นายอภิชัย	รุ่งเรืองกุล	 	 	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 	 	 	 	 กรรมการ
6.	นายทิววัฒน์	ภัทรกุลวณิชย์	 	 การ์ตูนนิสต์อิสระ	 	 	 	 	 	 กรรมการ
7.	นายสายัณห์	พรนันทรัตน์		 	 อดีตช่างภาพ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	 	 	 กรรมการ
8.	นายสมาน	สุดโต	 	 	 กรรมการจริยธรรม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 	 กรรมการ	
9.	นายกานต์	เหมสมิติ	 	 	 นายทะเบียน	 	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานกุาร
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คณะกรรมการตัดสินประกาศรางวัล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 2558

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 ชมรมนักข่าวส่ิงแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข่าวประเภท  
“ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” ประจ�าปี 2558 ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประกอบด้วย

1.	นายวิทยา	ปะระมะ	 	 กรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	(โพสต์ทูเดย์)		 	 ประธานกรรมการ
2.	นายวัสยศ	งามข�า		 	 กรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	(บางกอกโพสต์)		 กรรมการ
3.	ตัวแทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
4.	ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	 	 คณะนิเทศศาสตร์	ม.หอการค้าไทย	 	 	 	 กรรมการ
5.	รศ.ดร.กุลทิพย์	ศาสตระรุจิ	 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
	 	 	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 	 	 	 กรรมการ
6.	ดร.อาภา	หวังเกียรติ	 	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	 	 	 กรรมการ
7.	นายเลิศศักดิ์	ค�าคงศักดิ์	 	 กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา	 	 	 	 	 กรรมการ
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี 
ข่าวฝึกปฏิบัติ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ประจ�าปี 2558 ของสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.	ดร.สุรศักดิ์	จิรวัสตร์มงคล		 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ประธาน
2.	ผู้แทนบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ
3.	ผศ.วิไลวรรณ	จงวิไลเกษม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 	 	 	 	 กรรมการ
4.	นายเสถียร	วิริยะพรรณพงศา	 สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี	 	 	 	 	 	 กรรมการ
5.	นายพงษ์พิพัฒน์	บัญชานนท์	 ส�านักข่าวไทยพลับลิก้า	 	 	 	 	 	 กรรมการ
6.	นายอดุล	แดงมูล	 	 บรรณาธิการฝ่ายผลิต	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	 	 	 	 กรรมการ
7.	รศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี		 คณะสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 	 	 	 กรรมการ
8.	นายนันทสิทธิ์	นิตย์เมธา	 	 โซเชียลมีเดีย	สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี	 	 	 	 	 กรรมการ
9.	นางสาวอศินา	พรวศิน	 	 บรรณาธิการโซเชียลมีเดีย	เนชั่น	 	 	 	 	 กรรมการ
10.	นางสาวนิภาวรรณ์	แก้วรากมุกข์	 รองเลขาธิการ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 	 	 	 กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล

“พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำาปี 2558

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

และเลขานุการ
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ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2557 ข่าว	“อุ้มบุญไทย”	 
มดลูกโลก

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2 2557 ข่าว	แรงงานประมงนอก 
น่านน�้าคนไทยที่ถูกลืม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

3 2557 ข่าว	เปิดขุมทรัพย์	“เจ้าคุณ
เสนาะ”	วัดสระเกศ	สตง.
ท้าทายอ�านาจตรวจเงิน

หลวงเงินวัด	เกิดจุดเปลี่ยน
กระบวนการตรวจสอบพระ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

4 2557 ข่าว	แฉขบวนเขมือบงบสร้าง
สนามฟุตซอล	17	จังหวัด	

เหนือ	อีสาน
เสียหาย	689	ล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

5 2556 ข่าว	เปิดโปงขบวนการทุจริต
ข้าวถุง	2.5	ล้านตัน	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

6 2556 ข่าว	“ผ่าขบวนการทุจริต	 
ครูผู้ช่วย	อัปยศครั้งใหญ่

วงการศึกษาไทย”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

7 2556 ข่าว	กระชากหน้ากาก	
ต�ารวจร่วมขบวนการค้า	
นอแรด-งาช้างข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

8 2555 ข่าว	ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น	
จ�าน�าข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

9 2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต	โกง
สอบต�ารวจครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10 2555 มหากาพย์อาชีวะทุจริต
ครุภัณฑ์	5.3	พันล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

11 2554 ข่าว	ทวงสิทธิ	10	ล้านคน 
ลดเหลื่อมล�้าระบบสุขภาพ

ข่าวดีเด่น	
(ไม่มียอดเยี่ยม)

อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12 2554 ข่าว	ผ่า!!..เงื่อนง�า
สัญญา	‘กสท’เอื้อทรู	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

13 2554 ข่าว	เปิดโปงซื้อขาย	
ป.บัณฑิต	ม.อีสานตีแผ่

บิ๊กคุรุสภาฯ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

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

1 2557 ข่าว	“อุ้มบุญไทย”	 
มดลูกโลก

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2 2557 ข่าว	แรงงานประมงนอก 
น่านน�้าคนไทยที่ถูกลืม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

3 2557 ข่าว	เปิดขุมทรัพย์	“เจ้าคุณ
เสนาะ”	วัดสระเกศ	สตง.
ท้าทายอ�านาจตรวจเงิน

หลวงเงินวัด	เกิดจุดเปลี่ยน
กระบวนการตรวจสอบพระ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

4 2557 ข่าว	แฉขบวนเขมือบงบสร้าง
สนามฟุตซอล	17	จังหวัด	

เหนือ	อีสาน
เสียหาย	689	ล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

5 2556 ข่าว	เปิดโปงขบวนการทุจริต
ข้าวถุง	2.5	ล้านตัน	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

6 2556 ข่าว	“ผ่าขบวนการทุจริต	 
ครูผู้ช่วย	อัปยศครั้งใหญ่

วงการศึกษาไทย”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

7 2556 ข่าว	กระชากหน้ากาก	
ต�ารวจร่วมขบวนการค้า	
นอแรด-งาช้างข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

8 2555 ข่าว	ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น	
จ�าน�าข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

9 2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต	โกง
สอบต�ารวจครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10 2555 มหากาพย์อาชีวะทุจริต
ครุภัณฑ์	5.3	พันล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

11 2554 ข่าว	ทวงสิทธิ	10	ล้านคน 
ลดเหลื่อมล�้าระบบสุขภาพ

ข่าวดีเด่น	
(ไม่มียอดเยี่ยม)

อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12 2554 ข่าว	ผ่า!!..เงื่อนง�า
สัญญา	‘กสท’เอื้อทรู	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

13 2554 ข่าว	เปิดโปงซื้อขาย	
ป.บัณฑิต	ม.อีสานตีแผ่

บิ๊กคุรุสภาฯ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

14 2553 ข่าว	จีที	200	
ไม้ล้างป่าช้า...	พันล้าน	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15 2553 ข่าว	เจาะคอมพิวเตอร์ฉาว
มหาดไทยขวางนักการเมือง

ใช้อ�านาจมิชอบ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

16 2553 ข่าว	เปิดโปงก๊วนการเมือง	
รุม	“เขมือบ”	สินค้าเกษตรใน

สต๊อกรัฐบาล	รักษา
ผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

17 2552 ข่าว	เปิดโปงทุจริตพอเพียง	
ยับยั้งแผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง	

สธ.

ข่าวดีเด่น	 
(ไม่มียอดเยี่ยม)

อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

18 2552 ข่าว	เปิดโปง	รพ.	โกงเงิน
แสนล้าน	สปสช.	 
ตีแผ่ปัญหาเบิกค่า	 
“สเต็นท์”	เกินจริง	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

19 2552 ข่าว	มลพิษมาบตาพุด	
จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

20 2551 เปิดโปง	อบจ.ทั่วประเทศฮั้ว
เอกชนทุจริต	ซื้อต�าราห่วย

แจกโรงเรียน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

21 2551 ติดเกม-คลั่งเกม!!	ปัญหา	
“ตาบอดคล�าช้าง”	ธุรกิจหมื่น

ล้าน..ยิ่งแก้ยิ่งตัน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

22 2551 วิกฤตซับไพรม์	วิกฤตโลก	
เศรษฐกิจไทยท่ามกลาง
ความเสี่ยงจากหายนะ
แห่งศตวรรษที่	21	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

23 2550 ข่าว	ทลายทุจริตบ้าน
เอื้ออาทรแสนล้าน	ชักหัวคิว
ปั้นราคาที่ดิน	ประโยชน์
ทับซ้อน	เชือดวัฒนา	 

เมืองสุข	-	บิ๊กเคหะฯ	กับพวก	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

24 2550 ข่าว	เจาะทุจริตกองทุน	 
4	แสนล้าน	ปลุกปฏิรูประบบ

ประกันสังคม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน	

25 2550 ข่าว	“ซีแอล	:	นโยบาย 
อุ้มผู้ป่วย”	ตีแผ่ธาตุแท้
ธุรกิจยาข้ามชาติ””

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์



180

26 2549 ข่าว	ผ่าขบวนการเอื้อ
ประโยชน์ชินวัตร	ขายหุ้น	
ชินคอร์ป	73,000	ล้าน”	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

27 2549 ข่าว	เปิดโปงแก็งมาเฟียโลก	
“แบนดิโดส”	ยึดเกาะสมุย
ฟอกเงิน	เลี่ยงภาษี	-	 
เชิดนอมินีฮุบธุรกิจ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

28 2549 ข่าว	บูรณาโกงรถดับเพลิง	
6,800	ล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

29 2548 ข่าว	ผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น
สินบนข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

30 2548 ข่าว	ทุนยักษ์	กว้านที่ฮุบป่า
ชมุพร-ราชบุร	ีป๊ัม	น.ส.	3	ก. 

	พิสดาร	หมื่นไร่

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
	นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

31 2548 ข่าว	ช�าแหละอาณาจักร	
“ปิคนิค”	ขุมทรัพย์	“ลาภ 
วิสุทธิสิน”	สู่เวทีการเมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

32 2547 เจาะขบวนการซุก
“ไข้หวัดนก”

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

33 2547 เปิดโปงข้อสอบ
เอ็นทรานซ์รั่ว	วิกฤตศรัทธา

การศึกษาไทย

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

34 2547 คืนอิสรภาพผัว-เมีย	สารวัตร
ขังเถื่อน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

35 2546 แกะรอยหมอผัสพรหาย…	
ลากหมอวิสุทธิ์ 
สู่แดนประหาร

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

36 2546 โค่น	อัศวเหม	ดับ	พูนผล	 
ซุกทรัพย์สิน	435	ล้าน	

แจ้งเท็จ	ป.ป.ช.

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

37 2546 เปิดโปงขบวนการอุ้มลากูน่า
ฮุบที่เหมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

38 2545 ทลายวงจรอุบาทว์	
ทุจริตหัวคิวแรงงาน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

39 2545 บ่อบ�าบัดน�า้เสยีคลองด่าน	:	
บทสะท้อนความผิดพลาด
และการทุจริตในโครงการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
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40 2545 คอร์รัปชันบูรณาการ...
โกงนมเด็ก

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

41 2544 คดีประวัตศิาสตร์	:	
บทสะท้อนความล้มเหลว
ในการป้องกันอุบัติภัย

จากสารเคมี

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

42 2544 ทะลายขุมข่ายผลประโยชน์	
การบินไทยซื้อโบอิ้งแพง	
ขบวนการเขมือบตั๋ว
รัฐเสียหายหมื่นล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

43 2544 ศึกแย่งชิงพันธุกรรมข้าวหอม
มะลิ	โจรสลัดชีวภาพ
ในคราบเพื่อนที่แสนดี

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

44 2543 คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน	
พิสดารแจ้งเท็จ	ป.ป.ช.

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

45 2543 เจาะเครือข่ายขบวนการ	
นางเลิ้ง	ปั้นสัญญาเงินกู้เท็จ	

45	ล้าน	อวสาน	
พล.ต.สนั่น	ขจรประศาสน์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

46 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์	60 ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

47 2542 ผ่าจรรยาบรรณหมอ
ขบวนการซื้อขายไต

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

48 2542 ผ่าอาณาจักรธรรมกาย	วิกฤต
ไทยร้ายแรงกว่าที่คาดคิด

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

49 2542 เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

50 2541 โค่นขบวนการงาบยา
สาธารณสุข

1,400	ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

51 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

52 2541 ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

53 2540 เปิดโปงขบวนการการเมือง-
ข้าราชการเขมือบงบแห่ง
ประเทศไทย	คอมพิวเตอร์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
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54 2540 เปิดโปงขบวนการผลาญป่า
วังน�้าเขียวกินเงียบแผ่นดิน

ของชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

55 2540 ล้มขบวนการงาบปุ๋ย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

56 2539 ทลายขบวนการนักธุรกิจ
การเมืองกลุ่ม	16	ผลาญเงิน

บีบีซี	80,000	ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

57 2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน	 
คร่าชีวิตท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

58 2539 พระยอดชัดสังหารโหด 
แหม่มสาวโจแอน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

59 2538 ทลายขบวนการยาม้า	 
ปลุกส�านึกไทยต้านภัยยาม้า

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

60 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

61 2538 ขจัดยอดมารศาสนา-
ยันตระ-พุทโธ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

62 2537 คดีประวัติศาสตร์อุ้มฆ่า	 
2	แม่ลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ข่าวสด

63 2537 เปิดโปงขบวนการ	
ส.ป.ก.	อัปยศ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

64 2537 อมหัวรถจักร ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

65 2536 เปิดโปงขบวนการผลาญ
งบประมาณ	5	แสนล้าน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

66 2536 วิกฤตสวนลุมพินี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

67 2535 เสี่ยสองปั่นหุ้น ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

68 2535 นาทีจับจ�าลอง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

69 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

70 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวการเมือง
ดีเด่น

การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

71 2534 สิทธิบัตรยา	การยอมจ�านน
ของรัฐบาลไทย

ข่าวเศรษฐกิจ
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
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69 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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71 2534 สิทธิบัตรยา	การยอมจ�านน
ของรัฐบาลไทย

ข่าวเศรษฐกิจ
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

72 2534 มหันตภัยรถตู้
คร่าชีวิตเด็กอนุบาล

ข่าวปัญหา
สังคมดีเด่น

ปัญหาสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

73 2533 สวนป่ากิตติ	อีกเหลี่ยมของ
นักการเมืองที่ไม่รู้จักพอ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

74 2533 ถลกคราบนักบวชปลิ้นปล้อน	
โล้นนิกร

ข่าว
อาชญากรรม

ดีเด่น

อาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

75 2533 เบื้องหลังความล้มเหลว
ของการประชุมเกตต์

ข่าวเศรษฐกิจ
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

76 2532 ทลายแก๊งมารศาสนา ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

77 2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า

78 2530 ทลายแก๊งมาเฟีย	
ทุจริตเครื่องราชฯ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

79 2529 เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถื่อน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า

80 2528 สัญญาทาส	ไทยอีอีซี ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน	(แต่มติชน
ไม่ขอรับรางวัล	เพราะมีการทักท้วง
คณะกรรมการตัดสินข่าวของมูลนิธิ
อิศราฯ	ว่าไม่มีการพิจารณาอย่าง
รอบด้าน	และให้รางวัลแก่ข่าวนี้	

โดยยืน่หนังสอืให้กับคุณวิภา	สขุกิจ)

81 2527 รอยเปื้อนในวงการศึกษา ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

82 2526 ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ	
สป.จังหวัด

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นางอัมพา	สันติเมทนีดล	
หนังสือพิมพ์มติชน	

83 2525 วิสามัญฆาตกรรม	7	ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายสมบัติ	คูณสมบัติ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

84 2524 ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมอัยการ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายรุ่งเรือง	ปรีชากุล 
หนังสือพิมพ์มติชน	

85 2523 เผชิญหน้า	ขจก. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล 	นายตุลย์	ศิริกุลพิพัฒน์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

86 2522 ทุจริต	รพช. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายตุลย์	ศิริกุลพิพัฒน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

87 2521 ฆ่าพระนักสู้ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายโสภณ	ศิริกุลพิพัฒน์	
และนายเดช	คฤหเดช	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

88 2520 การท�าเหมืองแร่ในทะเล ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายวิชัย	หมีขยัน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ		
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89 2519 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยม

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล  -

90 2518 การโค่นท�าลายป่า
เขาสอยดาว

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุวัฒน์	เก็จจินดา
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

91 2517 นาทราย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายปรีชา	แสงอุทัย
หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย	

92 2516 ฆ่าเพื่อน	อ.ส.	8	ศพ. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายนิตย์	จอนเจิดสิน 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

93 2515 ขังลืม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายน้อย	ทรัพย์พอกพูน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2557 	“อาตมาไม่เกี่ยว” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายธิติ	วรรณมณฑา 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

2 2557 “เสี่ยงชีวิต	เพื่อชีวิต” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

3 2557 “ฝืน” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

4 2557 “หนี” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธนารักษ์	คุณทน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

5 2557 “ใจสลาย” ภาพข่าวชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

6 2556 “น�้าใจ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายกิตติพงษ์	มณีฤทธิ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

7 2556 “ลูกห่วงแม่” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวรวิทย์	พุ่มพวง
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

8 2556 “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์	กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

9 2556 “ให้ก�าลังใจ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอภิชิต	จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

10 2556 “ตื้บน่วม” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายศาสนะ	ศิริลาภ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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89 2519 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยม

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล  -

90 2518 การโค่นท�าลายป่า
เขาสอยดาว

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายสุวัฒน์	เก็จจินดา
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

91 2517 นาทราย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายปรีชา	แสงอุทัย
หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย	

92 2516 ฆ่าเพื่อน	อ.ส.	8	ศพ. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายนิตย์	จอนเจิดสิน 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

93 2515 ขังลืม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล นายน้อย	ทรัพย์พอกพูน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

11 2555 “กว่าจะได้ภาพ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสันติ	เต๊ะเปีย	
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการรายสัปดาห์	

12 2555 “สยบคลั่ง” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกัมปนาท	ละออง		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

13 2555 “ล้านเสียง
ส�าเนียงเดียว	
ทรงพระเจริญ”

ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสิทธิกร	วงศ์วุฒิอนันต์		
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

14 2555 “ตัวลอย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภักดี	สุขเพิ่ม	
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

15 2555 “กระเจิง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภมร		มานะพรชัย	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

16 2554 “รื้อบิ๊กแบ๊ก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรเชษฐ์	วัชรวิศิษฏ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17 2554 “ไปด้วยกัน” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฏฐ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

18 2554 “รออยู่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกุลพันธ์	ศิริพิมพ์อัมพร	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น	

19 2553 “คนเครียดหมาเครียด”	 ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสันติ	เต๊ะเปีย
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ	

20 2553 “รับ	เละ”	 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์	กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

21 2553 “หนี	ตาย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชัยชนะ	เขียวแก้ว		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

22 2552 “ไล่ขวิด” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายไชยวัฒน์	สาดแย้ม		
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		

23 2552 “สงครามกลางเมือง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภานุมาศ	สงวนวงษ์		
หนังสือพิมพ์มติชน

24 2552 “คลายหนาว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภวัต	เล่าไพศาลทักษิณ		
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		

25 2551 “ม็อบเดือด”	 ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสรวิทย์	จ�านงฤทธิ์		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

26 2551 “กระจกกระจาย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายบุญนาค	แสงเจือ
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

27 2551 “น�้าตาอาลัย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฏฐ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
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28 2551 “นาทีเดือด”	 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนพพร	ชวนภิรมย์		
หนังสือพิมพ์มติชน

29 2550 “ประจัญบาน” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายอร่าม	ทรงสวยรูป
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน	

30 2550 “หวาดเสียว” ภาพข่าว
ชมเชย	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชัยพินธ์	ขัตติยะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

31 2550 “ทารกน้อย
อายุประมาณ	1	เดือน”

ภาพข่าว
ชมเชย	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ	ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	

32 2550 “ย่างสด	2” ภาพข่าว
ชมเชย	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอะหมัด	รามันห์สิริวงศ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

33 2549 “แผ่นดินเดือด” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

34 2549 “ทหารรักษาการณ์” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฎ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

35 2549 “เหินเวหา” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิชาตรี	ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

36 2549 “พ่อของลูก” ภาพข่าว
เกียรติคุณ

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนันทสิทธิ์	นิตย์เมธา
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

37 2548 “โถลูก	1” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวรพงษ์	เจริญพล		
หนังสือพิมพ์มติชน

38 2548 “มิตรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวีระยุทธ	แสงโนรี
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

39 2548 “นาทีชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายเฉลิมศรี	บรรณทอง		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

40 2547 “นาทีชีวิต	3” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรเชษฐ์	วัชรวิศิษฏ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์			

41 2547 “ลูกแม่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสรวิทย์	จ�านงค์ฤทธิ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ			

42 2547 “ฮีโร่น้อย	1” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายพัชรพล	ปานรักษ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

43 2546 “สลายม็อบ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก			

44 2546 “จัดระเบียบ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรเชษฎ์	วัชรวิศิษฎ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

45 2546 “คืนสู่อิสรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนัทพล	ทิพย์วาทีอมร	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก		
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46 2545 ไม่มี ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล  

47 2545 “ชูก�าปั้นสู้” ภาพข่าวชมเชย	
1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรสีห์	อาศัยราษฎร์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

48 2545 “หนีไม่รอด” ภาพข่าวชมเชย	
2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธรรมศักดิ์		ทองจันทร์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

49 2545 “สิ้นอิสรภาพ” ภาพข่าวชมเชย	
3

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ	ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

50 2544 “แทบขาดใจ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายอนุชา	กมลาภิรมย์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

51 2544 “Risky	Ride” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์	พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

52 2544 “Water	Wait” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์	พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

53 2543 “หัวอกพ่อ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายภักดี	สุขเพิ่ม
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

54 2543 “สยบไอ้คลั่ง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุวสรรค์	ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

55 2543 “ขอชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไพฑูรย์	มนูญพงษ์พันธ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

56 2542 “ใจสลาย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายจิตติศักดิ์	ตรีเดช
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

57 2542 “หมากัดม็อบ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายชาญชัย	หล�าส�าเริง	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

58 2542 “เหตุการณ์น�้าท่วม
จังหวัดจันทรบุรี”

ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายไชยวัฒน์	พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

59 2541 “พิษยาอี” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายนิกูล	ก้วนเผ่า	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

60 2541 “เหาะนรก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายจักรี	ผดุงขันธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

61 2541 “คลั่งยาบ้า” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ	ช่วยชูชาติ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

62 2541 “ผักบุ้งเหินฟ้า” ภาพข่าว
เกียรติคุณ	

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุวิทย์	สั่งสมธนะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

63 2540 “คลั่ง” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายกัณหา	สร้อยน�้า
หนังสือพิมพ์มติชน	
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64 2540 “ทะลุอก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายภานุวัชร์	ธีฑัมพร	
หนังสือพิมพ์มติชน	

65 2540 “เมาคลั่ง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายวิชาตรี	ทับดวง	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

66 2539 “ไม่ตายแต่คางเหลือ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายณัฐวุฒิ	ศิริทรัพย์อนันต์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

67 2539 “โอ๊ย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

น.ส.สุดารัตน์	งามพิรุณตระกูล	
หนังสือพิมพ์แนวหน้า	

68 2539 “ช่วยชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุทัศน์		บุญช่วยเหลือ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

69 2538 “เสียดาย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายอภิชาติ	จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

70 2538 “คู่ทุกข์-คู่ยาก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายอภิชิต	จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

71 2538 “ทาสยาม้า” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายเมธี	เข็มวงศ์ทอง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

72 2537 “สามัคคีบาทา” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายชยาทิต	ทิศาภาคย์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

73 2537 “ย่างสด” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุพจน์	พรภักดี
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

74 2537 “หมดตัวแล้ว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายพะเยาว์	นาคาชล	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

75 2536 “ไฟนรก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิฑูร	ค�าวิมาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

76 2534 “หวาด” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายพิสันต์	ใจการุณ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

77 2533 “ไฟการเมือง” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายโกศล	นาคาชล	
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	

78 2531 “หนีสุดชีวิต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายเสรี	สุไลมาน	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

79 2530 “ผู้มาเยือน ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

80 2529 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายปรีชา	โพธิ์เล็ก	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

81 2528 “นาทีชีวิต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิเชีย	ยุทธวิบูลย์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		
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82 2527 “รอยเปื้อนที่ซอย	101/1” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวีระ	มูลสุข	
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	

83 2527 “คนมักง่ายจ�าไว้” ภาพข่าวชมเชย อิศรา	อมันตกุล นายสมคิด	เตชะสินธุ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

84 2526 “เหตุเกิดเพราะน�้าท่วม” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิชิต		สุขพัฒน์	
หนังสือพิมพ์มติชน	

85 2526 “ดังขาดใจ” ภาพข่าวชมเชย อิศรา	อมันตกุล นายนพพร	เจริญเปี่ยม	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

86 2525 “โธ่ลูกพ่อ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสมชาย	จันทร	
หนังสือพิมพ์ข่าวสด	

87 2524 “สัตว์นรก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวีรพงษ์	กวยะปาณิก	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

88 2523 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวัลลภ		คล้ายพงษ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

89 2522 “ช่วยผมด้วย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรศักดิ์	หาญพิชิต	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

90 2521 “เฮือกสุดท้าย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิโรจน์	มุฑิตานนท์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

91 2520 “วายร้ายจนมุม” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิโรจน์	มุฑิตานนท์		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

92 2519 “ตอกอก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายณัฐวุฒิ	ศิริทรัพย์อนันต์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

93 2518 “ภัยยามวิกาล” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายประวิทย์		ศรีประภา	
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

94 2518 “ระเบิดในสนามกีฬา
เชียงใหม่”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายประกิต	ปวรกุล
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

95 2517 “จลาจลพลับพลาชัย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสายัณห์	พรนันทรัตน์	
หนังสือพิมพ์เสียงใหม่	

96 2516 “เหตุการณ์	14	ตุลาคม	
นาทีเลือดและน�้าตา”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรินทร์	พนมเชิง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

97 2515 “ปฏิบัติการจองเวร” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายประสงค์	แฟงเอม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
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ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2557 ข่าว	พิษ	“ขยะไฮเทค” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

2 2557 ข่าว	มหันตภัยเงียบจอกหูหนู
รุกเขื่อนกิ่วลม

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์
จังหวัดล�าปาง

3 2556 ข่าว	“พะเยาโมเดล”	
ปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

4 2556 ข่าว	ปลุกส�านึกล�าปาง	
ฟื้น	“แม่วัง”	

สายน�้าแห่งชีวิต

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือลานนาโพสต์
จังหวัดล�าปาง

5 2555 ข่าว	สกัดรัฐมนตรี 
รุกป่าสงวนฯ	ยุติแจกเอกสาร
สิทธิที่ท�ากิน	2.5	แสนไร่

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

6 2554 ต่อต้านถ่านหินที่ท่าทราย	
ชัยชนะที่แลกมาด้วยลมหายใจ

ทองนาค	เสวกจินดา

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

7 2554 ข่าว	เปิดโปงขบวนการรุกป่า	
สังคายนาวังน�้าเขียว
คืนที่อยู่ให้กระทิง	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

8 2553 ข่าว	“วิกฤติต้นไม้ใหญ่”
มรดกแผ่นดินหรือเอกชน	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

9 2553 ข่าว	เถาวัลย์ถล่มป่าแก่ง
กระจาน	แก้ด้วยระบบนิเวศ-

โมเดลระดับโลก	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

10 2553 ข่าว	ค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่	
มรดกโลก	ปลุกกระแสอ

นุรักษ์ธรรมชาติ	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

11 2552 ข่าว	ดับแผนขุดทรายให้
สิงคโปร์	ปกป้องทรัพยากร

มีค่าไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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12 2552 ข่าว	มลพิษมาบตาพุด
จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

13 2552 ข่าว	ค้านระงับสร้างรูปปั้น 
กวนอิมรุกที่หลวง	บดบัง
สะพานข้ามแม่น�้าแคว	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

14 2551 ตีแผ่ภัย	“ฝายแม้ว”	ทส.โหน
โลกร้อนผุดสิ่งแปลกปลอม

ในระบบนิเวศ

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

15 2551 เปิดโปง	บุกรุกป่า	จ.สุพรรณบุรี	
ผวจ.เต้น	ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

16 2551 สกัดแผนฮุบป่า	เอกชนเช่า
อุทยานแห่งชาติ

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

17 2550 ข่าว	อ้างโครงการแก้น�้าท่วม	
รุมขยี้แม่ปิง

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
พลเมืองเหนือ	
จังหวัดเชียงใหม่	

18 2550 ข่าว	มหันตภัยร้าย!!!
มลพิษมาบตาพุด	

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ

19 2550 ข่าว	“วิกฤติมลพิษ	มาบตาพุด” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ	

20 2549 ข่าว	ตีแผ่แผนฮุบ	“เกาะสมุย”	
รักษาป่าต้นน�้า-จัดระเบียบที่ดิน	

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

21 2549 ข่าว	คุ้มหรือไม่...?	บูมอสังหาฯ		
ท่องเที่ยวสมุยตัวเร่งท�าลาย

สิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประชาชาติธุรกิจ

22 2549 ข่าว	พิทักษ์	“นีโม”	
อนุรักษ์ปลาสวยงาม

อยู่คู่ทะเลไทย

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

23 2549 ข่าว	แฉขบวนการ
ค้าปลาสวยงาม
ส่งอควาเรียมยักษ์

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24 2548 ข่าว	ปฏิบัติการทวงคืน
“ป่ากะปง”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน
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25 2547 ตีแผ่สารพิษแคดเมี่ยม
ที่	“แม่ตาว”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

26 2547 สิทธิบัตร	โจรสลัดขโมย
ทรัพยากรไทย

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

27 2546 ส้มสายน�้าพิษ	:	อุตสาหกรรม
ใช้เคมีล้อมหมู่บ้าน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

28 2546 สวนส้ม	-	ดินแดงแห่งความ
กลัว

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์

29 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน	:	
บทสะท้อนความผิดพลาดและ
การทุจริตในโครงการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

30 2544 คดีประวัติศาสตร์	:	บทสะท้อน
ความล้มเหลวในการป้องกัน

อุบัติภัยจากสารเคมี

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

31 2543 วิกฤติมลพิษฝั่งทะเลตะวันออก ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ 
ผู้จัดการรายวัน

32 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์	60 ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

33 2542 ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย	
ปลุกส�านึกสิ่งแวดล้อมไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

34 2541 ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์	
ตั้งงบซ่อนเร้นปัญหาเทคนิค

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

35 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

36 2540 เขมือบพื้นที่ชุ่มน�้าสามร้อยยอด ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

37 2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน
คร่าชีวิตท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
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38 2538 เปิดโปงแก๊งพราน	ซี	8	
ทลายเหมืองเถื่อนกลางป่า

ทุ่งใหญ่

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

39 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

40 2538 เบรกถมทะเลพัทยาใต้ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

41 2537 คว�่ากฎหมายถมทะเล	เปิดทาง
งานแผ่นดิน

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

42 2537 ส.ป.ก.หลักเสื่อม	
หยุดขบวนการตัดป่า

แจกเศรษฐี

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

43 2537 รณรงค์ปลุกจิตส�านึก
กอบกู้วิกฤติน�้า

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

44 2536 ไม่มีผลงานข่าวใด
ได้รับรางวัลดีเด่น

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

45 2536 ลักลอบเผาขยะสารพิษกลางป่า
อุทัยธานี

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

46 2536 มลพิษอุตสาหกรรมบาดแผล
เรื้อรังแห่งการพัฒนา

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

47 2535 มหันตภัยฝุ่นพิษ
โรงงานแม่เมาะ

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

48 2535 น�้าพองเน่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

49 2534 รีสอร์ทงาบเขาใหญ่ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

50 2534 “ซีเกรท”	หมายเหตุ
คุณภาพชีวิตยุคนิกค์

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

51 2533 มหันตภัยเมืองชลบุรี	
อุตสาหกรรมพิษแน่น

อิสเทิร์นซีบอร์ด

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายสัปดาห์
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52 2532 ปัญหาการปล่อยน�้าเสียและ
สารพิษของโรงงานอาหาร
ฉายรังสี	การอนุรักษ์และ

คุ้มครองสัตว์ป่า

สารคดีดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

53 2532 รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อม	

ด้านทรัพยากรป่าไม้	
ด้านประชากร	ศิลปกรรม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวรพจน์	ณ	นคร	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2557 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 2557 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3 2557 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4 2557 ข่าว	รพ.จ่ายยามือสอง	
เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5 2557 ข่าว	เปิดโปงธุรกิจนอก
กฎหมาย	บัตรนั่งรถ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์	
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6 2557 ข่าว	ขนส่งไทยไม่เอื้อ
ผู้พิการจีรัฐเร่งพัฒนา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 2557 ข่าว	วางขายปลาฉลาม
เกลื่อนเมือง	ท�าลายระบบ

นิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8 2557 ข่าว	บ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้ง
แถมน�้าเสียไหลลงแหล่งน�้า

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร	

9 2556 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

10 2556 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11 2556 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12 2556 ข่าว	ธุรกิจเติมเงินมือถือ ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13 2556 ข่าว	น�้าท่วมแม่กลอง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์			
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รางวัล “พิราบน้อย” หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 

ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
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52 2532 ปัญหาการปล่อยน�้าเสียและ
สารพิษของโรงงานอาหาร
ฉายรังสี	การอนุรักษ์และ

คุ้มครองสัตว์ป่า

สารคดีดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

53 2532 รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์
ด้านสิ่งแวดล้อม	

ด้านทรัพยากรป่าไม้	
ด้านประชากร	ศิลปกรรม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวรพจน์	ณ	นคร	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

14 2556 ข่าว	ประเด็นตั๋วผีบอล
ระบาด

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์		
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15 2556 ข่าว	“เทรนด์ฮิต	กินข้าว	
ชมสัตว์”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดี
เด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16 2556 ข่าว	ขยะติดเชื้อ	
ในรั้วสวนสุนันทา

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง			
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

17 2556 ข่าว	แห่สร้างฝายชะลอน�้า ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

18 2555 	หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

19 2555 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

20 2555 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์	หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

21 2555 ข่าว	วิกฤติกระเป๋า	นร.ไทย	 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

22 2555 ข่าว	แฉภัยมืดสื่อออนไลน์
นักวิชาการแนะวัยรุ่น
สร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

23 2555 ข่าว	วิชาเรียนรวมล้มเหลว	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง		
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา	

24 2555 ข่าว	ชูชัยบุรี	ท�าลายวิถี
อัมพวา	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25 2555 	ข่าว	แฟชั่นทารุณสัตว์
ตัดหู-หางสุนัข	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

26 2554 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่

27 2554 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

28 2554 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	จ.ชลบุรี

29 2554 ข่าว	ผุดเว็บผลิตเอเยนต์
หวยใต้ดิน	หวังดึงวัยโจ๋

สร้างเครือข่าย	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

30 2554 ข่าว	แฉขบวนการขโมย
ข้อมูลส่วนตัว	หลอกเผย
ประวัติเร่ขายรายชื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

31 2554 ข่าว	ป.ตรี	8	พัน	
ป.โท	3	หมื่น	แฉ	

มช.รับจ้างท�าตัวจบอื้อ	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
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32 2554 ข่าว	คดีฟ้องโรงงานน�้าตาล
วังขนายคดีเงียบ

5	ปี	ชาวบ้านโวยแต่โรงงาน
ยังเดินเครื่องฉลุย	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อินทนิล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33 2553 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34 2553 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

35 2553 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

36 2553 ข่าว	โวย	มรภ.สารคาม
รุกป่าหนองโน	

วุฒิฯ	จี้คืนชาวบ้าน			

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

37 2553 ข่าว	หอพักเถื่อน
รอบมหาวิทยาลัยบูรพา	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

38 2553 ข่าวผลกระทบและการ
ต่อ	ต้านการจัดตั้ง

นิคมเหล็กฯ	จ.จันทบุรี	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

39 2553 ข่าวผลกระทบและ
การต่อ	ต้านการ

จัดตัง้นิคมเหล็กฯ	จ.จันทบุร	ี

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

40 2552 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

41 2552 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

42 2552 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	

43 2552 ข่าว	แฉแก๊งปั่นกระแส
ออนไลน์				

ข่าวฝึกปปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

44 2552 ข่าว	การสรรหาอธิการบดี	
และเส้นทางการ

เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

45 2552 ข่าว	ไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนา
ที่อยู่เหนือคุณธรรม	

ข่าวฝึกปปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

46 2552 ข่าว	เทรนด์เลี้ยงปลาทะเล ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

47 2551 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

48 2551 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

49 2551 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50 2551 ข่าว	เตือนภัยคนใจบุญ	
แก๊งเรี่ยไรเกลื่อนเมือง

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

51 2551 ข่าว	ถังดับเพลิงหมดอายุ	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		

52 2551 ข่า	วการจัดตั้งวิน
มอเตอร์ไซค์			

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

53 2551 ข่าว	หวั่นบ่อเกลือโคกพระ
ท�าดินทรุด	อบต.	แฉเอง 
มีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม					

54 2550 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

55 2550 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

56 2550 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

57 2550 ข่าว	ลานกีฬากลางมลพษิ				 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

58 2550 ข่าว	ตะลึง!	สารคาม-
ยโสธร	แหล่งพักไม้พะยูง

เถื่อน		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

59 2550 ข่าว	ไฮไฟล์	(Hi5)
พระสงฆ์

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			

60 2550 ข่าว	ลานกีฬากลางมลพิษ	 ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

61 2549 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

62 2549 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

63 2549 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

64 2549 ข่าว	การติดตั้งเสารับ-ส่ง
โทรคมนาคมของบริษัท	
ทรู	คอร์ปอรเรชั่น	จ�ากัด	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

65 2549 ข่าว	ชาวบ้านครวญน�้า
ประปาขุ่นแดงหวั่นคุณภาพ

น�้าต�่ามาตรฐาน

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

66 2549 ข่าว	เตรียมจัดสัมมนา
ร้านขายยาทบทวนจรรยา
บรรณวิชาชีพขายยาคุม
อันตรายให้นักศึกษา		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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50 2551 ข่าว	เตือนภัยคนใจบุญ	
แก๊งเรี่ยไรเกลื่อนเมือง

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

51 2551 ข่าว	ถังดับเพลิงหมดอายุ	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		

52 2551 ข่า	วการจัดตั้งวิน
มอเตอร์ไซค์			

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

53 2551 ข่าว	หวั่นบ่อเกลือโคกพระ
ท�าดินทรุด	อบต.	แฉเอง 
มีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม					

54 2550 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

55 2550 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

56 2550 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

57 2550 ข่าว	ลานกีฬากลางมลพษิ				 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

58 2550 ข่าว	ตะลึง!	สารคาม-
ยโสธร	แหล่งพักไม้พะยูง

เถื่อน		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

59 2550 ข่าว	ไฮไฟล์	(Hi5)
พระสงฆ์

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			

60 2550 ข่าว	ลานกีฬากลางมลพิษ	 ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

61 2549 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

62 2549 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

63 2549 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

64 2549 ข่าว	การติดตั้งเสารับ-ส่ง
โทรคมนาคมของบริษัท	
ทรู	คอร์ปอรเรชั่น	จ�ากัด	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

65 2549 ข่าว	ชาวบ้านครวญน�้า
ประปาขุ่นแดงหวั่นคุณภาพ

น�้าต�่ามาตรฐาน

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

66 2549 ข่าว	เตรียมจัดสัมมนา
ร้านขายยาทบทวนจรรยา
บรรณวิชาชีพขายยาคุม
อันตรายให้นักศึกษา		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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67 2549 ข่าว	แฟชั่นทรมานสัตว์ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

68 2548 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

69 2548 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

70 2548 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71 2548 ข่าว	บุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

72 2548 ข่าว	ไวน์คูลเลอร์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

73 2548 ข่าว	ชาวบ้านครวญทนทุกข์	
10	ปีน�้าเสียท่ากระสังข์	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

74 2547 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

75 2547 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

76 2547 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	

77 2547 เรียกร้องสิทธิอัตราจ้าง
ชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

78 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

79 2547 ออกนอกระบบ
มหาวิทยาลัยบูรพา	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

80 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

81 2546 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

82 2546 หนังสือพิมพ์คลื่นประชา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

83 2546 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

84 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

85 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

86 2546 เปิดสัญญาทาส	 
บ.ไทย	โฮมฟู้ด

ต้นเหตุอาหารแพง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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67 2549 ข่าว	แฟชั่นทรมานสัตว์ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

68 2548 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

69 2548 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

70 2548 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71 2548 ข่าว	บุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

72 2548 ข่าว	ไวน์คูลเลอร์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

73 2548 ข่าว	ชาวบ้านครวญทนทุกข์	
10	ปีน�้าเสียท่ากระสังข์	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

74 2547 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

75 2547 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

76 2547 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	

77 2547 เรียกร้องสิทธิอัตราจ้าง
ชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

78 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

79 2547 ออกนอกระบบ
มหาวิทยาลัยบูรพา	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

80 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

81 2546 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

82 2546 หนังสือพิมพ์คลื่นประชา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

83 2546 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

84 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

85 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

86 2546 เปิดสัญญาทาส	 
บ.ไทย	โฮมฟู้ด

ต้นเหตุอาหารแพง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

87 2546 แพทย์	มช.	ประท้วงทวง
ความยุติธรรม

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

88 2545 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

89 2545 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย 		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

90 2545 หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

91 2545 นักศึกษา-เยาวชน	คลั่ง
เกมออนไลน์	แร็คนาร็อก

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

92 2545 พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย	(ไม่) ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

93 2545 อธิการ	ม.อุบลแห่ง
ประเทศไทย	รับแก้ผลวิจัย

ปากมูล

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

94 2545 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ย�่าอยู่กับที่

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

95 2544 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

96 2544 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

97 2544 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

98 2544 มอญอพยพวอนขอสัญชาติ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

99 2544 ต่อต้านอธิการบดี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

100 2543 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

101 2543 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

102 2543 โรงอาหารมหาวิทยาลัย
เพื่อใครกันแน่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

103 2543 ทรท.	พร้อมแก้วิกฤต
หอมใหญ่	นักวิชาการ
ช�าแหละนโยบายพักหนี้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

104 2542 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

105 2542 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

106 2542 หนังสือพิมพ์รังสิต หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต
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107 2542 ทุจริตการเลือกตั้งสภา
นักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

108 2542 จากมือชายสู่มือหมอ
ทางเลือกนักศึกษาไทย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

109 2542 บ่อส่าเหล้าส่อเค้าอันตราย ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต		

110 2541 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

111 2541 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

112 2541 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

113 2541 นักศึกษาแต่งงานเปิดเผย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	

114 2541 ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

115 2541 หลอกรับสมัครงาน
เกล่ือนกรงุ	เตอืนอย่าหลงเชือ่	

กม.เอาผิดไม่ได้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

116 2541 ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ข่าวฝึกปฏิบัติสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

117 2540 หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

118 2540 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

119 2540 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

120 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

121 2540 เกษตรโหดประกาศตัดรุ่น
ประจานน้องทั่ว	มช.

