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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดอาคารสมาคมฯ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 ซึ่งในโอกาสนี้

ได้พระราชทานพระราชดำารัสมีความตอนหนึ่งว่า

นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมท้ังเป็นปากเสียงแทน 

ผู้อื่น ทุกเรื่องทุกส่ิงท่ีท่านนำาลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็วและ 

กว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  

ด้วยความคิดพิจารณาท่ีรอบคอบ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำานึก 

ในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์

6
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ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท 
ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award

 
จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า High Security Printing Asia 2018 

ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รางวัลนี้มอบให้กับธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม 
ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ

BANK.indd   1 2/7/19   2:13 PM
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1. Promote and maintain freedom of expression and news reporting. 
2. Provide only accurate news information and arrange to correct those  
 found to be inaccurate. 
3. Be Polite and honest in discharging function, especially in obtaing documents, 
 photographs and other informent materials useful for news reports.
4. Respect the confidentiality of news sources.
5. Perform duties for the greatest benefit of the public and restrain from  
 seeking self-gain and from being an instrument of any group of people. 
6. Refrain from any act that may be damaging to the profession’s integrity  
 and image. 

1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณา  
 เผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่งข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและ  
 ซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหา 
 ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระทำาการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของ       
 เพื่อนร่วมวิชาชีพ

จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Code of Conduct for Members’ Thai Journalists Association
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สารบัญ

 15  จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 23  สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 25 บทบรรณาธิการ

 26 เนื้อหาหลัก

 127 รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจำาปี 2560

 135 หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ ในรอบปีของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล 

  และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม  

  ประจำาปี 2561

 136 ประกาศเกียรติคุณภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำาปี 2560

 137 ประกาศเกียรติคุณข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำาปี 2559

 138 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2561

 141 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมประจำาปี 2561

 195 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมประจำาปี 2561

 239 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำาปี 2561

 249 ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJA CYBER REPORTER 

  ประจำาปี 2561

 251 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย 

  และรางวัลรต้ิา ปาตยิะเสวี หนังสือพมิพ์ฝึกปฏบัิตดีิเด่น ข่าวฝึกปฏบัิต-ิข่าวออนไลน์ฝึกปฏบัิตดีิเด่น 

  ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น 

  ในสถาบันอุดมศึกษา ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2561

 255 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุลประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2561 

  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

 256 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำาปี 2561

  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

 257 รายชื่อกรรมการตัดสินรางวัลข่าว ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2561

 258 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจำาปี 2561

  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 260 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2515-ปัจจุบัน แยกประเภท
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สารบัญ

 299 ทำาเนียบนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, 

  สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 301 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำาปี 2561

 302 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพิมพ์แห่งประเทศไทยเรือ่ง แต่งตัง้ท่ีปรกึษาสมาคมฯ ประจำาปี 2561

 303 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำาปี 2561

 308 รายงานกิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2561

 316 ภาพกิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2561

 351 แถลงการณ์ ข่าว จดหมายเวียน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 359 รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 362 ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2561

 363 ข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 369 รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 391 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่อยู่ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 395 ทำาเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน (แยกประเภทสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์)
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 ศตวรรษที่ 21 โลกถูกขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ทุกอุตสาหกรรมต้อง 
ปรบัตวัอย่างรวดเรว็ อยู่ “นิง่เฉย” เท่ากับ 
“ตาย” ใน “วิกฤต” ย่อมม ี“โอกาส” เสมอ 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมส่ือ ซึ่งเป็น
ความท้าทายเดินเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) เต็มรูปแบบ 
บนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
และพฤตกิรรมการบรโิภคสือ่เปลีย่นแปลง
เร็วกว่าธรรมชาติของอุตสาหกรรมส่ือ  
ท่ีจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดิจิทัลในเชิงรุก 
อย่างเหมาะสมกับการพลิกโฉมทาง
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) 
แบบทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็น Big Data, 
Blockchain, Cloud, Internet of Things 
(IoT), AI (Artificial Intelligence), Smart 
Phone, Social Media, Virtual AR ฯลฯ 
 การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ี สะท้อนให้
เห็นว่าอุตสาหกรรมส่ือต้องเปล่ียนแปลง
เพื่อที่จะอยู่รอด ในแต่ละผู้ประกอบการ
สื่อมีความพยายามเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล 
(Digital Transformation) ในระดับ
กลยุทธ์แตกต่างกันตามความพร้อมและ
ข้อจำากัดระหว่างการหลอม "วัฒนธรรม
องค์กร" กับการสร้าง "วัฒนธรรมดิจิทัล" 
ให้ไปด้วยกัน นับตั้งแต่ความสำาคัญของ 
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ Big Data  
มุมมองต่อผู้บริโภคสื่อด้วยการส่งมอบ
คุณค ่าและประสบการณ ์ ท่ี ดี ในทุก
แพลตฟอร์ม การบริหารจัดการกับภาวะ
ความเป็นผู้นำา ศักยภาพการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีของบุคลากรข่าว ซึ่งเป็นการ
เปิดมุมมองใหม่ของผู้ประกอบการสื่อใน
ด้านธุรกิจ ลักษณะงาน และยึดผู้บริโภค
เป็นศูนย์กลาง

สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สื่อไม่มีวันตาย-หลักสูตรนิเทศศาสตร์ปรับตัว