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

122 2540 ชาวบ้านสะบ้าย้อย
ต้านโรงงานไฟฟ้า

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

123 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น/เริ่มปีแรก

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
มหาวิทยาลัยภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	
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124 2539 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

125 2539 ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้
นักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	

126 2539 แฉขบวนการค้ากาม	
น.ศ.ใช้เพจเจอร์-มือถือ

สั่งจอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ช้างแดง
วิทยาลัยโยนก	

127 2539 เฉือนสนามบอลท�าที่จอดรถ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

128 2538 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

129 2538 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

130 2538 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

131 2538 ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

132 2538 ริชมอนเด้ลักลอบท�าวิจัย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

133 2538 ชี้เหตุหมู่บ้านล่มสลาย
อวนรุนกวาดทรัพยากรเรียบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

134 2537 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

135 2537 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

136 2537 หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

137 2537 ธุรกิจบัตรปลอม
เกลื่อนถนนข้าวสาร

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

138 2537 วิกฤติขยะในจังหวัด
เชียงใหม่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

139 2537 ชาวน�้าพองวอนจริงใจ
แก้ปัญหา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

140 2536 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

141 2536 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

142 2536 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

143 2536 วิจัย	1	ปีหลังเหตุการณ์
มลพิษแม่เมาะ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2557 สารคดีเชิงข่าว	“ความฝัน
ของเด็กชายไร้สัญชาติ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 2557 สารคดีเชิงข่าว	
“ผืนป่าที่หายไป”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 2556 สารคดีเชิงข่าว	“ป่าคือเรา	
เราคือป่า”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 2556 สารคดีเชิงข่าว	“บ้านปลา	
ธนาคารปู”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

5 2556 สารคดีเชิงข่าว	“แมลงปอ	
คะน้า	และสารเคมี”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 2555 สารคดีเชิงข่าว	“ภาพ
สะท้อนคนงานข้ามชาติ	

เชียงใหม่”	

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

7 2555 สารคดีเชิงข่าว	“น�้าตาจาก
มือหมอ	เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 2554 สารคดีเชิงข่าว
“คนลาวไร้รัฐ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสอืพมิพ์สือ่มวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9 2554 สารคดีเชิงข่าว	
“Bikexenger	อาชีพ

พิทักษ์โลก”		

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

10 2554 สารคดีเชงิข่าว	“ชาวบ้าน 
อ.บ้านค่าย	รวมกลุ่มต้าน
โครงการอุตสาหกรรม

ไออาร์พีซี”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

11 2553 สารคดี	เชิงข่าว	 
“พืชเศรษฐกิจความมั่นคง

ทางอาหาร”

สารคดีเชิงข่าว 
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

12 2553 สารคดีเชิงข่าว	“คนไทย 
ใจเกาหลี	ฤาจะเป็นหมา

ลายเสือ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

13 2553 สารคดีเชิง	ข่าว	“เมื่อสนาม
เด็กเล่น..เป็นสนามม้า”	

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

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

1 2557 สารคดีเชิงข่าว	“ความฝัน
ของเด็กชายไร้สัญชาติ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 2557 สารคดีเชิงข่าว	
“ผืนป่าที่หายไป”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3 2556 สารคดีเชิงข่าว	“ป่าคือเรา	
เราคือป่า”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 2556 สารคดีเชิงข่าว	“บ้านปลา	
ธนาคารปู”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

5 2556 สารคดีเชิงข่าว	“แมลงปอ	
คะน้า	และสารเคมี”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน		
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 2555 สารคดีเชิงข่าว	“ภาพ
สะท้อนคนงานข้ามชาติ	

เชียงใหม่”	

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

7 2555 สารคดีเชิงข่าว	“น�้าตาจาก
มือหมอ	เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 2554 สารคดีเชิงข่าว
“คนลาวไร้รัฐ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพมิพ์ส่ือมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9 2554 สารคดีเชิงข่าว	
“Bikexenger	อาชีพ

พิทักษ์โลก”		

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

10 2554 สารคดีเชงิข่าว	“ชาวบ้าน 
อ.บ้านค่าย	รวมกลุ่มต้าน
โครงการอุตสาหกรรม

ไออาร์พีซี”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

11 2553 สารคดี	เชิงข่าว	 
“พืชเศรษฐกิจความมั่นคง

ทางอาหาร”

สารคดีเชิงข่าว 
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

12 2553 สารคดีเชิงข่าว	“คนไทย 
ใจเกาหลี	ฤาจะเป็นหมา

ลายเสือ”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

13 2553 สารคดีเชิง	ข่าว	“เมื่อสนาม
เด็กเล่น..เป็นสนามม้า”	

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

14 2552 สารคดีเชิงข่าว	“ภูทับฟ้า	
เมื่อชาวบ้านทวงภูเขาคืน

จากเหมืองทอง”

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

15 2551 ข่าว	“วันนี้ของลุ่มน�้า
สงคราม”	

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16 2550 สารคดีเชิงข่าว	“ฤาไม้มะดัน
จะสิ้นทามห้วยทับทัน”	

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 2549 สารคดีเชิงข่าว	“เสียงร�่าไห้
จากแม่น�้าชี”	

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18 2548 ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี	 
ความคุ้มค่าบนความเสี่ยง

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19 2547 สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิ
ในความรักให้แก่เด็ก

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

20 2546 กลุ่มน�้าอัดเม็ด	2	องค์กร
ต่อต้านยาเสพติดโรค

สารคดีเชิงข่าว
ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ริต้า	ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1.  นายกวี จงกิจถาวร พ.ศ. 2543, 2544
2.  นายวีระ ประทีปชัยกูร พ.ศ. 2545, 2546
3.  นางผุสดี คีตวรนาฎ พ.ศ. 2547, 2548
4.  นายภัทร ค�าพิทักษ์ พ.ศ. 2549 
 (เป็นนายกสมาคมฯ ไม่ครบเทอม ม.ีค.-ต.ค. 2549 ลาออกไปเป็นสมาชกิสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ินางสาวนาตยา  เชษฐโชตริส   
 อุปนายก รักษาการแทน)
5.  นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส พ.ศ. 2550, 2551
6.  นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ พ.ศ. 2552, 2553
7.  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี พ.ศ. 2554, 2555
8.  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ พ.ศ. 2556, 2557
9.  นายวันชัย วงศ์มีชัย พ.ศ. 2558

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

ทำ�เนียบน�ยกสม�คมนักข่�วแห่งประเทศไทย

(ก่อตั้งเมื่อปี 2498)

ทำ�เนียบน�ยกสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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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

ทำ�เนียบน�ยกสม�คมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(ก่อตั้งเมื่อปี 2508)
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 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี
2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2558 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2558 ที่ประชุม
มีมติก�าหนดต�าแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีบริหารงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วย 
การบริหารสมาคมฯ ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 นายวันชัย  วงศ์มีชัย (แนวหน้า)                  

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
 นายวิษณุพงษ์  หิญชีระนันท์ (เดลินิวส์)           อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ
 ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)    อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
 นายมานพ  ทิพย์โอสถ (บางกอกโพสต์)         อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
 นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)               อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
 นางสาวชุติมณฑน์  ศรีข�า (บ้านเมือง)                  เลขาธิการ สมาคมฯ
 นางสาวนิภาวรรณ์  แก้วรากมุกข์ (เดอะเนชั่น)          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
 นายชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)            รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
 นางสาวธนิตา  อิสรา (บ้านเมือง)                 เหรัญญิก  สมาคมฯ
 ว่าที่ ร.ต.กานต์  เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                 นายทะเบียน สมาคมฯ
 นายวัสยศ  งามข�า (บางกอกโพสต์)           กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
 นายคเนศ  จิรัษฐิติพงศ์ (แนวหน้า)            กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
 นางสาว น.รินี  เรืองหนู (มติชน)                  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
 นายวิศิษฏ์  ชวนพิพัฒน์พงศ์ (กรุงเทพธุรกิจ)     กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
 นางสาวสุมนชยา  จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)            กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

ประก�ศสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำาปี 2558

สำารองกรรมการ 
 นายไพรัช  มิ่งขวัญ (เดลินิวส์)

กรรมการควบคุมจริยธรรม 
 นายสมาน  สุดโต (โพสต์ทูเดย์)
 นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  (กรุงเทพธุรกิจ)
 นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง  (อคีอนนิวส์)                  
 นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)
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 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2558 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2558  
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ ดังนี้
 
1.  นายมานิจ  สุขสมจิตร นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2517, 2518)
2.  นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)
3.  นายสุนทร  ทาซ้าย นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2523)
4.  นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2534, 2535)
5.  นายปราโมทย์  ฝ่ายอุประ นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2536, 2537)
6.  นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์ นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2538, 2539)
7.  นางชุติมา  บูรณรัชดา นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540, 2541)
8.  นายกวี  จงกิจถาวร นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542)
   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. 2543, 2544)
9.  นายบัณฑิต  รัชวัฒนะธานินทร์  นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2531, 2532, 2534, 2535)
10.  นายสมาน  สุดโต                นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540)
11. นายสุวัฒน์  ทองธนากุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2541, 2542)
12. นายวีระ  ประทีปชัยกูร นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545, 2546)
13. นางผุสดี  คีตวรนาฎ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547, 2548)
14. นายภัทระ  ค�าพิทักษ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549)
15. นางสาวนาตยา  เชษฐโชติรส นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550, 2551)
16. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552, 2553)
17. นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554, 2555)
18. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556, 2557)
19. นางสาววิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547)
20. นางสาวบุญรัตน์  อภิชาตไตรสรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (พ.ศ. 2552, 2553)
21. นายด�าฤทธิ์  วิริยะกุล อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (พ.ศ. 2541)
22. นายบุตรดา  ศรีเลิศชัย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ (พ.ศ. 2557)
23. นายอรุณ  ลอตระกูล กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  (พ.ศ. 2553, 2554)
24. นายวีระศักดิ์  พงศ์อักษร เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ (พ.ศ. 2553)
25. นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์ อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ

ประก�ศสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจำาปี 2558
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1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน 

 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 3 คน อนุกรรมการ 6 คน 

    
 1.  นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ อดีตนายกสมาคมฯ   ที่ปรึกษา
 2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี อดีตนายกสมาคมฯ               ที่ปรึกษา
 3. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมฯ               ที่ปรึกษา
 4.  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ                    ประธาน
 5.  นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ   อนุกรรมการ
 6.  ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ   อนุกรรมการ
 7.  นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ อนุกรรมการ
 8.  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                   อนุกรรมการ
 9.  นางสาวชุติมณฑ์ ศรีข�า เลขาธิการ สมาคมฯ           เลขานุการคณะอนุกรรมการ
 

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ 

 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 6 คน และอนุกรรมการ 10 คน 
 
 1.  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมฯ   ที่ปรึกษา
 2. นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ   ที่ปรึกษา
 3.  นายเสด็จ บุนนาค อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ที่ปรึกษา
 4.  นายเชษฐ์ สุขสมเกษม อดีตกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ที่ปรึกษา
 5. นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์ เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ ที่ปรึกษา
 6.  นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ที่ปรึกษา
 7.  นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ประธาน
    8. นายสุเมธ สมคะเน ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย   อนุกรรมการ
    9. นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี   อนุกรรมการ
 10. นายกันติพิชญ์ ใจบุญ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์   อนุกรรมการ
 11. นายสุภชาติ เล็บนาค หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์   อนุกรรมการ
 12. นายประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   อนุกรรมการ
 13. นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ อนุกรรมการ
 14. นายวิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ อนุกรรมการ
 15. นายชนะ ผาสุกสกุล เอเอสทีวีผู้จัดการ   อนุกรรมการ
 16. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ เลขานุการ
      คณะอนุกรรมการ

ประก�ศสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำาปี 2558

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อท่ี 16 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ประชุม 
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจ�าปี 2558 ดังนี้
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3. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 5 คน และอนุกรรมการ 11 คน 

 
 1. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล                             ที่ปรึกษา
  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ   ที่ปรึกษา
    3. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษา
    4. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                ที่ปรึกษา
    5. นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ   ที่ปรึกษา
    6. ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ   ประธาน
    7. นางสาว น.รินี เรืองหนู กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ              อนุกรรมการ
    8. ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ นายทะเบียน สมาคมฯ   อนุกรรมการ
    9. นางสาวปิยภรณ์ วงศ์เรือง ประธานชมรมนักข่าวอาเซียน   อนุกรรมการ
 10. นายธนวัฒน์ เพชรล่อเหลียน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์   อนุกรรมการ
  11. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี                  อนุกรรมการ
 12. ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว   อนุกรรมการ
 13. นายพีรภัทร เกื้อวงศ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   อนุกรรมการ
 14. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป สถานีโทรทัศน์ IPM 26   อนุกรรมการ
 15. นางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เลขานุการคณะอนุกรรมการ
 

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ 

 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 3  คน และอนุกรรมการ 10 คน 
 
 1.  นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ   ที่ปรึกษา
 2.  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี อดีตนายกสมาคมฯ   ที่ปรึกษา
 3.  นายอนุชา เจริญโพธิ์ อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ   ที่ปรึกษา
 4.  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ   ประธาน
 5.  นางสาวกรชนก รักษาเสรี อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ   อนุกรรมการ
 6.  นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ   อนุกรรมการ
 7.  นางกุลชาดา ชัยพิพัฒน์ เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์   อนุกรรมการ
 8.  นางสาวตติกานต์ เดชชพงษ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   อนุกรรมการ
 9.  นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล สื่อมวลชนอิสระ   อนุกรรมการ
 10. นางสาวปิยภรณ์ วงศ์เรือง หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น   อนุกรรมการ
 11. นายนเรศ เหล่าพรรณราย สถานีโทรทัศน์ช่อง 3   อนุกรรมการ
 12. นายวีรพจน์ อินทรพันธ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   อนุกรรมการ
 13. นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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5. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 1 คน และอนุกรรมการ 11 คน 

 
 1.  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ   ที่ปรึกษา
 2.  ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ นายทะเบียน สมาคมฯ   ประธาน
 3.  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ   อนุกรรมการ
 4.  นางสาวชุติมณฑน์ ศรีข�า เลขาธิการ สมาคมฯ   อนุกรรมการ
 5.  นางสาวธนิตา อิสรา เหรัญญิก  สมาคมฯ   อนุกรรมการ
 6.  นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ อนุกรรมการ
 7.  นายไพรัช มิ่งขวัญ อดีตนายทะเบียน สมาคมฯ   อนุกรรมการ
 8.  นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ อดีตนายทะเบียน สมาคมฯ    อนุกรรมการ
 9.  นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม ส�านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.   อนุกรรมการ
 10. นางสาวบุษดี พนมภู หนังสือพิมพ์บ้านเมือง   อนุกรรมการ
 11. นายสืบพงษ์ อุณรัตน์               หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   อนุกรรมการ
 12. นายวัสยศ งามข�า กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชกิสมัพนัธ์ สมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ
 

6. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

 ประกอบด้วยอนุกรรมการ 7 คน 

    
 1.  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ   ที่ปรึกษา
    2.  นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ   ประธาน
    3.  ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ   อนุกรรมการ
    4.  นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ      อนุกรรมการ
    5.  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ   อนุกรรมการ
    6.  นางสาวธนิตา อิสรา เหรัญญิก สมาคมฯ   อนุกรรมการ
    7.  นางสาวชุติมณฑ์ ศรีข�า เลขาธิการ สมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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 คณะกรรมการบรหิาร สมาคมนกัข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 16 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันท่ี 4 มนีาคม 
2558 - 4 มนีาคม 2559  ได้ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานไว้ภายใต้แนวคิด “ปฏวัิตคินข่าว อภวัิฒน์สือ่” โดยมุง่หวังให้ 
“คนข่าว” ต้องปรบัตวัเป็นคนข่าวท่ีมคุีณภาพ มจีติวิญญาณของคนข่าว ต้องพฒันาตวัเองอย่างต่อเน่ือง มอีงค์ความรูร้อบตวั ต้อง
มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งศักด์ิศรีความเป็นสื่อมวลชนมีเป้าหมายในการท�าหน้าท่ีส่ือมวลชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความ 
ถูกต้องและผลประโยชน์สาธารณะ โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการท�างานไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1. สิทธิเสรีภาพสื่อ  
2. พัฒนาศักยภาพนักข่าว 3. ดูแลสวัสดิการ ส่งเสริมสวัสดิภาพ กระชับความสัมพันธ์กับนักข่าว 4. สร้างภาคีสื่อและเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกในปัญหาสังคม และ 5. หาทุนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ข้างต้น
 
 ในปี 2558  คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าที่ในการด�าเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะอนุกรรมการ ดังนี้

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

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน
 คณะอนุกรรมการชุดน้ีจะท�าหน้าท่ีในการรวบรวมท้ังความเห็นและข้อเสนอต่างๆ จากบุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
ในการน�ามาพิจารณาบทบาทสมาคมฯ ในสถานการณ์เร่งด่วน ทั้งในรูปแบบของการออกแถลงการณ์, การออกจดหมายเปิดผนึก 
และการเผยแพร่ค�าชี้แจงในเรื่องต่างๆ รวมท้ังท�าความเข้าใจและสื่อสารกับสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ  
ของสื่อ (ดูเอกสารแถลงการณ์ในเล่ม)

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 ในปี 2558  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ แบ่งงานออกเป็น 5  กลุ่มงาน คือ
 2.1 ด้านการอบรม สมาคมฯ ได้จัดท�าโครงการด้านการฝึกอบรมจ�านวน 3 หลักสูตร คือ
  2.1.1 การอบรมเชงิปฏบิตักิารนักข่าว ประจ�าปี 2558  สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 สถาบันอศิรา 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว ประจ�าปี 2558  ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558  ณ ชลพฤกษ์ 
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์และ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้แทนจากกลุ่มนักวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะและปลูกฝังจริยธรรม 
ให้กับผู้สือ่ข่าวท่ีเข้ารบัการอบรม มนีกัข่าวเข้าร่วมการอบรมจ�านวน 30  คน  ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  
 หัวข้อการอบรมประกอบด้วย กรณีศึกษา ข่าวสืบสวน รางวัลอิศรา อมันตกุล การต่อยอดประเด็นข่าว ด้วยการท�า  
Mind Map การสืบค้นข้อมูลและจริยธรรม เทคนิคการสัมภาษณ์ และเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 
 
  2.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 18 เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 ซึ่งหากนับถึงปัจจุบัน 
มีนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์   

รายงานกิจกรรม 

สม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 16
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(Professional Development) ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท้ังกับเพ่ือนนักศึกษาจากต่างสถาบันและแลกเปล่ียนประสบการณ์กับนักข่าวรุ่นพี่ท่ีท�างานท้ังในภาคสนาม และ 
ในส่วนของผู้บริหารงานข่าว อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับ
นักศึกษาด้วย ในรุ่นที่ 18  มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�านวน 69  คน 
จาก  30  สถาบัน จัดอบรมระหว่างวันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  2558  ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มหาชน
 ในการอบรมครั้งน้ีได้เพิ่มกระบวนการฝึกฝนนักศึกษาในการเขียนข่าวเพิ่มขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยนักศึกษาทุกคน 
จะต้องส่งผลงานข่าวเข้าร่วมโครงการ TJA  Cyber Reporter อย่างน้อยคนละ 2  ชิ้นงาน และจะมีการประกาศผลรางวัลใน
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 

  2.1.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม”  สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการจัด
รายการวิทยอุย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจรยิธรรม”    โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กับนักข่าวท่ัวไปในสือ่ประเภทต่างๆ 
ท่ีสนใจต้องการพฒันาทักษะการจดัรายการวิทย ุหรอืนักจดัรายการวิทยรุุน่ใหม่ท่ีสนใจพฒันาตนเองเพือ่สามารถจดัรายการวิทยุ
อย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจรยิธรรม เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ์เรยีนรูซ้ึง่กันและกันในการผลติรายการ
วิทยุ และพัฒนาทักษะการถ่ายทอดข่าวสารหรือการส่ือสารไปยังผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจ 
ท่ีถูกต้องต่อสาธารณชน  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุให้เข้มแข็งขึ้น  และฝึกปฏิบัติจริงหลังจากผ่านการอบรม  
จัดระหว่างวันเสาร์ท่ี 14 - วันอาทิตย์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 ณ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 10  
มีสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมจ�านวน 21 คน
 โดยเน้ือหาในการอบรมประกอบด้วย 1. คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุท่ีดีและประสบความส�าเร็จ 2. เทคนิค 
การจัดรายการวิทยุในรูปแบบต่างๆ 3. บอกเล่าประสบการณ์มาตรฐานนักจัดรายการวิทยุ  4. การเขียนบทวิทยุ 5. ทักษะการจัด 
รายการพูดคุย (Straight Talk) และสนทนา และ 6. ฝึกปฏิบัติจริง ผลิตรายการ
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอิศรา  
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  

 2.2 กลุ่มงานเสวนาและส่ือสารสาธารณะ ได้มีการจัดท�าโครงการในกลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ จ�านวน 3 
กิจกรรม ดังนี้
  2.2.1 ราชด�าเนินเสวนา เป็นโครงการท่ีด�าเนนิงานต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 17  ซ่ึงเป็นความรเิริม่จากสมัยท่ีนายกวี จงกิจถาวร 
เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพและ 
อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�าถามนักข่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทาง 
สถาบันอศิรา มลูนธิพิฒันาสือ่มวลชนแห่งประเทศไทย  ได้จดัราชด�าเนินเสวนาไปจ�านวน 7 ครัง้ สามารถตดิตามเน้ือหาราชด�าเนิน
เสวนาได้ที่ www.tja.or.th

  2.2.2 รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
กับส�านักข่าวไทยและบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท  FM 100.5 MHz ทุกวันอาทิตย์เวลา  
11.00-12.00น. เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราวที่
เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป โดยเน้นความหลากหลายของ
ประเด็นข่าว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และอื่นๆ ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
 ส�าหรับนักจัดรายการประจ�าปี  2558  มีจ�านวน 13  คน คือ 1. นางสาวณัฐินี  จันทร์เอียด (ฐานเศรษฐกิจ) 2. นายณัฐวุฒิ  
กรัณยโสภณ  (ประชาชาติ)  3. นายอานุภาพ  เงินกระแชง (ไทยรัฐ) 4. นางสาวดารากาญจน์  ทองลิ่ม (ส�านักข่าวไทย อสมท) 
5. นางสาวนันทพร  ทาวะระ (ไทยรัฐทีวี) 6. นายสิทธิชน  กลิ่มหอมอ่อน (แนวหน้า) 7. นายราม อินทรวิจิตร (นักข่าวอิสระ) 
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8. นางสาวดารินทร์  หอวัฒนกุล (ไทยรัฐทีวี) 9. นางสาวรัชดาภรณ์  ม่วงท�า (สปริงนิวส์)  10. นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง 
(ส�านักข่าวเนชั่น) 11. นายวรพล กิตติรัตวรางกูล (ไทยโพสต์) 12. นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เทพ (โพสต์ทูเดย์) และ  
13. นางสาวประนอม บุญล�้า (ทีเอ็นเอ็น)
 ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่  www.tja.or.th

  2.2.3 www.tja.or.th เป็นเว็บไซต์ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ท้ังประชาสมัพนัธ์กิจกรรม, รายงานกิจกรรม, กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง, ประวัตคิวามเป็นมา จดุยนืและท่าทีของสมาคมฯ 
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง รวมท้ังการบันทึกผลงานข่าวท่ีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และเป็นชุมชนออนไลน์ของ 
นักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในการแลกเปล่ียนทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชน และน�าเสนอ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน 

 2.3 กลุ่มงานหนังสือ ในปี  2558 ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�าหนังสือรวม  
2 เล่ม ดังนี้
  2.3.1 จุลสารราชด�าเนิน ในปี 2558  สมาคมฯ ได้จัดท�าวารสารราชด�าเนินโดยออกเป็นรายสามเดือนจ�านวน 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 29 เนื้อหาหลักคือ  “Marketing is King”  มีนายธนวัฒน์ เพชรล่อเหลียน  เป็นบรรณาธิการ และฉบับที่ 30 เนื้อหาหลัก
คือ “อนาคตสื่อไทยบนเส้นทาง (แพร่ง) สายปฏิรูป” มีนายมานพ ทิพย์โอสถ เป็นบรรณาธิการ
 อ่านเนื้อหาจุลสารราชด�าเนินฉบับย้อนหลังได้ที่ www.tja.or.th

  2.3.2 หนังสือวันนักข่าว “สนามข่าวที่ไร้การแข่งขัน ” หนังสือวันนักข่าวเป็นหนังสือรายงานประจ�าปีที่สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการข่าวและหนังสือพิมพ์  ตลอดจนรายงานกิจกรรม
ของสมาคม  และท�าเนียบรายชื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เป็นสมาชิกสมาคม  เนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง “สนามข่าว
ที่ไร้การแข่งขัน” มีนางสาว น.รินี เรืองหนู เป็นบรรณาธิการ มีการแจกจ่ายหนังสือวันนักข่าวถึงมือสมาชิก สมาคมฯ ในวันที่ 4 
มีนาคม 2559  ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมฯ

 2.4 กลุม่งานเครอืข่ายวิชาการและวิชาชพีส่ือมวลชน เป็นเครอืข่ายท่ีนักวิชาการและนกัวิชาชพีสือ่สารมวลชนร่วมกันก่อตัง้
ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยในปี 2558 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห่ง
ประเทศไทย  ดังนี้

  2.4.1 ห้องเรียนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิค ทางวิชาชีพสื่อมวลชน แก่นักศึกษา
จากสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นให้
นิสตินักศกึษาด้านนิเทศศาสตร์ เข้ามาท�างานสือ่อย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการท�างานเชงิวิชาการ และเป็นการร่วมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น ระหว่างนิสิต นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และนักวิชาชีพสื่อทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น โดยในปี 2558 จัด
กิจกรรมหัวข้อ “นักข่าว Gen Z ใส่ใจจริยธรรม” ร่วมกับ 2  สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี (12 ตุลาคม 2558) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13 กุมภาพันธ์ 2559)
  2.4.2 ประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพส่ือมวลชน เป็นเครือข่ายท่ีนักวิชาการและนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
ร่วมกันก่อตัง้ขึน้เพือ่เป็นเวทีในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างด้านวิชาชพีและวิชาการด้านสือ่สารมวลชน 
โดยน�าเอาประเด็นทางวิชาการและวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีน่าสนใจและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะมาแลกเปลี่ยนกัน  
ภายใต้การจัดสัมมนายุทธศาสตร์วารศาสตร์แห่งอนาคต  โดยในปี 2558 จัด 3 ครั้ง ดังนี้ 
 สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 9 จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หัวข้อ “ปฏิวัติคนข่าว 
: ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ” (3 เมษายน 2558)  สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 10 จัดร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล” (19 พฤษภาคม 2558)    
และครั้งท่ี 11 จัดร่วมกับ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวข้อ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีตสู่อนาคต”  
(27  พฤศจิกายน 2558)
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 2.5 กลุ่มงานประกวดข่าว
  2.5.1 การประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2558 สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ด�าเนินการจัดการประกวดข่าวและภาพข่าว
ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล เพื่อเป็นการร�าลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก 
และนักหนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม โดยด�าเนินการจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2515 ส�าหรับในปี 2557  
มีผลงานงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน 10 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4  ฉบับ และ
ส่งผลงานภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน  76 ภาพ จากหนังสือพิมพ์  10 ฉบับ

  2.5.2 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2558 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวส่ิงแวดล้อมเป็นผู้ด�าเนินการจัดการ
ประกวด ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2532 ส�าหรับในปี 2558 มีผลงานข่าวส่ง 
เข้าประกวดจ�านวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ

  2.5.3 การประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจ�าปี 2558 เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีการท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 5 ประเภท คือ รางวัลพิราบน้อย ประกอบ
ด้วย  1. ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 2. ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ 3. ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 4. ประเภทข่าวออนไลน์ 
ฝึกปฏบัิต ิและรางวัลรต้ิา ปาตยิะเสวี คอืประเภทสารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบิตั ิ เริม่จดัการประกวดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 มวัีตถุประสงค์
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการจดัท�าหนงัสอืพมิพ์และการท�าข่าวของนิสตินักศกึษาวิชานเิทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์  ในสถาบัน
อดุมศกึษาต่างๆ และสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างสถาบันการศกึษากับสมาคมฯ   ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก บรษัิท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2558 มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้ 1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 14 ฉบับ 2. ข่าวฝึกปฏิบัติ  
37 ข่าว 3. ข่าวสิ่งแวดล้อม 26 ข่าว 4. ข่าวออนไลน์ 17 ข่าว  และ 5. สารคดีเชิงข่าว 25 ชิ้น

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
 ในปี  2558  คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อท�าหน้าที่
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยนักข่าวจะต้องมีอิสรภาพ เสรีภาพ ในการท�างาน ไม่ถูกคุกคาม 
แทรกแซงทั้งจากกลุ่มทุน รัฐ และผู้มีอิทธิพล  โดยมีกิจกรรมดังนี้
 3.1 งานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ
  3.1.1 โครงการฉลองวันเสรภีาพสือ่มวลชนโลก (World Press Freedom Day - 3 MAY) เป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีจดัขึน้ 
เป็นประจ�าทุกวันที่ 3 พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
ยเูนสโก ได้เสนอให้สมชัชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาตปิระกาศให้วันท่ี 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรภีาพสือ่มวลชนโลก 
เพือ่ย�า้เจตนารมณ์และหลกัการท่ีเป็นพืน้ฐานของเสรภีาพสือ่มวลชนท่ัวโลก ซ่ึงก็คือ เสรภีาพในการแสดงออก  ตัง้แต่เมือ่ปี  2543  
สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทัศน์ไทย และเครอืข่ายส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพ
สื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด
 ในปี 2558  สมาคมฯ ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาต ิและสภาวิชาชพีข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย จดักิจกรรมเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสวันเสรภีาพสือ่มวลชนโลก (World Press Freedom Day) ซึง่ตรงกับวันท่ี 3 
พฤษภาคมของทุกปี เพือ่เป็นการร่วมกันปลกุจติส�านึก พจิารณาพฒันาข้อคิดข้อเสนอต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเสรภีาพในการแสดงออก
ของสื่อมวลชน รวมท้ังการสร้างความตระหนักในสังคมถึงความส�าคัญของเสรีภาพสื่อ ซ่ึงคือเสรีภาพของประชาชน โดยการ 
จัดเสวนาหัวข้อ  “สื่อไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน : เสรีภาพหรือครอบง�า”  และบรรดาสื่อมวลชนภาคสนามและผู้ประกาศ
ข่าวของสถานีโทรทัศน์ร่วมกันสวมเสื้อรณรงค์ “เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็นเสื้อคอปกสีน�้าตาล ปักตราสัญลักษณ์สีส้ม 

  3.1.2 สนับสนนุการด�าเนินการของสหภาพแรงงานกลางสือ่มวลชนไทย เพือ่เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นด้านสวัสดิการ
นักข่าว โดยได้มกีารจดัเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์การจดัสวัสดกิารสือ่ โดยได้มกีารจดทะเบียนจดัตัง้เป็นสหภาพแรงงาน
เลขทะเบียนที่ กธ.1114  เมื่อ 26 กันยายน 2555 โดยมีนายสุเมธ สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานก่อตั้ง  และได้มีการ 
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ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สหภาพชุดที่ 2 เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีนายสุเมธ สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานสหภาพฯ ต่อ
 
 3.2 งานส่งเสรมิทักษะวิชาชพีข่าว ในปี 2558 คณะอนุกรรมการฝ่ายสทิธเิสรภีาพสือ่และการปฏริปูสือ่ สมาคมฯ ได้จดัการ
อบรมขึ้น 2 หลักสูตร
  3.2.1 การอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขดัแย้ง รุน่ 6 (Safety Training for Thai 
Journalists)” สมาคมนักข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  จดัการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความ
รนุแรง (Safety Training)”  ขึน้เพือ่ให้ผู้สือ่ข่าวและช่างภาพจากสือ่หนังสอืพมิพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทย ุ ได้เรยีนรูเ้รือ่งการท�าข่าว 
อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1. การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติ 
งานข่าว 2. การเข้าท�าข่าวพืน้ท่ีท่ีมคีวามขดัแย้งในแต่ละสถานการณ์ 3. ภาษาท่ีใช้ในการรายงานข่าว 4. การปฐมพยาบาล  5. แลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ท�าข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง  จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม  
2558  ณ ค�าแสด รเิวอร์แคว รสีอร์ท จงัหวัดกาญจนบุร ีได้รบัการสนับสนนุงบประมาณจาก สถานีโทรทัศน์พพีทีีวี สถานโีทรทัศน์
ช่อง 7 สี และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (เอฟอีเอส)
  
  3.2.2 การอบรมหลกัสตูร “กฎหมายเพิม่ศกัยภาพสือ่ระดบัสงู” เพือ่ให้สือ่มวลชนได้รบัความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับเรือ่ง
ระบบกฎหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหมิ่นประมาท พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นคดีท่ีมีอัตราโทษสูง การละเมิดสิทธ ิ
ส่วนบุคคล กฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภค รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เพื่อการวิเคราะห์และก�ากับทิศทางข่าวให้มีความโดดเด่นขึ้น  น่าเชื่อถือ  ที่ส�าคัญคือท�าให้สื่อมวลชนรู้ถึงสิทธิ
เสรภีาพท่ีตนมอียู ่ขณะเดียวกันก็ต้องมคีวามระมดัระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอืน่จากการท�าหน้าท่ีของตนเอง จดัระหว่างวันอาทิตย์
ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18  ตุลาคม  2558  ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก 
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
 3.3 หนังสือเล่มเบื้องแรกประชาธิปตัย 
 หนังสือเล่ม “เบ้ืองแรกประชาธิปตัย” เป็นหนังสือท่ีด�าเนินการจัดท�าโดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2516 หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพิมพ์เผยแพร่อีกมาเป็นระยะเวลา 40 ปีแล้ว ด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยเบื้องหลังของ
สถานการณ์ทางการเมอืงและการเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธปิไตย คณะอนุกรรมการฝ่ายสทิธฯิ จึงมีโครงการ
จดัพมิพ์อกีครัง้เพือ่เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้มโีอกาสท�าความเข้าใจสถานการณ์การเมอืงในช่วงเปลีย่นผ่าน  ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการจดั
เตรียมต้นฉบับโดยมีนายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ เป็นบรรณาธิการ  
 
 3.4 งานติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพและสถานการณ์สื่อ
 ในปี 2558 เป็นปีท่ีคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิฯต้องท�างานภายใต้แรงกดดันและข้อจ�ากัดในการแสดงออก ตามค�าส่ัง
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) สือ่มวลชนต้องเผชญิหน้ากับการถูกกดดันในการท�าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั 
รูปแบบต่างๆ ประกอบกับท่าทีของผู้น�ารัฐบาลท่ีมีทัศนคติเชิงลบต่อส่ือมวลชน ใช้ถ้อยค�ารุนแรงในการตอบโต้การท�าหน้าท่ี
ของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง  จึงมีหลายครั้งที่ต้องท�าหน้าที่ชี้แจงกรณีต่างๆ ผ่านการออกข่าว แถลงการณ์ จดหมายเปิดผนึก  
การเข้าคณะท�างานสื่อของ คสช. และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) เพื่อท�าความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท�างานของสื่อมวลชน  
 ในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญและการแก้ไขกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท�าหน้าท่ีส่ือ ก็ได้มีการตั้งคณะท�างาน  
4 องค์กรวิชาชีพในการติดตาม รวบรวมและน�าเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ (ดูจากแถลงการณ์ท้ายเล่ม)  

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 ในปี  2558  คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แบ่งงานออกเป็น 2 
กลุ่มงาน คือ
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 4.1 งานด้านสมาชิกสัมพันธ์
  4.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ของนักข่าว” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ 
ภาพลกัษณ์ของนกัข่าว”  เมือ่วันเสาร์ท่ี 11 กรกฎาคม  2558  ณ ห้องประชมุ SIBA Convention วิทยาลยัอาชวีศกึษาสนัติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์ฯ  
 ส�าหรับหัวข้อการอบรมประกอบด้วย  หัวข้อ “บุคลิก คลิกความส�าเร็จ” โดยอาจารย์ขนิษฐา คงเพิ่มพูน หัวข้อ “มารยาท
ในการร่วมโต๊ะอาหารในวาระต่างๆ” (ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) โดยอาจารย์นพ ลิมปนะพฤกษ์ เพื่อสร้างความรู้ ความมั่นใจ
ในการใช้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ลักษณะอาหาร การใช้ผ้าเช็ดปาก การดื่มไวน์ให้เหมาะสมกับอาหาร ตลอดจนการแต่งกายให้
เหมาะสมกับงานเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ และหัวข้อ “งานสัมฤทธิ์กับทัศนคติเชิงบวกในวิชาชีพ” โดยอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน 
ซึ่งจะเป็นการท�ากิจกรรมกลุ่มประกอบการบรรยาย “Group Dynamics” เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวกในอาชีพ มีความพร้อมในการ
พัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

  4.1.2 กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 8 ดูแลสุขภาพกายและใจ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด
กิจกรรมโครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต  ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ  โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก  กิจกรรม
ในโครงการเน้นการดูแลสุขภาพท้ังกายและใจ เพื่อให้นักข่าวมีประสบการณ์ตรงในการบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการและ 
มทัีกษะในการบรหิารร่างกาย รวมท้ังมโีอกาสในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างกันและระหว่างรุน่พีแ่ละรุน่น้อง จะน�ามาซึง่ 
นักข่าวที่มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท  ซาโนฟี่ 
-อเวนตีส (ประเทศไทย) จ�ากัด
  
 4.1.3  อบรมหลักสูตร “กาแฟสร้างอาชีพ ส�าหรับสื่อมวลชน”   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
บมจ.ซีพี ออลล์ และ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด จัดอบรมหลักสูตร “กาแฟสร้างอาชีพ ส�าหรับสื่อมวลชน” เมื่อ 
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด วิภาวดี 62
 หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “ท�าร้านกาแฟให้ยั่งยืน” โดยคุณนริศ ธรรมเก้ือกูล รองกรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด และเรียนรู้อุปกรณ์ในการชงกาแฟและ 
เครือ่งชงกาแฟ และ Work Shop กาแฟร้อน/กาแฟเยน็  พร้อมท้ังเยีย่มชมร้านกาแฟสร้างอาชพีต้นแบบ ส�าหรบัผู้เข้าร่วมการอบรม 
ที่อยู่เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร

  4.1.4  ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น 9 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดค่ายกระจิบ 
กระจาบพิราบน้อยรุ่น 9  ให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกฯ ได้มีโอกาสสัมผัสกับ 
เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยย่อส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญๆ ท่ัว
ประเทศไทยมารวมไว้ในท่ีเดยีว เป็นการส่งเสรมิให้เด็กไทยได้เรยีนรูถึ้งวัฒนธรรมไทยท่ีแตกต่างกันไปตามภมูภิาค  นอกจากจะได้ 
ทัศนศกึษาสถานท่ีส�าคัญของประเทศไทยแล้ว ยงัได้พฒันาทักษะด้านการวาดภาพการ์ตนู โดยมวิีทยากรจากสมาคมการ์ตนูไทย 
มาอบรมการวาดการ์ตูนเบ้ืองต้นส�าหรับเด็กโดยมอบสีไม้ให้ด้วย เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2558 ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณจาก บริษัท วิริยะประกันภัย  จ�ากัด (มหาชน) และเมืองโบราณ