 ระหว่างท่ีทดลอง เรียนรู ้ และ 
ปรับตัวกันไป บนสถานการณ์สื่อมวลชน
ในด้านสิทธิเสรีภาพ ด้านมาตรฐาน
คุณภาพวิชาชีพสื่อมวลชน และด้าน
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการสื่อ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สะท้อนให้เห็นภาพรวมปี 2561 ว่า เป็น
ปีแห่ง "ซึมแทรก ซึมทรุด" เพราะยังถูก
อำานาจรัฐซึมแทรกด้านสิทธิเสรีภาพใน
รปูแบบต่างๆ ภายใต้ประกาศคณะรกัษา
ความสงบแห ่งชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 
97/2557, 103/2557 แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ คสช.ฉบับท่ี 97/2557 คำาสั่ง
หัวหน้า คสช.ท่ี3/2558, 41/2559 ประกาศ
และคำาสัง่หัวหน้า คสช.ท้ัง 4 ฉบบั จำากัด
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนและส่ือมวลชน ขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ท่ี
รับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การพิมพ์ ตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเอาไว้ ขณะท่ีด้านเศรษฐกิจ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อก็ตก
อยู ่ในสภาพซึมทรุด ดึงเอามาตรฐาน
คุณภาพวิชาชีพสื่อมวลชนในภาพรวม
ซึมทรุดไปด้วย
 สมาคมนกัข่าวฯ พยายามเรยีกร้อง 
และเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประกาศและ
คำาสั่งหัวหน้า คสช.เป็นระยะ พร้อมจัด
โครงการต่างๆ พฒันาศกัยภาพของนักข่าว 
เพือ่ยกระดบัวิชาชพีสือ่มวลชนและร่วมมอื 
กับ เครื อข ่ าย วิชาการ นัก วิชาชีพ
สื่อมวลชน องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน 
จัดสัมมนายุทธศาสตร ์ เพื่ ออนาคต
วารสารศาสตร์ หัวข้อทางเลือกทางรอด
คนสื่อยุค 4.0 สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพ
ส่ือมวลชนและวิชาการด้านสื่อมวลชน 

เพื่อให ้ เ กิดการปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันระหว่างวิชาชีพและวิชาการ 
ขณะน้ี สถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชนต่างได้รบัผลกระทบจากแรงเหว่ียง
ของเทคโนโลยี ทำาให้สถาบันการศึกษา
และคณาจารย์ต้องปรับตัวให้สอดรับกับ
สภาพสงัคมและเทคโนโลยท่ีีเปลีย่นแปลง
ไป โดยเฉพาะการปรบัหลักสตูรการเรยีน
การสอนตอบสนองต่อตลาดแรงงาน  
เดนิออกจากรัว้มหาวิทยาลยัแล้วมงีานทำา  
ถึงวันนั้น “สื่อ” ย่อมไม่มีวันตาย มุมมอง 
มุมคิดของอาจารย์จากสถาบันต่างๆ ท่ี
เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์ท้ังรัฐและ
เอกชนเป็นอย่างไร พลกิอ่านได้ในหนังสอื
วันนักข่าวเล่มนี้
 บนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล และพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร 64 ปี ของสมาคม
นักข่าวฯ ยังมีโครงการใหม่ๆ พัฒนา
ศักยภาพของนักข ่าว และเดินหน้า 
ต่อสู ่ด ้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และสื่อมวลชนต่อไป ก็ต้องขอบคุณท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน สมาชิก และนักข่าว 
      
  ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

6
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1. นางสาวน.รินี  เรืองหนู     บรรณาธิการ

2. นายวรพล  กิตติรัตวรางกูล ผู้ช่วยบรรณาธิการ

3. นางหทัยรัตน์  ดีประเสริฐ      คณะทำางาน

4. นายปราเมศ   เหล็กเพ็ชร์     คณะทำางาน

5. นายชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม     คณะทำางาน

6. นายธนพล   บางยี่ขัน     คณะทำางาน

7. นายณัฐวุฒิ   กรัณยโสภณ     คณะทำางาน

8. นางสาวดารินทร์   หอวัฒนกุล คณะทำางาน

9. นางสาวพวงชมพู  ประเสริฐ     คณะทำางาน

10. นางสาวชุลีพร   อร่ามเนตร คณะทำางาน

11. นางสาวปาริชาติ   บุญเอก คณะทำางาน

12. นางสาวเทียมใจ   ทองเมือง คณะทำางาน

13. นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล คณะทำางาน

14. นางสาวขนิษฐา  สุโกมล คณะทำางาน

15. นายกนก   สิริกาญจน คณะทำางาน

กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว 2562
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บทบรรณาธิการ

 ท่ามกลางบรรยากาศที่ “อุตสาหกรรมสื่อ” มีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
(digital disruption) ที่ทำาให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน กรรมกรข่าวต้องปรับตัวเพิ่มความรวดเร็วฉับไว ทำางานแข่งกับเวลา แต่
ต้องผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม 
 อีกด้านหนึ่งที่สำาคัญต่อวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน นั่นคือ สถาบันการศึกษา ที่แต่ละปีทำาหน้าที่ผลิตบุคลากร
ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อของประเทศ 
 และเมื่ออุตสาหกรรมส่ือเปล่ียน สถาบันการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ด้วยเหตุน้ี  
กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว ประจำาปี 2562 จึงได้ทำาการสุ่มสำารวจสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เปิด
ทำาการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และที่เกี่ยวเนื่อง จำานวน 18 แห่ง ภายใน
เวลาอันจำากัด เพื่อติดตามดูว่าพวกเขาเหล่านี้ได้มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาวะสื่อยุคปัจจุบัน หรือมีทิศทางในอนาคตอย่างไร 
 นอกจากนั้นแล้ว ทั้ง 18 สถาบัน นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักศึกษา มีข้อเสนอแนะ หรือมีความคาดหวังต่อวงการ
วิชาชีพอย่างไร ติดตามอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก “นิเทศศาสตร์ Never Die” ในเล่มนี้  
              
       น.รินี เรืองหนู
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cHANGE 
NOW!
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 นอกเหนือจากนักข่าว-สือ่มวลชน-
คนทำาสื่อ-เจ้าของธุรกิจสื่อมวลชน ไม่ว่า
จะเป็นสื่อแขนงใด ส่ือใหม่-ส่ือเก่า จะ
เป็น สื่อใหญ่-สื่อเล็ก ในยุคนี้ ต่างต้อง
ปรับการทำางาน-จูนภูมิทัศน์ ของตัวเอง
และองค์กรให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน ในยคุสมยัปัจจบุนั
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะหากไม่
ปรับ ต่อให้เป็นสื่อใหญ่-สื่อดัง ไม่ปรับตัว
หรอืปรบัตวัช้า ไม่ทันกับการเปลีย่นแปลง  
ก็อาจกลายเป็น “ผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” 
 อีกหนึ่งบริบทท่ีสำาคัญต่อวงการ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน ก็คือ “สถาบัน
การศึกษา” ท่ีเปิดการเรียนการสอน
วิชานิ เทศศาสตร ์ -สื่ อสารมวลชน-
วารสารศาสตร์ ทั้งของรัฐและเอกชน ที่
สอนและผลติ นักข่าว-นกัสือ่สารมวลชน-
คนทำาสือ่แต่ละแขนงออกมา ปีละจำานวน
มาก แม้จะพบว่า ในหลายองค์กร รวมถึง
คนทำาสื่ออิสระ ก็จะเห็นได้ว่า ผู้บริหาร-
นักข่าว-คนทำาส่ือ จำานวนมาก ก็ไม่ได้
จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์-ส่ือสาร
มวลชน กระน้ัน ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ โดย
เฉพาะในองค์กรสือ่ จะมผู้ีท่ีจบการศกึษา
ด้านสื่อสารมวลชน ทำางานอยู่ในองค์กร
ในสัดส่วนท่ีมากกว่าคนท่ีไม่ได้จบมา
ทางด้านนิเทศศาสตร์ ขณะเดียวกัน ยัง
คงมีนักเรียนสอบเข้าเรียนในสาขาด้าน
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน ในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐแต่ละปีจำานวนไม่น้อย 
โดยหลายแห่งก็พบว่าสถิตกิารสมคัรสอบ
ก็ไม่ได้ลดน้อยลง 
 จึงย่อมแสดงให้เห็นว่า การเรียน

ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน
สถาบันอุดมศึกษา-คณาจารย์

ไม่ปรับ ก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

การสอนของสถาบันอุดมศึกษาท้ังของ
รัฐและเอกชน ท่ีสอนด้านนิเทศศาสตร์-
วารสารศาสตร์-สือ่สารมวลชน ยงัมคีวาม
สำาคัญอยู่ แม้ต่อให้ยุคปัจจุบันจะมีการ
พูดกันว่า มีแค่โทรศัพท์มือถือ-แท็บเล็ต 
ใครๆ ก็สามารถส่งข่าวสาร แสดงความเห็น 
ในเรื่องต่างๆ ได้ ไม่เห็นจำาเป็นต้องไป
เรยีนนิเทศศาสตร์-สือ่สารมวลชน หลายปี 
กว่าจะจบ และจบแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการ
ตกงานในอนาคต แต่วาทกรรม-แนวคิด
ดังกล่าว ก็ยงัมีความเห็นแย้งว่า ไม่ถูกต้อง 
เพราะนกัข่าว-สือ่สารมวลชน -องค์กรสือ่ 
มีความแตกต่างจากคนปกติท่ีไม่ได้เป็น 
“สื่อตัวจริง-สื่อมืออาชีพ” ในเรื่องการ
ทำางานข่าว-การส่ือสารต่อสังคม-ความ
เป็นมืออาชีพ ซ่ึงส่ือตัวจริงจะมีความ 
เป็นมืออาชีพมากกว่าในการสื่อสารและ
แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องของ
 “จรรยาบรรณ-ความรบัผิดชอบต่อ
สังคม”
 ในการเผยแพร่ข่าว-ความเห็นต่อ
สังคมในวงกว้าง ท่ีสื่ออาชีพจะให้ความ
สำาคัญและตระหนักในเรือ่งน้ีมากกว่าคน
ปกติทั่วไป 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป “สถาบันอุดมศึกษา-
คณาจารย์” ที่เปิดสอน สอนหนังสือด้าน
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน ก็ต้องปรับ
องค์กร ปรับตัวเองในการสอนนักศึกษา 
เพ่ือให้องค์กรอยู่ได้โดยเฉพาะสถาบัน
การศกึษาเอกชน และท่ีสำาคัญ เพือ่จะได้
ผลิตนักศึกษาออกมาทำางานด้านสื่อสาร
มวลชน ที่เมื่อจบมาแล้วสามารถหางาน