  4.1.5 หนังสือเส้นทางคนหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดท�าหนังสือเส้นทาง 
คนหนงัสอืพมิพ์   ขึน้เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ตรงกับวันท่ี 5 มนีาคม 
2559  โดยการรวบรวมชีวประวัติ ผลงานและเรื่องราวการต่อสู้ ความยากล�าบากในชีวิตการท�างาน รวมไปถึงแนวทางการฟันฝ่า
ปัญหาต่างๆ จนประสบความส�าเร็จของนักหนังสือพิมพ์ โดยการถอดบทเรียนจากบรรดาผู้อาวุโสในวงการหนังสือพิมพ์ หนังสือ
เล่มนี้จะประกอบด้วย รายงานที่สะท้อนภาพการท�างานของนักหนังสือพิมพ์อาวุโสในอดีตจนถึงปัจจุบันจ�านวน 17 คน โดยมี 
นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ผู้อ�านวยการ สถาบันพัฒนาการเขียน  อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและเป็นเจ้าของ
ผลงานการเขียนแนวสามก๊ก เป็นบรรณาธิการ
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 4.2 งานด้านสวัสดิการสมาชิก
  4.2.1 ทุนการศึกษา สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาท่ีมอบให้กับ
สมาชิกสมาคมฯ และทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก ดังนี้
  1) ทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนส่งเสริม
การศึกษา เป็นทุนแบบรายปี และ 2. ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี 
โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี ปีละ 10 ทุน ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว 80 คน
 มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน  2558 ได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 
ประเภท  คือ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิก
สมาคมฯ มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�านวน 101 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 404,000 บาท และ 2. ทุนต่อเนื่อง ได้รับ 
การสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นปีที่ 6 โดยในปี  2556 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีก 10 ทุน  รวมเป็น 80 ทุน
  2) ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในปีนี้มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับสมาชิกสมาคมฯ 
จ�านวน 2 ทุน คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ�านวน 1 ทุน โดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้คัดเลือกให้ นายพีรพัฒน์  
ดิลกกัลยากุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เข้ารับทุน และคัดเลือกให้นายธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน  
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และนายเอกราช สัตตะบุรุษ  ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เข้ารับทุนจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  
  4.2.2 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม สมาคมฯ ได้จัดท�าประกันชีวิตกลุ่ม
ให้กับสมาชิกท่ีช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปีกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ในปี 2558 สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวด 
พระอภธิรรมและส่งหรดีเคารพศพสมาชกิอกี 7  รายคือ 1. นายสมโชค  ปรชีากุล (ไทยรฐั) 2. นายกิจจา  ปูรนัน (วิสามัญสมาชกิ)  
3. นายระเวียงศักดิ์  ศรีเจริญ (วิสามัญสมาชิก)  4. นายนพพร  ตุงคะรักษ์ (วิสามัญสมาชิก) 5. นายประเวทย์  บูรณะกิจ 
(ไทยรัฐ)  6. นายธนดล  มีถม (ไทยรัฐ) และ 7. นายชัชวาล  พวงเดช (สยามรัฐ) 
  
  4.2.3 การจดัท�าโครงการสวัสดกิารผู้ป่วยนอกร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน เพือ่เป็นการดูแลสวัสดิการด้านสขุภาพให้กับ
สมาชิก สมาคมฯ ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเวชธานีและโรงพยาบาล
พญาไท โดยสมาชิกสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,500 บาท ต่อคน คนละ 6 ครั้งต่อปี และมีนโยบายที่
จะประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 4 มุมเมือง

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 ในปี  2558  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งงานออกเป็น 3 
กลุ่มงาน คือ
 5.1 กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ
  5.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่ือมวลชนไทย-เวียดนาม เป็นโครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ ท่ี 
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ มคีวามประสงค์ในการจดัตัง้ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรสือ่ในภมิูภาคเดยีวกันขึน้ โดย
ครัง้น้ีเป็นครัง้แรกของการท่ีคณะผูแ้ทนจากสมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายไปเยอืนตามค�าเชญิของสมาคม 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศเวียดนาม   (Vietnam Journalists Association)  ระหว่างวันจันทร์ที่ 22-วันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน 
2558  โดยมีนายมานพ ทิพย์โอสถ  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ   เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยผู้แทน
สื่อมวลชนเวียดนามอีกจ�านวน 9 คน ไปเยือนเดียนเบียนฟูและฮานอย ซึ่งนอกจากจะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน
ทั้งสองประเทศแล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย  
  
  5.1.2 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนไทย-ลาว  นายวันชยั วงศ์มชียั นายกสมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะน�าผู้แทนสื่อมวลชนไทยรวมจ�านวน 7 คนไปเยือน สปป.ลาว ตามค�าเชิญของสมาคม 
นักหนังสือพิมพ์แห่ง สปป.ลาว ( Laos Journalists Association - LJA)  ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558  
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 โครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ส่ือมวลชนไทย-ลาวนี้ เป็นโครงการท่ีสลับกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะส่ือมวลชนจาก
แต่ละประเทศ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนของท้ังสองประเทศอีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
  
  5.1.3 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนจนี-ไทย สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ 
ในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนจีนจากสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (All China Journalists Association 
- ACJA) โดยมี Mr. Tang Yuanjie  ประธานหนังสือพิมพ์ชาวนารายวัน เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยคณะผู้แทนสื่อมวลชนจีน
อกี 6 คน ในโอกาสมาเยอืนประเทศไทยตามค�าเชญิของสมาคมนักข่าวฯ ในโครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนไทย-จนี 
ระหว่างวันพุธที่  17 - วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนจนี-ไทยน้ีเป็นโครงการท่ีสลบักันเป็นเจ้าภาพต้อนรบัคณะสือ่มวลชนจากแต่ละ
ประเทศ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี  2542 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
 
 5.2 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
  5.2.1 SEAPA หรือสมาคมส่ือมวลชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมฯ ท�าหน้าที่เป็นเหรัญญิก 
  
  5.2.2 IFEX - International Freedom of Expression Exchange สมาคมฯ เป็นสมาชิกของ IFEX มีการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ทุกปี
  
  5.2.3  สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เมื่อ 17  มิถุนายน 2558 ประธาน
สมาพนัธ์ฯ ได้แก่  นายเทพชยั  หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทัศน์ไทย โดยม ีนายวันชยั วงศ์มชียั นายกสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรองประธานคนที่ 1  นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ 
 
 5.3. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักข่าว ในปี 2558  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น  
2 หลักสูตร
  5.3.1 การอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนส�าหรับสื่อมวลชน รุ่นท่ี 4 : อาเซียนหลังปี 
2015”  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดการอบรมขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและนอกภูมิภาค ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน ในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 
และสังคมและวัฒนธรรม และสนับสนุนและส่งเสริมให้สื่อมวลชนท่ีสนใจมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้า ผลิตและเผยแพร่ผลงาน 
ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับความเปลีย่นแปลงทิ่ีเกิดขึน้ภายในและนอกภมูภิาค อนัเน่ืองมาจากการเปิดประชาคมอาเซียน  กิจกรรม
ในโครงการนอกจากการฟังการบรรยายแล้วยงัมกีารศกึษาดงูานในประเทศและต่างประเทศ มผู้ีเข้าร่วมอบรมจ�านวน 25  คน จดั
ตั้งแต่ 16 มกราคม - 3 เมษายน  2559  เป็นระยะเวลารวม 11 สัปดาห์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ซีพีเอฟ  
จ�ากัด (มหาชน)
  
  5.3.2  การอบรมหลักสูตร “การใช้ Social Media ในงานข่าวส�าหรับสื่อมวลชนลาว” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ Social Media ในงานข่าวส�าหรับสื่อมวลชนลาว” 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการใช้ Social Media ในงานข่าว ระหว่างสื่อมวลชนไทย 
และลาว เรยีนรูก้ารหาข้อมลูเพือ่การรายงานข่าว การเผยแพร่ข่าวไปสูผู้่บรโิภค และการตรวจสอบเน้ือหาของข่าวสารท่ีถูกเผยแพร่
ใน Social Media ของนักข่าว และเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการ Social Media ขององค์กรสื่อมวลชน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
12 - วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสื่อมวลชน กรมสื่อมวลชน  นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเครือเอสซีจี ธนาคารกรุงเทพ และบริษัท บิ๊กบลู เอเจนซี จ�ากัด
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  5.3.3 Media Workshop และ Annual ASEAN Journalists Club Forum  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวอาเซียน (ASEAN Journalists Club) และกระทรวงการต่างประเทศ  จัดท�าโครงการ Media 
Workshop หัวข้อ “บทบาทของสื่อในการสร้างประชาคมอาเซียน” และ Annual ASEAN Journalists Club Forum หัวข้อ 
“ภูมิศาสตร์การเมืองใหม่ในภูมิภาค”  ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีสื่อมวลชน 
ในประเทศอาเซียนเข้าร่วม 30 คน ได้รับการสนับสนุงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) เครือเอสซีจี  และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
 ในปี 2558 คณะอนกุรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ได้จดักิจกรรมต่างๆ ท้ังท่ีเป็นการประสานความร่วมมอืกับองค์กร
วิชาชีพสื่อและกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ดังนี้
 6.1 งานด้านการระดมทุน  
  6.1.1 ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คขึ้นเป็นประจ�าในวันที่ 5 
มีนาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 2549  งานดินเนอร์ทอล์คประจ�าปี 2558 จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ณ  ห้องวอเตอร์เกท 
บอลรูม  โรงแรมวอเตอร์เกท ประตูน�้า โดยมีการอภิปรายหัวข้อ “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” วิทยากรประกอบด้วย นายมานิจ 
สุขสมจิตร  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระ 
และอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย 
  
  6.1.2 หนังสอืวันนักข่าว สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย จดัท�าหนังสอืวันนักข่าว ซึง่เป็นหนังสอืรายงาน
ประจ�าปีเผยแพร่ทุกวันที่ 4 มีนาคม นอกจากจะเป็นการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ แล้ว ยังได้รวบรวม 
ผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ ของสมาคมฯ เอาไว้ด้วย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้บรษิทั นกัทุ่งเท่ียว จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการ 
การจัดหาโฆษณา
  
  6.1.3 คอนเสร์ิต “บทเพลงแห่งหวงเหอ”  ฉลอง 40 ปี ความสมัพนัธ์ทางการทูตไทย-จนี สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแต้จ๋ิวแห่งประเทศไทย คณะนักร้องประสานเสียงส่งเสริมศิลปิน และสภาวัฒนธรรมไทย-จีน
และส่งเสริมความสัมพันธ์ จัดคอนเสิร์ต “บทเพลงแห่งหวงเหอ”  ฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน  เมื่อวันศุกร์
ที่ 28 สิงหาคม 2558  ณ โรงละครอักษรา  คิง เพาเวอร์  โดยมีคณะนักร้องและวงคอรัสทั้งจากจีนและไทยเข้าร่วมการแสดง     
คณะนักร้องประสานเสียงส่งเสริมศิลปิน คณะนักร้องหญิงเจียอิน ปักก่ิง คณะนักร้องประสานเสียงปาสู เฉินตู คณะนักร้อง 
ประสานเสยีงยว่ินเหอ ปักก่ิง คณะนกัร้องประสานเสยีงอ้ายเอีย่ ซานโถว และวงบางกอกซิมโฟนีออเคสตร้า (Bangkok Symphony 
Orchestra) โดยการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการหารายได้เข้ากองทุน  60 ปี สมาคมฯ 
 
 6.2 งานด้านการบริหารจัดการ
  6.2.1 การบรหิารบัญชเีงินฝาก  สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย มกีองทุนต่างๆ อยูจ่�านวน 6 กองทุน 
ประกอบด้วย 1. กองทุน 60 ปี สมาคม 2. กองทุนเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ  3. กองทุนส่งเสริมจรรยาบรรณ 4. กองทุนเหยี่ยวปีกหัก  
5. กองทุนการศึกษาบุตรธิดานักข่าว และ 6. กองทุนเงินสะสมพนักงาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมจากแต่ละกองทุน จึงได้มีการ
บริหารกองทุน โดยการจัดสรรงบประมาณไปซื้อสลากออมสินและพันธบัตรที่มีความมั่นคง 
  
  6.2.2 ปรับปรุงห้องสมุด พื้นที่ห้องสมุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นอกจากเป็นห้องสมุดแล้ว
ยังเป็นที่ท�าการของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ใช้ส�าหรับต้อนรับแขกและใช้เป็นห้องประชุมด้วย จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่มากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
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  6.2.3 คืนอาคารสมาคม ถนนราชด�าเนินกลาง ก่อนการรวมกันของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยกับสมาคม 
นักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย เป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจบุนัน้ัน  อาคารท่ีท�าการของสมาคม
นักข่าวแห่งประเทศไทย อยู่ที่ถนนราชด�าเนินกลาง ซึ่งเป็นอาคารเช่าจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต่อมาเมื่อย้าย
ที่ท�าการมาที่อาคารถนนสามเสนแล้ว จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารที่ถนนราชด�าเนินกลางประกอบการ
 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เจ้าของอาคารมีแนวคิดในการขอคืนพื้นท่ี โดยมีค่าขนย้ายให้เป็นกรณีพิเศษ  
สมาคมฯ จึงได้คืนพื้นที่อาคารดังกล่าว โดยได้รับเงินค่าชดเชยและค่าขนย้ายจ�านวน 1,500,000 บาท 
 6.3 งานด้านประสานงานกับองค์กรภายนอก
  ในปีท่ีผ่านมา ประเทศเพ่ือนบ้านประสบปัญหาภัยพิบัติค่อนข้างรุนแรง สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคเงินเพื่อ 
ให้ความช่วยเหลือสื่อมวลชนในประเทศที่ประสบภัยพิบัติ จ�านวน 2 ประเทศ ดังนี้
  6.3.1 มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนสื่อมวลชนเนปาลท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในประเทศ
เนปาลซึ่งเกิดขึ้นถึง 2 ครั้งติดต่อกัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เป็นเงินจ�านวน 168,691 บาท 
ให้กับสหพันธ์นักหนังสือพิมพ์เนปาลเพ่ือน�าเงินไปให้ความช่วยเหลือ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินบริจาคด้วยการจัดงาน  
“For Friends in Nepal”  เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2558  
 ส�าหรับรายนามผู้บริจาค มีดังนี้ 1. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จ�านวน 30,000  บาท  2. สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ  จ�านวน 10,000  บาท  3. สถาบันอิศรา จ�านวน 10,000  บาท  4. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จ�านวน 
3,000  บาท 5. ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 7,000 บาท  6. ชมรมนักข่าวอาเซียน  จ�านวน 1,000  บาท 
7. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จ�านวน 5,000 บาท 8. นักข่าวสายท�าเนียบรัฐบาล จ�านวน 1,000  บาท  9. นักข่าวสายรัฐสภา 
และนักข่าวสายกระทรวงมหาดไทย จ�านวน 2,290 บาท 10. นักข่าวประจ�ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า  จ�านวน 
3,500  บาท 11. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1 จ�านวน 7,500  บาท  12. หลักสูตรผู้บริหาร
การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 2  จ�านวน 31,100  บาท 13. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) 
รุ่นที่ 3  จ�านวน 10,000  บาท 14. หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 4 จ�านวน 10,000 บาท   
15. หลกัสตูรผู้บรหิารการสือ่สารมวลชนระดับสงู (บสส.) รุน่ท่ี 5  จ�านวน 15,000  บาท  16. ดร. สดุารตัน์  ดษิยะวรรธนะ  จนัทรา
วัฒนากุล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   จ�านวน 5,000  บาท  17. นายวันชัย  วงศ์มีชัย นายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  จ�านวน 3,000  บาท  18. นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี   จ�านวน 3,000  บาท   19. นางสาว 
นาตยา  เชษฐโชติรส  จ�านวน 2,000  บาท  20. นายสวิชย์  บ�ารุงสุข  จ�านวน 2,000  บาท  21. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ 
จ�านวน 2,000  บาท  22. นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์  จ�านวน 500  บาท  23. นายสมาน  สุดโต  จ�านวน 500 รูปี 24. 
นายบวร  โทศรีแก้ว  จ�านวน 1,000  บาท  25. พล.ท. หญิง  พันธุ์ทิพย์  รักษาเสรี  จ�านวน 500  บาท   26. นางสาวภัสราภรณ์  
มงคลพรอุดม  จ�านวน 300  บาท   27. นางสาวเทียมใจ  ทองเมือง   จ�านวน 1,000  บาท   28. นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  
จ�านวน 500  บาท  29. นายกนก  สิริกาญจน  จ�านวน 500  บาท 30. นายวัสยศ  งามข�า  จ�านวน 1,000 บาท
  
  6.3.2 มอบเงินช่วยเหลือเพ่ือนส่ือมวลชนเมียนมา ในกรณีท่ีเมียนมาประสบภัยพิบัติอุทกภัย โดยมอบผ่านสมาคม 
นักข่าวแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเงินจ�านวน 1,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อ 1 กันยายน 2558 
 
 6.4 งานโครงการ 60 ปี สมาคม
  6.4.1 โครงการรณรงค์รับบริจาคเลือด “60 ปี 60 คน” โดยเปิดรับบริจาครอบแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 รอบสอง 
ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 และรอบสาม เมื่อ 12 ตุลาคม 2558  และรอบสี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 

 ปี 2558 ซึ่งเป็นปีท่ีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครบรอบ 60 ปี และก�าลังจะก้าวเข้าสู่ปีท่ี 61  
ยังคงเน้นการท�างานภายใต้แนวคิด “การปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามเองก็ยังต้องท�างานภายใต้
ข้อจ�ากัดในการแสดงออก ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เผชิญหน้ากับการถูกกดดันในการท�าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐัรปูแบบต่างๆ ขณะเดยีวกันสถานการณ์การปฏริปูสือ่ก็ยงัไม่เกิดความชดัเจนเพยีงพอท่ีจะเป็นความหวัง 
ให้กับวงการสื่อมวลชนและสังคมไทยได้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้พยายามได้จัดท�าโครงการต่างๆ ท่ีจะเอื้ออ�านวย
และสนับสนุนการท�าหน้าท่ีของส่ือมวลชนทุกแขนง ภายใต้ความคาดหวังท่ีจะให้สื่อมวลชนสามารถรักษาบทบาทการท�าหน้าท่ี 
ที่มีความเป็นกลางและเป็นธรรม ภายใต้หลักการแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง
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ภาพกิจกรรม

สม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปี 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว ประจ�าปี 2558 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ 4 สถาบันอิศรา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว ประจ�าปี 
2558  ขึน้ระหว่างวันศกุร์ท่ี 24 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 26 กรกฎาคม 2558  ณ ชลพฤกษ์ รสีอร์ท 
จังหวัดนครนายก ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การอบรมเชงิปฏบัิตกิารนกัข่าวพริาบน้อยรุน่ 18 มนัีกศกึษาท่ีเรยีนด้านหนังสอืพมิพ์
จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศเข้าร่วมอบรมจ�านวน 69  คน จาก  30  สถาบนั 
จัดอบรมระหว่างวันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  2558 
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



223

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภาย
ใต้กรอบจริยธรรม” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ
จัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจริยธรรม” ระหว่างวันเสาร์ท่ี 14 -  
วันอาทิตย์ท่ี 15 พฤศจกิายน  2558 ณ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ชั้น 10 มีสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรมจ�านวน 21 คน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส�านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอศิรา 
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
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ราชด�าเนินเสวนา เป็นโครงการท่ีด�าเนินงาน 
ต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 17 ซ่ึงเป็นความรเิริม่จากสมยั 
ที่นายกวี จงกิจถาวร เป็นนายกสมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพ
และอยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จริง โดยมีการเชิญ
แหล่งข่าวมาพบปะพดูคุยและตอบค�าถามนักข่าว  
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่าง 
นักข่าวกับแหล่งข่าวในประเดน็ต่างๆ ท้ังการเมอืง 
เศรษฐกิจ และสังคม ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอศิรา 
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย



225

ห้องเรียนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และ
เทคนิคทางวิชาชพีสือ่มวลชน แก่นักศกึษาจากสถาบันต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ 
และเป็นแรงจงูใจในการกระตุน้ให้นิสติ นกัศกึษาด้านนเิทศศาสตร์ 
เข้ามาท�างานสื่ออย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการท�างานเชิง
วิชาการ ในปี 2558 จัดกิจกรรมหัวข้อ “นักข่าว Gen Z ใส่ใจ
จรยิธรรม” ร่วมกับ 2 สถาบนัการศกึษาได้แก่ มหาวิทยาลยัสงขลา
นครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี  (12 ตลุาคม 2558) และมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม (13 กุมภาพนัธ์ 2559) ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ
จากส�านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผ่าน
ทางสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  
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สั มมนา ยุทธศาสตร ์ เพื่ อ อนาคต
วารสารศาสตร์ ครั้งที่ 9  จัดร่วมกับ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม หัวข้อ 
“ปฏิวัติคนข่าว : ทิศทางการพัฒนา
บุคลากรสือ่” (3 เมษายน 2558) สมัมนา 
ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ 
ครัง้ท่ี 10 จดัร่วมกับมหาวิทยาลยัรงัสติ 
หัวข้อ  “ปฏวัิตคินข่าว ทุน-อดุมการณ์ การ
ปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล” 
(19 พฤษภาคม 2558) และครั้งที่ 11 
จัดร่วมกับ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ หัวข้อ “ถอดบทเรียน
คอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต” 
(27 พฤศจิกายน 2558) ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ
(สสส.) ผ่านทางสถาบันอิศรา มูลนิธิ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
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วันเสรีภาพส่ือมวลชนโลก (World 
Press Freedom Day - 3 MAY) 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร ่วมกับสมาคมนัก
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการ 
หนังสอืพมิพ์แห่งชาต ิและสภาวิชาชพี 
ข่าววิทยแุละโทรทัศน์ไทย จดักิจกรรม 
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพ
สือ่มวลชนโลก (World Press Freedom 
Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 
โดยการจัดเสวนาหัวข้อ  “สื่อไทยใน
สถานการณ์เปล่ียนผ่าน : เสรีภาพ
หรือครอบง�า”  และบรรดาสื่อมวลชน
ภาคสนามและผู ้ประกาศข่าวของ 
สถานโีทรทัศน์ร่วมกันสวมเสือ้รณรงค์ 
“เสรภีาพบนความรบัผิดชอบ” ซึง่เป็น
เสือ้คอปกสนี�า้ตาล ปักตราสญัลกัษณ์
สีส้ม
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การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรายงานข่าวใน
สถานการณ์ความขัดแย้ง รุ่น 6 (Safety Training for Thai 
Journalists)” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์
ความรนุแรง (Safety Training)” ขึน้เพือ่ให้ผู้สือ่ข่าวและช่างภาพ 
จากส่ือหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรู ้
เรื่องการท�าข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ท่ี 24 
พฤษภาคม  2558  ณ ค�าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีโทรทัศน์
พีพีทีวี สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 
(เอฟอีเอส)
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การอบรมหลักสตูร “กฎหมายเพิม่ศกัยภาพสือ่ระดับสงู” 
เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง
ระบบกฎหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหมิ่น
ประมาท พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นคดีท่ีมีอัตราโทษ 
สงู การละเมดิสทิธส่ิวนบุคคล กฎหมายคุ้มครองผูบ้รโิภค 
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จัด
ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี 4 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 18  ตลุาคม  2558  
ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ได ้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากส� า นักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ 
เ พ่ือภาพลักษณ์ของนักข ่าว” สมาคมนักข ่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ   จัดอบรม
เชงิปฏบัิตกิาร “การพฒันาบุคลกิภาพเพือ่ภาพลกัษณ์
ของนักข่าว”  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม  2558  ณ 
ห้องประชุม SIBA Convention วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  
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กิจกรรม พิราบ Fit & Firm รุ่น 8 ดูแลสุขภาพกายและใจ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม
โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  พิราบ Fit & Firm รณรงค์ดูแลด้านสุขภาพทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ  โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก  สนับสนุน
งบประมาณจาก บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จ�ากัด
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การอบรมหลักสูตร “กาแฟสร้างอาชีพ ส�าหรับสื่อมวลชน”  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี 
ออลล์ และบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด จัดอบรมหลักสูตร “กาแฟสร้างอาชีพ ส�าหรับสื่อมวลชน” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 
ตุลาคม 2558 ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด วิภาวดี 62
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ค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ ่น 9 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย จัดค่ายกระจิบ กระจาบพิราบน้อยรุ่น 9 ให้กับบุตร-ธิดาสมาชิก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกฯ ได้มีโอกาสสัมผัสกับ 
เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  
และมวิีทยากรจากสมาคมการ์ตนูไทยมาอบรมการวาดการ์ตนูเบ้ืองต้นส�าหรบัเด็ก
โดยมอบสีไม้ให้ด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่  22 พฤศจิกายน 2558 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัท วิริยะประกันภัย  จ�ากัด (มหาชน) และเมืองโบราณ
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พธิมีอบทุนการศกึษาบุตร-ธดิา สมาชกิสมาคมฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยจดัพธิมีอบทุนการศกึษาบตุร-
ธิดานักข่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน  2558 ได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท  คือ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา 
เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศกึษาเพือ่บุตร-ธดิา สมาชกิสมาคมฯ มผู้ีได้รบัการอนมุตัทุินการศกึษา 
จ�านวน 101 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 404,000 บาท และ 2. ทุนต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย 
เป็นปีที่ 6 โดยในปี  2556 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีก 10 ทุน  รวมเป็น 80 ทุน
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โครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ส่ือมวลชนไทย-เวียดนาม เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ท่ีคณะอนุกรรมการฝ่าย 
ต่างประเทศ สมาคมฯ มคีวามประสงค์ในการจดัตัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรสือ่ในภมิูภาคเดียวกันขึน้ โดยครัง้น้ีเป็นครัง้แรก
ของการท่ีคณะผู้แทนจากสมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายไปเยอืนตามค�าเชญิของสมาคมนักหนังสอืพมิพ์
แห่งประเทศเวียดนาม (Vietnam Journalists Association) ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน 2558  โดยมี 
นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะ
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โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว นายวันชัย วงศ์มีชัย 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะน�าผู้แทน
สื่อมวลชนไทยรวมจ�านวน 7 คนไปเยือน สปป.ลาว ตามค�าเชิญของสมาคม 
นักหนังสือพิมพ์แห่ง สปป.ลาว (Laos Journalists Association - LJA)  ระหว่าง
วันจันทร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558  
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โครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์
สื่อมวลชนจีน-ไทย  สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็น
เจ้าภาพในการต้อนรบัคณะสือ่มวลชน
จีนจากสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (All China 
Journalists Association - ACJA) 
โดยมี Mr. Tang Yuanjie  ประธาน
หนังสอืพมิพ์ชาวนารายวัน เป็นหัวหน้า
คณะพร้อมด้วยคณะผู้แทนส่ือมวลชน
จีนอีก 6 คน ในโอกาสมาเยือน
ประเทศไทยตามค�าเชิญของสมาคม
นักข่าวฯ ในโครงการแลกเปลีย่นความ
สัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน ระหว่าง 
วันพธุท่ี  17 - วันจนัทร์ท่ี 22 มถุินายน 
2558
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การอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนส�าหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ 4 : อาเซียนหลังปี 2015”  สมาคมนักข่าว 
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย จดัการอบรมขึน้ เพือ่เป็นการให้ความรูค้วามเข้าใจแก่สือ่มวลชนถึงความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ 
ภายในและนอกภูมิภาค ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน ในด้านการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมและ
วัฒนธรรม  ตั้งแต่ 16 มกราคม - 3 เมษายน  2559  เป็นระยะเวลารวม 11 สัปดาห์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
บริษัท ซีพีเอฟ จ�ากัด (มหาชน)
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Media Workshop และ Annual ASEAN Journalists 
Club Forum สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวอาเซียน  
(ASEAN Journalists Club) และกระทรวงการ 
ต่างประเทศ  จัดท�าโครงการ Media Workshop 
หัวข้อ “บทบาทของสื่อในการสร้างประชาคม
อาเซียน” และ Annual ASEAN Journalists Club 
Forum หัวข้อ “ภมูศิาสตร์การเมอืงใหม่ในภมูภิาค”  
ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ แชงกรี-ลา 
กรุงเทพฯ โดยมีส่ือมวลชนในประเทศอาเซียน
เข้าร่วม 30 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากัด (มหาชน) เครอืเอสซจี ี และธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย
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ดินเนอร ์ทอล ์ค สมาคมนักข ่ าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด
งานดนิเนอร์ทอล์คเมือ่วันพฤหัสบดีท่ี 5 
มีนาคม 2558   ณ  ห้องวอเตอร์เกท 
บอลรูม โรงแรมวอเตอร์เกท ประตูน�้า 
โดยมีการอภิปรายหัวข้อ “ปฏิวัติคน
ข่าว อภวัิฒน์สือ่” วิทยากรประกอบด้วย 
นายมานจิ สขุสมจติร สมาชกิสภาปฏริปู 
แห่งชาต ิและอดีตนายกสมาคมนักข่าว 
แห่งประเทศไทย นายกวี จงกิจถาวร  
สื่อมวลชนอิสระ และอดีตนายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย และ ดร.สมเกียรติ ต้ัง
กิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย
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คอนเสิร์ต “บทเพลงแห่งหวงเหอ”  ฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-จีน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแต้จิว๋แห่งประเทศไทย คณะนักร้อง 
ประสานเสียงส่งเสริมศิลปิน และสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ จัดคอนเสิร์ต “บทเพลงแห่งหวงเหอ”  
ฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน  เมื่อวันศุกร์ที่ 
28 สิงหาคม 2558  ณ โรงละครอักษรา  คิง เพาเวอร์ โดยการ
จดัคอนเสร์ิตครัง้น้ีเป็นการหารายได้เข้ากองทุน  60 ปี สมาคมฯ
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โครงการรณรงค์รับบริจาคเลือด “60 ปี 
60 คน” โดยเปิดรบับรจิาครอบแรกเมือ่
วันที่ 12 ตุลาคม 2557 รอบสองในวัน
ที่ 3 มีนาคม 2558 และรอบสาม เมื่อ 
12 ตุลาคม 2558  และรอบสี่ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 
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 (13 มี.ค. 58) ตัวแทน 4 องค์กรวิชาชีพส่ือ อันประกอบด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ น�าโดยนายเทพชัย 
หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ 4 องค์กร วิชาชีพสื่อ ได้เข้าพบ มร.ฟรานเซสโก ซาเวรีโอ นิซีโอ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจ�า
ประเทศไทยและประธานสหภาพยโุรป และคณะทูตและอปุทูตสหภาพยโุรป (EU) อกีกว่า 15 ประเทศ เพือ่หารอืเรือ่ง “การน�าเสนอ 
ข่าวเก่ียวกับคดีอาชญากรรม” และยื่นจดหมายตอบกลับช้ีแจงในประเด็นท่ีคณะทูตสหภาพยุโรปได้หารือกับตัวแทนขององค์กร
วิชาชีพส่ือไทย และมอบจดหมายแสดงความเป็นห่วงต่อการรายงานข่าวเก่ียวกับเหยื่อในคดีอาชญากรรมของสื่อไทย เม่ือ 
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
 
 โดยยืนยันว่า 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทสื่อที่มีความรับผิดชอบ และได้มีบทบาทที่แข็งขัน 
ในการกระตุน้เตอืนให้สือ่ท่ีเป็นสมาชกิปฏบิตัหิน้าท่ีโดยค�านึงถึงหลกัจรยิธรรมอย่างเคร่งครดั เราพยายามตอกย�า้ถึงความจ�าเป็น 
ในการรายงานข่าวอย่างเป็นธรรม มคีวามสมดุล และให้ความเคารพต่อสทิธส่ิวนตวั แต่คดีฆาตกรรมบนเกาะเต่าเป็นเครือ่งเตอืนใจ 
ว่ายังต้องใช้ความพยายามอีกมาก เพ่ือให้ส่ือท�าหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง และเห็นพ้องกับข้อสังเกตของ 
การหารือร่วมกันเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าประเทศไทยมิใช่ประเทศเดียวที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับบทบาทของสื่อ และเป็น
ความท้าทายท่ีใหญ่มากขึน้ท่ามกลางการขยายตวัของสือ่ออนไลน์ ท่ีท�าให้การก�ากับและตรวจสอบด้านจรยิธรรมมคีวามยากล�าบาก 
กว่าในอดีต แต่สื่อไทยก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของสังคม
 
 “จากการหารือร่วมกันระหว่างองค์กรวิชาชีพสื่อและคณะทูตสหภาพยุโรปในวันน้ี ทางคณะทูตสหภาพยุโรปขอบคุณ
สือ่มวลชนไทยและองค์กรวิชาชพีสือ่มวลชนไทย ท่ีให้ความร่วมมอืและตระหนักในข้อเรยีกร้องจากคณะทูตยโุรป ในการรายงานข่าว 
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของผู้ตกเป็นเหยื่อ และพร้อมกันน้ีทางสหภาพยุโรปได้เสนอท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ 
การท�างานของสื่อมวลชนจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปร่วมกับสื่อมวลชนไทย”

ตัวแทน 4 องค์กรวิช�ชีพสื่อ 

เข้�พบตัวแทนคณะทูตสหภ�พยุโรป (EU) 

เพื่อห�รือเรื่อง “การนำาเสนอข่าวเก่ียวกับคดีอาชญากรรม”



244



245



246



247



248

 ตามท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกค�าสั่งที่ 3/2558 โดยในข้อ 5 ของค�าสั่งดังกล่าวระบุว่า ให้อ�านาจ 
เจ้าพนกังานรกัษาความสงบเรยีบร้อยมอี�านาจออกค�าสัง่ห้ามการเสนอข่าว การจ�าหน่าย หรอืท�าให้แพร่หลายซ่ึงหนังสอื  สิง่พมิพ์ 
หรือสื่ออื่นใด และได้ก�าหนดโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมืน่บาท หรอืท้ังจ�าท้ังปรบัน้ัน ค�าสัง่นีม้เีนือ้หาท่ีกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของประชาชนและสือ่มวลชนมากยิง่ขึน้กว่ากฎอยัการศกึ
 ในส่วนของประชาชนท่ัวไปนั้นถ้าการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียใดถูกตีความว่า เป็นการกระท�าตามข้อ 5 เป็นข้อความ 
อันอาจท�าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ต้องได้รับโทษดังกล่าว ส่วนสื่อมวลชน 
ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
 4 องค์กรวิชาชีพส่ือสารมวลชน ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ ์
แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความเห็นร่วมกันว่าการออกค�าสั่ง
ในข้อดังกล่าว เป็นการให้ดุลพินิจกับเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างกว้างขวาง หากไม่มีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข 
ในการปฏบัิตท่ีิชดัเจน เพือ่ให้เจ้าพนักงานใช้ดุลพนิิจว่าข้อความใดท�าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลวั หรอืเจตนาบิดเบือนข้อมลู
ข่าวสาร ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด จนกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น อาจน�าไปสู่การ
ปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของค�าสั่ง
 4 องค์กรวิชาชีพส่ือสารมวลชน มีความเห็นร่วมกันว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ควรให้นโยบาย 
ท่ีชัดเจนต่อเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย หรือก�าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานรักษา 
ความสงบเรียบร้อยตามอ�านาจในวรรคสองของข้อ 5 ท่ีชัดเจน เพื่อประชาชนท่ัวไปและสื่อมวลชนทุกแขนงซ่ึงได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากค�าสัง่ดงักล่าว จะได้มคีวามสบายใจขึน้ว่าการใช้อ�านาจตามบทบัญญตั ิมาตรา 44 แห่งรฐัธรรมนูญชัว่คราวจะเป็นไป 
อย่างสร้างสรรค์ดังท่ีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้สัญญาประชาคมไว้ เพราะค�าสั่งดังกล่าวกระทบสิทธิขั้นพื้นฐาน
อย่างยิ่ง
 ท้ังน้ี 4 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ขอแสดงความห่วงใยต่อการใช้อ�านาจดังกล่าวว่าควรเป็นไปอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังอย่างถึงท่ีสุด เพราะกรณีน้ีน่าจะกระทบต่อการประเมินสถานะของประเทศในด้านสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชนและ
ประชาชนของประชาคมโลก และจะเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลกวันที่ 3 พฤษภาคมนี้
 

สมาคมนักข่าวนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

2 เมษายน 2558

แถลงก�รณ์ร่วม 4 องค์กรวิช�ชีพสื่อมวลชน

ต่อคำาส่ังท่ี 3/2558 ของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
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แถลงก�รณ์ 4 องค์กรวิช�ชีพสื่อมวลชน 

เนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2558

 สถานการณ์ของสื่อมวลชนไทยในรอบปี 2557 ถือว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญ ถูกกดดันจากกลุ่มมวลชนทุกฝ่าย 
ทั้งฝ่ายต่อต้านและฝ่ายที่ให้การสนับสนุนรัฐบาล อยู่ในสถานะที่ถูกจับจ้องจากทุกฟากฝั่ง ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง 
เป็นผู้เติมเชื้อไฟให้โหมกระพือมากกว่าเป็นผู้ถอนฟืนออกจากกองไฟ ไม่อยู่ในสถานะท่ีเป็นท่ีพึ่งหวังของประเทศเกิดความ 
เคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยสภาพการณ์หรือภูมิทัศน์สื่อท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีของโลก 
ท�าให้เกิด “สื่อเฉพาะ” ที่มุ่งหวังรับใช้เจตนารมณ์ของกลุ่มต่างๆ มากยิ่งขึ้น
 ท่ามกลางความยุง่เหยงิทางการเมอืงและความเคลอืบแคลงสงสยัต่อบทบาทของสือ่มวลชน จงึเป็นสิง่ท่ี 4 องค์กรวิชาชพีสือ่ 
ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาติ 
และสภาวิชาชพีข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตระหนักและมคีวามห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะความน่าเชือ่ถือ 
และศรัทธาไว้วางใจต่อสื่อมวลชนของสาธารณชนเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง
 เมือ่คณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาต ิ(คสช.) เข้าควบคุมอ�านาจการบรหิารราชการแผ่นดนิ เมือ่วันท่ี 22 พฤษภาคม 
2557 สถานการณ์และดัชนีชีวั้ดสถานภาพเสรภีาพของสือ่มวลชนไทยได้ตกต�า่ลงในสายตาประชาคมโลก เพราะคณะรกัษาความสงบ 
เรยีบร้อยแห่งชาต ิได้สัง่ระงบัการออกอากาศของสถานวิีทยแุละโทรทัศน์  และขอให้หนงัสอืพมิพ์งดแสดงความคิดเห็นท่ีจะท�าให้
เกิดการต่อต้านคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
 ต่อมาได้ออกค�าส่ังเพ่ือควบคุมการเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ฉบับท่ี 97/2557 ฉบับท่ี 103/2557 และฉบับท่ี 
3/2558 ข้อ 5 ท่ีออกโดยอาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 44 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) 2557 อนัเป็น 
การจ�ากัดสิทธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของสือ่มวลชน และเป็นการปิดก้ันการรบัรูข่้าวสารของประชาชนโดยท่ัวไป ซึง่เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐาน 
ท่ีมอียูแ่ต่เดิม และเป็นหลกัการพืน้ฐานส�าคัญของประเทศประการหน่ึง การคงไว้ซ่ึงสทิธแิละเสรภีาพดังกล่าวเป็นหลกัการพืน้ฐาน 
ท่ีไม่น้อยกว่าการปกป้องสทิธส่ิวนบุคคลท่ีปราศจากการละเมดิจากส่ือมวลชนและความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามกรอบจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
 เน่ืองในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม ประจ�าปี 2558 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จึงมีข้อเรียกร้อง 
ดังต่อไปนี้
 1. ขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกค�าสั่ง คสช.ที่ 97 ค�าสั่ง คสช.ที่103 และค�าสั่งที่ 3/2558  
ข้อ 5 ตามมาตรา 44 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) 2557 โดยเรว็ เพือ่สร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง 
พูดคุยอย่างเสรีและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศก�าลังอยู่ในขั้นตอนการปฏิรูป จึงมีความจ�าเป็นจะต้องเปิดพื้นท่ี 
ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมก�าหนดอนาคตของประเทศ เพื่อให้ส่ือมวลชนเป็นเวทีแห่งการพูดคุย 
เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติ
 การคงไว้ซึ่งค�าสั่งท้ัง 3 ท�าให้บรรยากาศแห่งการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและปลอดภัยไม่อาจเกิดขึ้นได้
โดยง่าย การยกเลิกค�าสั่งยังเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิและเสรีภาพของประเทศโดยรวมและยังแสดงให้เป็น
ท่ีประจักษ์ต่อประชาคมโลกว่ามาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ สามารถเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบังคับใช้กฎหมายได้ ส�าหรับ
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สื่อมวลชนที่ละเมิดกฎหมาย รัฐบาลยังคงใช้กฎหมายที่มีอยู่ด�าเนินการได้ตามปกติ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  โดยมิต้อง
ใช้ค�าสั่งหรือมาตรการพิเศษใดๆ อีกต่อไป
 2. ในการด�าเนินการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ต้องเป็นอสิระไม่ถูกแทรกแซงใดๆ จากภาครฐั เพราะ กสทช. เป็นองค์กรอสิระท่ีเกิดขึน้ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ท่ีต้องการ
ให้การจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสาธาณะ ในส่วนองค์กรวิชาชีพสื่อขอให้ด�าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ การก�ากับดูแลกันเอง ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อคงไว้ซึ่งเสรีภาพและ
ความรับผิดชอบต่อข่าวสารที่น�าเสนอ
 3. ขอให้ประชาชนและผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อประเภทต่างๆ ได้ตระหนักเห็นว่าภูมิทัศน์สื่อ 
ได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้รับสารสามารถอยู่ในฐานะส่งสารได้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ข่าวสารจึงเกิดขึ้นได้มากมายและแพร่หลาย 
จึงจ�าเป็นอย่างที่ประชาชนและผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารจะต้องตระหนักและรู้เท่าทันสื่อ
 ในโอกาสท่ีรัฐธรรมนูญชึ่งอยู่ระหว่างการยกร่าง ได้สนับสนุนให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน เพื่อปกป้อง
เสรีภาพและความเป็นอิสระของส่ือมวลชน ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พิจารณาค�าร้องขอความเป็นธรรมของ 
ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากการใช้เสรภีาพและคุ้มครองสวัสดกิารของผู้ประกอบวิชาชพีสือ่ จงึเป็นโอกาสส�าคัญท่ีประชาชนโดยท่ัวไป
จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 และหากผู้ใดถูกละเมิดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน ขอให้ใช้สิทธินั้นตามขั้นตอนต่างๆ 
ผ่านสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ตลอดจนใช้สิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่ด�าเนินการ
 4. ขอให้ผูป้ระกอบวิชาชพีสือ่มวลชนและผู้ประกอบธรุกิจสือ่มวลชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและภาระหน้าท่ีท่ีต้องรบัผิดชอบ 
ต่อสังคม ตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเต็มก�าลัง เปิดพื้นที่สื่อสาธารณะให้ทุกฝ่าย ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซึง่เป็นช่องทางส�าคัญในการร่วมกันหาทางออก เพือ่สร้างความปรองดอง ยตุคิวามขดัแย้ง และร่วมกันปฏริปูประเทศ 
ให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤติครั้งส�าคัญไปให้ได้
 องค์กรวิชาชีพส่ือท้ัง 4 ขอย�้าเตือนว่าทุกฝ่ายในสังคมต้องตระหนักถึงหลักการเคารพเสรีภาพในการแสดงออกของ
สือ่มวลชนและประชาชน เพราะเสรภีาพของสือ่มวลชนและประชาชนมส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ต่อความโปร่งใส ตามหลกัการปกครอง
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของประเทศ และการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

3 พฤษภาคม 2558
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 Since 2014, the media in Thailand have been facing more and various challenges. During the time 
of political protests in early 2014, the media were pressured by supporters of different parties in the political  
conflicts who wanted the media to take their side. Meanwhile, some of the public have seen media as players 
in the conflicts, or a party to intensify the tensions instead of pulling the fuel out from the fire. Some cast 
doubts in the work and performance of the media.
 Realizing the seriousness of the problems as well as the importance of the public’s faith and  trust in the 
media, the four professional media organizations , namely the Thai Journalists Association, the Thai Broadcast 
Journalists Association, the National Press Council of Thailand and the News Broadcasting Council of Thailand, 
have joined hands in attempt to solve the problems.
 Once the National Council for Peace and Order (NCPO) took over the national administration power 
on 22 May 2014 (B.E.2557), the situation and the media freedom index for Thailand has dropped drastically 
in the eyes of the global community. That was because in the first period after the power seizure, the NCPO 
ordered many television and radio stations to go black out while asking newspapers to refrain from publicizing 
any opinions that could lead to opposition to the NCPO.
 After that, the NCPO and its leader also issued the announcements that limit the media freedom 
and the people’s rights to information. They include the NCPO’s Announcement Number 97/2557, NCPO’s  
Announcement Number 103/2557 and the Article 5 of the NCPO’s Chief Announcement Number 3/2558  
issued as authorized in the Article 44 of the 2014 Interim Constitution. Freedom of the press and the people’s 
rights to information are not less important than the people’s privacy and individual’s rights to be protected 
from the media’s violation. At the same time, the media are obliged to work keeping social responsibility and 
Code of Ethics in mind.
 On the World Press Freedom Day, 3 May 2015, the four professional organizations propose demands as 
follow :
 The NCPO must quickly revoke its Announcements Number 97/2557 and 103/2557 and the NCPO chief 
must quickly revoke his Announcement Number 3/2558 to create the environment for reconciliation with free 
and safe discussion. This comes especially at a time of national reform in Thailand. Therefore, it is necessary 
that the people from different groups can have opportunities to submit their opinions and proposals how they 
want to see the future of the country.
 The media can be a good platform for discussion and market of ideas so that the country can be out 
of the political conflicts peacefully.