ทำาได้ และที่สำาคัญ เติบโตขึ้นมาเป็นสื่อ
มีคุณภาพของสังคม 
 โดยเรือ่งดงักล่าว มทัีศนะท่ีน่าสนใจ 
อย่างเช่น ข้อคิดเห็นของ  “ดำารง พฒุตาล 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา-อดีตสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ-อดีตเจ้าของและ 
ผู ้ก ่อตั้งนิตยสารคู ่สร ้างคู ่สม-พิธีกร
รายการโทรทัศน์ชื่อดังท่ีอยู ่ในวงการ
ส่ือมาหลายสิบปี” ได้เคยให้ทัศนะไว้ว่า
จากสภาพปัจจุบัน สถาบันการศึกษา
ท่ีสอนหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชน ท้ัง
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ควรต้อง
ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันได้แล้ว
 “แน่นอนท่ีสุดต้องปรับ การปรับ
มีสองอย่างคือ ปรับหลักสูตร กับปรับ
อาจารย์ผู ้สอน แต่ปรับหลักสูตรง่าย
กว่าปรับอาจารย์ เพราะอาจารย์ก็คือ
อาจารย์ เพราะในเมื่อเวลาน้ีมันชัดเจน
เลยว่า คนมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว 
เขาก็ใช้โทรศัพท์ทำาอะไรได้สารพัดอย่าง 
หลายคนไม่ได ้ เรียนวารสารศาสตร ์ 
นิเทศศาสตร์มา เขาก็ทำาอะไรแล้วส่ง
เข้าไปในโซเชียลมีเดียจนประสบความ
สำาเร็จ จะดีหรือไม่ดีไม่รู้ แต่เขาประสบ
ความสำาเร็จในเชิงคนดู ความนิยม”
 “ดำารง” ให้ทัศนะว่า กลุม่คนดังกล่าว 
ข้างต้น ที่ไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์ ไม่ได้
เป็นสื่ออาชีพจริงๆ แต่ใช้การเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เช่น การตัดต่อถ่ายทำา ที่ปัจจุบัน
ทำาได้ง่ายเพราะเครื่องมือปัจจุบันทำาให้
ทำาได้ง่าย สมัยก่อนเวลาจะถ่ายทอดสด 
โทรทัศน์ต้องส่งรถโอบีออกไป ใช้คน
จำานวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และใช้
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กล้องหลายตัว ใช้ดาวเทียม แต่ปัจจุบัน
ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวก็ทำาได้ โดย
คุณภาพไม่ได้แตกต่างจากรถคันละ 20 
ล้านบาท โดยมอืถือแค่เครือ่งละไม่ก่ีหมืน่
บาทและทำาทุกอย่างได้หมดเพยีงคนเดียว 
โดยที่เขาอาจจบจากด้านอื่น ไม่ได้เรียน
ด้านนิเทศศาสตร์อะไรมาเลย
 “ถ ้าหลักสูตรนิเทศศาสตร ์ไม ่
เปลี่ยน อาจารย์ไม่ปรับตัวเอง บัณฑิต
ออกมาก็จะเป็นคนละโลก คือเป็นโลกเก่า 
สมยัไม่มโีซเชยีลมเีดีย การเรยีนการสอน 
จึงควรต้องมุ ่งเน ้นไปในทางให้คนท่ี 
เรียนต ้องลงพื้นท่ีภาคสนาม ไปหา
ประสบการณ์ มากกว่าเรียนทฤษฎี
 หลานผมเขาเรยีนนิเทศศาสตร์มา
หนึ่งปี แล้วเขาคงไปค้นพบอะไรมาว่า  
สิ่งท่ีเขาเรียนมากับโลกความเป็นจริงใน
เวลานี้ เขาบอกผมว่าเขาจะลาออก แต่
จนกระทั่งตอนนี้หลังจากที่เขาบอก ผมก็
ยงัไม่เจอเขา ซึง่ผมก็ไม่ได้คัดค้าน เพราะ
ผมเข้าใจเขา” (ดำารง พฒุตาล-ไทยโพสต์ 
ธันวาคม 2560)
 สิ่งที่น่าติดตาม ก็คือ การปรับตัว 
ของสถาบันอุดมศึกษา-คณาจารย ์ 
ท่ีทำาการเรยีนการสอนด้านนิเทศศาสตร์-
การสือ่สารมวลชน ของรฐัและเอกชน ว่า
ในยุคปัจจุบัน ท่ีภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน-การ
บริโภคสื่อของประชาชนเปล่ียนแปลง
ไปตามยุคสมัย แล้วสถาบันอุดมศึกษา-
คณาจารย ์  ได ้ รั บ รู ้ ถึ งพล วัตการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
และมีการปรับตัวอย่างไร เพราะไม่ใช่แค่ 
เพยีงองค์กรสือ่-คนทำาสือ่ท่ีหากไม่ปรบัตวั  
แล้วจะโดนท้ิงไว ้ข ้างหลัง “สถาบัน
อุดมศึกษา-คณาจารย์” ท่ีสอนด้าน
นิเทศศาสตร์-สือ่สารมวลชน ก็อาจถูกท้ิง
ไว้ข้างหลังเช่นกัน 
 ท้ังน้ี ป ัจจุ บัน ในวงการการ
ศึกษา จะพบว่าหลายมหาวิทยาลัย 
มี การ เป ิ ดการ เ รี ยนการสอนด ้ าน
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน แม้แต่บาง
มหาวิทยาลัย ท่ีมีช่ือเสียงในสาขาด้าน

แพทย์-วิทยาศาสตร์อย่าง “มหาวิทยาลัย
มหิดล” ก็ยังมีการเรียนการสอนด้าน
ส่ือสารมวลชนเช่นกัน โดยพบว่า บาง
สถาบัน การเรยีนการสอน ก็ไม่ได้ใช้ชือ่ว่า 
คณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์-
การสือ่สารมวลชน โดยใช้ชือ่เรยีกแตกต่าง 
กันไป ขณะท่ีบางสถาบันก็ไปอยู ่ใน
หลกัสตูรการองค์รวม โดยมกีารเปิดสาขา
การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์อยู่
ในคณะนั้นด้วย เช่น คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
 ทาง “กองบรรณาธิการ หนังสือ 
วันนกัข่าว 5 มนีาคม 2562” ได้สมัภาษณ์-
สอบถาม ความคิดเ ห็น ผู ้บริหาร - 
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังของ
รัฐและเอกชนหลายแห่ง เพื่อสอบถาม
ถึงหลักสูตรการเรียนการสอนด ้าน
นิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 
ของสถาบันการศกึษาแต่ละแห่งในสภาพ
การณ์ปัจจบัุน ไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรท่ีเปิด
สอน-จำานวนนักศกึษาและคณาจารย์ของ
แต่ละแห่ง-การปรับหลักสูตรของสถาบัน
ให้สอดคล้องกับสภาวะสื่อและธุรกิจสื่อ
ในยุคปัจจบัุน-การจ้างงานนักศกึษาแต่ละ
สถาบนัหลงัจบการศกึษาไปแล้ว-ข้อเสนอ
แนะต่อผูบ้รหิารระดับสงูของสถาบนั เพือ่
ให้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสภาวะสื่อยุคปัจจุบัน 
เป็นต้น 

 ซึง่ข้อมลูท่ี กอง บ.ก.ได้รบั ทางทีมงาน 
ได้มีการสัมภาษณ์ สอบถามความเห็น 
ผู้บริหารและคณาจารย์หลายสถาบัน
 แยกเป็น “สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ” ประกอบด้วย คณะการสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 
-คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์  (มก . ) -สำ านั ก วิชา
สารสนเทศศาสตร ์  มหา วิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (มวล.)-คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์-คณะวิทยาการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี-คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต-
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล-
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 ขณะท่ี “สถาบันการศึกษาของ
เอกชน” ก็มีด้วยกันหลายสถาบัน อาทิ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑติย์-คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั
หอการค ้ า ไทย-คณะนิ เทศศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น 
 โดยทัศนะของผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษา-คณาจารย ์ ท่ีสอนด ้าน

ด�ำรง พุฒตำล
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นิเทศศาสตร์-การสื่อสารมวลชน ทั้งของ
รัฐและเอกชน ท่ีให้ทัศนะความเห็นกับ
กอง บ.ก. หนงัสอืวันนักข่าวฯ มคีวามเห็น 
ท่ีแตกต่างกันไปตามความเห็นของแต่ละ
คนและแต่ละสถาบัน แต่สามารถสรุป
ประเด็นสำาคัญที่สามารถสังเคราะห์ได้
 เช ่น ความเห็นของ “ศ.ดร.
ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  
สถาบันท่ีสอนด้านนิเทศศาสตร์และการ
สื่อสารมวลชนมาหลายสิบปี ท่ีเล่าถึง
สภาพการณ์ของสถาบันในเวลาน้ีไว้ว่า 
ท่ีผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มี
การปรบัโครงสร้างหลกัสตูรให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ 
อุตสาหกรรมสื่อและการสื่อสาร รวมท้ัง 
เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 
มาตลอด เช ่น มีการปรับตั้งแต่ชื่อ
หลักสูตร จากเดิม สาขาวารสารสนเทศ 
(Journalism and Information) เป็น 
สาขาวิชาวารสนเทศและสื่อใหม่ โดย
มีการเติมความเป็นส่ือใหม่ หรือ New 
Media เข้าไป ส่วนอีกหลักสูตรที่เปลี่ยน
แรงมาก คือ สาขาวิชาการกระจายเสียง 
(Broadcasting) เปลี่ยนเป็น สาขา
วิชาการออกแบบและผลิตส่ือ (Media 
Design and Production: MD) เป็นต้น 
โดยท้ังหมดเน้นท่ีการออกแบบและผลิต
เพื่อให้สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม 
 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 
ให้มุมมองไว้ว่า ในตลาดแรงงาน เรา
จะไม่ยึดตัวเทคโนโลยีเป็นตัวผลิตเด็ก 
เพราะเทคโนโลยีมาเร็ว ตายเร็ว ถ้าใคร
ติดเทคโนโลยี ก็แน่นอน โอกาสท่ีจะ
ตกงาน หลุดออกจากระบบค่อนข้างสูง 
แต่ถ้าเกิดเราสอนให้เดก็ตดิท่ีตวัคอนเทนต์ 
ออกแบบ สร้างสรรค์ ไม่ว่าเทคโนโลยี
จะเปลี่ยน สิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับชีวิตของ
เขา เขาก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าของ
ท่ีจะออกแบบสารท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดกับทุกแพลตฟอร์ม ถ้าเขาสามารถ
คิดเป็นก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ 

และอาจจะเกิดผูป้ระกอบการท่ีเป็นอสิระ
มากขึ้น 
 “การส่ือสารไม่มีวันตาย เพียง
แต่ว่ามันจะเปล่ียนเทคโนโลยีไปตาม
แพลตฟอร์มต่างๆ” ศ.ดร.ปาริชาต
ระบุ  

ตามเป้าท่ีตั้งไว้ เห็นได้จากในปีท่ีผ่านๆ 
มา การสอบเข้าของปริญญาโท ท้ัง 3 
หลักสูตรและปรญิญาเอก มีทิศทางท่ีด่ิงลง 
ซ่ึงพบว่าทุกมหาวิทยาลัยก็เจอปัญหาน้ี
เช่นเดียวกัน