Statement 

of Four Thai Professional Media Organizations

on the World Press Freedom Day

3 May 2015
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 1. Revocation of the announcements would mean the NCPO is sending a good signal leading to a 
better image of the country on the people’s rights. It would demonstrate to the global community that the 
enforcement of Thailand’s laws used in the normal condition is enough as the tools to take action against 
the media who violate the rights of the people. The media professionals can do their job properly without the 
need of any special laws or measures.
 2. The National Broadcasting and Telecommunications Commission of Thailand must be independent 
from any interference from the state power. The agency was established with the will of the people to be 
independent body to freely and justly allocate frequencies, which is national asset, for the public interest. 
Meanwhile, all media organizations should work professionally and responsibly under the law, Code of Ethics 
and Code of Conducts with the effective self-regulation to uphold the freedom of the press.
 3. The people and the media consumers should realize in the changed media landscape in Thailand. 
With the use of technologies, a lot of people, not only the media professionals, can create the content and 
spread the information to the wide public. The information receivers, then should use be careful and use their 
consideration while consuming the information.
 The current time of drafting the Constitution is a good opportunity for the people to submit and share 
their opinions on the laws for the sake of the country. Meanwhile, the main law supports the existence of 
professional media organizations to protect freedom of the press, to keep good professional and ethical 
standards for the media as well as to consider and take measures in case of media misconduct or violation.
The people violated or damaged by the work of the media are eligible to petition to the National Press 
Council of Thailand and the News Broadcasting Council of Thailand as well as exercise their legal rights to 
take action against the violating media.
 4. The media professionals and the owners of the media business should keep in mind the roles and 
obligations of the media to the public according to the professional and ethical standards. They should support 
the people for the exchange of ideas as a way to the solutions for the country. Thailand then can achieve 
reconciliation and national reform and be out of the great crisis.
 The four professional media organizations urge all parties in society to respect the freedom of the press 
and people’s rights to information, which will be account greatly for the good governance of the country 
and eventually the public interest.

Thai Journalists Association ;
Thai Broadcast Journalists Association ;

National Press Council of Thailand ;
News Broadcasting Council of Thailand

3 May 2015
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26 พฤษภาคม 2558
 
เรื่อง        ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เรียน       ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
 ตามท่ีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดท�า ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้น และได้น�าเสนอต่อ 
สภาปฏิรูปเพื่อพิจารณานั้น องค์กรสื่อมวลชนทั้ง 4 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว เห็นควรให้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว โดยมีหลักการและเหตุผลในประเด็นส�าคัญต่างๆ ดังนี้ คือ
 
 1. มาตรา 49 วรรคสี่ ท่ีบัญญัติว่า “ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนซ่ึงประกอบด้วยบุคคลในวิชาชีพ
สื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้แทนองค์การเอกชนและผู้บริโภค เพื่อปกป้องเสรีภาพและความเป็น
อิสระของสื่อมวลชนตามมาตรา 49 ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ พิจารณาค�าร้องขอความเป็นธรรมของผู้ซึง่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้เสรีภาพตามมาตรา 48 และคุ้มครองสวัสดิการของบุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง” นั้น
 
 เห็นสมควรเสนอขอให้มีการแก้ไขเป็นดังนี้
 “ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพส่ือมวลชนซ่ึงประกอบด้วย บุคคลในวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ 
เจ้าหน้าท่ีของรฐั รวมท้ังผู้แทนองค์การเอกชนและผู้บรโิภค เพือ่ปกป้องเสรภีาพและความเป็นอสิระของสือ่มวลชนตามมาตรา 48 
ส่งเสรมิจรยิธรรมและมาตรฐานและความรบัผดิชอบแห่งวิชาชพี และคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง”

 โดยมีหลักการและเหตุผลคือ เพื่อให้ข้อความสั้นมีความกระชับแต่มีความหมายท่ีครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของ 
การยกร่างเดิม โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการตีความหมายในขั้นตอนการออกกฎหมายล�าดับรองไปในทิศทางท่ีจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมากจนเกินหลักความจ�าเป็นและหลักการได้สัดส่วน
 
 นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแทรกแซงหรือการครอบง�าการท�าหน้าท่ีของส่ือมวลชน
ภายหลังจากท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว จึงไม่ควรก�าหนดให้ส่ือได้รับการ “คุ้มครองสวัสดิการ” ซ่ึงเป็นการสร้างภาระหน้าท่ี 
ให้แก่รัฐในการต้องจัดหาหรือจัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพสื่อขึ้นเป็นการ “พิเศษ” ที่แตกต่างจากวิชาชีพหรือ
อาชีพอื่น



254

 ในท�านองกลับกัน ค�าว่า “สวัสดิภาพ” ของผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพสื่อกลับเป็นค�าท่ีมีความหมายต่อการท�าหน้าท่ี
สือ่มวลชนมากกว่า เพราะสมควรเป็นภาระหน้าท่ีของรฐัท่ีต้องให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสวัสดภิาพซึง่หมายถึง ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน (ซึ่งอาจหมายความรวมถึงการได้รับการคุ้มครองหรือความปลอดภัยทางด้านการคิดหรือการแสดงออก 
ในลกัษณะต่างๆ ท่ีชอบด้วยกฎหมาย) เพราะเมือ่สือ่ได้รบัความคุ้มครองสวัสดิภาพหรอืความปลอดภยัแล้ว จะส่งผลให้ส่ือมวลชน
สามารถบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติหน้าท่ีในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้ครบถ้วนสมบูรณ์มาก อันจะน�ามาซ่ึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้ในที่สุด
 
 อนึ่ง ในกรณีที่จะมีการจัดท�ากฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ต่อไป
ในอนาคตนั้น องค์กรสื่อทั้ง 4 องค์กร มีข้อเสนอแนะดังนี้

 แนวคิดการออกแบบกลไกเพ่ือการก�ากับดูแลสื่อมวลชน จ�าเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานท่ีจะต้องรักษาความ
สมดุลระหว่าง เสรีภาพในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนควบคู่ไปกับเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ประการหนึ่ง และหลักของการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบที่สื่อมวลชนพึงมีต่อประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญอีกประการหนึ่ง
 
 การก�ากับดูแลสื่อมวลชนของไทยได้เกิดขึ้นและมีพัฒนาการอยู่ในสังคมไทยมาแล้วในช่วงระยะเวลาหน่ึง การน�าเสนอ 
ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและการก�ากับดูแลจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องประมวล
แนวคิดสถานการณ์แวดล้อมและบรบิทต่างๆ ในด้านการส่งเสรมิและการก�ากับดูแลสือ่มวลชนท่ีเกิดขึน้มาแล้วและทิศทางท่ีก�าลงั
ด�าเนินไปทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
สามารถน�าไปเชื่อมต่อกับอนาคตได้
 
 2. มาตรา 50 วรรคสอง ท่ีบัญญัติว่า “ให้มีองค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหน่ึงท�าหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ี 
ตามวรรคหน่ึงและก�ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและกิจการสารสนเทศ  
โดยต้องค�านึงถึงความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ค�านึงถึงบุคคลด้อยโอกาส ทั้งใน
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึง และมี
ส่วนร่วมในการด�าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ และตามที่กฎหมายบัญญัติ”
 
 เห็นสมควรเสนอขอให้มีการแก้ไขเป็นดังนี้
 “ให้มีองค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระองค์กรหน่ึงท�าหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหน่ึงและก�ากับการประกอบกิจการ 
กระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและกิจการสารสนเทศ โดยต้องค�านงึถึงความมัน่คงของรฐั ประโยชน์สงูสดุ
ของประชาชนในระดบัชาต ิระดบัท้องถ่ิน ค�านึงถึงบคุคลด้อยโอกาส ท้ังในด้านการศกึษา วัฒนธรรม และประโยชน์สาธารณะอืน่ 
รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการด�าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ”
 
 โดยมีหลักการและเหตุผลคือ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์บัญญัติให้มีองค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ี 
ในการจัดสรรคลื่นความถี่แล้ว บทบาทหน้าที่หลักขององค์กรนี้จะต้องมีความชัดเจนว่าจะต้องหมายถึงบทบาทหน้าที่ใน 3 ระดับ 
ได้แก่ การจัดสรรคลื่นความถี่ (Frequency Allocation) การจัดแบ่งคลื่นความถี่ (Frequency Allotment) และการอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่ (Frequency Assignment)
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 การน�าเอาถ้อยค�า “ท้ังน้ีภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติและตามท่ีกฎหมายก�าหนด” มาบัญญัติเป็นถ้อยค�า
ต่อท้ายไว้ในวรรคดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการตคีวามไปในทิศทางท่ีส่งผลท�าให้องค์การของรฐัองค์การน้ีกลายเป็นองค์การท่ีไม่มี
ความเป็นอสิระได้ในท่ีสดุ เพราะกระบวนการจดัท�า “ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาต”ิ มักตกอยูภ่ายใต้กลุม่ผู้มอี�านาจในการ 
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งหมายถึงกลุ่มอ�านาจทางการเมือง และอาจถูกแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อันจะท�าให้ 
ขัดต่อหลักความเป็นอิสระได้ในท่ีสุด และไม่ว่าจะมีการบัญญัติค�าว่า “และตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” หรือไม่ก็ตาม บทบาท
หน้าที่ขององค์การอิสระองค์กรนี้ก็ย่อมต้องได้รับการก�าหนดไว้โดยกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอยู่แล้ว การบัญญัติถ้อยค�า  
“ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติและตามที่กฎหมายก�าหนด” อาจส่งผลให้เกิดการตีความเจตนารมณ์เมื่อมีการ
บังคับใช้กฎหมายไปในลักษณะอื่นที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงได้ในที่สุด
 
 องค์กรสื่อท้ัง 4 องค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง 
ร่างรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ตามหลกัการและเหตผุลในประเด็นส�าคัญต่างๆ ท่ีได้เสนอมาข้างต้นน้ี จะได้รบัความส�าคัญ
และได้รบัการพจิารณาบรรจเุข้าสูว่าระการแปรญตัตขิองคณะกรรมาธกิารปฏริปูการสือ่สารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศ สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ อันจะน�าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ในที่สุดต่อไป
 
 อนึง่  เน่ืองจากการจดัท�ากฎหมายว่าด้วยองค์การวิชาชพีสือ่มวลชนตามบทบญัญตัขิองร่างรฐัธรรมนญูฯ ฉบับนี ้เป็นเรือ่ง
ละเอยีดอ่อน องค์กรสือ่ท้ัง 4 องค์กรหวังในความกรณุาว่าอยากให้มกีารประสานงานและเปิดเผยหลกัการ แนวคิดท่ีจะน�ามาหรอื
น�ามาบรรจุไว้เพื่อสื่อสารท�าให้เกิดความเข้าใจอันดีและเกิดความรอบคอบร่วมกันต่อไป
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
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 นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ระหว่างน�าคณะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปเยือนสมาคม 
นักข่าวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการท�างานของสื่อมวลชนว่ารับใบสั่งมาเพื่อเขียนข่าวถึงรัฐบาลในทางท่ีไม่ดี เพื่อให้ได้เงิน 
ว่า เป็นข้อกล่าวหาท่ีไม่เป็นธรรมและไม่มีหลักฐานใดๆ ยืนยันว่าผู้ส่ือข่าวคนใดได้รับใบส่ังมาเขียนโจมตีรัฐบาล เพื่อให้ได้เงิน
ตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอ้าง
 โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ใช้ค�าว่า “เขียน” ซึ่งย่อมเป็นที่หมายความได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดกับ
สือ่มวลชนประเภทสิง่พมิพ์เป็นหลกั ในฐานะตวัแทนองค์กรวิชาชพีสือ่ด้านสิง่พมิพ์ จงึไม่อาจยอมรบัหรอืน่ิงเฉยได้กับข้อกล่าวอ้าง
ที่เหวี่ยงแห แม้ว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นจะเกิดจริง แต่ในฐานะผู้น�าประเทศที่มีอ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดินเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
หากพบการกระท�าดังกล่าว นายกฯ ในฐานะหัวหน้า คสช. ย่อมชอบธรรมที่จะใช้อ�านาจนั้น ด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อ
เอาผิดได้
 “การเหมารวมของท่านนายกฯ ต่อผู้สื่อข่าว ไม่มีประโยชน์ใดๆ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะปัญหาใหญ่ของ 
นายกฯ คือการแก้ไขปัญหาของประเทศ ที่หลายฝ่ายก็ให้ก�าลังใจ” นายมานพกล่าว และว่า แต่เมื่อก้าวเข้ามาสู่อ�านาจ นายกฯ 
ก็ไม่อาจปฏิเสธการวิพากษ์วิจารณ์ได้ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับผู้มีอ�านาจคนอื่นๆ ของไทยที่ผ่านมา
 นายมานพกล่าวด้วยว่า สือ่สิง่พมิพ์เป็นของเอกชน  ด�าเนนิกิจการตามกฎหมายประกอบธรุกิจอย่างถูกต้อง มท่ีีมาท่ีไปของ
รายได้ รฐับาลสามารถตรวจสอบได้ทุกเมือ่ ผูส่ื้อข่าวท่ีท�าหน้าท่ีสอบถามนายกฯ ถึงการท�างานในด้านต่างๆ ก็ล้วนแต่รบัเงนิเดือน 
และรายได้อื่นๆ จากบริษัทตามข้อตกลงเท่าน้ัน การกล่าวหาของนายกฯ ท่ีว่า รู้ว่าทุกคนก็รับใบสั่งมา เป็นความเจ็บปวด 
อย่างยิ่งของผู้สื่อข่าว
 “ท่ีผ่านมาผู้สือ่ข่าวไม่เคยมอง พล.อ.ประยทุธ์ว่าเป็นศตัร ูการวิพากษ์วิจารณ์ของสือ่มวลชนและการซักถามเตม็ไปด้วยความ
ห่วงใยประเทศ ข้อท้วงตงิหรอืการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อนายกฯ นายกฯก็ย่อมมช่ีองทางในการชีแ้จงและด�าเนินการ 
ตามกฎหมายได้” นายมานพกล่าว
 โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า ปัญหาของสังคมไทยยืดเยื้อ เรื้อรัง และหมักหมม ล�าพังความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี 
ไม่เพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว แม้จะใช้อ�านาจน้ันอย่างเต็มท่ีแล้วก็ตาม นายกฯจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องอาศยัความร่วมมอืร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายท่ีเห็นต่างออกไป   เมือ่นายกฯ เป็นผู้มอี�านาจสงูสดุในการตดัสนิใจ
ปัญหาส�าคัญๆ ของประเทศ ก็เป็นความจ�าเป็นท่ีนายกฯ จะต้องแสดงท่าทีในเรือ่งท่ีสงัคมให้ความสนใจว่าจะด�าเนนิการต่อหรอืไม่

โฆษกสม�คมนักข่�วฯ โต้ข้อกล่�วห�น�ยกฯ ระบุนักข่�วรับใบสั่งโจมตีรัฐบ�ล

เพื่อแลกเงิน ย  ผู้สื่อข่�วไม่เคยมอง “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นศัตรู 

ชี้ก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์เป็นไปเพร�ะคว�มห่วงใยประเทศ
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 “นายกฯ คงรู้สึกแย่กับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการให้มีกาสิโน แต่ก็เป็นเพราะนายกฯ ไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน” นายมานพกล่าว
และว่า เมื่อไม่มีความชัดเจน ก็ย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดา เพราะคนที่น�าเสนอประเด็นต่อสังคม ล้วนแต่เป็นบุคคลที่
นายกฯ ให้ความเห็นชอบในการน�ารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นคนสุดท้าย และนายกฯ ก็เป็นผู้รับสนอง
พระบรมราชโองการด้วยตัวเอง
 ท้ังนี ้นายมานพและคณะจะเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิเวียดเจต็ จากสนามบินนานาชาต ินอย ไบ (Noi Bai) 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ในวันอาทิตย์ท่ี 28 มถุินายน เวลา 17.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา 19.45 น. 
และจะนัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
ในวันจันทร์ที่ 29  มิถุนายน เวลา 10.00 น.
 

มานพ ทิพย์โอสถ
ฮานอย เวียดนาม

25  มิถุนายน 2558
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จุดยืนคณะทำ�ง�นเพื่อก�รปฏิรูปสื่อ 

ต่อร่�ง พ.ร.บ.ก�รคุ้มครองสิทธิเสรีภ�พ

และม�ตรฐ�นวิช�ชีพสื่อมวลชน ฉบับ สปช.

 คณะท�างานเพื่อการปฏิรูปสื่อ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน 4 องค์กรสื่อ  คือ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียกร้องให้ 
สภาปฏริปูแห่งชาต ิหรอื สปช.  ทบทวนเรือ่ง พ.ร.บ.การคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ ส่งเสรมิจรยิธรรรม และมาตรฐานวิชาชพีสือ่มวลชน 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูปฯ ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม และก�าลังเปิดให้สมาชิก สปช.ที่ไม่เห็นด้วยเสนอญัตติแก้ไข 
ก่อนที่จะส่งร่างให้คณะรัฐมนตรีภายใน 7  วัน
 คณะท�างานเพื่อการปฏิรูปส่ือ มีความเห็นว่า ข้อท้วงติงของสมาชิก สปช.เสียงข้างน้อย  ซึ่งระบุว่า ร่างดังกล่าวม ี
ข้อบกพร่องหลายประการ เช่น การตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นโดยก�าหนดให้รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนก�าหนดให้องค์กรนี ้
มีรายได้และทรัพย์สิน จากเงินที่รัฐจ่ายให้เป็นทุนประเดิม และรายได้ 5% หรือไม่ต�่ากว่า 50 ล้านบาท  จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ต้องส่งคืนให้รัฐจะท�าให้วิชาชีพสื่ออยู่ภายใต้
การก�ากับของรัฐนั้น ฯลฯ เป็นข้อท้วงติงที่มีเหตุผลและเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องกังวล
 นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยังมีความบกพร่องอื่นอีกหลายประการ  เช่น ความเหมาะสมของการออกใบรับรอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพโดยอ้อม ซ่ึงเท่ากับเป็นการใช้อ�านาจควบคุมคนท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพน้ีตั้งแต่ต้น ให้อ�านาจองค์กร
ควบคุมสื่อใหม่อย่างกว้างขวาง แต่ขาดกลไกด้านกระบวนการและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมที่ต้องโปร่งใส ชัดเจน  
ตรวจสอบได้ ซึง่เป็นเงือ่นไขหน่ึงท่ีจะท�าให้การก�ากับดแูลจรยิธรรมสือ่มปีระสิทธภิาพ บางมาตราส่อลกัษณะว่าจะขดัต่อหลกัการ
ของกฎหมายท่ัวไป เช่น ถ้าผู้ประกอบวิชาชพีสือ่มวลชนท�าผิดให้ถือว่าเจ้าของกิจการสือ่มวลชนหรอืผูบั้งคับบญัชาของผูป้ระกอบ 
วิชาชีพผู้นั้นกระท�าการฝ่าฝืนและต้องร่วมรับผิดชอบด้วย  ซึ่งเป็นการก�าหนดความรับผิดแบบเคร่งครัด มีหลายกรณีท่ีมีการ 
ตรากฎหมายเช่นนี้แล้วเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นการตรากฎหมายที่มิชอบ ฯลฯ
 คณะท�างานเพ่ือการปฏิรูปส่ือมีความเห็นว่า โดยเน้ือแท้ของร่างกฎหมายฉบับน้ี มิได้เอื้ออ�านวยให้เกิดการปฏิรูปสื่อ 
แต่อย่างใด การออกแบบองค์กรสื่อที่จะมาท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลส่ือก็ท�าโครงสร้างคล้ายกับระบบราชการคือ มีทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เมื่อมีปัญหาก็ไม่มีกระบวนการพิจารณาท่ีโปร่งใส พ่ึงพิงทุนและอ�านาจรัฐจนท�าให้สูญเสียหลักการความเป็น
อิสระของการท�าหน้าที่ กลไกที่คิดขึ้นไม่มีการถ่วงดุลหรือมีกลไกความรับผิดรับชอบ ไม่มีมาตรการในการปกป้องสื่อมวลชนเมื่อ
ถูกคุกคาม ฯลฯ
 โดยรวมแล้วเป็นการท�าให้กระบวนการก�ากับดูแลสื่อถอยหลังไปยิ่งกว่าที่ท�ามาร่วม 2 ทศวรรษเสียด้วยซ�้า และสภาปฏิรูป
แห่งชาติมีมติเช่นน้ี เท่ากับออกกฎหมายให้มีการควบคุมสื่อท้ังระบบอย่างเบ็ดเสร็จ จะกลายเป็นเครื่องมือท่ีทรงอานุภาพหาก 
มีรัฐบาลท่ีไม่มีความประสงค์ดีเพราะรัฐบาลท่ีมีลักษณะเช่นน้ันจะใช้ทุนและอ�านาจตามกฎหมายเข้ามาครอบง�าสื่อได้โดยตรง 
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคม
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 คณะท�างานเพ่ือการปฏิรูปส่ือมีความเห็นว่า การปฏิรูปสื่อเป็นงานละเอียดอ่อนท่ีต้องอาศัยความรอบคอบและความเห็น 
รอบด้าน สภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ควรรวบรัดสร้างผลงานก่อนท่ีจะหมดอายุ เพราะจะเป็นการก่อปัญหาใหญ่เอาไว้โดยไม่ม ี
ผู้รับผิดชอบ และเมื่อมีสมาชิก สปช.ทักท้วงว่าร่างมีข้อบกพร่องและที่ประชุมเปิดให้มีการเสนอญัตติแก้ไข ก็ควรจะมีการแก้ไข
ทบทวน หากระยะเวลาท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอก็อาจจะเสนอเป็นหลักการใหญ่ๆ โดยไม่ต้องเสนอร่างประกอบเพื่อให้เป็นปัญหาก็ได้ 
อีกทั้งเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันโดยตรงกับเนื้อหาหลักในรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ด�าเนินการไม่เสร็จสิ้น
 คณะท�างานเพื่อการปฏิรูปสื่อเห็นว่า ควรจะมีการปฏิรูปสื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ โดยค�านึงถึง 
ความเป็นจริง ค�านึงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสภาพของสังคมด้วย รวมทั้งหลักการที่พัฒนามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 
และ 2550 ด้วย คณะท�างานเพื่อการปฏิรูปสื่อสนับสนุนให้มีการปฏิรูปสื่อตามหลักการดังกล่าวและสนับสนุนการรวมตัวกันเป็น
สภาวิชาชพีและมกีลไกท่ีจะท�าให้สือ่มวลชนมคีวามรบัผิดชอบและถูกตรวจสอบโดยสงัคมได้มากขึน้ แต่ต้องเป็นกลไกท่ีเป็นอสิระ
และไม่สามารถถูกแทรกแซงได้ แต่ร่างกฎหมายที่ สปช.เห็นชอบไป มิใช่เป็นการปฏิรูปสื่อแต่เป็นการควบคุมสื่อของประเทศนี้ 
อย่างเบ็ดเสร็จ จึงอยากให้ สปช.ทบทวนแก้ไขโดยด่วน และคณะท�างานจะเร่งท�าข้อเสนอและข้อทักท้วงถึงคณะกรรมาธิการฯ 
ต่อไป
 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

21 กรกฎาคม 2558
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 The Working Group for Media Reform, which comprises four organizations including the Thai Journalists 
Association, the Thai Broadcast Journalists Association , the National Press Council of Thailand and the News 
Broadcasting Council of Thailand  called for the NRC to review the Rights and Liberties Protection, Morality 
Promotion and Media Profession Standard Bill, B.E...which was approved on July 20 by the NRC, and opened 
the floor for NRC members who disagreed with the legislation to propose an amendment before the bill will 
be submitted to the Cabinet in seven days.
 
 The working group agrees that minority comments from some NRC members were reasonable in many 
accounts. For example, the proposed set up of the National Media Profession Council, which will be subsidised 
by the Government through five percent revenue or no less than 50 million baht from the National Broadcasting 
and Telecommunications Commission, will put the council under the control of the government, there by  
compromising its independence.
 
 There are many deficiencies found in this bill, such as the government authority to issue journalist  
certificates for those who work in the media. This will enable the government to exercise its power to control 
these professionals from the beginning. Such authority will also give power to the media controlling body, 
without a transparent mechanism on the procedures and review process needed for the Morality Committee.
 
 In addition, some sections are deemed to contradict with the general legal framework. For example, 
a requirement for the media owners to take full responsibility of any actions taken by a media member. The 
working group found the requirement too strict and in past practices were dismissed by the Constitutional 
Court as an illegitimate requirement.
 
 The working group also agrees that this legislation was not designed for media reform. The media over-
sight body was structured similar to a government agency, with central and regional functions. There is a lack 
of transparent procedures to handle problems. It relies too much on state budget and power that it loses its 
own freedom to perform its work. There is also a lack of a check-and-balance mechanism and measures to 
protect the media from threats.

The stance of the Media Reform Working 

Group on the Rights and Liberties Protection 

and Media Profession Standard Bill 

under the National Reform Council



261

 
 Overall, the working group viewed this law would set back media oversight work by more than two 
decades. Such legislation will enable the government to take full control of media operations and will make 
the media become a powerful tool for the government, in which case it could cause adverse consequences 
to the country if the media is unable to reveal facts about a corrupt government.
 
 The working group agrees that media reform is a sensitive work, and it must be proceeded with caution 
with consideration of opinions from all sides.
 The NRC should not rush to proceed with its work before its term ends as it could cause serious problems 
in the future. There should be enough time given to consider different opinions thoroughly. When faced with 
time constraints, main principles should be discussed first leaving the details to be presented later as there are 
also many big issues that need longer debates during the charter drafting process.
 
 The working group agrees that the media reform should be undertaken periodically in order to keep 
up with the changing situation, realism, history and social norms, and in accordance with the principles of the 
1997 and 2007 Constitutions.
 
 The working group supports the media reform effort based on the aforementioned principles and also 
supports the establishment of a professional council with mechanisms that would strengthen accountability of 
the media, and yet independent from outside interference.
 
 The draft legislation, as it is written, is not intended to reform the media but rather to control it entirely.
 
 The Working Group for the Media Reform, therefore, requests the NRC to urgently reconsider the  
legislation as the working group will be pleased to prepare its draft comments and recommendations for the 
commission as needed.
 

Thai Journalists Association
Thai Broadcast Journalists Association

National Press Council of Thailand
News Broadcasting Council of Thailand
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 ตามท่ีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดท�าข้อเสนอเรื่อง 
การปฏิรูปสื่อสารมวลชนและสารสนเทศ เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมท้ังเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีเหตุผลและความจ�าเป็นดังระบุไว้ในร่างดังกล่าวแล้วนั้น
 ก่อนท่ีคณะกรรมาธกิารปฏริปูสือ่ฯ ได้เสนอรายละเอยีดพร้อมร่างพระราชบัญญตัดัิงกล่าว ต่อสภาปฏริปู คณะกรรมาธกิาร
ปฏริปูสือ่ฯ ได้ศกึษาวิเคราะห์ จดัท�า แนวทางและข้อเสนอแนะ เพือ่การปฏริปูด้านการสือ่สารมวลชนและเทคโนโลยด้ีานสารสนเทศ 
มาตามล�าดับ โดยได้จัดท�ารายงานข้อเสนอ ในระดับหลักการและสาระส�าคัญ รวมท้ังกรอบความคิดรวบยอดและสาระส�าคัญ 
ในการปฏิรูป ระบบการสื่อสารเพื่อประชาชน เพื่อเป็นกรอบแนวคิดและเป็นฐานของการจัดท�าข้อเสนอแนะทางออก รวมถึงการ
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 รายงานดังกล่าวของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯ มีสาระส�าคัญระบุว่า การปฏิรูปสื่อครั้งนี้ ได้ค�านึงถึงปัญหาที่สั่งสมจาก
การด�าเนินการปฏิรูปสื่อที่ผ่านมา อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงความท้าทายใหม่ในหลายประการ ประกอบด้วย
 1. ปัญหาความเป็นอิสระและเสรีภาพในการท�างานของสื่อมวลชน
 2 .ปัญหาความรับผิดชอบของสังคมสื่อวิชาชีพ และปัญหาการก�ากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม ขององค์กรวิชาชีพสื่อ
 3. ปัญหาสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อที่ยังมิได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร ส่งผลให้ระบบสื่อมวลชน
    ไม่เข้มแข็งและพึ่งตัวเองไม่ได้ เสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงจากอ�านาจรัฐและทุน
 4. ปัญหาการก�ากับดูแลสื่อโดยองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ
 5. ปัญหาความท้าทายจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป
 6. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ด้วยกรอบปัญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯ ได้ก�าหนดวาระการปฏิรูปสื่ออย่างเป็นระบบภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ 
คือ
 1. การปฏิรูปด้านเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
 2. การปฏิรูปด้านการก�ากับดูแลสื่อ
 3. การปฏิรูปด้านการป้องกันการแทรกแซงสื่อ
 คณะกรรมาธิการ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 3 โดยระบุว่า แต่ละยุทธศาสตร์มีหลักการและสาระส�าคัญโดยเฉพาะมีการ
บ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ ดังต่อไปนี้
 หลักการและสาระส�าคัญในการปฏิรูปด้านเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
 ประเด็นปัญหา
 ปัญหาสถานการณ์ด้านจริยธรรมสื่อในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาในความไม่เป็นกลาง น�าเสนอเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
น�าเสนอเนือ้หารนุแรง ละเมดิสทิธส่ิวนบคุคล ตดัสนิผู้ตกเป็นข่าว รบัอามสิสนิจ้าง การไม่ปฏบัิตติามหรอืการละเมิดจรยิธรรมของ
สื่อมวลชน มีสาเหตุมาจากการไม่มีเกณฑ์ด้านจริยธรรมที่ชัดเจน รวมถึงขาดการใส่ใจด้านจริยธรรมอย่างจริงจัง ขององค์กรสื่อ 
และผู้ปฏิบัติงาน

ก�รปฏิรูปสื่อ
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 ปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุคือ การโฆษณาท่ีผดิกฎหมาย ขายสนิค้าท่ีไม่มข้ีอมลูความจรงิ หรอืเกินความจรงิ เน้ือหาหรอืภาพข่าว 
ที่ล่อแหลม เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ขาดความเป็นกลางในการน�าเสนอข้อมูล น�าเสนอเนื้อหาที่ยั่วยุ 
สร้างความเกลียดชัง ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม โดยเฉพาะข่าวสารทางการเมือง
 การก�ากับดูแลกันเองโดยองค์กรวิชาชีพ ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงเสือกระดาษ ไม่สามารถดูแลด้านจริยธรรมของสมาชิก 
ได้จริง อย่างไรก็ดี หากใช้การก�ากับดูแลโดยรัฐ ถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นด้านเสรีภาพของสื่อมวลชน จึงได้มีความพยายาม 
ในการรณรงค์ให้เกิดการก�ากับดูแลตนเอง แต่เท่าที่ผ่านมา การก�ากับดูแลตนเองยังท�าได้ไม่ครบถ้วน
 ในระดับผู้รับส่ือ ภาคประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลส่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดช่องทางเข้ามา 
มีส่วนร่วม ก�าหนดทิศทางของข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต และขาดความรู้เท่าทันสื่อ
 รายงานของคณะกรรมาธิการระบุว่า กลไกที่จะน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ คือ
 1. จัดให้มีกฎหมายประกันเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ โดยพิจารณาร่างกฎหมายหรือแก้กฎหมายเท่าที่จ�าเป็น อาทิ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อปกป้องเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพและสวัสดิการ
ของสื่อมวลชน รวมถึงการก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ สังกัดเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อท่ีมีมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดย สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
 2. ระบบและกลไกด้านมาตรฐานวิชาชีพ ก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีพันธสัญญากับองค์กรสื่อ/องค์กรวิชาชีพส่ือ
ด้วยจริยธรรมวิชาชีพ มีการบรรจุวิชาจริยธรรมส่ือในหลักสูตรวิชานิเทศศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดให้มีกลไกส่งเสริม 
งานวิจัยทางด้านจริยธรรมสื่อ
 3. กลไกด้านภารกิจเพื่อประชาชน เนื้อหาควรมีความหลากหลายและคุณภาพในมิติของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความสนใจแก่กลุม่คนด้อยโอกาส มบีทบาททางการศกึษา เป็นต้น จงึต้องมกีารวางระบบและกลไกท่ีเข้มแขง็ และยัง่ยนืด้านการ
เสริมบทบาทหน้าที่ของสื่อ ให้เป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 4. ระบบกลไกด้านเสรมิจติส�านึก จดัให้มกีลไกรณรงค์ส่งเสรมิจติส�านึกเสรภีาพบนความรบัผิดชอบ แก่บุคลากรในวิชาชพี
สื่อ