คนเรียนโท สื่อสารมวลชน
น้อยลง

สะท้อนอะไร?
 ขณะ ท่ี ทัศนะจากคณาจารย ์ 
“คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” ท่ีเปิดสอนมา
หลายสบิปีเช่นกัน ทาง “ผศ.ดร.วิไลวรรณ 
จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” ให้ข้อมลูและ
ทัศนะสรุปได้พอสังเขปว่า ปัจจุบันทาง
คณะมีอาจารย์ประมาณ 40 คน สำาหรับ
นักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ 
เปิดรับปีละ 200 คน หลักสูตรภาษา
องักฤษรบั 80 คน หลกัสตูรปรญิญาโท ตัง้
เป้าไว้ท่ี ภาคปกต ิ30 คน ส่วนภาคพเิศษ 
หลักสูตรละ 45 คน และหลักสูตร 
ปรญิญาเอก 10 คน ซึง่ในตอนน้ีปรญิญาตรี  
ยังคงเป็นไปตามเป้า แต่ในส่วนของ
ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ไม่เป็นไป

 “สำาหรบัสาเหตหุลกั มาจากปัจจยั
ภายนอก คือ หลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอกด้านวารสารศาสตร์มีการ
เปิดเยอะขึน้ จากเดมิท่ีจะนึกถึงแค่จฬุาฯ 
และธรรมศาสตร์ ตอนนี้ราชภัฏที่เปลี่ยน
ตัวเองเป็นมหาวิทยาลัย ก็เปิดหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึง
มหาวิทยาลยัเอกชนก็เช่นเดียวกัน ดังน้ัน 
ณ ตอนนี้เราอาจจะพูดก็ได้ว่า ซัพพลาย
มันมีมากกว่าดีมานด์แล้ว”
 ผศ.ดร.วิไลวรรณชี้ว่า จากยอด
สมัครเรียนท่ีลดลงโดยเฉพาะปริญญาโท 
ถ้าจะมองว่าหลักสูตรมันไม่ทันสมัยหรือ
ไม่ เราก็คิดว่าเราก็ต้องปรับให้ทันกับ
ความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีมนัเริม่เปลีย่น แต่ 
หลกัใหญ่ๆ คือ ค่านยิมท่ีมต่ีอปรญิญาบัตร
มันน้อยลง และการเกิดคนมันน้อยลง 
ทำาให้ซัพพลายมากกว่าดีมานด์
 พร้อมกับเปิดเผยว่า...ทางมหาลัย
มีการปรับหลักสูตรทุกๆ 5 ปี รวมถึง

 ศ.ดร.ปำริชำต สถำปิตำนนท์



30 วันนักข่าว

การปรับย่อย เรามองว่าเวลาการปรับ
หลักสูตรเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะ
มีกระบวนการตั้งแต่ผ่านคณะ แล้วไปท่ี
มหาวิทยาลัย และไปยังสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
กระบวนการมันเยอะมาก 
 “แต่ความจริงแล้ว การปรับท่ี
สำาคัญท่ีสุด ในแต่ละวิชาเรียน คือ 
อาจารย์ผู้สอนท่ีสามารถสอดแทรกความรู้ 
ใหม่ๆ ในรายวิชาเดิม เราสามารถปรบัได้ 
อยู่ท่ีผู้สอนปรับตัวได้ทันกับการส่ือสารท่ี
เปลีย่นไปหรอืไม่ จากทีไ่ด้คุยกับอาจารย์
ทางด้านนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ 
ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีตัวหลักสูตรอย่างเดียว 
ปัญหาใหญ่มากคือ ผู้สอน ปรับตัวได้ทัน
กับความรูท่ี้เปลีย่นไปหรอืไม่ ตรงน้ีสำาคัญ 
ดงันัน้ ในส่วนของอาจารย์ก็มกีารปรบัตวั
เช่นเดียวกัน”
 ด้านสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
อย่าง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ท่ีเปิดสอนมาหลายสิบปี ผลิต
ศิษย์เก่าเข้าสู่วงการส่ือมามากมายนับ 
ไม่ถ้วน ทางผู้บริหารสถาบัน เปิดเผย 
สภาพการณ์ของทางคณะไว้ผ่าน ดร.พรีชยั 
เกิดสินธุ ์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพไว้ว่า อย่างปัจจุบัน 
ทางคณะมกีารเปิดสาขาวิชาหลักสตูรการ
ผลิตอีเวนต์และการจัดการนิทรรศการ
และการประชมุ โดยบอกว่า หลักสูตรดงักล่าว 
เป็นหลักสูตรน้องใหม่ท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดงานท้ังภายในประเทศ
และท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มุมมองความคิดใหม่ท่ีไม่ได้สร้าง
เพียงมนุษย์งานอีเวนต์และไมซ์ แต่เป็น
ครีเอทีฟ ดีไซเนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจ
สร้างสรรค์ด้านอีเวนต์และไมซ์ หรือ 
สาขาวิชาการสื่อสารตรา (Brand) เพื่อ
เตรียมพร้อมนักศึกษาก้าวสู ่การเป็น 
นักวางกลยุทธ์ด ้านการสร้างแบรนด์
และการสื่อสารแบรนด์ การออกแบบ
เอกลักษณ์ให้กับแบรนด์และองค์กรท้ัง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ การสร้างแบรนด์ตัว
บุคคล