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์
 1. มีกฎหมายคุ้มครองด้านเสรีภาพสื่อ
 2. มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อการมีส่วนร่วมก�ากับดูแลโดยภาคประชาชนและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
 3. มีจ�านวนเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะมากขึ้น
 4. มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์ ต่อการพัฒนาเสรีภาพและจริยธรรมสื่อมากขึ้น อย่างมีนัยยส�าคัญ
 5. มีวิชาจริยธรรมปรากฏในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย
 6. มีการมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์และสื่อสันติภาพประจ�าปี โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชน
 หลักการและสาระส�าคัญในการปฏิรูปด้านการก�ากับดูแลสื่อ
 ประเด็นปัญหา
 การก�ากับดูแลสื่อในช่วงท่ีผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท้ังการก�ากับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมในวิชาชีพ
สื่อมวลชนและการก�ากับดูแลโดยองค์กรท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย รวมถึงภาคประชาชนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลสื่อ 
ท�าให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องตามมามากมาย
 การก�ากับดแูลกันเอง ทางจรยิธรรมในวิชาชพีสือ่มวลชนในกรณสีือ่หลกั ได้แก่ วิทย ุโทรทัศน์ และหนงัสอืพมิพ์ พบปัญหา
การก�ากับดูแลกันเองภายใต้ความสมัครใจ มีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรม
วิชาชีพ เนื่องจากองค์กรวิชาชีพมิได้มีสถานะใดๆ ในกฎหมาย จึงไม่มีอ�านาจในการลงโทษ (Sanction) ผู้ประกอบวิชาชีพที่
กระท�าการขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ที่ได้ร่วมกันก�าหนดขึ้น เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ไม่ใช่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพที่ได้รับอ�านาจตามกฎหมาย
 นอกจากองค์กรวิชาชีพไม่มีอ�านาจให้คุณให้โทษแก่สมาชิก สมาชิกที่ถูกตัดสินว่าท�าผิดมาตรฐานจริยธรรม ก็สามารถที่
จะไม่ต้องปฏิบัติตามค�าตัดสินดังกล่าว และลาออกจากองค์กรวิชาชีพได้ และคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพหลีกเลี่ยงการตัดสิน
ชี้ผิดถูก เพราะเป็นผู้ประกอบการสื่อด้วยกัน
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 ขณะเดียวกันการก�ากับดูแลเนื้อหาออนไลน์ โดยภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตยังไม่เข้มแข็ง การพัฒนาเว็บไซต์เข้าสู่ยุค 
2.0 ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถผลิตเนื้อหาเข้าสู่เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เอง จึงท�าให้เกิดการกระจายอ�านาจการก�ากับ
ดูแลตนเองลงไปสู่หน่วยที่เล็กที่สุด คือผู้ใช้
 องค์กรวิชาชีพในกิจการวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ยังมีบทบาทน้อยในด้านการคุ้มครองแก่สมาชิก ในเรื่องของ
สวัสดิภาพและสวัสดกิาร และการเปิดช่องทางในการรบีเรือ่งราวร้องทุกข์หรอืร้องเรยีนในกรณผู้ีประกอบวิชาชพีสือ่มกีารปฏบัิตงิาน 
ไม่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนกิจกรรมที่องค์กรและวิชาชีพสื่อในกลุ่มสื่อวิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจท้องถิ่น เคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม 
และสือ่ออนไลน์ ยงัไม่ค่อยท�านักคือ กิจกรรมในเรือ่งการรบัเรือ่งราวร้องทุกข์หรอืร้องเรยีนจากผู้บรโิภค ในกรณผีูป้ระกอบวิชาชพี
มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดหลักจริยธรรมและกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลงานสื่อมวลชน
 การก�ากับดูแลโดยองค์กรท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(กสทช.) พบปัญหาธรรมาภิบาลขององค์กร ในการเปิดเผยข้อมูล การก�าหนดนโยบาย การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การ
จัดการเรื่องร้องเรียน และการใช้งบประมาณซึ่งขาดความโปร่งใส และการรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกที่ดีเพียงพอ กสทช.ถูกตั้ง
ค�าถามเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและรัฐ ความไม่โปร่งใส การกีดกัน การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จากกลุ่มประชาชน 
ผู้บริโภค และการพยายามแทรกแซงสื่อ
 ภาคประชาชนยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ ของการปฏิรูปสื่อในเรื่องการก�ากับดูแลสื่อ
 1. ได้โครงสร้างการก�ากับดูแลท่ีรักษาความเป็นอิสระขององค์กรส่ือในวิชาชีพ แต่มีการประสานสัมพันธ์กับองค์กรภาค
ประชาชน และองค์กรก�ากับดูแลของรัฐที่เป็นอิสระ อีกทั้งเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ได้โครงสร้างขององค์กรวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรองรับ มีขอบเขตการคุ้มครองเสรีภาพ และการก�ากับดูแลจริยธรรม 
สื่อวิชาชีพทุกชนิด มีกองทุนที่ท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการก�ากับดูแลตนเอง 
ด้านจริยธรรมขององค์กรสื่อทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 3. ได้ระบบท่ีมกีลไกในการปฏริปูการท�างานของสือ่ให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
สื่อมวลชน
 4. ได้ระบบที่มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลสื่อ และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
 5. ได้ระบบและกลไกด้านองค์กรก�ากับดูแลของรัฐที่เป็นอิสระที่ก�ากับดูแลการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อสารมวลชน และ
สารสนเทศเพื่อประโยชน์สาธารณสูงสุด และมุ่งไปสู่การก�ากับดูแลในยุคดิจิทัล โดยมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงโครงสร้าง 
วิธีการใช้กฎหมายและการท�างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลมากขึ้น
 คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ ระบุถึงการขับเคลื่อนกลไกที่จะน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ดังนี้
 1. ระบบและกลไกด้านกฎหมายวิชาการ
 2. ระบบและกลไกด้านก�ากบักนัเองโดยวชิาชพี ให้มีกฎหมายก�าหนดการจดัตั้งสภาวชิาชีพสื่อมวลชนเป็นองค์กรกลางใน
การก�ากับกันเองที่ครอบคลุมสื่อทั้งหมดเป็นอิสระจากรัฐและทุน มีธรรมนูญของตนเอง มีฝ่ายก�ากับนโยบาย ฝ่ายบริหารกองทุน 
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนที่มีระบบการพิจารณาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยรับเรื่องร้องเรียนในระดับสูง ซึ่งอาจส่งต่อ
มาจากองค์กรวิชาชีพสื่อ หรือองค์กรภาคประชาชน ที่ไม่สามารถจัดการกับกรณีนั้นได้
 2.1 องค์กรสภาวิชาชีพสื่อมวลชนดังกล่าวนี้ จะต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างรอบคอบ ทั้งทางด้านกฎหมายรองรับ และ
การคัดสรรผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการสภาฯ ต้องมีการวางระบบและกลไก ในการบริหารจัดการ และเชื่อมร้อยความสัมพันธ์กับ
องค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อรองรับบทบาทขององค์กรในฐานะที่พึ่งพาของสื่อมวลชนและประชาชน
 2.2 สร้างกลไกพฒันามาตรฐานจรยิธรรมในการก�ากับดแูลตนเองทางด้านจรยิธรรมขององค์กรสือ่และองค์กรวิชาชพีสือ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน โดยค�านึงถึงความแตกต่างทั้งมิติ ประเภท หรือรูปแบบของเนื้อหา มิติประเภท
ของสือ่ และมติริะดับการครอบคลมุของการประกอบการ อกีท้ังมกีลไกส่งเสรมิการก�ากับดูแลตนเองด้านจรยิธรรมขององค์กรสือ่
และองค์กรวิชาชีพ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 3. ระบบและกลไกด้านก�ากับโดยภาครัฐ และองค์กรภาครัฐที่เป็นอิสระ
 การแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างผู้ก�ากับดูแล (Regulator) และผู้ประกอบการ (Operator) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�ากับ
ดแูลการประกอบกิจการสารสนเทศไทยในปัจจบัุน องค์กรก�ากับดูแลจะต้องค�านึงถึงการจดัสรรและแบ่งปันทรพัยากรการสือ่สาร
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์กันท่ัวถ้วน อาทิ การส่งเสริมให้มีสื่อทางเลือก สื่อชุมชน ส่งเสริมความหลากหลาย 
ในเนื้อหาช่องทางการสื่อสาร และความเป็นเจ้าของ
 ปรับปรุงองค์กรก�ากับดูแลสื่อภาครัฐ ในเชิงการใช้อ�านาจโดยองค์กร การก�ากับดูแลต้องใช้อ�านาจอย่างเหมาะสม สร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคประชาชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง (Media Watch) การถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐและ
ทุน ได้รายงานต่อองค์กรรับเรื่องร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ทั้งในระดับองค์กรสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนด้วย
  4. ระบบและกลไกด้านการก�ากับโดยประชาชน
 4.1 จัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อการมีส่วนร่วมก�ากับสื่อโดยภาคประชาชน และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
อสิระจากหน่วยงานของรฐั และเพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการก�ากับดแูลสือ่ รวมท้ังเป็นตวักลางระหว่างประชาชนกับ
สื่อ ในกรณีที่เกิดปัญหา ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ และให้ความเห็นในการก�าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 4.2 จัดให้มีระบบส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ เพื่อช่วยสะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่
ของสื่อ และการก�ากับดูแลกันเองของสื่อ
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาชีพ ภาครัฐ และภาคประชาชน
 ระบบและกลไกท้ังสีป่ระเภท ข้างต้น เพือ่ด�าเนินการประสารสมัพนัธ์ ระหว่างองค์กรภาครฐั ภาควิชาชพี และภาคประชาชน 
เพ่ือการก�ากับดูแลส่ือเพ่ือเป็นไปโดยประสิทธิภาพ โดยท่ีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องมีกลไกประสานสัมพันธ์กับองค์กรภาค
ประชาชนและองค์กรก�ากับดูแลสือ่ภาครฐั   เช่น กสทช.ด้วย เพือ่บูรณาการความร่วมมอื ในการคุ้มครองสทิธเิสรภีาพสือ่มวลชน 
และการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่วนองค์กรก�ากับดูแลส่ือภาครัฐก็จ�าเป็นท่ีจะต้องดึงองค์กรประชาชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตา ร่วมก�ากับและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมภาควิชาชีพ ในการยกมาตรฐานสร้างความเข้มแข็ง และให้มีการก�ากับกันเองท่ีได้ผล ท้ังน้ี 
ต้องจัดให้มีกองทุนจัดสรร เพื่อการสนับสนุนการบริหารงาน และการจัดการอื่นๆ ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน และองค์กรภาค
ประชาชน ท่ีจะจัดตั้งขึ้นจากเงินคืนคลังขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย และ/หรือกองทุนวิจัย 
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือเงินอื่นๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์
 1. มีกฎหมายเพื่อการจัดตั้งองค์กรหนึ่ง ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลเสรีภาพและจริยธรรมสื่อ
 2. มีประมวลจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานส�าหรับทุกองค์กรสื่อ
 3. มีรายงานผลการวินิจฉัยข้อร้องเรียนจากองค์กรก�ากับดูแลกันเองในสื่อวิชาชีพทุกปี และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 4. องค์กรก�ากับดูแลสือ่ภาครฐั ได้รบัผลประเมนิในระดับดี จากองค์กรท่ีกฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีให้ตดิตามประเมนิผล 
ก�ากับดูแลสื่อภาครัฐ
 5. มีการจัดต้ังและด�าเนินการขององค์กรอิสระเพื่อการมีส่วนร่วมก�ากับดูแลสื่อโดยภาคประชาชน และส่งเสริมการรู ้
เท่าทันสื่อ
 6.มีการประเมินการพึงพอใจของประชาชน ต่อองค์กรต่างๆ ในระบบการก�ากับดูแลสื่อและการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ อยู่
ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ
 
หลักการและสาระส�าคัญในการปฏิรูปด้านการป้องกันการแทรกแซงสื่อ
 เสรภีาพของสือ่มวลชนเป็นเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของระบอบประชาธปิไตย ถ้าสือ่มวลชนถูกครอบง�าโดยอ�านาจรฐั สือ่มวลชน
จะกลายเป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาชวนเชื่อของผู้มีอ�านาจรัฐ
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 ช่องทางของรัฐในการแทรกแซงสื่อ มี 3 ช่องทาง คือ
 1. เป็นเจ้าของสื่อเองโดยตรง อย่างกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ท�าให้การครอบง�าเป็นไปโดยง่าย
 2. เป็นผู้ให้สัมปทานสื่อในโทรทัศน์และวิทยุ
 3. ซื้อสื่อโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์
 การป้องกันการแทรกแซงสือ่จากอ�านาจรฐัและทุน เป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไข ในขณะเดียวกันสือ่มวลชนท่ีดต้ีองค�านึง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นอิสระทั้งจากรัฐบาลและนายทุน
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการแทรกแซงสื่อที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
 1. ระบบและกลไกหลักประกันการแทรกแซงจากอ�านาจรัฐ
 จัดให้มีกฎหมายประกันเสรีภาพสื่อ คุ้มครองความเป็นอิสระขององค์กรสื่อ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็น
อิสระ ขององค์กรสื่อภาครัฐ กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ กฎหมายประกันความเป็นอิสระของ 
กองบรรณาธิการ
 2. ระบบและกลไกหลักประกันการแทรกแซงจากอ�านาจทุน
 จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการสร้างกลไกป้องกันการผูกขาด ควบรวม ของสิทธิข้ามสื่อ จัดให้มีกลไกส่งเสริมการจัดตั้ง
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของทุนได้แสดงความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
และค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
 3. ระบบและกลไกด้านการดูแลสื่อด้วยสวัสดิภาพและสวัสดิการ
 จัดให้มีกองทุนพัฒนากิจการสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยระดมทุนจากภาครัฐ เอกชน ส่ือมวลชน ประชาชน เพื่อช่วยให้สื่อ 
ขนาดเล็กอยู่รอดได้และผลิตเนื้อหาให้มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างสรรค์
 4. ระบบและกลไกด้านการเฝ้าระวังจากภาคประชาชน
 สร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคประชาชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง (Media Watch) การถุกครอบง�าโดย
อ�านาจรัฐและทุน ได้รายงานต่อองค์กรรับเรื่องร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ทั้งในระดับองค์กรสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ และสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนด้วย

ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์
 1. มีกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซง โดยอ�านาจรัฐและทุน
 2. มีผลงานวิจัยที่ชี้ชัดความเป็นอิสระของสื่อ แต่มีนัยส�าคัญ
 3. มีสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสื่อที่ประกาศความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการแก่สาธารณชน
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูป
 การปฏิรูปสื่อโดยเน้นเรื่องเสรีภาพโดยความรับผิดชอบ การก�ากับดูแลสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการ
ก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาค ทั้งภาควิชาชีพ ภาครัฐ และภาคประชาชน รวมทั้งการป้องกันการแทรกแซงสื่อ จากอ�านาจรัฐ และ
ทุน เป็นประเด็นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทั้งการก�ากับดูแลสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไก
การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาค ทั้งภาควิชาชีพ ภาครัฐ และภาคประชาชนนั้น จะเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้างกลไก
ท่ีมีประสิทธิภาพได้ หากพิจารณาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและการพัฒนาของกลไกการก�ากับดูแลของแต่ละภาคท้ังวิชาชีพ  
ภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งมีความเป็นมาและมีประสิทธิภาพและมีปัญหาที่แตกต่างกัน
 
 การปฏิรูปส่ือครั้งน้ีต้องพิจารณาถึงความท้าทายใหม่หลายประการท่ีคณะกรรมการปฏิรูปสื่อได้ระบุว่ามีความท้าทาย 
อยู่ 6 ประการ
 คณะท�างานด้านการปฏิรูปสื่อของท้ัง 4 องค์กร มีความเห็นเพิ่มเติม ในเรื่องปัญหาท่ีส่ังสมจากการปฏิรูปส่ือท่ีผ่านมา 
นอกเหนือจากที่คณะกรรมาธิการได้ระบุถึงแล้ว ดังนี้
 1. ปัญหาความเป็นอิสระเสรีภาพในการท�างานของสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาครัฐและภาคเอกชนน้ันมีลักษณะท่ี 
คล้ายกันอยู่ 3 ระดับ คือ มีปัญหาจากความพยายามการแทรกแซงโดยผู้มีอ�านาจรัฐ ทุน ซึ่งหมายรวมถึงการเป็นเจ้าของและ
การเซ็นเซอร์ตนเอง
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 ในประเด็นนี้ คณะท�างานเพื่อการปฏิรูป 4 องค์กรเห็นว่า แนวทางการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและการ
แทรกแซงสื่อ ใน 4 โครงสร้างที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ ได้วางแนวทางไว้นั้นมีความเหมาะสมแล้ว เช่น ให้มีกฎหมายในการ
ควบคุมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ การสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยให้
ภาคประชาชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง (Media Watch) การถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐและทุน ได้รายงานต่อองค์กร
รับเรื่องร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ทั้งในระดับองค์กรสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนด้วย
 คณะท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูปของ 4 องค์กร เห็นว่าองค์กรสื่อภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกันในแง่ของ 
ความเป็นเจ้าของ แต่มีความส�าคัญเช่นเดียวกันในเรื่องการปฏิรูปสื่อและการปฏิรูปสื่อจะไม่ได้ผลสมบูรณ์เลย หากเกิดขึ้นแต่ใน
ภาคสื่อเอกชน โดยไม่รวมองค์กรสื่อภาครัฐ
 การแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นอิสระในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นเจ้าของนั้น การท�ามาตรการป้องกันการผูกขาดเป็น
เรื่องท่ีส�าคัญเพราะอาจจะน�ามาซึ่งความครอบง�าหรือผลกระทบสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายของประชาชน แต่ประเด็น
เรื่องการครองสิทธิข้ามสื่อนั้น ไม่น่าจะมีกฎหมายป้องกันในเรื่องนี้ เพราะจะขัดต่อสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ทั่วโลก
 หากจะประกันเสรีภาพส่ือบนความรับผิดชอบเพื่อคุ้มครองการเป็นอิสระขององค์กรสื่อภาครัฐ จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ออกแบบอย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสื่อประเภทน้ีอย่างจริงจัง ในส่วนของสื่อภาคเอกชน
นั้น คณะท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูปสื่อ 4 องค์กร เห็นว่า มีกลไกและรูปธรรมที่สื่อภาคเอกชนได้ริเริ่มจัดท�ามาแล้ว และได้พัฒนา
มปีระสบการณ์ ท่ีน่าสนใจคือการใช้รปูแบบการจดัตัง้สหภาพในองค์กรสือ่ แต่เน่ืองจากการจดัตัง้สหภาพในองค์กรสือ่ จ�าต้องอยู่
บนหลักของความสมัครใจ จึงควรมีมาตรการในการส่งเสริมสหภาพกลางในองค์กรวิชาชีพสื่อเป็นกลไกส�ารอง ในกรณีทีม่ีปัญหา
การจัดตั้งในระดับองค์กรสื่อ ประเด็นนี้ไม่มีข้อจ�ากัดในทางกฎหมาย แต่จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง การจัด
ตั้งสหภาพฯ ยังเป็นหนึ่งในช่องทางส�าคัญที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในการเซ็นเซอร์ตนเองอีกด้วย
 อย่างไรก็ตาม นอกจากการส่งเสรมิการตัง้สหภาพฯ แล้ว การแก้ปัญหาการเซ็นเซอร์ตนเองของผู้ประกอบวิชาชพีท่ีได้ผลอกี
อย่างหน่ึง คือ การก�าหนดให้มคีณะบรรณาธกิารเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นก�าแพงศกัดิสิ์ทธิร์ะหว่างทุนและกองบรรณาธกิาร ซึง่ประเด็นน้ี 
เป็นเรื่องที่ควรก�าหนดไว้ในมาตรฐานขั้นต้นทางจริยธรรมในระดับองค์กรสื่อทุกองค์กร
 ปัญหาความรบัผิดชอบต่อสงัคมของสือ่วิชาชพี และปัญหาการก�ากับดแูลกันเองด้านจรยิธรรมขององค์กรวิชาชพีสือ่ คณะ
ท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูป 4 องค์กร ให้คุณค่ากับการก�ากับดูแลกันเองภายใต้ความสมัครใจและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การ
ก�ากับดูแลกันเองที่ผ่านมาของสื่อภาคเอกชน มีบทเรียนที่เป็นรูปธรรมและน่าศึกษาที่สุด เพราะมีความต่อเนื่องยาวนานที่สุด นั่น
คือ การท�าหน้าที่ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เป็นองค์กรอิสระท�า
หน้าที่ควบคุมกันเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ  สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
และกิจการหนังสอืพมิพ์ ตลอดจนส่งเสรมิสทิธกิารใช้สือ่หนงัสอืพมิพ์เพือ่การรบัรูข่้าวสารและความคิดเห็นของพลเมอืง ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 สภาการหนังสือพิมพ์ มีธรรมนูญ ซึ่งมีเน้ือหาว่าด้วยสมาชิกกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
และความรับผิดทางจริยธรรม โดยมีการตราข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 
2541 และข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 และประกาศข้อบังคับ แนวปฏิบัติ 
ต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน เป็นกฎและเครื่องมือส�าคัญ
 ในเรื่องของการรับผิดทางจริยธรรมน้ัน คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมีอ�านาจในการแจ้งเป็นหนังสือให้
หนังสือพิมพ์ฉบับท่ีถูกร้องเรียน ลงตีพิมพ์ค�าวินิจฉัยอันเป็นท่ีสุดของคณะกรรมการ ในต�าแหน่งและขนาดตัวอักษรท่ีเห็นได้ชัด 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับค�าวินิจฉัยนั้น โดยสภาการหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 2. แจ้งเป็นหนังสือให้หนังสือพิมพ์ที่ถูกร้องเรียน บรรเทาความเสียหายด้วยการตีพิมพ์ข้อความค�าขอโทษ ต่อผู้เสียหาย 
ตามค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยสภาการหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 3. ในกรณีผู้ประพฤติผิดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ให้ส่งค�าวินิจฉัยไปยังหนังสือพิมพ์ต้นสังกัดของผู้น้ัน เพื่อ
ด�าเนินการลงโทษ แล้วแจ้งผลให้สภาการหนังสือพิมพ์ทราบโดยเร็ว
 4. ในกรณีที่เห็นสมควร สภาการหนังสือพิมพ์อาจตักเตือน หรือต�าหนิ และเผยแพร่ค�าวินิจฉัยนั้นต่อสาธารณะได้ด้วย
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 ท้ังน้ีมข้ีอห้ามมใิห้คณะกรรมการสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาตริบัเรือ่งไว้พจิารณาด�าเนินการในกรณท่ีีศาลรบัฟ้องในประเด็น
เดียวกัน และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลหรือที่ศาลได้พิพากษาหรือมีค�าสั่งเด็ดขาดแล้ว
 การตราความรับผิดทางจริยธรรม และข้อห้ามการรับเรื่องไว้พิจารณาด�าเนินการดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการจ�ากัด
อ�านาจ ขอบเขต การควบคุมกันเองว่า อยู่บนพื้นฐานของการสมัครใจโดยไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในกรณีที่จะใช้สิทธิฟ้อง ใช้สิทธิ 
ที่จะด�าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องสื่อในฐานความผิดทางแพ่งและอาญา
 ฉะนั้น ประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ในการปฏิรูปสื่อคราวนี้คือ องค์กรวิชาชีพสื่อ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ควร
จะมอี�านาจในการลงโทษ (Sanction) ผู้ประกอบวิชาชพีท่ีกระท�าขดัต่อมาตรฐานวิชาชพีท่ีร่วมกันก�าหนดขึน้อย่างไร และสมัพนัธ์
กับความคาดหวังของสังคมและผู้ถูกละเมิดอย่างไร
 หากพิจารณาอ�านาจในการลงโทษที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์กรวิชาชีพสื่อจะพบว่า เป็นการให้อ�านาจแก่ประชาชนและ
สังคมในการก�ากับดูแลควบคู่ไปกับการใช้กระบวนการกฎหมายและการควบคุมกันเอง เป็น 3 ดุลยภาพ
 ถ้าผู้กระท�าความผิด ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ไม่ยอมรับ หรือลาออกจากองค์กรวิชาชีพ จึงมีความหมายเท่ากับ
การไม่ยอมรับการลงโทษโดยตีพิมพ์ข้อค�าวินิจฉัยของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แต่เลือกหนทางไปต้องเผชิญกับพรหมทัณฑ์
จากสังคม ซึ่งการควบคุมจากสังคมถ้าจะเข้มแข็งขึ้นกว่านี้อีก ถ้าภาคเอกชนระงับการสนับสนุนโฆษณา
 ทั้งหมดนั้นพึงตระหนักว่า มิได้ตัดสิทธิผู้เสียหายจะด�าเนินการทางกฎหมายกับสื่อที่กระท�าผิดจริยธรรม
 พึงเข้าใจว่าสถานะของส่ือน้ันขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของผู้อ่านและสังคมเป็นส�าคัญ ถ้าปราศจากสิ่งน้ีส่ือน้ันๆ ก็ไม่ม ี
ความหมาย บวกกับการลงโฆษณาจากภาคเอกชนก็มส่ีวนส�าคัญอย่างยิง่ท่ีจะท�าให้สือ่ภาคเอกชนจะด�าเนนิการอยูไ่ด้โดยดีหรอืไม่ 
ถ้าหากสงัคมมคีวามเข้มแขง็การใช้มาตรการทางสงัคม ซ่ึงหมายรวมถึงการใช้โฆษณา ซึง่จะมผีลส�าคัญท่ีสดุในการก�ากับดูแลสือ่ 
และจะเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลมากกว่ากฎหมายด้วยซ�้าไป
 ประเด็นการสร้างขบวนการการมส่ีวนร่วมของสงัคม จงึเป็นเรือ่งท่ีส�าคัญและการปฏริปูสือ่ควรจะให้น�า้หนกักับการส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง (Media Watch) การถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐและทุน ได้รายงานต่อองค์กร 
รับเรื่องร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ทั้งในระดับองค์กรสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
 3.ปัญหาสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติวิชาชีพสื่อท่ียังมิได้รับการคุ้มครองเท่าท่ีควร ส่งผลให้ระบบสื่อมวลชน 
ไม่เข้มแข็งและพึ่งตัวเองไม่ได้ เสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงจากอ�านาจรัฐและทุน
 ในเรื่องนี้ มีประเด็นที่ควรตระหนักคือ ในรายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบการสื่อสารเพื่อประชาชนของคณะกรรมาธิการ
การปฏิรูปสื่อระบุไว้เองว่า ปัญหานี้ยังรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพและล่าช้า กรณที่สื่อมวลชนถูกท�าละเมิด 
หรือมีการท�าร้ายร่างกายส่ือมวลชนหรือคุกคามส่ือมวลชน ในหลายรูปแบบ และเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่หากแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ไม่สามารถด�าเนินการใดๆได้ รวมถึง กรณีมีการฟ้องร้องด�าเนินคดีเกี่ยวกับการกระท�าของสื่อมวลชนที่ละเมิดต่อกฎหมายด้วย
 ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นว่าปัญหาสวัสดิภาพและสวัสดิการของผู้ปฏบิตัวิิชาชพีสือ่ เป็นปัญหาเรือ่งประสทิธภิาพของการบังคับ
ใช้กฎหมาย ตลอดจนการคุ้มครองประชาชนด้วย สมควรหรือไม่ที่จะมีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการใช้มาตรการอื่น เช่น 
การใช้ต�าแหน่งบรรณาธิการเพ่ือประกันตนของผู้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ หรือการยกเลิกโทษหมิ่นประมาท 
มิให้เป็นความรับผิดทางอาญา เช่น ที่เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในทางสากล ฯลฯ
 4. ปัญหาการก�ากับดูแลสื่อโดยองค์กรสื่อของรัฐที่เป็นอิสระ
 ต่อประเด็นน้ี คณะท�างานส่ือเพ่ือการปฏิรูป 4 องค์กร จะมีความเห็นในเรื่องของการแก้กฎหมายของ กสทช. ท่ีอยู่
ในกระบวนการของรัฐบาล รวมท้ังเคยมีความเห็นในบางส่วนแล้ว ในประเด็นท่ีควรกล่าวถึงเฉพาะในท่ีน้ีคือ การตีความและ 
การบังคับใช้กฎหมาย กสทช. มาตรา 37 นั้นควรจะมีแนวทางและมาตรฐานที่ชัดเจน รวมทั้งมีระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
ในเรื่องการวินิจฉัยว่าประเด็นใดเป็นเรื่องทางกฎหมายจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทางด้านวิทยุโทรทัศน์ ที่องค์กรวิชาชีพ
หรือสภาวิชาชีพสื่อทางด้านนี้ที่ควรพิจารณา และเรื่องใดที่จะเป็นอ�านาจของ กสทช.
 5. ปัญหาความท้าทายจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป
 รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อซึ่งระบุว่า การก�ากับดูแลเน้ือหาออนไลน์ โดยภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตยัง 
ไม่เข้มแข็ง การพัฒนาเว็บไซต์เข้าสู่ยุค 2.0 ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถผลิตเน้ือหาเข้าสู่เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เอง  
จึงท�าให้เกิดการกระจายอ�านาจการก�ากับดูแลตนเองลงไปสู่หน่วยที่เล็กที่สุด คือ ผู้ใช้
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 ในเรื่องนี้ ประเด็นที่ควรจะทบทวนคือความเหมาะสมของเนื้อหาทางด้าน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
 6. ปัญหาความมีส่วนร่วมของประชาชน
 ปัจจุบันประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางข่าวสารข้อมูลอย่างมาก เน่ืองจากการเติบโตของโซเชียลมีเดีย และ
ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียในการตรวจสอบสื่อมวลชนด้วย และทิศทางนี้ก็ชัดเจนและก�าลังมีความส�าคัญขึ้นเรื่อยๆ
 จากประเด็นปัญหาท่ีคณะกรรมาธิการปฏิรูปส่ือฯ ได้ตั้งฐานไว้น้ีแสดงให้เห็นว่า มีรูปแบบการจัดการปัญหาอย่าง 
หลากหลายที่ควรตระหนักและเอามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
 
ข้อสังเกตและข้อเท็จจริงในเรื่องเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
 จากประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการปฏิรูปสื่อฯ ได้ศึกษาและตั้งไว้เป็นฐานนั้น  ระบุว่าปัญหาทางจริยธรรมที่พบมากที่สุด
คือ การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ขายสินค้าที่ไม่มีข้อมูลความจริง หรือเกินความจริงซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวพันกับกระบวนการท�างานของ
ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอื่น อาทิ กสทช. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฯลฯ ทั้งด้านประสิทธิภาพและอ�านาจตาม
กฎหมาย หากมีการประสานการแก้ไขกันทั้งระบบปัญหานี้น่าจะลดลง
 ส�าหรับเนื้อหาหรือภาพข่าวที่ล่อแหลม เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ขาดความเป็นกลางในการ 
น�าเสนอข้อมลู น�าเสนอเนือ้หาท่ียัว่ย ุสร้างความเกลยีดชงั ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสงัคม โดยเฉพาะข่าวสารทางการเมอืง นัน้ 
เป็นข้อบ่งชัดว่า การปฏิรูปส่ือต้องครอบคลุมถึงส่ือภาครัฐและมาตรการอื่นท่ีส�าคัญ เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ  
ซึ่งควรจะมีการก�าหนดกลไกหน้าท่ีและบทบาทของผู้ท่ีจะท�างานด้านน้ีให้ชัดแจ้งเป็นพิเศษ เพราะท่ีผ่านมามีแต่สื่อเอกชนและ
สถาบันการศึกษาบางแห่งเท่านั้นที่ด�าเนินการอยู่
 คณะท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูป 4 องค์กร เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปสื่อฯในเรื่องนี้ว่า หลายมาตรการ
ท่ีเสนอมาน้ันจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ เช่น  การก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสังกัดเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อ
ท่ีมีมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด โดยสภาวิชาชีพสื่อมวลชนก�าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ 
มีพันธสัญญากับองค์กรส่ือ/องค์กรวิชาชีพส่ือด้วยจริยธรรมวิชาชีพ มีการบรรจุวิชาจริยธรรมสื่อในหลักสูตรวิชานิเทศศาสตร์ทุก
มหาวิทยาลัย รวมถึงจัดให้มีกลไกส่งเสริมงานวิจัยทางด้านจริยธรรมสื่อ
 คณะท�างานสือ่เพือ่การปฏริปู 4 องค์กรเห็นว่า รปูธรรมท่ีจะน�ามาซ่ึงการเปลีย่นแปลงท่ีสดุคือ มกีฎหมายเพือ่จดัตัง้องค์กร
อิสระเพื่อการมีส่วนร่วมก�ากับดูแลโดยภาคประชาชนและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ องค์กรน้ีควรจะมีบทบาทและท�าหน้าท่ีระบบ
และกลไกด้านการเฝ้าระวังจากภาคประชาชน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคประชาชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง 
(Media Watch) การถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐและทุนโดยท�ารายงานต่อสาธารณะ ไปพร้อมๆ กับก�ากับและตรวจสอบสื่อแทน
ประชาชน โดยใช้เครื่องมือคือ การจัดท�ารายการ การศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาต่างๆ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน
ต่อสื่อมวลชน ทั้งในระดับองค์กรสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อ และสภาวิชาชีพสื่อมวลชนด้วย
 
ข้อสังเกตและข้อเท็จจริงในเรื่องการปฏิรูปด้านการก�ากับดูแลสื่อ
 ข้อวิจารณ์ท่ีว่า การก�ากับดแูลกันเองโดยองค์กรวิชาชพี ถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพยีงเสอืกระดาษ ไม่สามารถดแูลด้านจรยิธรรม
ของสมาชิกได้จริงน้ัน  ต้องพิจารณาว่า การออกแบบสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยก�าหนดให้มีอ�านาจในการลงโทษ
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นสัมพัทธ์กับความคาดหวังของสังคมและผู้ถูกละเมิดอย่างไร และผู้ถูกละเมิดได้ใช้สิทธิในทางกฎหมาย
อย่างไรและผู้ท่ีลาออกไปต้องเผชิญมาตรการทางสังคมอย่างไร แล้วควรพิจารณาสถิติและมูลเหตุการเพิ่มขึ้นและลดลงของ 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติประกอบด้วยดังนี้
 ตั้งแต่ปี 2540-2557 มีองค์กรสื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 47 องค์กร ลาออก 12 องค์กร มูลเหตุของการลาออกเป็น
เพราะปิดกิจการ และสาเหตอุืน่ เช่น ผูบ้รหิารเสยีชวิีตไม่มผู้ีด�าเนินการต่อ ปิดกิจการเพราะสภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ รวม 9 องค์กร มี  
3 องค์กรท่ีลาออกเพราะไม่ยอมรบัค�าวินิจฉยัของคณะกรรมการฯ น่ันคือ เครอืมตชินลาออกเพราะไม่ยอมรบัมตเิรือ่งการตรวจสอบ 
เรื่องสินบนสื่อ สยามกีฬารายวันลาออกด้วยเหตุผลในกรณีเดียวกัน และสยามกีฬารายวันลาออกเพราะไม่ยอมรับข้อบังคับเรื่อง
การเสนอข่าวเกี่ยวกับพนันฟุตบอล
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ปี จ�านวนสมาชิก เพิ่ม ลาออก หมายเหตุ-ลาออก

40 40    

45  3   

46  7   

47  4 2  เดลิไทม์, กลุ่มคู่แข่ง - ปิดกิจการ

48  1   

49  4   

50  4 1  น.ส.พ.ไอ.เอ็น.เอ็น. เอ็กซ์คลูซีฟนิว - ปิดกิจการ

51  4   

52  2 4  บิสิเนสไทย, พลเมืองเหนือ - ปิดกิจการ
 เม็งราย - หยุดกิจการชั่วคราว

53  2   สยามกีฬารายวัน - ค้างจ่าย ลาออกจากสมาชิก (ไม่ยอมรับข้อบังคับ
 เรื่องการเสนอข่าวเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล)

54  3 3  ไทยไฟแนนเชียล (ลาออกตามมติชน), 
 เครือมติชน (ไม่ยอมรับมติสภาการหนังสือพิมพ์กรณีการตรวจสอบ
 เรื่องสินบนสื่อ)

55  1   อีคอนนิวส์ - ลาออกจากสมาชิก (สภาพเศรษฐกิจ)

56  - 2  เสียงเสรีภาพ (ปิดกิจการ) ผู้บริหารเสียชีวิตไม่มีผู้ด�าเนินการต่อ /
 ล้านนาไทย นิวส์ (ปิดกิจการ) สภาพเศรษฐกิจ

57  12   

  47 12  

 
 ข้อเท็จจริงน้ีสะท้อนว่า มีองค์กรส่ือจ�านวนมายอมประกาศตัวยอมรับพันธสัญญาว่า ประสงค์จะมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ตามท่ีตกลงกัน แต่มีจ�านวนน้อยท่ีลาออกเพราะไม่ยอมรับมาตรฐานน้ันและพร้อมเผชิญมาตรการทางสังคมซ่ึงก็ปรากฏ 
ให้เห็นแล้ว
 คณะท�างานส่ือเพ่ือการปฏิรูป 4 องค์กร เห็นว่าการก�ากับดูแลจริยธรรมสื่อน้ันต้องกระท�าด้วยความระมัดระวังเพราะ 
มิฉะนั้นจะมีปัญหากระทบไปถึงเรื่องความเป็นอิสระและเสรีภาพ เนื้อหาและกลไกใดๆ ที่จะมีขึ้นควรจะชัดเจนว่ามุ่งเน้นไปเรื่อง
จริยธรรมเท่านั้น อาจใช้การก�ากับดูแลด้านรัฐถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อด้านเสรีภาพสื่อมวลชน
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 คณะท�างานสือ่เพือ่การปฏริปู เคยเสนอแนวทางในการก�ากับดูแลสือ่ ต่อคณะกรรมาธกิารปฏริปูส่ือฯ ไปเมือ่วันท่ี 9 มนีาคม 
2558 ไปแล้วโดยระบุว่า เพ่ือให้องค์กรส่ือมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกรอบจริยธรรม เห็นควรให้มีกลไก 
ในการก�ากับดูแลกัน 2 ชั้นดังนี้
 1. กลไกการก�ากับดูแลชั้นที่ 1
 ต้องมีการสร้างกลไกและกระบวนการในการก�ากับดูแลกันเอง (Ombudsman) โดยเจ้าของ หรือผู้ประกอบการสื่อ  
ในนิยามความหมายของค�าว่า “องค์กรสื่อ” ทุกองค์กรมีหน้าที่สร้างกลไกการก�ากับดูแลกันเองชั้น 1 ตามขั้นตอน  โดยจะต้อง
สร้างกระบวนการเพื่อควบคุมคุณธรรมที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กรสื่อเอง ดังนี้
 จัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย
 ก. ข้อตกลงสภาพการจ้าง
 ข. บัตรแสดงตนที่ระบุต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพในสังกัด
 การจัดท�าข้อมูลเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบตัวบุคคลและจ�านวนคนท่ีเข้ามาอยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแล และเพื่อท�าให้การก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการสังกัดองค์กรสื่อจะท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพ ท�าให้มีความแตกต่างจากการสื่อสารโดยท่ัวไปด้วยการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมท่ีจะเป็น 
หลักประกันที่จะท�าให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือ
 ต้องมีการจัดท�ามาตรฐานจริยธรรมขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติขององค์กร (Code of Esthic & Conduct) ที่
เหมาะสม สอดคล้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าขององค์กรสื่อ
 ต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมขององค์กรท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสงัคมต่างๆ (จ�านวน
ของคณะกรรมการอาจยืดหยุ่นตามความสามารถขององค์กร) จัดท�าข้อบังคับและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
 2. กลไกการก�ากับดูแลชั้นที่ 2
 เป็นการออกแบบกลไกการก�ากับดูแลเพื่อติดตามให้การก�ากับดูแลขององค์กรสื่อในชั้นที่ 1 ได้รับการทบทวนตรวจสอบ
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกลไกการก�ากับดูแลชั้นที่ 1 อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การก�ากับโดย “สภาวิชาชีพ” 
โดยควรมีแนวทางและรูปแบบดังนี้
 ควรมีการออกกฎหมายเพื่อรับรองการการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพ” เพื่อเป็นหน่วยงานกลางท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนให้อยู่ภายใต้มรรยาทและมาตรฐานเดียวกัน แต่ความเป็น “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน” นี้จะมีลักษณะที่แตกต่าง
จากสภาวิชาชีพที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายอื่น กล่าวคือ เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายปกครอง และ
รบัการกระจายอ�านาจทางปกครองเพยีงบางส่วนมาจากรฐั  เพือ่ป้องกันการแทรกแซงจากกลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ ท้ังจากรฐั ทุน 
และการเมือง ทั้งนี้สภาพบังคับขั้นตอนสุดท้ายอาจต้องสร้างช่องทางให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดค�าวินิจฉัยด้วย
 ก�าหนดให้ “องค์กรสื่อ” ต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพอย่างน้อยแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยระบบสมัครใจ
 สภาวิชาชีพท่ีก่อต้ังขึ้นต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (ผู้บริโภค) ไปพร้อมๆ กับการปกป้องเสรีภาพของ
สื่อมวลชนบนพื้นฐานความรับผิดชอบและควรมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
 ส่งเสริม สนับสนุนและก�ากับดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่องค์กรประกาศ
ก�าหนด
 คุ้มครองสิทธเิสรภีาพของสือ่มวลชนควบคู่ไปกับความรบัผิดชอบ และคุ้มครองสทิธใินการรบัรูข้้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย
ของประชาชน รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับข้อมูลข่าวสาร
 ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานจรยิธรรมขององค์กรให้มคีวามครบถ้วนครอบคลมุทุกด้านและสอดคล้องกับพฒันาการความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับให้มีความทันสมัยเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนแก ่
ผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ และให้ความส�าคัญกับการติดตามตรวจสอบการท�างานของสื่อ
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 นอกจากน้ีการเกิดขึน้หรอืการจดัตัง้สภาวิชาชพีในแนวทางน้ีอาจเป็นไปได้ว่าจะมกีารรวมกลุม่และเกิดการจดัตัง้สภาวิชาชพี
ขึน้หลายสภาวิชาชพี และเพือ่ส่งเสรมิกลไกการกับดแูลให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จงึมแีนวทางการสนับสนนุให้เกิดการรวมกลุม่
ของผู้บริหาร หรือผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนในรูปแบบ “สภาวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจสื่อ” เพื่อเป็นช่องทางในการแสดง
ความรับผิดชอบของเจ้าของสื่อต่อผู้บริโภค และการคุ้มครองความเป็นอิสระของผู้ประกอบธุรกิจสื่อได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
 คณะท�างานด้านการปฏิรูปสื่อเห็นว่า การรวมตัวกันตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพขั้นต้น โดยสร้างกลไกและกระบวนการในการ
ก�ากับดูแลกันเอง (Ombudsman) โดยเจ้าของ หรือผู้ประกอบการสื่อเป็นกลไกท่ีส�าคัญอย่างยิ่งและการรวมตัวกันเป็นองค์กร
วิชาชพีมธีรรมนูญของตนเอง มฝ่ีายก�ากับนโยบาย ฝ่ายบรหิารกองทุน ฝ่ายรบัเรือ่งร้องเรยีนท่ีมรีะบบการพจิารณาท่ีมปีระสทิธภิาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมก็เป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญควรจะได้รับการส่งเสริมและหากจะมีองค์กรกลางในการก�ากับกันเอง โดยจะเป็น 
รูปแบบจัดตั้งสภาวิชาชีพส่ือมวลชนเป็นองค์กรกลางหรือไม่จะเรียกชื่ออื่นใดก็ตาม โดยให้ท�าหน้าท่ีในเรื่องการพัฒนาจริยธรรม
ท่ีเป็นมาตรฐานกลาง เป็นหน่วยงานท่ีช่วยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับขององค์กรต่างๆ ให้มีความทันสมัยเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อการพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนแก่ผู้เสยีหายได้อย่างมปีระสทิธภิาพแต่องค์กรท่ีจะรบัเรือ่งร้องเรยีนแทนประชาชน
ให้เป็นองค์กรที่เกิดจากพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคประชาชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง (Media Watch) โดย
ให้มีหน้าที่ตามที่กล่าวมาข้างต้น
 ท้ังนี้ให้โดยให้องค์กรกลางท่ีดูแลพัฒนาเรื่องจริยธรรม รวมท้ังกลไลท่ีจะเกิดจากภาคประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ได้รับทุนจากกองทุนซึ่งมีรายได้จากเงินคืนคลังขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ/หรือ  
กองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือเงินอื่นๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
 องค์กรกลางที่ดูแลพัฒนาเรื่องจริยธรรมจะจัดให้มีกองทุนจัดสรร เพื่อการสนับสนุนการบริหารงาน และการจัดการอื่นๆ 
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนก็ได้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้องค์กรเหล่านั้นได้ท�าหน้าที่อย่างเต็มบทบาทอย่างที่ควรจะเป็น
 รูปแบบนี้จะเป็นการแยกอ�านาจหน้าที่ระหว่างผู้ก�ากับดูแล (Regulator) และผู้ประกอบการ (Operator) อย่างชัดเจนใน
ทุกระดับและเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากท้ังรัฐและเจ้าของ อีกท้ังประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลและตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 อีกท้ังการจัดต้ังสภาวิชาชีพก็จะมีความหลากหลายไปตามความเป็นจริง เช่น อาจจะมีสภาวิชาชีพตามประเภทของสื่อ 
มีสภาวิชาชีพตามภูมิศาสตร์ที่ตั้ง มีล�าดับในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชน โดยค�านึงถึงความแตกต่างทั้งมิติ ประเภท หรือรูปแบบของเนื้อหา มิติประเภทของสื่อ และมิติระดับ
การครอบคลุมของการประกอบการ
 ขณะเดียวกัน การปฏริปูสือ่รฐัก็ให้อยูบ่นพืน้ฐานเดยีวกันน้ี โดยจะเชือ่มโยงกันในเรือ่งจรยิธรรมกลางก็ได้หรอื จะแยกก็ได้ 
แต่ท้ังนีท้ั้งน้ันต้องมกีารแยกการแยกอ�านาจหน้าท่ีระหว่างผู้ก�ากับดูแล (Regulator) และผู้ประกอบการ (Operator) อย่างชดัเจน
ในทุกระดับ
 แนวทางน้ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯ ในทุกประเด็น ระบบและกลไกการก�ากับกันเอง
โดยวิชาชีพที่ท�ามาได้รับการส่งเสริมพัฒนา และเปิดโอกาสให้มีการรวมตัวกันและได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีเส้น
แบ่งทางกฎหมายท่ีแจ่มชดั การก�ากับโดยภาครฐัและองค์กรภาครฐัมแีนวทางท่ีชดัเจน ประสทิธภิาพของการก�ากับโดยประชาชน 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ มีการประชาสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาควิชาชีพ และภาคประชาชน เพื่อการก�ากับดูแลสื่อ 
เพื่อเป็นไปโดยประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสภาวิชาชีพสื่อมวลชนจะต้องมีกลไกประสานสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาชนและ
องค์กรก�ากับดูแลสื่อภาครัฐ เช่น กสทช.อย่างเหมาะสมด้วย
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ข้อสังเกตและข้อเท็จจริงในเรื่องหลักการและสาระส�าคัญในการปฏิรูปด้านการแทรกแซงสื่อ
 คณะท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูปเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯ ว่า เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของระบอบประชาธิปไตย ถ้าสื่อมวลชนถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐ ส่ือมวลชนจะกลายเป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาชวนเชื่อ
ของผู้มีอ�านาจรัฐ
 เพื่อป้องกันการแทกแซงของรัฐ เห็นควรในหลักการว่า ควรปรับกฎหมาย กสทช. และตรากฎหมายว่าด้วยการใช้งบ
ประมาณภาครัฐซื้อสื่อโฆษณา ดังได้ระบุไปแล้ว โดยมีรายละเอียด หลักการที่จะมิขอกล่าวในที่นี้
 นอกจากนี้เห็นควรว่า น่าจะจัดให้มีกฎหมายประกันเสรีภาพสื่อ คุ้มครองความเป็นอิสระขององค์กรสื่อ เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นอิสระ ขององค์กรสื่อภาครัฐ
 ส�าหรบัความเป็นอสิระของผู้ประกอบวิชาชพีและเพือ่จงูใจให้มกีารจดัตัง้สมาคมผูป้ระกอบธรุกิจส่ือ เพือ่ให้ผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของทุนได้แสดงความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะควรมีมาตรการ
จงูใจด้วยวธิอีืน่ เช่น การให้มสีทิธใินการประกันตวัหากถูกฟ้องร้องโดยผ่านการเป็นสมาชกิของสภาวิชาชพีหรอืสมาคม น่าจะเป็น 
แรงจูงใจที่ได้ผล
 ระบบและกลไกด้านการดูแลสื่อด้วยสวัสดิภาพนั้น ให้เป็นรายละเอียดท่ีองค์กรกลางท่ีท�าหน้าท่ีพัฒนาจริยธรรมเป็น 
ผู้พัฒนาร่วมกับสภาวิชาชีพแต่ท้ังน้ีให้อยู่บนหลักการส�าคัญท่ีว่า สื่อจะคงความเป็นอิสระได้ต่อเมื่อสามารถยืนอยู่บนความเป็น
อิสระทางด้านเศรษฐกิจของตนเอง
 ส�าหรับระบบและกลไกด้านการเฝ้าระวังจากภาคประชาชนนั้นได้เสนอไปในข้างต้นโดยละเอียดแล้ว

บทสรุป
 ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อทุกระดับเห็นความส�าคัญของการปฏิรูปสื่อว่า เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตาม
สภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการปฏิรูปสื่อมิอาจจะเป็นจริงได้หากปราศจากความร่วมมือจากภาคอื่นๆ ในสังคม 
แต่ทั้งหมดนั้นควรจะเป็นไปด้วยความรอบคอบ สร้างสรรค์ และเป็นจริงตามประวัติศาสตร์ ตามลักษณะประเภทของสื่อ ฯลฯ 
แนวทางท่ีน�ามาใช้อาจจะประกอบด้วยความหลากหลายแล้วแต่ความสภาพปัญหา มีได้ท้ังการออกกฎหมายใหม่ การปรับปรุง
กฎหมายเดิม การออกเป็นระเบียบ การใช้มาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางกฎหมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าที่ที่เหมาะสมของแต่ละฝ่ายที่พึงมีตามระบอบประชาธิปไตยด้วย
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 ผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรสื่อทุกระดับเห็นความส�าคัญของการปฏิรูปสื่อว่า เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตาม
สภาพการณ์ทางสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไป และถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ก็จะเกิดผลดต่ีอวงการสือ่มวลชนและสงัคมโดย
ส่วนรวมและการปฏริปูสือ่โดยเน้นเรือ่งเสรภีาพโดยความรบัผดิชอบ การก�ากับดแูลสือ่ท่ีมปีระสทิธิภาพ โดยมุง่เน้นการสร้างกลไก
การก�ากับดูแลท่ีมปีระสทิธภิาพ ท้ังภาควิชาชพี ภาครฐั และภาคประชาชน รวมท้ังการป้องกันการแทรกแซงสือ่จากอ�านาจรฐัและ
ทุน เป็นประเด็นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
 คณะท�างานเพือ่การปฏริปูสือ่ให้คุณค่าและความส�าคัญกับการปฏริปูท่ีอยูบ่นพืน้ฐานการสนับสนุนให้สือ่ควบคุมกันเอง แต่
ก็เห็นจุดอ่อนของการควบคุมกันเองที่ผ่านมาว่า อ�านาจในการลงโทษที่องค์กรวิชาชีพมีอยู่นั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม เพราะอ�านาจในการลงโทษขององค์กรวิชาชีพสื่อนั้น มีแต่เพียงให้แก้ไขความผิดพลาดโดยตีพิมพ์ค�าวินิจฉัยขององค์กร
วิชาชีพสื่อ เพราะองค์กรวิชาชีพสื่อไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และไม่ได้รับเอาอ�านาจรัฐมา จึงไม่สามารถลงโทษปรับหรืออื่นๆ ซึ่ง
เป็นโทษในทางแพ่งและอาญาแก่ผู้กระท�าผิดได้
 การปฏริปูสือ่ครัง้น้ีจึงมปีระเด็นส�าคัญท่ีต้องพจิารณาว่า สือ่มวลชนจะรบัอ�านาจรฐัมาลงโทษกันเองหรอืไม่ ซ่ึงคณะท�างานสือ่ 
เพื่อการปฏิรูปเห็นว่า หากท�าเช่นนั้นนอกจากจะขัดต่อหลักการควบคุมกันเองที่พยายามพัฒนากันมากว่า 18 ปี ซึ่งเป็นหลักการ
ท่ีเป็นท่ียอมรับกันในทางสากล การรับอ�านาจรัฐมาเสี่ยงกับการถูกแทรกแซงโดยรัฐ ท่ีจะเข้ามาโดยการให้เงินอุดหนุนองค์กร 
ท่ีจะจัดตั้งขึ้น หรือต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเสมือนกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
โดยกลายๆ
 คณะท�างานสือ่เพือ่การปฏริปูเห็นว่า แม้คณะกรรมาธกิารปฏริปูสือ่ฯ สภาปฏริปูแห่งชาตจิะมคีวามปรารถนาดแีละมเีจตนา
ในการปฏิรูปท่ีน่าชื่นชมหลายประการ แต่รูปแบบกฎหมายท่ีสภาปฏิรูปเห็นชอบไปน้ันมีความไม่รอบคอบและอาจจะก่อปัญหา 
ในอนาคตได้ จึงมีค�าทักท้วงว่า คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯ ควรเสนอเฉพาะหลักการไว้ในรายงาน แต่ไม่ควรเสนอร่างกฎหมาย
ที่มีปัญหาไปด้วย
 คณะท�างานสื่อเพื่อการปฏิรูปเห็นว่า การปฏิรูปสื่อท่ีจะเกิดขึ้นควรจะเป็นการปฏิรูปสื่อท้ังระบบ มิใช่ออกกฏหมายมา
ปฏิรูปสื่อภาคเอกชน โดยมิได้รวมสื่อภาครัฐเข้าไปด้วย เพราะหากไม่ท�าทั้งระบบการปฏิรูปสื่อก็คงไม่มีความหมายและมิใช่การ
แก้ไขปัญหา อีกทั้งการปฏิรูปสื่อต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของปัญหา มิใช่การออกกฎหมายฉบับ
ที่มีเนื้อหามุ่งแต่การควบคุมสื่อภาคเอกชนอย่างเดียว
 ส�าหรบัรปูแบบท่ีจะเป็นปัญหาน้อยท่ีสดุและจะเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทุกฝ่ายน้ัน การปฏริปูสือ่ท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ควรอยูบ่น
แนวคิดท่ีสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพได้มีการควบคุมกันเองเป็นขั้นแรก ท้ังน้ีองค์กรสื่อทุกองค์กรต้องมีข้อก�าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมขององค์กร โดยมีสาระส�าคัญที่พึงมี แล้วยังต้องมีการตั้งคณะบรรณาธิการ เพื่อท�าหน้าที่เป็นก�าแพงศักดิ์สิทธิ์ป้องกัน
การแทรกแซงจากเจ้าของ
 ขณะเดียวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการเซ็นเซอร์ตนเอง การสนับสนุนให้มีการตั้งสหภาพแรงงานในองค์กรสื่อ หรือตั้ง
สหภาพแรงงานกลางในองค์กรวิชาชีพสื่อ และป้องกันการแทรกแซงโดยรัฐ ด้วยการออกกฎหมายการควบคุมการใช้งบประมาณ
ภาครัฐซื้อสื่อ และกฎหมายอื่นที่จ�าเป็นเช่นว่าด้วยเรื่องการประกันความมีเสรีภาพของสื่อภาครัฐ เป็นต้น

ข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะทำ�ง�นสื่อเพื่อก�รปฏิรูป
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 อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปสื่อไม่ว่าเอกชนหรือรัฐควรอยู่บนพื้นฐานท่ีส�าคัญ แยกอ�านาจหน้าท่ีระหว่างผู้ก�ากับดูแล 
(Regulator) และผู้ประกอบการ (Operator) โดยควรออกกฎหมายให้อ�านาจผู้ก�ากับดูแล (Regulator) ซึ่งจะแยกออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ  
 1. สภาวิชาชพีกลางหรอืค�าเรยีกอืน่ท่ีเหมาะสมท�าหน้าท่ีในการออกมาตรฐานกลางทางด้านจรยิธรรม และช่วยองค์กรหรอื
สภาวิชาชีพสื่อพัฒนากระบวนการพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ให้เกิดประสิทธิภาพ
 2. องค์กรที่เกิดจากพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมโดยให้ภาคประชาชนรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง (Media Watch)
หรือค�าเรียกอื่นท่ีเหมาะสม เพ่ือท�าหน้าท่ีเฝ้าระวัง มิให้มีสื่อถูกครอบง�าโดยอ�านาจรัฐและทุน โดยให้ท�ารายงานต่อสาธารณะ 
ในเรื่องสถานการณ์สื่อ รวมทั้งการวิจัยเรื่องสื่อในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการจ้าง สวัสดิภาพ ฯลฯ เพื่อเสนอแนะ
ให้องค์กรสื่อปรับปรุง ไปพร้อมๆ กับให้สังคมได้รับทราบ
 อีกด้านหนึ่งให้องค์กรน้ีเป็นตัวแทนของประชาชนและท�าหน้าท่ีก�ากับและตรวจสอบส่ือแทนประชาชน โดยองค์กรน้ีเป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและฟ้องร้องแทน เมื่อเห็นว่าองค์กรสื่อผู้ประกอบวิชาชีพท�าผิดจริยธรรม
 ท้ังสององค์กรน้ีจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ แต่ก็มีสถานะเป็นองค์กรอิสระของประชาชน เป็นการเพิ่มพลังให ้
ภาคประชาชนในการท�าหน้าที่ก�ากับตรวจสอบดูแลขณะเดียวกันก็เป็นป้องกันการแทรกแซงสื่อด้วย
 วิธีการนี้เป็นการน�าเอาอ�านาจรัฐมาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปสื่ออย่างสร้างสรรค์ โดยจ�ากัดขอบเขต
ของกฎหมายและตดัปัญหาข้อกังวลเก่ียวกับการใช้อ�านาจรฐัเข้าแทรกแซงสือ่ นอกจากน้ี สือ่ยงัสามารถรวมตวักันได้ตามประเภท
ของสื่อและสามารถเกิดองค์กรหรือสภาวิชาชีพใหม่ๆ ได้ ตามภูมิภาคหรือตามลักษณะสื่อ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัว 
ที่สอดคล้องไปตามความแตกต่างทั้งมิติ ประเภท หรือรูปแบบของเนื้อหา และมิติระดับการครอบคลุมของการประกอบการ
 เพือ่ให้เกิดแรงจงูใจในการพฒันาทางด้านจรยิธรรม องค์กรผู้ก�ากับดแูล (Regulator) กลุม่แรก ท่ีจะต้องจดัตัง้โดยกฎหมาย
นั้น อาจจัดให้มีเงินสนับสนุนองค์กรหรือสภาวิชาชีพที่มีกระบวนการที่ดีและพัฒนาจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอในรายละเอียดอีกมากที่มิใช่การออกกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นอิสระของผู้ประกอบ
วิชาชพีและเพือ่จงูใจให้มกีารจดัตัง้สมาคมผูป้ระกอบธรุกิจสือ่ เพือ่ให้ผู้ประกอบการหรอืเจ้าของทุนได้แสดงความรบัผิดชอบในการ
ด�าเนนิธรุกิจอย่างมธีรรมาภบิาลและค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ควรมมีาตรการจงูใจด้วยวิธอีืน่ เช่น การให้มสีทิธใินการประกันตวั 
หากถูกฟ้องร้องโดยผ่านการเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพหรือสมาคม เป็นต้น
 ส�าหรับระบบและกลไกด้านการดูแลสื่อด้านสวัสดิภาพนั้น ให้เป็นรายละเอียดท่ีองค์กรกลางท่ีท�าหน้าท่ีพัฒนาจริยธรรม
เป็นผู้พัฒนาร่วมกับสภาวิชาชีพแต่ท้ังน้ีให้อยู่บนหลักการส�าคัญท่ีว่า สื่อจะคงความเป็นอิสระได้ต่อเมื่อสามารถยืนอยู่บน 
ความเป็นอิสระทางด้านเศรษฐกิจของตนเอง
 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาผู้ประกอบวิชาชีพข่าวและโทรทัศน์ไทย

24 กรกฎาคม 2558
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 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ และโฆษกสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเผยแพร่คลิปพ่อท�าร้ายลูกชายระหว่างการสอนท�าการบ้านในสื่อกระแสหลักและ
สงัคมออนไลน์ว่า เป็นการละเมดิต่อจรยิธรรมของสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาตท่ีิระบุว่าในการเสนอข่าวหรอืภาพใดๆ หนงัสอืพมิพ์
ต้องค�านึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและ 
ผู้ด้อยโอกาส การเสนอข่าวต้องไม่เป็นการซ�้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังระบุว่า
หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวท่ีอุจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชน  
ขณะเดียวกันข้อก�าหนดทางจริยธรรมของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ก็ได้ระบุไว้ในท�านองเดียว และมีความมุ่งหมาย
ครอบคลุมไปถึงสื่อทุกประเภทในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 นายมานพกล่าวว่า ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ขอเรียกร้องผู้ประกอบกิจการสื่อ ผู้บริหารสื่อ ทั้ง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ทุกประเภท ได้เอาใจใส่ต่อการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ในแต่ละกิจการ 
และขอให้ยุติการเผยแพร่เคล่ือนไหว ภาพน่ิง ท่ีก่อให้เกิดความโศกเศร้าสะเทือนใจต่อสังคมโดยรวม กิจการสื่อทุกประเภท 
ควรเอาใจใส่ในข้อกฎหมายต่างๆ ที่บัญญัติไว้ และให้ค�านึงถึงข้อก�าหนดทางจริยธรรมของสภาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นข้อก�าหนด
เบื้องต้นที่จะไม่น�าไปสู่การละเมิดกฎหมาย
 “สังคมได้เดินทางมาไกล แต่ส่ือกระแสหลักยังกลายเป็นผู้ละเมิดกฎหมายและจริยธรรมท่ีได้ประกาศร่วมกันไว ้
มาต่อเน่ือง จงึเป็นเรือ่งท่ีน่าเสยีใจอย่างย่ิง” โฆษกสมาคมนกัข่าวฯ กล่าว และว่า พร้อมกันน้ีขอเรยีกร้องให้เจ้าหน้าท่ีผู้รกัษาการตาม 
พระราชบัญญัติต่างๆ ได้ด�าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ละเมิดต่อไป เพราะที่ผ่านมาสังคมนิ่งเฉยต่อการละเมิดกฎหมายของสื่อ
มาโดยตลอด
 นายมานพกล่าวด้วยว่า ส่วนการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อื่นๆ นั้นแม้มีเจตนาที่ดี แต่ก็เป็นการละเมิดกฎหมาย การปกป้อง
และช่วยเหลือเด็กมีช่องทางอื่นๆ  ที่ไม่ละเมิดจริยธรรมและกฎหมาย เช่น การเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยตรง เพื่อด�าเนินการ 
หากเข้าร้องเรียนสื่อๆ ก็ควรน�าเสนอเฉพาะข้อมูลบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ควรน�าภาพมาเผยแพร่ ซึ่งผิดกฎหมายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน 2546 มาตรา 27 ท่ีระบุว่า ห้ามมิให้โฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศเก่ียวกับตัวเด็ก  
โดยเจตนาที่จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 นายมานพกล่าวว่า มาตรา 50 ห้ามเปิดชื่อตัว ชื่อสกุล  ภาพหรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็กในลักษณะที่น่าจะเกิดความ 
เสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์ของเด็กหรือผู้ปกครอง โดยผู้ละเมิดมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 6 
หมืน่บาท หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั นอกจากนี ้ อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็กและพธิสีารเลอืกรบัอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็แห่งสหประชาชาติ 
ท่ีไทยได้ลงนามไว้เมื่อปี 2532 เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้พ้นจากความโหดร้ายทารุณและการถูกข่มเหงรังแกทุกชนิด 
เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้าไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

เรียกร้องสื่อคำานึงสิทธิเด็ก-ละเมิดกม.ความรุนแรงในครอบครัว 

ผิดจริยธรรมวิชาชีพ ผู้ประกอบกิจการ-ผู้บริหารสื่อต้องเอาใจใส่

ก่อนการเผยแพร่ ระบุผิดกม.อาญา จี้จนท.รัฐดำาเนินคดี
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 จากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อเวลาสิบเก้านาฬิกาเศษ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ ผู้บาดเจ็บกว่า 80 คน 
และทรพัย์สนิเสยีหาย โดยเฉพาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์กว่า 40 คัน ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ได้ไม่นาน มผู้ีน�าภาพศพ 
ของผู้เสียชีวิตและภาพผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในสภาพที่น่าหวาดเสียว ขึ้นสื่อสังคม (social media) และมีการแบ่งปันกันออกไปเป็น
ทอดๆ

 เนื่องจากการเผยแพร่ภาพข่าวท่ีขาดความระมัดระวัง (1) อาจเป็นการซ�้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก ่
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (2) อาจเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน และ (3) อาจตกเป็นเครื่องมือ
ของผู้ไม่หวังดีท่ีต้องการให้ข่าวความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศ

 จึงขอให้เพื่อนร่วมวิชาชีพใช้วิจารณญาณในการเผยแพร่ภาพและข่าวเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

17 สิงหาคม 2558

เตือนสื่อระมัดระวังการเสนอภาพและข่าวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

จากเหตุระเบิดสี่แยกราชประสงค์
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 นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ ได้โปรดหลีกเลี่ยงหรืองดการน�าเสนอภาพข่าวของเหย่ือความรุนแรง ท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ�านวนมากจาก
เหตุการณ์การก่อการร้ายที่แยกราชประสงค์ โดยให้ค�านึงถึงครอบครัวของผู้สูญเสียเป็นส�าคัญ เพราะเป็นการซ�้าเติมให้ผู้สูญเสีย
เกิดความโศกเศร้าเสียใจต่อภาพที่ปรากฏต่อสื่อมวลชน
 อีกทั้งการรายงานข่าวและภาพข่าวที่รุนแรงและน่าหวาดกลัว มีแต่จะซ�้าเติมความสูญเสียให้กับสังคมที่ก�าลังอยู่ในภาวะ
เศร้าโศกต่อเหตุการณ์รุนแรงครั้งน้ี ขณะเดียวกัน การข่าวยังมีความสับสนขอให้สื่อได้ตรวจสอบและรายงานข่าวท่ีถูกต้อง 
เที่ยงตรงอย่าได้เผยแพร่ข่าวลือที่จะยิ่งท�าให้สังคมสับสนน�าไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้น

17  สิงหาคม 2558

โปรดหลีกเลี่ยงหรืองดการนำาเสนอภาพข่าวของเหยื่อความรุนแรง

ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ

The media should be considerate and refrain from 

double victimizing the family of the victims.

 Thai Journalists Association President Wanchai Wongmeechai issued a statement asking the media to 
refrain from publicizing the graphic pictures of the victims from the explosion at Ratchaprasong Intersection.
 The media should be considerate and refrain from double victimizing the family of the victims. Moreover, 
dissemination of such graphic pictures would also add up to the grieve of Thai society during the time of 
violence.
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 นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่ทหารกองทัพภาคที่ 1 ควบคุมตัวนายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส เดอะเนชั่น ว่า 
สมาคมนกัข่าวฯ ขอเรยีกร้องให้กองทัพภาคท่ี 1 ได้ชีแ้จงเหตผุลในการควบคุมตวันายประวิตรไปโดยยงัไม่ทราบสถานท่ีควบคุมตวั 
และนายประวิตรไม่ได้รับอนุญาตให้น�าโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย ท�าให้ไม่สามารถทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นอยู่ของ 
นายประวิตรได้นับตั้งแต่คุมตัวไปเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา
 นายมานพกล่าวว่า การด�าเนินการของฝ่ายความมั่นคงที่กระท�าต่อสื่อมวลชน พึงกระท�าด้วยความระมัดระวังแม้ จะมี
อ�านาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศไว้ก็ตาม แต่บทบาทของ
นายประวิตร ท่ีมฐีานะเป็นสือ่มวลชนย่อมจะต้องมกีารวิพากษ์วิจารณ์การท�างานของรฐับาลเป็นปกต ิการควบคุมตวันายประวิตร
โดยไม่แจ้งสาเหตหุรอืมกีารแจ้งความด�าเนินคดีใดๆ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อประเด็นสทิธเิสรภีาพของสือ่มวลชนไทย และสทิธขิัน้พืน้ฐาน 
ของประชาชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 4 ได้ให้การรับรองไว้
 โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า นอกจากน้ี การด�าเนินการในลกัษณะดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศ
ท่ีตกต�่าลงในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท้ังน้ีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอสนับสนุนแถลงการณ์ของ
เครือเดอะเนชั่น ท่ีขอให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติปล่อยตัวนายประวิตรในทันที และให้ท�าความกระจ่างเรื่อง
การควบคุมตัวนายประวิตรต่อสาธารณชน รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการด�าเนินการในประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคม เพราะ 
การใช้อ�านาจของฝ่ายความมั่นคงต่อผู้ที่เห็นต่าง โดยเฉพาะสื่อมวลชนเป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ 
และสมาคมนักข่าวฯ ขอเรยีกร้องให้ผูป้ระกอบวิชาชพีสือ่มวลชนได้ตระหนักและยดึมัน่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีอย่างเคร่งครดั 
การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะพึงค�านึงถึงความครบถ้วน รอบด้าน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคม

สมาคมนักข่าวฯ เรียกร้องรัฐบาล-คสช.ทำาความชัดเจน

ควบคุมตัวผู้สื่อข่าวอาวุโส เดอะเนชั่น ชี้ ไม่เพียงกระทบสิทธิเสรีภาพ

สื่อ-คนไทยเท่านั้น แต่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศ
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 On behalf of the Thai Journalists Association (TJA), Manop Thiposoth, TJA’s Vice Chairman on the Press 
Freedom and Media Reform and TJA spokesman said the TJA insists and call on all professional media to work 
responsibly and professionally. However, the national security’s agency must also exercise its power carefully. 
As a journalist, Pravit Rojanaphruk, who is being detained, must have examined and criticised the work of the 
government. Keeping him in detention without any formal charge or clarification was against the principles of 
freedom of the press and the people’s basic rights according to the Article 4 of the Interim Constitution.
 Pravit, a senior reporter of The Nation newspaper, was summoned on Sunday September 13 by military 
officer to the First Army Region Commands headquarters and he has been under the military’s custody since 
then. He was not allowed to carry his mobile phone. His condition and whereabout remained unknown.
 Manop said that the TJA fully supports the statement of Nation Multimedia Group that calls for immediate 
release of Pravit. The TJA also calls on the military to clarify the detention of the journalist. Moreover, the NCPO 
should be more careful in taking any action as it can be sensitive and not healthy for the country’s situation.

The Thai Journalists Association calls on the National 

Council for Peace and Order to release the detained 

journalist and clarify its action 

as it did not only threaten the Thai people’s rights of 

expression but also affect the country’s image.
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 กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ มีความเห็นแย้งนายกฯ  ซัดสมาคมสื่อไม่มีประโยชน์ ควบคุมกันเองไม่ได้ 
ย�้าปัญหาความขัดแย้ง ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาโลก เป็นภาพสะท้อนผู้น�าประเทศ เรียกร้องเปิดใจ ปรับทัศนคติ
 
 นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แสดงความขอบคุณ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความส�าคัญในบทบาทของสมาคมสื่อ โดยเฉพาะบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับประเทศไทย แต่การกล่าวโทษว่า สื่อไม่มีจรรยาบรรณ อีกทั้งสมาคมสื่อก็ไม่มีความสามารถที่จะควบคุมดูแลกันได้นั้น 
เป็นคนละเรือ่ง คนละประเด็นกัน  เพราะข้อกล่าวหาว่าสือ่เขยีนข่าวให้ดูรนุแรงขึน้ หรอืค�าชืน่ชมสือ่ท่ีเขยีนข่าวดแีล้วในความเห็น
ของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นประเทศไทย มากกว่าข้อเท็จจริงในผลงานของรัฐบาล หรือประสิทธิภาพ 
ในการบริหารประเทศของผู้น�าเอง
 “ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ บิดเบือนไม่ได้ พูดให้คนเชื่อไม่ได้ เขียนให้คนเชื่อไม่ได้ ถ้าไม่ได้มาจากความเป็นจริง หลักจริยธรรม
เราชัดเจนว่า การเขียนข่าวต้องยึดถือข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นย�า และครบถ้วน ประการส�าคัญต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
สมาคมสื่อไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปในการท�างานของสื่อใดๆ หากพวกเขาละเมิดหลักการน้ี ก็เป็นเรื่องท่ีผู้บริโภคข่าวสาร สังคม
ทั่วไปจะตรวจสอบเอง ซึ่งผมเชื่อว่าในยุคสมัยที่มีสื่อหลากหลายเช่นนี้ คงไม่มีสื่อใดจะบิดเบือนข้อมูล ข่าวสารได้”
 นายจกัร์กฤษกล่าวว่า หลกัการท�างานของสือ่มวลชนท่ัวไป ย่อมต้องค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญอยูแ่ล้ว คง
ไม่มีสื่อใดท่ีมีเจตนามุ่งร้ายให้ประเทศชาติเสียหาย เพราะสื่อมวลชนก็มีฐานะเป็นสมาชิกหน่วยหน่ึงของสังคมไทยท่ีต้องมีความ
รับผิดชอบร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมด้วย สมาคมส่ือท่ีก่อตั้งและมีอายุยืนนานมาหลายสิบปี ก็ย�้าเตือนถึงการท�างานของส่ือท่ี 
ต้องใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบมาตลอดเวลา และยังคงยืนยันว่าหากมีสื่อท่ีไม่มีความรับผิดชอบ หรือกระท�าผิดจริยธรรม 
สมาคมสื่อก็จะไม่ปกป้อง และจะมีการตรวจสอบกันเองอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา
 กรรมการควบคุมจรยิธรรม สมาคมนกัข่าวฯ เรยีกร้องให้นายกรฐัมนตร ีให้ความเคารพในบทบาทและหน้าท่ีซ่ึงกันและกัน 
เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าท่ีต่อประเทศชาติเช่นเดียวกัน หากแต่ต่างบทบาทกัน ความคิดในเรื่องอาวุโส เด็กหรือผู้ใหญ่น้ัน  
ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่โดยวิชาชีพของสื่อมวลชน หรือการท�าหน้าที่ในฐานะผู้น�าประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น 
“บุคคลสาธารณะ” สื่อมวลชนมีหน้าที่ตั้งค�าถาม นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตอบ หากค�าถามไม่เป็นที่พึงพอใจ นายกรัฐมนตรีก็อาจ
ละเว้นไม่ตอบได้ ขณะเดียวกันสือ่มวลชนก็ต้องท�าหน้าท่ีของตวัเอง อย่างสจุรติ ตรงไปตรงมา และให้เกียรตแิหล่งข่าวด้วยเช่นกัน
 “บรรยากาศ ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเช่นนี้ มีมาอย่างต่อเนื่อง จนดูเหมือนมีความขัดแย้งระหว่าง
ท่านนายกรัฐมนตรีและสื่อตลอดเวลา ภาพเหล่านี้ปรากฏต่อสาธารณะมานานนับปี ผมคิดว่าประเด็นคงอยู่ท่ีความไม่เข้าใจ 
ในวิชาชีพสื่อมวลชน ที่อาจมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอาชีพอื่นๆ ในเวลาเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจมีความคาดหวังว่า 
สือ่จะมบีทบาทส�าคัญเก้ือหนุนให้ท่านได้ท�างานส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ซึง่สือ่ไม่ได้มหีน้าท่ีเช่นนัน้ เช่นเดียวกับกลุม่อืน่ๆ ท่ีแวดล้อม 
ท่านอยู่ ทางเดียวท่ีอาจท�าให้ปัญหาน้ีคล่ีคลายได้ คือหันหน้ามาพูดคุยกัน ปรับทัศนคติกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักครั้ง” 
นายจักร์กฤษกล่าว
 

www.tja.or.th
16 กันยายน 2558

สมาคมนักข่าวฯ แจง “ประยุทธ์” ความเชื่อมั่นไทย ขึ้นกับผู้นำา
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26th December 2015

 One of main objectives of the Thai Journalists Association (TJA) is to promote journalistic professionalism. 

 We agree with the Myanmar Journalists Association (MJA) that as journalists, our responsibility is to seek 
truth and justice. 
 Not only for the existing friendship between the MJA and the TJA or between the people of our coun-
tries, we see the utmost importance of seeking truth and justice, especially in such a controversial case like 
the tragedy on Koh Tao Island.
 As the court conviction of two Myanmar migrant workers on 24th December 2015 has not been final 
and the defendants can appeal, Thai media are ready to publicise  the facts and evidences available from 
the investigation as they are. However, after the incident happened, the Thai Media has already practiced 
investigative reporting on this case throughout the judicial process.
 It is our pleasure to collaborate with the MJA in finding truth and fighting for justice, human rights and 
democratic values. 
 We do believe that the close collaboration in revealing the truth behind this case will further promote 
the existing friendship between the two journalists associations, the people of our two countries as promoting 
justice which is one of the top values for humanities. 

Thai Journalists Association 

Response to the open letter from the MJA to the TJA



283

 สมาคมนักข่าวพม่าขอสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ช่วยสนับสนุนการท�าความจริงให้ปรากฏในคดีสังหารนักท่องเที่ยว 
ชาวองักฤษท่ีเกาะเต่า ขณะท่ีสมาคมนกัข่าวนกัหนังสอืพมิพ์ ยนืยนัส่ือไทยใช้กระบวนการรายงานข่าวเชงิสบืสวนกับคดน้ีีมาตัง้แต่
ต้นแล้ว
 
 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สมาคมนักข่าวพม่า (Myanmar Journalists Association : MJA) ได้ออกจดหมายเปิดผนึก
ถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอให้ทั้งสองสมาคมร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับ
การใช้อ�านาจของราชการและระบบกฎหมายไทยในการตัดสินคดีสังหารนักท่องเท่ียวท่ีเกาะเต่า ซึ่งศาลจังหวัดสมุยได้ตัดสิน
ประหารชีวิตแรงงานชาวพม่าสองคนที่ตกเป็นจ�าเลยในคดีดังกล่าว
 
 “ขอให้ (สมาคมนักข่าวทั้งสอง) มาร่วมท�างานด้วยกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา
และเพื่อธ�ารงความยุติธรรม มาร่วมแสดงให้โลกเห็นว่านักข่าวพม่าและนักข่าวไทยร่วมกันต่อสู้เพื่อความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน 
และคณุค่า ตามระบอบประชาธปิไตย” สมาคมนกัข่าวพม่าระบใุนจดหมายเปิดผนึกซ่ึงได้อ้างองิถึงความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสอง
สมาคมที่มีเสมอมา
 
 ด้านสมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยได้มจีดหมายตอบอย่างเป็นทางการและเผยแพร่เน้ือความในจดหมาย
ตอบดังกล่าว โดยมีใจความส�าคัญว่า การส่งเสริมให้สื่อมวลชนท�าหน้าท่ีอย่างมืออาชีพในการแสวงหาความจริงและผดุงความ
ยุติธรรมเป็นส่วนหน่ึงในวัตถุประสงค์หลักของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความยินดีท่ีจะท�างาน
เพื่อท�าความจริงให้ปรากฏ
 
 ทั้งนี้ ค�าตัดสินของศาลในวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมายังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด เพราะจ�าเลยทั้งสองสามารถยื่นอุทธรณ์คดีได้ 
นอกจากนี้ สื่อมวลชนไทยยินดีท่ีจะน�าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานท่ีได้จากการสืบสวนคดีตามความเป็นจริง ซึ่งใน
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ท�าการสืบสวนคดีนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมา สื่อมวลชนของไทยเองก็ได้รายงานข่าวเจาะลึกเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง
 
 “เราเชื่อว่าการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของท้ังสองสมาคมจะยิ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนักข่าวและ
ประชาชนของท้ังสองประเทศ พร้อมๆ กับการส่งเสรมิความยตุธิรรมอนันบัได้ว่าเป็นคุณธรรมหลกัประการหน่ึงของมวลมนษุยชาต”ิ 

 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยระบุในจดหมายตอบ
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สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจ�าปี 2558
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  จ�านวน  101  ทุน ทุนละ  4,000  บาท
รวมเงิน   404,000  บาท

สวัสดิการบุตรคนแรก ประจ�าปี 2558
1.  นายจีระวัฒน์ สุขานนท์   เดลินิวส์   5,000  บาท
2.  น.ส.พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์  เอเอสทีวีผู้จัดการ  5,000  บาท
3.  นายกุลธน เลาหทวีโชค   ไทยรัฐ   5,000  บาท
4.  น.ส.รัมภาพัฒน์ ทัศนสุวรรณ  ไทยรัฐ   5,000  บาท
5.  น.ส.ชนิกานต์ พุ่มหิรัญ   ส�านักข่าวเนชั่น  5,000  บาท
6.  น.ส.เนสินี คงสีทอง   ไทยรัฐ ทีวี  5,000  บาท

รวมเงิน   30,000    บาท

สวัสดิการเยี่ยมไข้
สมาคมฯ  ส่งกระเช้าเยี่ยมไข้
1.  นายปราโมทย์  ฝ่ายอุประ  อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ   เป็นเงิน  550  บาท

รวมเงิน   550  บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยนอก)  ประจ�าปี 2558
1.  นางกมลทิพย์ สอาดนัก      วิสามัญฯ เบิก  2  ครั้ง เป็นเงิน   860 บาท
2.  นางกาญจนา บุนปาน มติชน เบิก  4  ครั้ง เป็นเงิน    2,000   บาท
3.  นายพลพิบูล เพ็งแจ่ม เดลินิวส์ เบิก   1  ครั้ง เป็นเงิน     500  บาท   
4.  น.ส.พิมพ์ปวีณ์ แซ่เตียว ไทยรัฐ เบิก   1  ครั้ง เป็นเงิน     500  บาท
5.  นายภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ เบิก   1  ครั้ง เป็นเงิน 500 บาท
6.  น.ส.รัตนาภรณ์ มีสิงขร ไทยรัฐ เบิก   5  ครั้ง เป็นเงิน 1,500 บาท    
7.  น.ส.รัมภาพัฒน์ ทัศนสุวรรณ ไทยรัฐ เบิก   2  ครั้ง เป็นเงิน 700 บาท
8.  นางวรรณทนา ธนาวรรณกิจ ไทยรัฐ เบิก   6  ครั้ง เป็นเงิน 2,925 บาท
9.  นายวัสยศ งามข�า บางกอกโพสต์ เบิก   3  ครั้ง เป็นเงิน   1,500  บาท
10. นายสมชาติ นาคหล่อ เอเอสทีวีผู้จัดการ เบิก   1  ครั้ง เป็นเงิน 500 บาท
11. นางสมฤดี คงเกิด ไทยรัฐ เบิก   1  ครั้ง เป็นเงิน 500 บาท
12. น.ส.สุมาลี โงะบุดดา ไทยรัฐ เบิก   1  ครั้ง เป็นเงิน     500  บาท
13. นายสุเมธ สมคะเน ไทยรัฐ เบิก 1  ครั้ง เป็นเงิน     500  บาท
14. นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล เอเอสทีวีผู้จัดการ เบิก   3  ครั้ง เป็นเงิน 1,500 บาท
15. นางแสงจันทร์ กาญจนขุนดี เอเอสทีวีผู้จัดการ เบิก 2  ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท  

ร�ยง�นสวัสดิก�รสม�ชิก

สม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1  มกราคม  -  31  มกราคม  2558
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16. นายอนุชา เจริญโพธิ์  บางกอกโพสต์  เบิก  2  ครั้ง เป็นเงิน  1,000  บาท
17. น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์  บางกอกโพสต์  เบิก  2  ครั้ง เป็นเงิน   960  บาท
18. น.ส.อมรศรี วองเทียม  ไทยรัฐ   เบิก  5  ครั้ง เป็นเงิน  1,500  บาท
19. น.ส.อรุณรัตน์ เชื้อบาง  ไทยรัฐ   เบิก  6  ครั้ง เป็นเงิน  2,300  บาท
20. น.ส.อังสนา ศรีวัฒนา  ไทยรัฐ   เบิก  6  ครั้ง เป็นเงิน  2,920  บาท 

รวมเงิน   24,165   บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน)   ประจ�าปี 2558
1.  นายกิตติ ไกรฤกษ์  มติชน   เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน  3,000  บาท
2.  นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล เอเอสทีวีผู้จัดการ  เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน  3,000  บาท
3.  นายภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์ เอเอสทีวีผู้จัดการ  เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน  3,000  บาท
4.  นายพจน์ สุขเมือง  วิทยุ  FM 100.5  เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน  3,000  บาท
5.  น.ส.มนัสนันท์ วิภวาอนันต์ วิสามัญ   เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน  3,000  บาท

รวมเงิน   15,000   บาท 

ค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส
1.  นายอ�านาจ ดวงเนตร  คนไข้ใน   เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน  5,000  บาท
2.  นางมยุรี พ.ผลพิบูลย์  คนไข้ใน   เบิก  2  ครั้ง เป็นเงิน 10,000  บาท
3.  นายมนตรี ร่มรุกข์  คนไข้นอก  เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน    500  บาท
4.  นายประดิษฐ์ วิโรจน์สกุล คนไข้นอก  เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน    720  บาท
5.  นายสุดใจ แดงเจริญ  คนไข้นอก  เบิก  2  ครั้ง เป็นเงิน  2,000  บาท
6.  นายโอภาส เพ็งเจริญ  คนไข้นอก  เบิก  1  ครั้ง เป็นเงิน  1,000  บาท
7.  นายศุภรัตน์ แสงสีทอง  คนไข้นอก  เบิก  2  ครั้ง เป็นเงิน    120  บาท  
8.  นางมยุรี พ.ผลพิบูลย์  คนไข้นอก  เบิก  2  ครั้ง เป็นเงิน  2,000  บาท

รวมเงิน   22,340  บาท

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2558
สมาคมฯ  ส่งพวงหรีด - ร่วมสวดพระอภิธรรมสมาชิก
1.  นายสมโชค ปรีชากุล   ไทยรัฐ   เป็นเงิน  6,000  บาท
2.  นายกิจจา ปูรนัน   วิสามัญฯ   เป็นเงิน  1,000  บาท
3.  นายระเวียงศักดิ์ ศรีเจริญ  วิสามัญฯ   เป็นเงิน    800  บาท
4.  นายนพพร ตุงคะรักษ์   วิสามัญฯ   เป็นเงิน  5,000  บาท
5.  นายประเวทย์ บูรณะกิจ   ไทยรัฐ   เป็นเงิน  5,800  บาท
6.  นายธนดล มีถม   ไทยรัฐ   เป็นเงิน  6,000  บาท
7.  นายชัชวาล พวงเดช   สยามรัฐ   เป็นเงิน  6,000  บาท