 ส ่ วน ท่ี มี ข ่ า วก ่ อนหน ้ า น้ี ว ่ า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีสอนด้าน
นิเทศศาสตร์ กำาลังประสบปัญหา มี
คนเรียนน้อยลงจนมีข่าวว่าบางแห่งอาจ
ต้องเลิกจ้างอาจารย์หรือเปลี่ยนชื่อคณะ
แต่เรื่องนี้ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยืนยันว่า ทาง
สถาบันไม่ได้ประสบปัญหาคนเข้าเรียน
น้อยลง เพราะจากสถิตยิงัพบว่า ยอดคน
สมัครเรียนยังเท่าเดิม ไม่มีตก 
 “จำานวนนักศึกษาไม่ลดลง  ยัง
คงรับนักศึกษาได้จำานวนเท่าเดิม 1,000 
กว่าคน ดังน้ัน ต่อให้ระยะหลังๆ มี
กระแสออกมาว่าอุตสาหกรรมสื่อ วงการ
สือ่มวลชนอยูไ่ม่รอด และเดก็น้อยลง แต่
ในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรงุเทพ 
ซึ่งมีอัตลักษณ์ชัดเจน ในเรื่องการเรียน
แบบลงมือทำา เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณในการรับนักศึกษา จึงทำาให้ไม่
ได้รับผลกระทบ”
 และยำ้าว่า ทุกๆ 5 ปี ทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีการปรับปรุง
หลักสูตรอยู่แล้ว และในแต่ละปี ทาง
คณะนิเทศศาสตร์ ก็มีการปรับรายวิชา 
หรือเปิดหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวงการวิชาชีพส่ือ 
บุคลากรที่อุตสาหกรรมสื่อต้องการ ส่วน
อุตสาหกรรมด้านสื่อ ถ้าหากมองถึงการ

จบแล้วมีงานทำา ต้องมองแยกเรื่องของ
อตุสาหกรรมส่ือท่ีมกีารลดพนักงานเรือ่ยๆ 
ซ่ึงน่ันเป็นเรื่องของธุรกิจสื่อ ไม่เก่ียว
กับการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ 
เพราะนักศึกษาของคณะท่ีจบออกไป
ขณะน้ี มหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งผลิตเพื่อ
ไปสู่อุตสาหกรรมสื่ออย่างเดียว เพราะ
ปัจจุบันมีตลาดงานรองรับมากมาย
 “มหาวิทยาลัยเองก็ควรเข้ามามี
บทบาทในการสร้างพื้นท่ีวิชาการ สอน
นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีต้องก้าวให้ทัน
โลก ทันการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ต้อง
ทำาให้ห้องเรยีนเป็นห้องทำางาน ฝึกปฏบัิติ
จริง เชื่อมโยงโลกของเทคโนโลยี การ
สื่อสาร และความจริง องค์ความรู้ต้อง
ไม่หยุดนิ่งเพียงในห้องเรียนอีกต่อไป”
 สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชน ท่ีเปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์-
สื่อสารมวลชน ปัจจุบันมีสภาพการเรียน
การสอนอย่างไร รวมถึงแต่ละแห่งมีการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อ- 
การบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
ขณะเดียวกันเสียงสะท้อนของนักศึกษา-
นักข่าว-คนวงการส่ือ-นักวิชาการด้าน
สื่อ จะมีทัศนะ-เสียงสะท้อน ท่ีมีไปถึง
สถาบันอุดมศึกษา-คณาจารย์ท่ีสอนด้าน
นิเทศศาสตร์ฯ อย่างไร  อ่านรายละเอยีด 
ได้ในบทถัดไปจากน้ี บนข้อสรุปส้ันๆ 
ได ้ว ่า ไม ่ใช ่แค ่คนทำา ส่ือ-นักข ่าว-
ผู ้บริหารองค์กรสื่อ ต้องปรับตัวตาม
การเปลี่ ยนแปลงของภูมิ ทัศน ์สื่ อ ท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  แต่สถาบัน
การศึกษา-คณาจารย์ ก็ต้องปรับตัว 
ปรับเปลี่ยนตัวเอง ในด้านการเรียนการ
สอน ให้ไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่นกัน ไม่เช่นน้ัน สถาบันอุดมศึกษา-
คณาจารย์ ก็อาจถูก “ท้ิงไว้ข้างหลัง” 
เช่นกัน

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์
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 กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2562 ได้ทำาการสุ่มสำารวจสถาบันการศึกษา
ระดับอดุมศกึษาท้ังของภาครฐัและเอกชน ท่ีเปิดการเรยีนการสอนหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสือ่สารมวลชน หรอื
รายวิชาที่เกี่ยวข้องจำานวน 18 สถาบัน พบว่ามีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งบางแห่ง
เปิดหลักสูตรนานาชาติ
 นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาเกือบทั้งหมด มีการปรับตัว
ขนานใหญ่เพื่อให้ก้าวทันไปกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน และทิศทางของโลกในอนาคตอันใกล้ท่ีมุ่งเน้นไปสู่แนวทางของโลก
ดจิทัิลบนแพลตฟอร์มต่างๆ ท้ังการปรบัปรงุหลกัสตูรการเรยีนการสอน เปลีย่นชือ่รายวิชาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจบัุน การปรบั
ลดและเพิม่จำานวนนักศกึษา การจดัหาอาจารย์ผู้สอนท่ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านและมคีวามรูท่ี้หลากหลาย การจดัหาเครือ่งมอื
และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้เรียน 
 อย่างไรก็ตาม ที่น่าสังเกตคือ ทุกสถาบันต่างก็ยังมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาให้ความสำาคัญกับการผลิต “เนื้อหา” ที่มี
คุณภาพ สำาหรับรายละเอียดที่ว่าทั้ง 18 สถาบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ไปในทิศทางใด ติดตามได้นับจากนี้    

18 สถาบันยกเครื่อง 
“หลักสูตรนิเทศศาสตร์” 