รวมเงิน   30,600  บาท
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สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม  ปี 2558
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ท�าประกันชีวิตกลุ่ม ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต  รับสินไหมมรณกรรม  จาก บริษัท  
เมืองไทยประกันชีวิต  จ�ากัด  (มหาชน)
1.  นายสมโชค ปรีชากุล   สินไหมมรณกรรม  เป็นเงิน  100,000  บาท 
2.  นายธนดล มีถม   สินไหมมรณกรรม  เป็นเงิน  100,000  บาท
3.  นายชัชวาล พวงเดช   สินไหมมรณกรรม  เป็นเงิน  100,000  บาท
4.  นางจินตนา นาคเล็ก   สินไหมมรณกรรม  เป็นเงิน  100,000  บาท

รวมเงิน  400,000  บาท

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2558

1.  นายสมโชค ปรีชากุล   ไทยรัฐ   
2.  นายกิจจา ปูรนัน   วิสามัญฯ   
3.  นายระเวียงศักดิ์ ศรีเจริญ  วิสามัญฯ   
4.  นายนพพร ตุงคะรักษ์   วิสามัญฯ   
5.  นายประเวทย์ บูรณะกิจ   ไทยรัฐ   
6.  นายธนดล มีถม   ไทยรัฐ
7.  นายไกรวัล ชูจิตต์   วิสามัญฯ   
8.  นายชัชวาล พวงเดช   สยามรัฐ   
9.  นางจินตนา นาคเล็ก   มติชน
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หมวด  1  ข้อความทั่วไป

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

หมวด  2  วัตถุประสงค์

 ข้อ 5 สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  (1)  ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
การพิมพ์ การโฆษณา และการแสดงออก ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
  (3) ผดุงไว้ซ่ึงมาตรฐานอันดีงามของสมาชิกโดยให้ยึดจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบเป็นหลักปฏิบัต ิ
อันส�าคัญยิ่ง
  (4) ส่งเสริมสวัสดิการและความสามัคคีระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการท�าตนให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการบ�าเพ็ญ
สาธารณกุศล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ
  (5) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ เพื่อยังสันติสุข ภราดรภาพ ความ
เคารพในสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก

หมวด  3  ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

 ข้อ 6 สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีต�าแหน่งและรายได้ประจ�า ท�างาน
อยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญและพิมพ์ออกจ�าหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
  ข. วิสามัญสมาชิก ได้แก่
   (1) ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ ก. และได้พ้นต�าแหน่งหน้าท่ีมาแล้ว โดยมิได้ถูกลงโทษด้วยการภาคฑัณฑ์  
ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
   (2) ผู้ประกอบวชิาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานวีิทยุกระจายเสียง สถานวีทิยุโทรทศัน์ หรือสื่อสาร
มวลชนประเภทอืน่ท่ีเสนอข่าวต่อสาธารณชนสม�า่เสมอตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และมคุีณสมบตัอิืน่เหมอืนสมาชกิสามญั
โดยอนุโลม (แก้ไขเพิ่มเติม 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
   (3) สมาชิกใหม่ ที่ได้รับความเห็นชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คงสถานะไว้เพียง 2 ปี 
เมือ่สมาชกิดงักล่าวได้แสดงตวัต่อท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี และได้รบัการพจิารณาเห็นชอบจากท่ีประชมุฯ แล้วจงึจะมสีถานะ
เป็นสามัญสมาชิก

ข้อบังคับ

สม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พุทธศักร�ช 2543

(แก้ไขเพิ่มเติม 5 มิถุน�ยน พ.ศ. 2557)
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หมวด  4  หน้าที่และสิทธิของสมาชิก

 ข้อ 7 สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม ช�าระ
ค่าบ�ารุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมก�าหนด ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ
 ข้อ 8 สมาชิกมีสิทธิ
  (1)  เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด
  (2)  ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร
  (3)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
  (4)  ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม
  (5)  ได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด
 ข้อ 9 สามัญสมาชิกมีสิทธิ
  (1)  เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม
  (2)  สมาชกิท่ีได้ช�าระค่าบ�ารงุตดิต่อกันไม่ต�า่กว่าสามปี เข้าชือ่กันจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสบิคนให้คณะกรรมการบรหิาร
จดัประชมุใหญ่วิสามญัโดยท�าเป็นหนงัสอืยืน่ต่อคณะกรรมการบรหิาร และในหนงัสอืน้ันจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชมุพจิารณา
ญตัตเิรือ่งใด เมือ่คณะกรรมการบรหิารได้รบัหนังสอืแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน แล้วด�าเนนิการตามค�าร้องขอภายในก�าหนด
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับค�าร้องขอ

หมวด  5  สมาชิกภาพ

 ข้อ 10 ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ
 เมื่อเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ในการประชุมคราวถัดไป
 หากเลขาธิการเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้น้ันทราบโดยไม่ชักช้า และให้ผู้นั้นมีสิทธิย่ืนอุทธรณ ์
ต่อนายกสมาคมภายในก�าหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับค�าปฏิเสธ และให้นายกสมาคมน�าเรื่องเข้าหารือในการประชุม
คณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป
 มติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์
 เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้นั้นไปแสดงตัวต่อท่ีประชุมใหญ่ของสมาคมตามข้อ 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) ละเมดิจรยิธรรมแห่งวิชาชพี  และสมาคมนี ้หรอืสภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาตไิด้ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  จน
ปรากฏความผิดชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้ว
  (2) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่เหตุท่ีให้ต้องจ�าคุกน้ันเป็นความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
เกี่ยวกับวิชาชีพโดยชอบ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
  (3) ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม หรือประพฤติตนเป็นท่ีเสื่อมเสียแก่เกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพหรือกระท�าการ 
ให้แตกสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
  (4) ไม่ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป
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 ข้อ 13 กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน หรือ
โดยสมาชิกสามัญที่ได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปี จ�านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ต่อคณะกรรมการบริหาร
 การลงมตใิห้ลบชือ่ให้ลงคะแนนลบั และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการบรหิารท้ังหมด แต่ก่อนท่ีจะ 
ลงมติต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชี้แจงโดยไม่แจ้งเหตุ
ขัดข้องอันสมควร

หมวด  6  การบริหารสมาคม

 ข้อ 14 ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจ�านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย นายกสมาคมคนหนึ่ง  อุปนายกสมาคมจ�านวน 
ตามความจ�าเป็น เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ต�าแหน่งละหนึ่งคน กับกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร
 ข้อ 15 กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
  ก. ถึงคราวออกตามวาระ
  ข. ตายหรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล
  ค. ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายกสมาคมและนายกสมาคมได้รับหนังสือนั้นแล้ว
  ง. ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11
  จ. ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารสามครั้งติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้นายกสมาคมทราบ
 ข้อ 16 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
  ก. บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
  ข. วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อด�าเนินการตามข้อ ก. โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
  ค. ก�าหนดต�าแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ตาม ข้อ 14 วรรคหนึ่ง และตั้งอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของสมาคม
  ง. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติคุณเป็นท่ีปรึกษาสมาคม โดยให้ท่ีปรึกษาเข้าร่วมและออกความเห็นในการ
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ข้อ 17 กรรมการบริหารอยู่ในต�าแหน่งสมัยละสิบสองเดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการบรหิารชดุใหม่ยงัไม่ได้รบัต�าแหน่งให้คณะกรรมการบรหิารชดุเดมิปฏบัิตหิน้าท่ีอนัเป็นงานปกติ
ไปพลางก่อน
 ข้อ 18 คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม
 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าท่ีได้ ให้อปุนายกสมาคมเป็นประธาน
ที่ประชุม และถ้าอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 ข้อ 19 นายกสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
 นายกสมาคม มีหน้าที่อ�านวยการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคม
 อุปนายกสมาคม เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคม ท�าการแทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือ 
ปฏิบัติงานตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
 เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร นัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี นัดประชุมใหญ่อื่นๆ บันทึก
การประชุม ดูแลรักษาเอกสารอื่นรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของสมาคม ติดต่อกับสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่มิได้ก�าหนดให้
เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมดูแลจัดการกิจการของสมาคม ควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
สมาคม แต่การรับบุคคลเข้าท�างาน หรือให้ออกจากงาน เลขาธิการจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 เหรัญญิก มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ท�าบัญชี งบดุล และดูแลผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับเงินและทรัพย์สินอื่นของสมาคม
 นายทะเบียน มีหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง
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 ข้อ 20 เงินรายได้ท้ังหมดของสมาคมให้ฝากไว้ท่ีธนาคารท่ีมคีวามมัน่คง หรอืซือ้ตราสารทางการเงนิท่ีออกหรอืรบัรองโดย
รัฐบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
 การเบิกจ่ายเงินของสมาคมให้นายกสมาคม  เลขาธิการ และเหรัญญิกของสมาคม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ของสมาคมเป็นส�าคัญ
 ข้อ 21 นายกสมาคมมอี�านาจสัง่จ่ายเงินได้ไม่เกินครัง้ละหน่ึงหมืน่บาท หรอืรวมแล้วไม่เกินสองหมืน่บาทภายในหน่ึงเดือน  
หากจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 การอนุมัติจ่ายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่ง นายกสมาคมต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป
 ข้อ 22 เหรัญญิกมีอ�านาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละห้าพันบาท หรือรวมแล้วไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทภายในเวลาหนึ่งเดือน 
เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้าพันบาท
 เหรัญญิกต้องจัดท�างบดุลแสดงฐานะการเงินของสมาคมทุกเดือนปิดแสดงไว้ ณ ท่ีท�าการสมาคมและต้องท�างบดุล 
ทุกวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

หมวด  7  การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคม

 ข้อ 23 นายกสมาคมและกรรมการบริหารให้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี โดยที่ประชุมเลือกสามัญสมาชิก
จ�านวนห้าคนขึ้นท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
 ให้สามญัสมาชกิเสนอชือ่ผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชมุผูส้มควรด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมจากสามญัสมาชกิด้วยกันต่อคณะกรรมการ
เลือกตั้ง โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน การเลือกตั้งให้กระท�าโดยให้สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
 ผู้ใดจะด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้
 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม ให้สามัญสมาชิกเสนอชื่อสามัญสมาชิกผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมผู้ท่ีสมควรเป็นกรรมการ
จากหนังสือพิมพ์ท่ีสามัญสมาชิกสังกัดฉบับละไม่เกินสองคน โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน และเลือกตั้งโดยให้
สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับสิบส่ี ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
 ผูไ้ด้รบัคะแนนรองลงมาให้เป็นส�ารองกรรมการและให้เลือ่นขึน้มาเป็นกรรมการแทนเมือ่กรรมการผู้ได้รบัเลอืกตัง้พ้นจาก
หน้าที่ตามข้อ 15 โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคนที่ตนแทน
 กรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้
 ให้คณะกรรมการบริหารชุดท่ีสิ้นสุดลงตามวาระมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเวลาสามสิบวัน นับแต่ 
วันที่ได้ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว

หมวด  8 การควบคุมความประพฤติของสมาชิก

 ข้อ 24 จริยธรรมของวิชาชีพตาม ข้อ 7 ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ ได้แก่
  (1)  ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
  (2)  ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรง
ต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
  (3)  ในการได้มาซึ่ง ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
  (4)  เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
  (5)  ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือ
หมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
  (6)  ไม่กระท�าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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 ข้อ 25 ให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีเลอืกคณะกรรมการควบคุมจรยิธรรมวิชาชพี จากสามญัสมาชกิผู้มคีวามประพฤตดีิ 
ขึน้คณะหน่ึง มจี�านวนไม่เกินห้าคน ท่ีมคุีณสมบตัเิช่นเดียวกับบคุคลในข้อ 9 (2) และให้ใช้วิธกีารเลอืกตัง้เช่นเดยีวกับการเลอืกตัง้ 
นายกและกรรมการบริหารโดยอนุโลม
 ข้อ 26 คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอ�านาจหน้าที่
  (1)  สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ
  (2)  สอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม เมื่อได้รับค�าขอจากคณะกรรมการบริหาร
  (3)  สอบสวนคุณสมบัติ และความประพฤติของผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารร้องขอ
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพด�าเนินการสอบสวนแล้ว ให้เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อด�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 การประชมุใหญ่ตามข้อ 29 และ 30 ต้องมสีามญัสมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนสามญัสมาชกิ
ทั้งหมด หรือจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 32 การนัดประชุมใหญ่ตามข้อ 29 และ 30 ให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
และให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการสมาคม

หมวด  10  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ

 ข้อ 33 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับน้ีจะกระท�าได้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่และมติให้แก้ไขข้อบังคับ 
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม
 ข้อ 34 ญัตติขอเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องมาจากคณะกรรมการบริหารหรือมาจากสามัญสมาชิก 
ท่ีได้ช�าระค่าบ�ารงุตดิต่อกันไม่ต�า่กว่าสามปีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสบิคน โดยให้ท�าเป็นหนงัสอืและให้เลขาธกิารท�าส�าเนาแจกจ่าย
แก่สมาชิกก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการได้รับญัตติดังกล่าว
 ข้อ 35 ให้เลขาธกิารน�าข้อบงัคับท่ีแก้ไขหรอืเพิม่เตมินัน้ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานภายในสบิห้าวัน นบัแต่ท่ีประชมุใหญ่ 
มีมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
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หมวด  11  การเลิกสมาคม

 ข้อ 36 สมาคมเลิก โดย
  (1)  ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิก
  ในการประชุมให้เลิกสมาคมนั้นต้องมีสามัญสมาชิกไปประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
  (2)  เลิกตามกฎหมาย
 ข้อ 37 เมือ่สมาคมต้องเลกิไปไม่ว่าโดยสาเหตใุดๆ ให้ทรพัย์สนิของสมาคมตกเป็นขององค์กรท่ีเก่ียวกับวิชาชพีหนงัสอืพมิพ์ 
ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวด  12  บทเฉพาะกาล

 ข้อ 38 ให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และไม่ขาดคุณสมบัติตาม 
ข้อบังคับของสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย เป็นสมาชกิของสมาคมแต่ละประเภทโดยอตัโนมตั ิมสีทิธแิละหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดไว้ 
ในข้อบังคับนี้เท่าที่จะพึงมีพึงได้ทุกประการ
 ข้อ 39 ผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบรหิารมาก่อนท่ีข้อบังคับนีจ้ะมผีลใช้บงัคับ ไม่ตกอยูใ่นบทบังคับ
แห่งข้อ 23 ว่าด้วยข้อห้ามการด�ารงต�าแหน่ง
 ข้อ 40 ในวาระเริ่มแรก หลังจากจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแล้ว ให้ด�าเนินการเลือกตั้งตามข้อ 14 ภายในก�าหนดเวลา
สามสิบวัน
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ASTV ผู้จัดการ

กรวรรณ   สุขจันทร์
กัมพล (ศิวกร) เสนสอน
กัลยาณ์   ธรรมปรีชาไว
กุลนารี   เหล่าวานิช
เกรียงศักดิ์   เยี่ยงศุภพานนทร์
เกียรติก้อง   ทองเรือง
ขุนทอง   ลอเสรีวานิช
เขมชาติ   ชวนะธิต
เขมิกา   พลายงาม
คทา   ประทุมธารารัตน์
ค�านูณ   สิทธิสมาน
ฆฎนาวดี   เมนะคงคา
จรินทร์   นุชนิศากร
จันทิมา   ตันตราภรณ์
จิตตนาถ   ลิ้มทองกุล
จิตปภาส   ปริญญากุล
จุฬาภรณ์   กุดวิเทศ
ชญาณิน   สรวงท่าไม้
ชนะ   ผาสุกสกุล
ชวลิต   ทองฉ�่า
ช่อทิพย์   คลี่แก้ว
ชัยยศ   ส�าราญพันธ์
ณ รนารถ   บุญเย็น
ณัฎฐาภรณ์   จารภัทร์
ดรงค์   ฤทธิปัญญา
ดวงพร   ลิ้มทองกุล  
ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน์
ธนิดา   สนธิพิจิตร
ธิดารัตน์   ลอย 
ธีรวัฒน์    ดุรงค์กวิน
ธีระพงษ์ศักดิ์   สังฆะทิพย์
นภา   คงวัฒน์
นฤมล    ไชยขันธ์
นฤมล   ประพฤติดี
นวลสวาท  เพิ่มเพ็ชร์

สามัญ สม�ชิก

สม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นันทนีย์   นราภินนท์
นับดาว   รัตนสูรย์
นัมมทา   รุ่งรัตน์
น�้าผึ้ง   กอระพันธ์
นิพนธ์   วิรยศิริ
นิรันดร์    เยาวภาร์
นุสรา   อินทร์น้อย
ประพันธ์   สุขทะใจ
ประสัยห์   จารุรัตน์
ประเสริฐ   เฟื่องฟู
ประเสริฐ   ศรีโรจน์รุ่ง
ปรุง   ปัญญาประดิษฐ์
ปัญจรัตน์   บัณฑิตย์
ปาณี     ชีวาภาคย์
ปิยะโชติ   อินทรนิวาส
ปิยะนันท์   ขุนทอง
ปิยะพงศ์   ศรไพนันท์
ปุณญาดา   มะจิ๊
เปรมจิตต์   ปิยะภาคี
พงษ์ศักดิ์   พิพิธพงศ์พัฒน์
พชร   สมุทวณิช
พบสุข   โยธา
พรพัฒน์   ชุนชฎาธาร
พรรณพิมล   แดงรัศมีโสภณ
พัฒนพงศ์   แต้สกุล
พีรยุ    ดีประเสริฐ
พีระพรรณ   พิสิฐชัยรักษ์
ภิญโญ   อัศวสันติชัย
ภูริพรรธน์   ตุลยธรวงศ์
มัลลิกา   อัศวราชันย์
มานพ   ชูแสง
ยุทธนา   นวลจรัส
รสพร   จิรประณีต
รัตนกมล   วงศ์เครือศร
รัตนา   ฤทธิ์งาม
ฤดี   พิริยะพงษ์พันธ์
วชิร   สายจ�าปา

วชิรหัตถ์   นามบุตร
วรสิร์ศรี   รัตนสาขา
วริษฐ์   ลิ้มทองกุล
วัฒนะชัย   ยะนินทร
วันชัย   ม่วงศรี
วัลลภา   เสนาะจิตต์
วิเชียร   เส็นหละ
วีรชัย  เต็มดวง
วุฒิพงษ์   หลักค�า
ศรีสมพงษ์   วาจาสิทธิ์
ศศิวิมล   แถวเพชร
ศิรินทิพย์   อรุณเรื่อ
สถาพร   คงศรี
สนธิ   ลิ้มทองกุล
สมชาติ   นาคหล่อ
สมนึก   ปิตะกนกพันธ์
สมพงษ์   สุวรรณจิตกุล
สวิชญา   ชมพูพัชร
สันติ   เต๊ะเปีย
สากล   คงนะ
สิรวุฒิ   รวีไชยวัฒน์
สิริลักษณ์   เขตร์กุฎี
สุกัญญา   แสงงาม
สุจิตรา  วงศ์อัษฎาพร
สุดใจ   แดงเจริญ
สุธา  วิเศษสุวรรณภูมิ
สุธารัตน์   เกษร
สุธิมา   ประดับหิน
สุปราณี   คงนิรันดรสุข
สุภางค์   ศิริเดช
สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล
สุวภัทร   รัตนะพันธ์
สุวัฒน์   ทองธนากุล
สุวิชชา   เพียราษฎร์
แสงจันทร์   กาญจนขุนดี
อรวรรณ   เหม่นแหลม
อัญชลี   จิตติวิชกุล
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อิทธิเดช   ศุขดวง
อุทัย   ศุภโชคพาณิชย์
อุษณีย์   เอกอุษณีย์

กรุงเทพทูเดย์

รังสีไชย   มณีโชติ
วันดี   เตยศรี

กรุงเทพธุรกิจ

กัญสุชญา   สุวรรณคร
ฉัตร์ฤดี   อนันต์ศิริขจร
เฉลา   กาญจนา
ชนิตา   ภระมรทัต
ชาลินี   กุลแพทย์
ชุติมา   ซุ้นเจริญ
ฐิตารีย์    ลิชิตธนธรรม
ดวงกมล   โชตะนา
ดารากร   วงศ์ประไพ
ดาริน   โชสูงเนิน
ทิฆัมพร   ศรีจันทร์
ธวัชชัย   อินทประดิษฐ์
นันชนก   มีสุวรรณ
นิตยา   สดวัฒนา
นิรันศักดิ์   บุญจันทร์
บุษกร   ภู่แส
เบ็ญจวรรณ   เผ่าจินดามุข
ปานใจ   ปิ่นจินดา
พณาภรณ์   ลิมปนโอสถ
พิมพัดชา     กาค�า
เพ็ญลักษณ์   ภักดีเจริญ
มรกต    รอดพึง่ครฑุ คนึงสขุเกษม
ลักษ์โตเย่น  วุฒิศักดิ์
วันเพ็ญ   แก้วสกุล
สมสกุล   เผ่าจินดามุข
สรวิศ   อิ่มบ�ารุง
สรัญญา   จันทร์สว่าง
สุกัญญา   ศุภกิจอ�านวย
อนันต์    ลือประดิษฐ์
อรวรรณ   หอยจันทร์

เอกรัตน์   สาธุธรรม

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

พิชัย   กิติสมชัย

ข่าวสด

ชัยภูมิ   อุดมศักดิ์
บวร   ศรีทรงวุฒิ
วสันต์   ทิพย์ประโภชน์

ข่าวหุ้นธุรกิจ

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

คมชัดลึก

กรรณิกา   ใจจ�านงค์
กอบแก้ว   แผนสท้าน
จริยา   พันธุ์ศรี
เจษฎา   จันทรรักษ์

ชัยพงษ์    ชัยพงษ์ชิระพจน์
ชุลีพร   แฟ้มคลองขอม
ไตรเทพ   ไกรงู
ธนกฤต    กอแก้ววิเชียร
ธนกฤต   แก้วโกริยะ
ธานี   กุลแพทย์
นพดล   ศรีทวีกาศ   
บุญส่ง   คชเกร็ง
ปัทมนันท์   ข�าอรุณ 
มณเฑียร   อินทะเกตุ
แมน   น้อยพิทักษ์
วิฑูร   พึงประเสริฐ
ศิรินภา   สมานสุข
สมถวิล   เทพสวัสดิ์
สันทนา   รัตนอ�านวยศิริ
สาธิต   จันทร์ทนต์
ส�าราญ   สมพงษ์
สุรัตน์   อัตตะ
อาคม   ไชยศร

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
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ประยูร   นันทาวงศ์
ภูริทัต   สืบภา
มนชัย   เต๊จะสา
มนัส   ค�าจันทร์
มรกต   จันทราช
มานิตย์  เข็มค�า
วรวลัญช์    ค�าแจง
วิทยา   ศรีดาวเรือง
วีรศักดิ์   ปัญญาโชติ
สมคิด   ไชยวงศ์
สันทัด   ศักดิ์สูง
สุพิน  วงษ์งาม
เสน่ห์   นามจันทร์
อัครวิทย์   ระบิน
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
วิชุดา   อ่อนศิลา

สุรพล   ระวิวงษ์
อรุณ   ลอตระกูล
โอฬาร   สุขเกษม

เดลินิวส์

กัญณัฎฐ    บุตรดี
กิตติพันธ์   เหตระกูล
เกริก   เขมะบุลกุล
เกรียงไกร   บัวศรี
ไกรเลิศ   พึ่งบุญ ณ อยุธยา
คฑาเทพ   สือประดิษฐ์
จตุพร   เอี่ยมสอาด
จักรพันธ์   วงศ์สลับสี
จันทวรรณ   แก้วสุวรรณ
จิตวดี   เพ็งมาก
จิราวัฒน์   จารุพันธ์
จีระวัฒน์   สุขานนท์
จุฑานันทน์   บุญทราหาญ 
ชญานิษฐ    คงเดชศักดา
ช้องมาศ   พุ่มสวัสดิ์
ชาย   ปถะคามินทร์
ชุติมา   นิ่มสุวรรณสิน      
เชาวลี   ชุมข�า
ฌัฐา   มีเจริญ
ณรงค์   จรุงธรรมโชติ
ณรงค์   สัจจะภูริภูมิ
ณรงค์พันธ์   ปลื้มจิตต์
ณัชชารีย์   วิเชียรรัตน์
ณัฐา  มีเจริญ
ณิชา   อภิรักขวนานนท์
ณิฌา   ฐิติชีวิน
ดนฤดี   วงษ์เคี่ยม
ดวงฤทัย   ผ่องใส 
ดาวเรือง   วรจินดา
เดชาธร   แสงศัพท์
ธีรยุตร์   สันธากร
ธีระชัย   ทองเสน
ธีระพงษ์    เหลืองทองกุล
นพปฎล   รัตนพันธ์
นพพร   เจริญเปี่ยม
นภาพร   พานิชชาติ

นริทธิ์   เพิ่มสิทธ์
นวพรรษ   บุญชาญ
นาตยา   คชินทร
น�้าเพชร   จันทา
นิรมล   ชีระจินต์ 
บดินทร์   ศักดาเยี่ยงยงค์
ประชัน   แสนมาตร
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
ไพศาล   ชัยเพชร
ภมร   มานะพรชัย
ภัคจีรา   แก้ววรรณรัตน์
ภัทราพร   ไพบูลย์ศิลป
ภัทราพร  โพธิอาศน์
ภาณุ   ค�าคุ้ม
ภาณุพงศ์   ส่องสว่าง
ภุชงค์   ทิพยเนตร
ภูพาน   ภูมิพงศ์  ฉู้วงศ์
ภูษา  นิลภู
มณีรัตน์   ศิริปัญจนะ
มณีรัตน์   สว่างค�า
มนตรี   ประทุม
มยุรี   วนะสุขสถิตย์
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มานะ   กัญจนะวโรดม 
มานิจ    โมฬีชาติ
มาริสา   ช่อกระถิน
มาลีรัตน์   เพชรสร้าง
ยุวนันต์   สวัสดิ์วงษ์
โยธิน   พรหมชัย
โยธิน   เพ็ชรล่อเหลียน
รัชนี   วงศ์ลาโพธิ์
รุ่งชัย   คงสุข
ลักษณะศักดิ์   โรหิตาจล
ล�ายอง   ปกป้อง
วรพล   เพชรสุทธิ์
วรรณภา   งามสมวงษ์
วรวิทย์    ศรีอนันต์รักษา
วราวุธ   คูณสมบัติ
วสันต์   บุญนฤธี
วัชราภรณ์   สายเป็ง
วิญญู   ศรีนาง
วิษณุพงษ์   หิญชีระนันท์
วีระศักดิ์    แป้นสุวรรณ
ศราวุธ   ดีหมื่นไวย์
ศศิธร   ทองกวาว
ศศิมา   ด�ารงสุกิจ
ศะศิมา  ใจชุ่ม
ศักดิ์ชัยสิทธิ์   ศรีดาชาติ
ศาสนะ   ศิริลาภ
ศิริรัตน์   เชื้อดี  
ศิริโรจน์   ศิริแพทย์  
ศุภชัย  พยัคฆันตร์
ศุภพล   กมลาภิรมย์
ศุภฤกษ์   วิเชียรปัญญา
สมชาย   ภาณุไพศาล
สมาน   พิมพ์โคตร
สรณคมน์   บัวพึ่งน�้า
สานนท์   เจริญพันธุ์
สิริวรรณ   พันธุ์ปรีชากิจ
สืบพงษ์   อุณรัตน์
สุกัญญา   สังฆธรรม
สุขสันต์   พจนรุ่งวกุล
สุคนธวิทย์   จังคศิริ
สุดใจ   บูรณะกิจ
สุดารัตน์   งามพิรุณตระกูล

สุทธิพร   สุนทรชัย
สุพจน์   อุ้ยนอก
สุภาพร   มีลาภา
สุภารัตน์   ยอดศิริวิชัยกุล
สุรเชษฐ์   วัชรวิศิษฏ์
สุรพงศ์   ทวี
สุรสีห์   อาศัยราษฎร์
เสริมศักดิ์   ทองศรีสุข
อธิชา   ชื่นใจ
อภิชัย   รุ่งเรืองกุล
อรณิชา   สุรัชนิติกิจ
อรนุช   วานิชทวีวัฒน์
อรรถชยา   โทนุศิษย์
อ้อมจันทร์    พรายพรรณ
อัมพา   สันติเมทนีดล
อาทิตยา   ร่วมเวียง
อาภาพร   เทศทองดี
อุทิตา  รัตนภักดี
อุมาพร   อักษรพันธ์
อุไรวรรณ   พ่วงเอี่ยม
อุษา   มีชารี

เดอะเนชั่น

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
เกียรติชัย   พงษ์พาณิชย์
ฉัตรชัย   นามตาปี
โรจน์   งามแม้น
สุวัฒน์   ปัญจวงศ์ 
เสรี   โลหิตคุปต์
อรรณพ   กิติชัยวรรณ 
อ�าพนธ์   บ�าเทิงเวชช์

ไทยรัฐ

กรชนก   เจนนภาภัณฑ์กิจ
กานต์    เหมสมิติ  (ว่าที่ ร.ต.)
กิจจา   ทองเกลา
กิตติ   วงษ์ใบแก้ว
กิตติพงศ์    นโรปการณ์
กิรณา   อินทร์ชญาณ์
กุลธน   เลาหทวีโชค
เกรียงไกร   ภู่ระย้า
เกรียงศักดิ์   จุนโนนยางค์
ไกรสีห์   นาคประเสริฐ
คมกฤช   แสงเฟื่อง
คัทลียา   นุดล
ค�ารณ    ชูดี
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จรูญ   วานิชชา
จารุวัตร   มารวิชัย
จินดา   ศุภรัตนภินันท์
จิรวัชร   สิทธิโชติพงศ์
จิรากร   พุ่มพวง
ฉัตรชัย    คงทอง
เฉลิมชัย   ทรงสุข
ชนาธิป   กฤษณสุวรรณ
ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี
ชัย   งามเมืองแมน
ชัยวัฒน์    พรหมมา
ชาติชาย    ศิริพัฒน์
ช�านาญ   ไชยศร
ชูพงศ์   มณีน้อย
เชษฐ์   สุขสมเกษม
เชิดศักดิ์   วุ่นบ�ารุง
โชคชัย   ชัยวิชิต
ไชยรัตน์   ส้มฉุน
ฐานวัฒน์   วรประสิทธิ์ชัย
ฐิตศักดิ์    สุนทโร
ฐิตาภา   ทรงเผ่า
ฐิติวรรณ   ไสวแสนยากร
ฑีฆาวุฒิ    กุลลประภา
ณรงค์วิทย์   ศรีวัฒนา
ณัฐนัย   วัชรฐิตพร
ณัฐยา   มหาเทียน
ดารินทร์   หอวัฒนกุล
ด�าฤทธิ์    วิริยะกุล
เดชา   ชนะโชติ
เดชา   ภู่พิชิต
ตติกานต์   เดชชพงศ
ทวิชช์   โปสินธุ์
ธงชัย  ณ นคร
ธรรมรัฐ   บูรณะกิจ
ธีรพงษ์    เอกโชติ
นพภาภรณ์    เกตุพิจิตร
นริศรา   สุทธิค�า
นิคม   แสงบุญเรือง
นิพนธ์    ปฏิวงศ์ไพศาล
นิภาวรรณ   จันทร์เปลี่ยน
นุชรัตน์   ผลหิรัญกิจ
เนสินี  คงศรีทอง

บพิตร   เกาฎีระ
บังอร   ธงทอง
บัญชา   นันทวโนทยาน
บัณฑิต   จันทร์เฮง
ประกิต   หลิมสกุล
ประเสริฐ   ภาคภูมิวุฒิกุล
ปราเมศ   เหล็กเพ็ชร์
ปราโมทย์    ฝ่ายอุประ
ปัญญา   เจริญวงศ์
พนมพร   นุกูลรักษ์
พรพรรณ   พูลเกษม
พรพรรณ   โลหาชีวะ
พัชรินทร์   สารพูนทรัพย์
พิชชานี   การวุฒิ
พิชญะ   วงษ์ฟัก
พิชัย   ศรีรัตนวงศ์  
พิมพ์ปวีณ์    แซ่เตียว
พิสิฐ   ภูตินันท์
เพ็ชรากรณ์   วัชรพล
เพ็ญพิชญา   แซ่เตียว
เพลินฤดี   ศรีรัตนตาปี
ไพโรจน์   โฉลกคงถาวร
ภิญญวรรษ   เกสะวัฒนะ
ภิญโญ   ทุมมานนท์
มยุรี   พัวศิริมิตร
มานิจ   สุขสมจิตร
มาเรียม    วิเศษรัตน์
ยุทธเดช   ชื่นทรวง
ยุพิน   แสงฉาย  
รัตนา  เตชะเสาวภาคย์
รัตนาภรณ์    มีสิงขร
รัมภาพัฒน์   ทัศนสุวรรณ
ฤทธิ์   พรายพรรณ
ลัดดา   ธนวิชากร
ลิขิต    จงสกุล
เลิศ   อัศเวศน์
วรรณทนา   ธนาวรรณกิจ
วรรณี   ห่อวโนทยาน
วรรธะนี   มหาวุฒิวงศ์  
วรางคณา   สุขม่วง
วันวิสา   ชูชนม์
วารุธ   เหลาโชติ

วิชาตรี   ทับดวง
วิชิต   แก้วเกื้อ
วิเชียร   ดอนก้อนไพร
วิภา  เทพศิริ
วิภาวรรณ   หาญชนะ
วิโรจน์    กิจกุลอนันตเอก
วีรพจน์   อินทรพันธ์
ศศิธร   แย้มศิลา
ศุภกิจ   วัณโณ
ศุภฤกษ์   ธงไชยฤทธิ์
สนธยา   พิกุลทอง
สมควร    สีเน
สมจิตต์   อิสระพินิจ
สมจิตร   บุญแจ้ง    
สมชัย    กตัญญุตานันท์
สมชัยยุทธ   เหมยสวาท
สมชาย   กรุสวนสมบัติ
สมถวิล   ตอพฤกษา
สมพิณ   พุ่มจิตร
สมฤดี   คงเกิด 
สมิต   มานัสฤดี
สรวิทย์   จ�านงค์ฤทธิ์
สรัญญา   จงใจหาญ
สราวุธ   วัชรพล
สวัสดิ์   ปันยศ
สัจภูมิ   ละออ
สันติ   วิริยะรังสฤษดิ์
สิตานัน   เตียงเกตุ
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
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เสรี   ภัทรพิศาล
เสาวคนธ์   จุลพันธ์
แสงทิพย์    ยิ้มละมัย
อโณทัย    ถือวรรณ
อดิเรก   อินต๊ะพรม
อดุลย์   ประพฤติดี
อนุสรณ์   จิตต์ชื่นโชติ
อมรชัย   เพิ่มพูน
อมรศรี   วองเทียม
อรวรางศ์   คนเพียร
อริญชัย   จตุรวิทย์
อรุณรัตน์   เชื้อบาง
อลงกฎ   จิตต์ชื่นโชติ
อลันณ์   พิชิตวงศ์
ออมรัก   บุศยโล่ 
อังคณา   รุ่งพรนุรักษ์
อังสนา   ศรีวัฒนา
อานุภาพ   เงินกระแชง
อาภาภรณ์   โกศลกุล
อารีลักษณ์    ผินสูงเนิน
อุไร   วิรุณพันธ์
เอกภพ    พงศ์สุพัฒน์
เอนก   มั่นใจ

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
ณัฐพงค์   พยุงศักดิ์สกุล
ดรุณี   ไทยกมล
ทิพวิมล   จันทาทับ
ธวัชชัย   ปุณณะรัตน์
นภาพร   แจ่มจันทร์

นรธัช   ทองศรี
นันทภรณ์    แพพ่วง
น�้าฝน   บ�ารุงศิลป์
นิติ  โมราวรรณ   
บัญชา   จันทร์สมบูรณ์
ปรวิทย์   เจนสมุทร
ประเสริฐ   ค�าพลงาม
ปริญญา   ช้างเสวก
ปรีชา   ชัยยาโลม
ปรียา   ชื่นทรวง
ปาริชาติ    ป่าเขตต์
ปาริชาติ   ช�านิบรรณการ
เปี่ยมศักดิ์    สุวรรณ
พัชรี   ผจงกิจพิพัฒน์
มณฑลทัศน์   นันทวิสูตร์
มณฑา   ศรีสุข
มธุริดา   รัตนอุบล
มนเทียร   พานทอง
มยุรี   โสตถิชัยอาภรณ์
ระวิวรรณ   ธ�ารงวินิจฉัย
รัฐปัถย์   เสถียรภูริภาคย์
ลฎาภา   ทิวะสิงห์  
ลักขณา   ธรรมรักษา
วรพจน์    แสนประเสริฐ
วันชัย   ภมรมานพ
วันชัย   วงศ์มีชัย
วาสนา   นิภากรพันธ์ 
วินพัฒน์   พุ่มพิพัฒน์
วิโรจพันธ์    อนันต์ภิรมย์รื่น
วิศิษฎ์   แสงเมือง
ศรัญญา   อนันตสุข
ศิลปชัย   ศรีรุ้ง
ศุภนุช   บัวผ่อง
ศุภพจน์    สุภาคง
สมพงษ์   ตั้งกฤษณขจร
สราวุธ   คชเพต
สังวร   แก้วถาวร  
สิทธิชน   กลิ่นหอมอ่อน
สิริพร   พานทองถาวร
สุชาติ   พิมโคตร
สุนทรี   ทองศรี
สุนนต์   คชพันธุ์
สุพรรณา   เจริญผล

แสงระวี   สุมณฑา
อธิพงศ์   ลอยชื่น
อนันตเดช   พงษ์พันธุ์ 
อรพิน   อุตตมางคพงศ์
อรสา   ผาวันดี
อรุณี   ทรงพรวานิชย์
อารี   นักเพียร
อารีย์   เหมเปา
อุทัย   เดชแพง

บางกอกทูเดย์

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

บางกอกโพสต์

กาญจนา   กาญจนทวี
ชฎิล   เทพวัลย์
ธนก   บังผล
ธวัชชัย   เข็มก�าเหนิด
นันท์ชนก   วงษ์สมุทร์
นาตยา   เชษฐโชติรส
นิตยา   นัดทะยาย
เนาวรัตน์   สุขส�าราญ
บุญส่ง  โฆษิตโชติธนา
ประไพ  ไกรสรโกวิทย์  
ปริญญา   ม่วงอากาศ
ผุสดี   อรุณมาศ
พงษ์เพชร   เมฆลอย
พัฒนะพงศ์   จันทรานนทวงศ์ 
พิชญา   สวัสดิวัตน์   
พีระวัฒน์   จริยะสมบัติ
เพ็ญจันทร์    เจริญสุทธิพันธ์
มงคล  บางประภา
รัญจน์   วังวิบูลย์
วัสยศ   งามข�า
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สนิทสุดา   เอกชัย  กองจันทึก
สฤษฎ์เดช   มฤคทัต
สิรินยา   วัฒนสุขชัย
สุพจน์   วรรณเจริญ
อติยา   อัชชะกุลวิสุทธิ์
อนุชา  เจริญโพธิ์
อภิชาติ   จินากุล
อภิชิต   จินากุล
อมรรัตน์   มหิทธิรุกข์
อรนุชา   หุตะสิงห์
อัจฉรา   อัชฌายกชาติ
อัญชลี   คงกรุต
เอกราช   สัตตะบุรุษ

บ้านเมือง

กฤษดากร   รณยุทธเสนีย์
ขวัญดาว   ชุ่มกมล
จิระชัย   ธนะโสภณ
ชยันต์   ค�าทวี
ชัชพัชร   ทองกรณ์
ชัยวัฒน์   อยู่น้อย
ชิงชัย   ชวนสมบูรณ์ศิริ
ชุติมณฑน์   ศรีข�า
ณัฐฉัฎฐ   เอกธนาโสภาพันธุ์
ณัฐพร  (ชั่งใจ) รุจิวรรณ์
ธนิตา   อิสรา
ธีรวัฒน์   ธรรมสกุล
บรรเจิด   ทวี
บังอร   ทรรพกาญจน์
บุษดี   พนมภู
พนอ   หลิมไทยงาม
พิกุล   จันทวิชญสุทธิ์
พินิต   ทองสุข
พิมนต์   ชุปวา
ไพรัชช์    แสงพวง
ภันทิลา   ศรีข�า
มนตรี   ฤทธิ์น้อย
มาโนช   ไม้ทอง
วิเชียร   อินจนา
วิซรุต   บัญฑะมาลีกุล
ศิวัตรา   สิงห์ทอง

สมชาย   สุทธิโกเศศ
สมศักดิ์    ศรีก�าเหนิด
สลักจิตร   ผิวพรรณ์
สุกฤตา   พรมภู่น้อย
สุทธีวรรณ   ถิตย์ผาด
สุประวัติ   ศริลักษณ์
สุภพงษ์   เทียนสี
เสาวพร   ชื่นประภานุสรณ์
อโนทัย   จินดารัตน์
อัมพร   สรหงษ์
อาทิตย์   ชินวงศ์
อาวุธ   มะณีแสง

บิสิเนสไทย

พิไลพร   นาคเส็ง

ประชาคม

ศักดิ์ดา   นพเกตุ

ประชาคม  (จ.อุดร)

ธวัชชัย   ขันทะชา
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
พัฒนพันธุ์    วงษ์พันธุ์

พัสสรวง   นรเทพไพศาล
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 
สุรียพัชร์   แก้วไพรสี
สุวรรณรักษ์    สุขมะ    
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
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โพสต์ทูเดย์

จารุพันธ์   จิระรัชนิรมย์
ฉัตรชัย   ธนจินดาเลิศ
ชัยฤทธิ์   ยนเปี่ยม
ชีวรัตน์   กิจนภาธนพงศ์
ณ กาฬ   เลาหะวิไล
ธนวัฒน์   เพ็ชรล่อเหลียน
ธเนศน์  นุ่นมัน
ธรรมสถิตย์   ผลแก้ว
บากบั่น   บุญเลิศ
เบ็ญจวรรณ   รัตนวิจิตร
พิเชษฐ์   ชูรักษ์
รัชนีย์   ศรีวัฒนชัย
วงศ์สุภัทร์   คงสวัสดิ์
วราภรณ์  เทียนเงิน
วารุณี   อินวันนา
วิมลพรรณ    ปีตธวัชชัย
วิษณุ   นุ่นทอง
สมาน   สุดโต
สุชาติ   มั่นรักคง
เสาวรส    รณเกียรติ

ภาคใต้ โฟกัส

ภูวสิษฎ์   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
เจตนา   จนิษฐ
เจษฎา   เหมือนวงศ์
ฉลาด    จันทร์เดช
ชาญวิทย์   ทานกระโทก
ชาลินี   แก้วคงคา
ชุติมา   นุ่นมัน
โชคชัย   บุญยะกลัมพะ
ฐิรนันท์   การะเกษ
ทรงพร   ศรีสุวรรณ
ทวีพร   พิชัย
ธนสิทธิ์    เหล่าประเสริฐ
ธีรเดช   เอี่ยมส�าราญ
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
เรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์
เลอสรรค์   ศรีกนก
วชิระ   ผุดผ่อง
วัชรินทร์   อิ่มอารมย์
วันชัย   เพ็ชรเสนา
วันดี   รุจินาถ
วารุณี   สิทธิรังสรรค์
วาสนา   พันธ์ครู 
วิจิตร   พหลสิทธิ์   
วิชัย   เสาร์หิรัญเมธี
วิบูลย์   อัศวชานนท์
วิมล   ทัศนบริบูรณ์
ศรีสุดา   จันทรสีมา
ศิราเมษฐ์   แกล้ววิกย์กรรม
ศุภรดา   ญาณพระรักษา
สกุณา   ประยูรศุข

สมพงษ์   แหวนจะโป๊ะ
สมศักดิ์   นิ่มอนงค์
สมสกุล   ไซรลบ
สมหมาย   ปาริจฉัตต์
สฤษดิ์   ดวงโสภา
สหทัศน์   นิลวัลย์
ส�าเริง   บุญมี
สุชาดา   รุจิโชค
สุชาติ    ศรีสุวรรณ
สุทธิชัย   เตียวยืนยง
สุมิตรา   จันทร์เงา
สุเมธ    จันทะวงศ์
สุรพล   สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
สุวพงศ์   จั่นฝังเพ็ชร
เสกสรรค์   กิตติทวีสิน
เสถียร   จันทิมาธร
อนงค์   จ�ารัสบุญสม
อภิชาติ   จันทร์บรรจบ
อภิญญา   ภู่กิ่ง
โอภาส   เพ็งเจริญ

มวยสยามรายวัน   

สุขะวุฒิ   วรธรรม

โลกวันนี้ รายวัน

ถนอมศรี   จันทร์ทอง
นิด   ศุภรัตน์
พจนา   จักรกาย
สมศักดิ์   ไม้พรต
สุนทร   กุลวัฒนวรพงษ์
อรวรรณ   จารุวัฒนะถาวร
จรัลนัดดา   จรูญโรจน์  ม.ล.
อิศรานนท์   สิทธาพิสุทธิ์กุล

ศรีราชา 

สมพล   ยศฐาศักดิ์
สมชาย   เพ็ชรรัตน์
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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
กาญจน์วดี   โชควิทยานุกูล
กิตติพงษ์   ตรีเมฆ
จินตนา   จันทร์ไพบูลย์
จิราพร   เพิ่มลาภ
เจริญชัย   อุดมพาณิชวงศ์
ชนิดา   สระแก้ว
ชูชัย   สระแก้ว
ณัฐพล   ศรีภิรมย์
ณัษฐพร   อินทร์คง
ทวีศักดิ์   ชิตทัพ

นภาพร   ด�าเนินสกุลชัย
นารีนาฎ   ภัยวิมุติ
บังอร   ราชสิงโห
ปรีชา   ภูริวัฒนากิจ
ปรีชา   หยั่งทะเล
ปาริชาติ   เฉลิมศรี
พลศักดิ์   สุพร
พสุพล   ชัยมงคลทรัพย์
พุทธชาติ   แซ่เฮ้ง
มนตรี    ไม้จีน
มาโนช   สาระศาลิน
รังสรรค์   สว่างศรี
เลิศวุฒิ   อุปนันท์
วาทินี  ห้วยแสน
วารินทร์   พรหมคุณ
วิชัย   สอนเรือง
ศุภลักษณ์   หัตถพนม
สมบัติ   บ�ารุงวงศ์
สวิชย์   บ�ารุงสุข
สิริภูมิ   ชูวงศ์ตระกูล
สุพรรณี   ท�าจะดี
สุมนชยา   จึงเจริญศิลป์
สุริยา   ปะตะทะโย
อัญชุลี   จันทร์งาม
อุทุมพร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สยามเศรษฐกิจ

ประวิทย์   พูลขุมทรัพย์   
วรพล   เขตต์บรรพต

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

สำานักข่าวเนชั่น

กนก   รัตนวงศ์สกุล
กนกลักษณ์   ธนรักษ์กิตติโชติ
กฤษณะ   ไชยรัตน์
ขวัญเรือน   ถาวรทวีวงษ์
คณาธิศ   ศรีหิรัญเดช
จันทร์จิรา   พงษ์ราย
จีรพงษ์   ประเสริฐพลกรัง
ชนิกานต์   พุ่มหิรัญ
ชวลิต   เผ่าผม
ชัยวุฒิ   มั่นสิงห์
ชาย   ซีโฮ่
ชาลี   วาระดี
ชุลีพร   อร่ามเนตร
ฐานิส   สุดโต
ด�ารงศ์พันธ์   ใจห้าว
ทนงศักดิ์   หมื่นหนู
เทพกิจ   ฉัตรสุริยาวงศ์
ธนัชพงศ์   คงสาย
นงค์นาถ   ห่านวิไล
นิธินันท์   ยอแสงรัตน์
นิธิศ   นาเจริญ
นิภาวรรณ   แก้วรากมุกข์ 
บัณฑิต   จันทศรีค�า
บุญมี   หยุบแก้ว
ประพันธ์   จินดาเลิศอุดมดี
ปัญญา   พันธ์เผือก
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ปิยะนุช   ท�านุเกษตรไชย
ผดุงศักดิ์   เหล่ากิจไพศาล
พงษ์ศักดิ์   สีสด
พรรณี   อมรวิพุธพนิช
พัฐอร   พิจารณ์โสภณ
พันธรัตน์   รัตนพันธ์
พิมพ์นารา   ประดับวิทย์
ภักดี   สุขเพิ่ม
มะลิวัณย์   ยงยุทธ
มานพ   จันทรอัครภัทร
ยุทธนา   กระบวนแสง
ยุวดี   วัชรางกูร
รัตนาวดี   บุญเชย
เรวดี  ตั้งสกุล
ลักขณา   สุริยงค์
วรพันธุ์   สุขแก้ว
วราภรณ์   กันยาเฮง
วัฒนา   ค�้าชู
วิชิต   ใจตรง
วีระศักดิ์   พงศ์อักษร
ศุภลักษณ์   สุวัณณารุน

สิรินาฎ   ศิริสุนทร
สุทธิรักษ์   อุฒมนตรี
สุนันทา   อินทรดนตรี
เสกชัย    ศิริบุญ
เสด็จ  บุนนาค
เสถียร   วิริยะพรรณพงศา
หทัยรัตน์   ดีประเสริฐ
อดิศักดิ์   ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
อนุธร    ลอยแก้ว
โอภาส   บุญล้อม

เส้นทางเศรษฐกิจ

จินดา   เมฆวัฒนาเลิศ

เสียงใต้  (จ.ภูเก็ต)

ชนา   อินทรักษ์
สมเดช    ยืนบุญ

อีคอนนิวส์

กรชนก   รักษาเสรี
เกรียงไกร   โลหะจรูญ
นุชจนาถ   เล็กอยู่
บรรญาณี   สุวรรณผ่อง
บรรยงค์   สุวรรณผ่อง
สุทธิชัย   โฆษิตวรรณรัตน์

เอกภาพโพสต์ 

กนก  ศิริกาญจน์
นพดล   สันติภาพจันทรา

อปท.นิวส์   (ราย 15 วัน)

ธนพล    ปิยสิรานนท์

ลานนาโพสต์

จักร์กฤษ    เพิ่มพูล
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ทีวี IPM TV

ธนจักร   กมล

สถานีโทรทัศน์  PP TV

วิศิษฎ์   ชวนพิพัฒน์พงศ์
เสถียร   วิริยะพรรณพงศา

โพสต์ ทีวี

มณีรัตน์   มีนา

เมโทร ทีวี

ผดุงสิน   ศรีไชโย
ปกรณ์   รัตนทรัพย์ศิริ
ฐิติมา   บุญถนอม
อัฎฐวรรณ   ลวณางกูร

สถานีโทรทัศน์  ช่อง 3

สมกฤช   เปรมสุขสวัสดิ์
กฤช   กลิ่นสมิทธ์
คมน์   เครือวัลย์
ค�ารณ   หว่างหวังศรี
ฐิติพงษ์    กุลหิรัญโชติ
ธานี   พงษ์โกศล
พิษณุ   นิลกลัด
วรวุฒิ    เดือนขาว
วิศาล   ดิลกวนิช
โสภณ   จันทร์กลม
นเรศ   เหล่าพรรณราย

วิสามัญ วิทยุ-โทรทัศน์-เว็บไซต์

สถานีโทรทัศน์  ช่อง 7

คทาธร    อัศวจิรัฐติกรณ์
จิรยุทธ   ปรีชัย
ยุทธนา   วรุณปิติกุล
วีรศักดิ์    นิลกลัด
สมเกียรติ   หงษ์แก้ว

สถานีโทรทัศน์  ช่อง 9

อนุสรณ์   ศิริชาติ

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 (ขา่วเท่ียง)

ศึกษา   วงศ์จินดา
ปริญญา   แก้วตัน

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

ก่อเขต   จันทเลิศลักษณ์
เย็นจิตร์   สถิรมงคลสุข
เสริมสุข   กษิติประดิษฐ์
อัจฉราวดี   บัวคลี่

สถานีโทรทัศน์  TNN ช่อง 24

ประนอม   บุญล�้า
มั่นจิตร   ดีลาศ

วิทยุ-ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

บุษบง  บุษปวณิช
รฌญา   วงษ์ประยูร

วิทยุ - 99.5 เอฟเอ็ม

สายพิน   ผาสุพงษ์

วิทยุ-สำานักข่าวไอเอ็นเอ็น

สุพัฒนา   บุญธรรม
จักรกฤษณ์  ทรัพย์พึ่ง
วันชัย    ปิณฑะบุตร

วิทยุ - สำานักข่าว จีจีนิวส์

ดนัย   เอกมหาสวัสดิ์
กมลวรรณ  มีปิ่น
ดาวรุ่ง   เขียวสลับ
บุญมา    ศรีมหาด
พรทิพย์   พลสิทธิ์
สมฤดี    ปะนันโต

วิทยุ- กรมประชาสัมพันธ์

คณาภพ   ทองมั่ง
ชนิดา   ศรีปัญญา
ปรียากร   โพธิ์ทอง
ฐิติมา   ศิรินุพงศ์

วิทยุ-อสมท 

วิสุทธิ์   คมวัชรพงศ์
สังกมา   สารวัตร
สุวิทย์  สุทธิประภา
พจน์   สุขเมือง
จันทร์แรม   สัมพันธ์วิวัฒน์
เสาวณีย์   วงศ์มีชัย
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สำานักข่าว  TCIJ

ชุลีพร   บุตรโคตร

สำานักข่าว AS NEWS

อัชณา   จิณณวาโส

สำานักข่าว ทีนิวส์

สุธา   ทางดี

สำานักข่าวไทยพับลิก้า

กมล   ชวาลวิทย์
บุญลาภ  ภูสุวรรณ

สำานักข่าวไทยวิทัศน์

สมเกียรติ    อ่อนวิมล

สำานักข่าวอิศรา

ประสงค์    เลิศรัตนวิสุทธิ์
มนตรี   จุ้ยม่วงศรี
เสนาะ   สุขเจริญ

สนข. Asia Calling ( จ.เชียงใหม่)

กรรณิการ์    เพชรแก้ว

สนข. นิวส์คอนเน็ก  จำากัด

พริษฐ์   เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
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วิสามัญ สม�ชิก

  ก

กชกร  นุชนารถ
กนก  เดชวุฒิกุล
กนกพร   ผันอ�านวย
กมล   จันทรศร
กมลทิพย์   สอาดนัก
กมลมาศ   จิตต์ขันติวงศ์
กมลรัตน   ศรีหารักษา
กรรณกา   สงฆ์เจริญ
กรรณิภา   ผ่องมาลัย
กรองกาญจน์    บ�ารุงสุข
กรองแก้ว   บูรณะกิจ
กริชภิญญา  ปัจฉมินนัท์ (จ.ส.ต.หญงิ)
กฤติยา  วงศ์เทววิมาน
กฤษณ์   ลีมัคเดช
กวางไหว่   แซ่จัง
กวิน   กิตติบุญญา
กวี  เคหะสุขเจริญ
กวี   จงกิจถาวร
กัญญารัตน์   กมลยะบุตร
กันทิมา   เกษมอ�าไพรินทร์
กันยา   สุขพานิช
กาญจนา   มณฑา
กาญจนา   โมสิกะ
กาญจนา   ลาภเดโช
กาญจนา   หงษ์ทอง
ก�าพล   พิริยะเลิศ
กิ่งกาญจน์   ตรียงค์
กิ่งฉัตร   รัตนเวคินรัตน์
กิจจา   ตัณฑ์บุญมี
กิจจา   ปูรณัน
กิตติ   พรพิทักษ์สิทธิ์
กิตติบูรณ์   เคหสุขเจริญ
กิตติพงษ์   มณีฤทธิ์
กิตติศักดิ์   บุษราคัม
กุลชาดา   ชัยพิพัฒน์
กุลชีพ   วรพงษ์

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

  ข

ขจร   พราวศรี
ขวัญชนก  อดทน
ขาบ   โศกหาย

  ค

คงศักดิ์    คงด้วง
คชส์   ศิรมนตรี
คณาบุญ   รัตนตานนท์
คณิต   บุษบง
คณิต   โพธิ์เพิ่มเหม
คมศักดิ์    อินตะโชติ
คมสัน  นันทจักร์

ค�ารณ  ขันธชวนะ
คีตฌาณ์   ลอยเลิศ
คีนาน  ซุย
เคลิ้น   บุญมะโน
เคียมเน่   แซ่ฉี่
โครพ   เหลืองโสภณ

  จ

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

  ฉ

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

  ช

ชฏาพร   รักษาศิริกุล
ชนะ   สุพรรณโมกข์
ชนิญญา   สันสมภาค
ชมพูนุช   คงมนต์
ชไมพร   คงเพชร
ชยานนท์   ปราณีต
ชรัส   ศรจิตติ
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
ณรงค์    ศรศาสตร์
ณรงค์    สุขส�าราญ
ณรงค์   โบษกรนัฏ
ณฤชนก   ภักดีภิรมรักษ์
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
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ด�ารงศักดิ์    สหศักดิ์มนตรี
ดิลก    ศิริฤกษ์
ดิลก   บุญยะประภา
ดิสทัต   โรจนาลักษณ์
เดชา   จุลละโพธิ์
เดชา   ปาการะนันท์

  ต

ตรีสุคนธ์   วรรณพักตร์
ตวงศักดิ์    ชื่นสินธุวล
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   พัฒนกิจ
ทวี   สุวรรณพัฒน์
ทวีชัย   เจาวัฒนา
ทวีป    คล�้าประเสริฐ
ทวีพร   จ�านงนุสรณ์
ทวีวัฒนา   ทุนคุ้มทอง   
ทวีศักดิ์    บุตรตัน
ทวีศักดิ์    อ่อนละมุน
ทศพร   โกศัยดิลก
ทองดี   วงษ์เสงี่ยม
ทองนากศิริวิ   เหล่าวงษ์โคตร
ทัศชยันต์   วาหะรักษ์

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
นงนภัส   ไม้พานิชย์
นนท์    พลางวัน
นพคุณ    นาฏกระสูตร
นพดล   พูนเสริม
นพดล   ล�าดับพงศ์
นพพร   วงศ์อนันต์
นพพร   หอเนตรวิจิตร
นพพร  บุญญฤทธิ์
นภัทร   สมบัติ
นภัสนันท์   ชูทอง
นภา   ชั้นอินทร์งาม
นภา   ทับทรวง 
นภา   ศรประสิทธิ์
นภาภรณ์   พิพัฒน์
นริศรา   ยิฐธรรม
นฤพนธ์   เพชรดี
นฤมล   คนึงสุขเกษม
นฤมล  อภินิเวศน์
นลิน   สุภานุสร
นวนิตย์   ประถมบูรณ์
นวรัตน์  เพ็ญพิมล
นวลน้อย   ธรรมเสถียร
นัฐฤดี   ตันติโกวิทย์
นันทนา   มณีน้อย
นันทิช    สอาดสอน
นาตยา   บุญเลิศสิทธิเดช
นิกรณ์   สอนถา
นิคม   เรืองเดช
นิคม   อัชฌาเจริญสถิตย์
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
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นิรันดร์   ชูสุทน
นิราศ   มูลราศรี
นิลวรรณ   พรหมบุตร
นิลุบล   พรพิทักษ์พันธุ์
นุสรา   เงินเจริญ
นุสรา   ไทยธวัช
นุสรา   พินิจพงศ์
เนตรชนก   เขียวอ่อน
เนตรทราย   เกิดแดง
เนตรนภา   ชัยวงค์
เนิน   ฉายาบุตร
โนรี   กลิ่นดอกแก้ว

  บ

บรรชร   โตจับ
บรรณสาร   จันทรสมศักดิ์
บรรเทิง   มีแต้ม
บรรยง    อินทนา
บรรลุชัย   ศรีสองเมือง
บรรหาร   อนุภัทร์
บริสุทธิ์    จิณวุฒิ
บริสุทธิ์   กาสินพิลา
บริสุทธิบุณย์   ทัศนียะเวช
บัญญัติ   ทัศนียะเวช
บัณฑิต   รัชวัฒนะธานินทร์
บัณฑิต  โชติสุวรรณ
บัว   สุขเสมอ
บัวพันธุ์   จาตุรงคกุล
บ�ารุง    จินากุล
บุญกลม    ดงบังสถาน
บุญชัย   อัศวอรุโณทัย
บุญญฤทธิ์    สาระชีวิล
บุญนาค   แสงเจือ
บุญพร้อม   นิงสานนท์
บุญมี    อ่อนน้อม
บุญยัง    คงรอด
บุญรัตน์    อภิชาติไตรสรณ์
บุญรุ่ง   พวงทอง
บุญลือ   มีพร้อม
บุญเลิศ   คชายุทธเดช
บุญส่ง   พฤกษาพันธ์รัตน์

บุตรดา   ศรีเลิศชัย
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    เรืองดิษฐ์
ประดิษฐ์    วิโรจน์สกุล
ประทวน   ยุวชาติ
ประทุม   โลหิตคุปต์ 
ประพฤติ   สอนสมบูรณ์
ประพันธ์    บุญยเกียรติ
ประไพ   ชีรนรวนิชย์
ประไพ   วัฒนาพานิช
ประไพพรรณ   รัฐอมฤต
ประภา   แสนประเสริฐ
ประภาศรี   รัตตะคุปต์
ประภาส   ขุนสงคราม
ประภาส   ทรัพย์พานิช
ประยูร    ตระการศรีสุนันท์
ประวิทย์   ผลวัฒนะ

ประสงค์    สวัสดิชัย
ประสงค์   ชัยสารัตน์
ประสม   วิริยะศิริ
ประสมศักดิ์    ทวีชาต
ประสันต์  โพธิ์ทอง
ประเสริฐ   วารีเวช
ปรัชญา   ผ่องใส
ปรัชญา   พันธุ์มณี
ปราโมทย์   บรรณวิทยกิจ
ปริญ   ปฏิมานันท์
ปริญญ์   คุณวัฒน์
ปริวัตร   พลาพร
ปรีชา   ฉันทากร
ปรีชา   โพธิ์เล็ก
ปรีชา   เย็นเปี่ยม
ปรีชา   ลิ่มไชยฤกษ์
ปรีชา   สามัคคีธรรม
ปรีดารัชช์   พุ่มประดับ
ปรียะชาติ   เหตระกูล
ปรียานันท์   อึ้งประเสริฐ   
ปรียานาถ   พนายางกูร
ปลอบ   ไทยสยาม
ปองพล   สารสมัคร
ปัญจภัทร   อังคสุวรรณ
ปัญญา   นุชทอง
ปัญญา   ยิ้มละมัย
ปัญญา   สมสุวรรณ
ปัญญา   หล่อสิริวุฒิ
ปัณรษี    ไทยวัชรมาศ
ปัทมา   เปล่งวิทยา
ปัทมา   ลี้วิเศษ
ปานทรัพย์   ยมนาค
ปาริชาติ   อินทร์ประดับ
ปิติ   จงแจ่ม
ปิยภรณ์   วงศ์เรือง
ปิยรัตน์   เศรษฐศิริไพบูลย์
ปิยวรรณ   มีพวกมาก
ปิยะ  ปัทมาภิรัตน์
ปิยะฉัตร   หอระตะ
ปิยะชาติ   มงคลไชยสิทธิ์
ปิยะนันท์   บัวสาคร
ปีเตอร์   โอลาพฟลิน
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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
พลสัณฑ์   ศรีหาผล
พอพันธุ์   สนเจริญ
พัชรา    อร่ามศรี
พัชรี   นับทอง
พัฐลักษณ์   หันประดิษฐ 
พัฒนา   เพียรไม่คลาย
พัทธนันท์   ศรแก้ว 
พันธ์ระวี   พันธ์โยธิน
พันธ์ศักดิ์   ไม้เขียว
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
ไพฑูรย์   ศรีโฮง
ไพบูลย์   สุขสุเมฆ
ไพรัช   โสระพันธ์
ไพโรจน์   รัตนกุล
ไพโรจน์   วรรณสวาท
ไพศาล   ศรีจรัสจรรยา

  ฟ

ฟาริดา   เหล่าพัชรกุล

  ภ

ภรณี   พิทักษ์วงศ์
ภักดี   วีระรัตน์
ภัททิรา   แย้มเผื่อน
ภัทระ   ค�าพิทักษ์
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   แฟงเอม
มนตรี   ร่มรุกข์
มนตรี   รัตนะ
มนตรี   วีระประวัติ
มนตรี   ศรีนวล
มนตรี   แสนสุข
มนต์ฤทัย    นรคง
มนัส    อุดร
มนัสนันท์   วิภวาอนันต์
มนู   คณานุรักษ์
มนูญ   อุทะกะวารี
มยุรี   พ.ผลพิบูลย์ 
มลฤดี   จันทร์สุทธิพันธุ์
มัณฑา   วิชยกุล
มัธนา   เมนแก
มัธยัสด์   อิมมา
มานพ   ทิพย์โอสถ 
มานะ   แพร่พันธุ์
มานะ   โอภาส
มานิตย์    ภูริวัฒนกิจ
มาโนช   ประภาสานนท์
มาลินี   เรืองวัฒนกุล
มาลีรัตน์  ทรัพย์คต
มุกดาวรรณ   ศักดิ์บุญ
เมฆ   น้อยพิทักษ์
เม้ง   แซ่ตั้ง
เม่งกวง   แซ่ลิ้ม
ไมเคิล   คอร์แมน
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  ย

ยงยุทธ   ขวัญมงคล
ยงยุทธ   วิชาญนุวัฒน์
ยรรยง    ค�าวัชรพิทักษ์
ยศไกร   รัตนบรรเทิง
ยิ่งศักดิ์   ตรงต่อศักดิ์
ยินดี   เลิศเจริญโชค
ยุทธกร   ศรีทอง
ยุทธพล   กีรตชีวิน
ยุทธิยง   ลิ้มเลิศวาที
ยุนิ้น   แซ่ลี้
ยุพา   สุภากุล
ยุ่ย   แซ่เจี๋ย
ยุวดี    ธัญญสิริ
ยุวดี   เตชะไพทูรย์สุข
เยาวเรศ   ฟูธรรม
เยื้อน   พิริยบรรเจิด
โยธิน   โยธินสัมพันธ์

  ร

รพีพันธุ์   จันทสี
รมณ   รวยแสน
รวีนาถ   โรจวิภาค
รวีวรรณ   เสมอตระกูล
ระจิตต์   สุทธิโชติ
ระมัย   คงสี
รังษี   จีนะธงประดิษฐ์
รังษี   เราเจริญ
รัชดา   ธราภาค
รัชตะ   พรหมภูเบศ
รัชนี   เชิดโฉม
รัฐกร    อัศดรธีรยุทธ
รัฐกาล   เมฆลอย
รัฐศักดิ์  พลสิงห์
รัฐสยาม   ศีลคุณ
รัตติญา   ตัณฑ์เจริญรัตน์
รัตติยา   อังกุลานนท์
รัมภา   เผ่าสุริยะ
รัมภา   รัตนภานพ
ราณี   เลิศเลื่อมใส

ราณี   สมานวิจิตร
รุ่งทิพย์   ทองอยู่
รุ่งมณี   เมฆโสภณ
รุ่งรดิศ   เชาวนปรีชา
รุ่งเรือง    ปรีชากุล
เรณู    เอี่ยมจิตรโสภา
เรวดี  พงศ์ไชยยง
เริงศักดิ์   ก�าธร
เรืองยศ   อัครวัชราง
โรม   บุนนาค
ฤทัยกาญจน์    อินทร์แพง
ฤาชัย   ชัยยุทธ
ละแมน   อาแม
ลัดดา   จตุรทรัพย์

  ล

ลัดดา  เรืองกิจวัฒนากร
ล�าไผ่   อินตะเทพ
เลอศักดิ์   จตุรพล

  ว

วงจันทร์   นาคธร
วณิช   พูนวังกาญจน์
วณิช   วณิชชกุล
วนาลี   จันทร์อร่าม
วรเชษฐ   พึ่งพิพัฒน์
วรณ   คล้ายพงษ์
วรนิธิ์    สมุทรวนิช
วรพจน์  เที่ยงตรง
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   กลั่นประเสริฐ
วาสนา   เดชวาร
วิจิตรา   บุณยพรหม
วิจิตรา   เพ็งพันธ์ฉ�่า
วิชชุลดา   บัวชัย
วิชยุติ์   วิไลวรางกูร
วิชัย   เจริญศรี
วิชัย   วิเชียรธร 
วิชัย  สุวรรณกิตติพล
วิชิต   สุขพัฒน์
วิเชษฐ์   พิชัยรัตน์
วิญญู   พูลชนะ
วิทยา   นาคธร
วิทยา   สกลเจริญเวช
วิทิต   สุนทรสุข
วิภา   สุนันท์สถาพร
วิภาวี   เตชะวงศ์ธรรม 
วิภาส   จงวัฒนาสถิตย์
วิมลพร   แซ่ลิ้ม
วิมลรัตน์   เชื้อเพ็ง
วิรัช   วิริยะกุล
วิรัช   ศรีสิริเสถียร
วิรัญญา   จันพรม
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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   ประทีปชัยกูร
วีระ   มูลสุข
วีระ   โอสถานนท์
วีระเดช   ปัญจากุล
วีระพันธ์   วุฒิบุญญะ
วีระศักดิ์   จันทร์นวล
แววดาว   ภุชงค์กุล
ไวหลิน   แซ่หลิน

  ศ

ศตชัย   เพ็ญบุญมี
ศรันยา  วัดแก้ว
ศรีชัย  เรืองไรรัตนกุล
ศศิชา   อิสระศรีโรจน์
ศศิธร   ค�าภูผา
ศศิเพ็ญ  ไตรโสภณ
ศศิมา   นโรปการณ์
ศักดา   เจ็กจั่น
ศักดิ์ชัย  ศรีสอน
ศันสนีย์   นาครังสรรค์
ศิรัณพร   มูลอุทก
ศิริพร   ปิ่นสุวรรณบุตร
ศิริพร   วาสะศิริ
ศิริเพ็ญ  เพ็งชุม
ศิริวรรณ   ศรีเอี่ยมจันทร์
ศิริศักดิ์   รัตนชูโชติ
ศิลปชัย   ศรีไพรวัลย์

ศิวดล   ชวลิตปรีชา
ศุภรัตน์   บูรณะอาตมะ
ศุภรา   จันทร์ชิดฟ้า
ศุภลักษณ์   ทีปประเสน
ศุภางค์   โพวาทอง
เศียร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  ส

สงบ   จันทโชติ
สง่า   ศิวะศรี
สดศรี   เผ่าอินทร์จันทร์
สนชัย   นกพลับ
สนิท   หงษ์เจริญ
สมเกียรติ    จ�าจด
สมเกียรติ   จันทรสีมา
สมเกียรติ   พัฒนทรัพย์    
สมแข   ปัญจวงศ์
สมชัย    อักษรารักษ์
สมชัย   ธรฤทธิ์       
สมชัย   ศรีวัฒนชัย
สมชัย   ส�ารวลหันต์
สมชาย   มีเสน
สมชาย   สิงห์กล่อม
สมชาย   สุรวัชโยธิน
สมชาย   แสวงการ
สมเดช  เนียมหลาง
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
สรญา   จิตพงศ์สถาพร
สรพงษ์   กระบวนรัตน์
สร้อยนภา   สงฆ์โนนเหล็ก
สโรชา   เกสโร
สวัสดิ์   ปัญญาพวก
สวาท   เธียรทรัพย์
สวาท   เย็นสุนทร
สหัสชัย  โสรัตน์
สอนของพ่อ   สถิตในดวงใจ
สังคม  เพชรศรีกอง
สังวรณ์   พราหมพันธ์
สัจจา   จอมบุญ
สันชาย   จันทราวัฒนากุล
สันติ   แกล้วเกษตรกรณ์
สันติ   จริยสมบัติ
สันติ   เศวตวิมล
สันธาร   สันติวิมลนาถ
สัมฤทธิ์    หวังแซงกลาง
สัมฤทธิ์   วิริยะกุล
สากล   เจรจา
สาคร   ข�านวลทอง
สาธิต   ยุวนันท์การุณ
สามารถ   พ่วงพงษ์
สายสวาท   ค�าพะอุ
สายัณห์   พรนันทรัตน์
ส�าเนย   ฟูสินไพบูลย์    
ส�าเนียง   สุจริต
ส�าเภา  ชิดเชื้อ
ส�ารวย   ธรรมโน
ส�าราญ   เทศสวัสดิ์
ส�าราญ   รอดเพชร
ส�าเริง   ค�าพะอุ
ส�าเริง   วิจิตรเลขะการ
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สิทธิเจตน์   ธีรพงศ์
สิทธิเดช   จันทรศิริ
สิน   มรกตเดโช
สิริกุล   บุณนาค
สิริทิพย์   ขันสุวรรณ
สิรีรัตน์  วารีร�าพึงเพลิน
สีนวล   รอดเงิน
สุกรานต์   โรจน์ไพรวงศ์
สุกรี   สุขเปล่ง
สุขนิตย์  วรรณรัตน์
สุขสันต์   สมพงษ์
สุคนธ์ทิพย์   จันสน
สุคร   วิทยากุล
สุจิตรา   โกวิทวนิชกานนท์
สุจิตรา   ขวัญวงกระจ่าง
สุจินตนา  เหมตะศิลป
สุจิระ   เสร็จกิจ  
สุชลี   พงษ์ประเสริฐ
สุชาดา   วงศ์สารสิน
สุชาดา   ศรีเสริมโภค
สุชาติ   กุลบุษราคัม
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   เขือรัมภ์
สุนทร   ชวาศิลป์
สุนทร   ตั้งเขาทอง
สุนทร   สมัรรถชัยศรี
สุนทรีย์  มูฮ�าหมัด
สุนันท์    ศรีจันทรา
สุนิต์   ทีวะเวช
สุบิน   น�้าจันทร์
สุประดิษฐ์    กัณฑ์วานิช
สุพจน์   จงจิตร์
สุพจน์   พันธ์ภูมิ
สุพจน์  อึ่งทอง
สุพร   ปุญญบาล
สุพร   พรศรีสุข
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
สุภาวดี   อินทะวงษ์
สุภิญญา   นาคมงคล
สุมิตรา   หาญปัญญาพิชิต
สุรชัย   นาเจริญ        
สุรชัย   พงเพ็ง
สุรชัย   เฟื่องฟู
สุรชัย   วิเศษโสภา
สุรชา   บุญเปี่ยม
สุรณีย์    แสงเพ็ญ
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
เสริมศักดิ์  ทองศรีสุข
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
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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
อณุรัจจ์   มณีพันธุ์
อดิศร   เศวตศิลป์
อดิศร   อิสี
อดิศักดิ์   ขวัญเนตร
อดุลย์   จันทรังษี 
อนันต์   กฤตยาเตียรณ
อนันต์   สุขสมศรี
อนันต์  มาติวงศ์
อนุกูล   วงษ์บัวทอง
อนุรักษ์   เพ็ญสวัสดิ์
อนุรัต   อ้นสงค์
อโนชา   ปัทมดิลก
อภัสสร   ฤทธิ์แรงกล้า
อภิชาต   ศักดิเศรษฐ์
อภิชาติ   บัวทอง
อภิญญา   เปาอินทร์
อภินันท์   ศิรวานิชย์
อภิรดี   ตรีรัตน์เกื้อกูล
อภิรัตน์   ม่วงศิริกุล
อภิวัจ   สุปรีชาวุฒิพงศ์
อภิวัฒน์   ค�าสิงห์
อมร   วิบูลย์ศิริวงศ์
อมรรัตน์   เรืองสกุล
อมรรัตน์   สีม่วง
อมรรัตน์   หมุดทอง

อมรา   แสงประทุม
อรณัญฐ  ปรีฒ์วรรณ
อรทัย   ทรงพันธุ์
อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์
อรรครินท์   ห้องดอกไม้
อรวรรณ   ชโนวิทย์
อรวรรณ   มีเงิน
อรศิริ   ประวัติยากูร
อรัญญา   เครือวิละ
อรัญญา   ศรีจันทร์นิตย์
อร่าม   ทรงสวยรูป
อรุณ   บริรักษ์
อรุณศักดิ์  สอนศีลพงศ์
อรุณี  เอี่ยมสิริโชค
อลงกรณ์   ปริวุฒิพงศ์
อลงกรณ์   พลบุตร
อัครภรณ์   ศิรวาณิชย์
อังคณา    พุ่มพวง
อังคณา   วัฒนมงคลศิลป์
อังสนา   เทศขยัน
อัจฉรา   มาภา
อัจฉราวรรณ   สุวรรณสมบัติ
อัจฉริยา   นุชเกษม
อัจฉรีย์    กระจ่างรมย์
อัจฉิมาพร  หริ่มปราณี
อัญจิรา   อัศวานนท์
อัญชลี  เฉลียวชาติ
อัญชลี   สบายสุข
อัญชลี   อุชชิน
อัมพร   พิมพ์พิพัฒน์
อัมพร   สิทธิผา
อัมพวัน  บูรณพรชัย
อาจิณพร   วสุธาร
อาจิต   อุณหะนันท์
อาซอง   แซ่ลู
อาทิตย์   เคนมี
อาทิตย์  ลมูลปลั่ง
อานนท์   จันทรไพศรี
อาภาพัชร์   ลี้ลับ
อาภาลักษณ์   ปาติยเสวี
อายุษ   ประทีป ณ ถลาง
อาร์มรินทร์    หนูเอี่ยม

อาริยา  สินธุจริวัฒน์  บุนนาค
อารี   สมบูรณ์พงศ์
อารีย์    สีลา
อารีย์   ลับไพรี
อ�านวย   จันทะริส
อ�านวยศักดิ์   สว่างนก
อ�านาจ   ช่วงจันทร์
อ�านาจ   ดวงเนตร
อ�าพล   อยู่ถนอม
อิทธิกร    เถกิงมหาโชค
อุโฆษ   ขุนเดชสัมฤทธิ์
อุณาโลม   จันทร์รุ่งมณีกุล
อุดม   พัวพูนเจริญ
อุดมรัตน์   รอดอยู่
อุทิศ   สวัสดิ์วงศ์
อุ่นจิตต์   ธีระปถัมภ์
อุ่นใจ   แป้นคง
อุบลรัตน์   ไกรสัย
อุษณีย์   ว่องมงคลฤทธิ์
อุษณีย์   สาลิฟา
อุสาห์    เอกมหาชัย
เอกปวีร์    เลาสุขศรี
เอนก   เรืองเชื้อเหมือน
เอี้ยงเจียง   แซ่ลิ้ม
เอื้อมพร    สิงหกาญจน์
โอฬาร   จงกุลสถิตย์ชัย

  ฮ

ฮ้าใจ๋    แซ่หวั่น
เฮงหว่า    แซ่เหลียง
เฮียงเจียง   แซ่ลิ้ม
เฮี้ยวเจียว    แซ่เจียว
โฮม    พลังชีวิน
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องค์กรวิช�ชีพสื่อส�รมวลชน

ในอ�ค�รสม�คมนักข่�วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

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

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

Thai Journalists Association – TJA

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

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

The National Press Council of Thailand

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

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Confederation of Thai Journalists – CTJ

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

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

The News Broadcasting Council of Thailand – NBCT

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

Thai Broadcast Journalists Association – TBJA

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

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

Thai Society of Environmental Journalists – ThaiSEJ

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

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Press Club – ITPC

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

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

Isra Institute, Thai Press Development Foundation

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

สำานักข่าว สถาบันอิศรา 

Isra News Center, Isra Institute

www.isranews.org
email : isaranews.agency@gmail.com
โทรศัพท์  0-2241-3160
โทรสาร 0-2241-3161
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ทำ�เนียบที่อยู่องค์กรด้�นสื่อมวลชน

กระแสหุ้น

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

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

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

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

ข่าวสด 
40/9 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 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
โทรศัพท์ 0-2693-4555 โทรสาร 0-2693-4819
www.kaohoon.com

คมชัดลึก

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

เชียงใหม่นิวส์

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

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

ซิงเสียนเยอะเป้า

267 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2225-0070  โทรสาร 0-2225-4663

ฐานเศรษฐกิจ

89/169-170 ชั้น 7 อาคารจุฑามาศ 
ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2973-3888, 08-5488-5508-9  โทรสาร 0-2973-5254, 0-2973-5259
www.thannews.th.com

เดลินิวส์

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

เดอะเนชั่น

1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3333  โทรสาร 0-2338-3334, 0-2338-3958
www.nationgroup.com

ตงฮั้วยิดเป้า

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

ไทยนิวส์

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

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

ไทยรัฐ

1 ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2272-1030  โทรสาร 0-2272-1350-1
www.thairath.co.th

แนวหน้า

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

บางกอกโพสต์

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

บ้านเมือง

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

ประชาคมท้องถิ่น

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

ประชาชาติธุรกิจ

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

53/40 ถนนโพนพิสัย ซอย 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-6246, 0-4224-6642  โทรสาร 0-4232-6263

เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน

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

พิมพ์ไทย

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

โพสต์ทูเดย์

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

โฟกัสภาคใต้

22 ถนนเพชรเกษม ซอย 15 ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7446-4423-4  โทรสาร 0-7446-4422
www.focussongkhla.th.com

มติชน

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

โลกวันนี้

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

102/26 ซอยวัดจีน ถนนสุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3832-1975 โทรสาร 0-3832-7975

สยามกีฬารายวัน

459 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2694-3010  โทรสาร 0-2694-3040-1
www.siamsport.co.th

สยามรัฐ

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

สากล

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

สายกลาง

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

เส้นทางเศรษฐกิจ

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

เสียงใต้

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

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

เอเชียนิวส์ไทม์

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

วิทยุเนชั่น

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

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

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

สำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

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

สำานักข่าวไทย

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

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

ชีวิตต้องสู้

51/29 หมู่ 3 ซอยสยามสามัคคี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2973-3043-7  โทรสาร 0-2973-4304

เทเลคอมเจอร์นัล

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

โลกสีเขียว

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

สกุลไทย

58 ซอยนภาศพัท์ (แยกท่ี 5) สขุมุวิท 36 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-5861  โทรสาร 0-2258-9130
www.sakulthai.com

เนชั่นทีวี

1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2325-5555 ต่อ 2474, 0-2317-0420, 0-2317-0042 ต่อ 7201-7209
โทรสาร 0-2751-4086
www.nationchannel.com
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สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

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

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

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

สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์

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

องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.)

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0-2790-2000  โทรสาร 0-2790-2020
www.thaipbs.or.th

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท

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