ตอบโจทย์โลกดิจิทัล
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 อี ก ห นึ่ ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ของรัฐ ท่ีเปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์-
วารสารศาสตร์ โดยได้ผลิตนักข่าว-
สือ่มวลชน ออกมาหลายต่อหลายรุน่ น่ัน
ก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(มจษ.) 
 ทางคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
ดร.ณัชชา พัฒนะนุกิจ หัวหน้าสาขา
วารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
(มจษ.) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน มจษ.มี
การเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ อยู่
ภายใต้คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 3 แขนง 
ได้แก่ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล(JR) 
แขนงการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณา 
(PR-AD) และแขนงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ (BC) มีการ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมท่ีแยกเป็นแขนง
วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการ
ประชาสมัพนัธ์ และแขนงวิชาการโฆษณา 
ต่อมาแยกเป็นแขนงวิชาวารสารศาสตร์
และส่ือออนไลน์ แขนงการประชาสมัพนัธ์
และโฆษณาและแขนงวิทยุกระจายเสียง 
วิทยโุทรทัศน์และสือ่ใหม่ และเปลีย่นเป็น 
3 แขนงในปัจจุบัน 
 สำาหรบันักศกึษาท่ีเข้าเรยีน สาขานี้ 
ระดับปรญิญาตร ี4-5 ปีท่ีผ่านมาแนวโน้ม
ลดลง ปี 2556 รับประมาณ 40 คน ปี 
2558 ลดลงเหลือเพียง 25 คน ก่อนจะ
เพิ่มเป็น 40 คนในปี 2559 และปี 2560 
จำานวน 30-40 คน ซึง่โดยปกตใินส่วนของ
สาขาวารสารศาสตร์จะรบันักศกึษาเพยีง  
1 ห้อง จำานวน 40 คน สำาหรับอาจารย์
ทั้งสาขานิเทศศาสตร์มีประมาณ 20 คน 

จันทรเกษม 
ไม่ใช่ใครๆ ก็จะเป็นสื่อได้

เฉพาะแขนงวารสารศาสตร์มี 3 คน ซึ่ง
ไม่ได้ลดจำานวนลง
 “ดร.ณัชชา” ให้ทัศนะว่า การท่ี
จำานวนนักศึกษาลดลง อาจเนื่องจากมี
ความต้องการท่ีจะไปเรยีนในสาขาท่ีอุน่ใจ 
กว่า จากรับรู ้ถึงธุรกิจส่ือท่ีตกลง จึง
จำาเป็นต้องมีการปรับวิธีคิดใหม่สร้าง
ความมัน่ใจในการมงีานทำาของเด็ก แสดง
ให้เห็นว่าการเรียนสาขาวารสารศาสตร์
ไม่ได้จบไปเป็นเพียงผู้สื่อข่าวเท่านั้น แต่
ยงัสามารถเป็นผู้สร้างเนือ้หาหรอื Content 
ได้ด้วย เพราะแทบจะทุกธุรกิจมีความ
ต้องการคนท่ีทำา Content  ซ่ึงมตีำาแหน่ง
หลากหลายในการรองรบั อาทิ Content 
Online, Content Marketing, Content 
Analysis, ผู้ดูแลเนื้อหาในเฟซบุ๊กเพจ
ต่างๆ หรอืผู้สือ่ข่าวท่ีเป็นสายเฉพาะทาง  
เช ่น เว็บไซต์รี วิวอาหารโดยเฉพาะ 
เป็นต้น 
 สำาหรบัการปรบัตวัของสถาบันต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ข้างต้น “ดร.ณชัชา” 
เผยว่า มหาวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร
ทุก 5 ปีเพื่อให้ตอบสนองต่อส่ิงท่ีตลาด
แรงงานต้องการ แต่ส่วนตวัเพิง่เข้ามาทำา

หน้าที่ตรงนี้ได้เพียง 1 ปี จึงมองเห็นการ
ปรับหลักสูตรในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น 
การเรียนการสอนวารสารศาสตร์ มจษ.
ท่ีผ่านมาพยายามทำาให้หลักสูตรมีความ
ยดืหยุน่กับสภาพเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ อย่าง
เช่น โครงสร้างหลกัสตูรเดิม จะเน้นตาม
ประเภทของข่าวเฉพาะทาง มีรายวิชา
แยกเป็น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง 
ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิง อันเนื่องมาจากความเข้มข้นของ
ประเด็นข่าว ซึ่งถือเป็นความแข็งแกร่ง
การเรียนการสอนของท่ีน่ีท่ีปูพื้นฐานมา
ดีสำาหรับการเป็นนักหนังสือพิมพ์ของ 
จันทรเกษม
  แต่ ณ วันนี้ เด็กที่สำาเร็จการเรียน
การสอนออกไปจะต้องเป็นได้แบบหลาก
หลาย และหากพิจารณาจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังของรัฐและ
เอกชน จะเริม่มองเห็นหลกัสตูรว่าแม้เด็ก
จะอยู่ในวงการส่ือแต่จะเริ่มเป็นเจ้าของ
กิจการหรือรับงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์  
เป็นเจ้านายตัวเองดูแลเป็นโปรเจกต์
เล็กๆ ของตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ปัจจุบันที่ธุรกิจสื่อจะเน้นจ้างฟรีแลนซ์

ดร.ณัชชำ พัฒนะนุกิจ
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”

“
 “ยืนยันได ้จากการท่ีไปนิเทศ
นักศึกษาเมื่อปี 2560 ซึ่งผู้จัดการฝ่าย
บุคคล เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 บอกว่า 
เพื่อเป็นการลดต้นทุนขององค์กรจึง
พยายามไม่มีฝ่ายผลิตของตนเอง เพราะ
ไม่ต้องการแบกรบัต้นทุนท้ังเรือ่งคน ของ 
เครือ่ง และสวัสดิการต่างๆ จึงจ้างฟรแีลนซ์ 
เป็นรายโปรเจกต์ สามารถบริหารต้นทุน
ได้” 
 หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ดิจทัิล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ยำ้าว่า หลักสูตรของ
สถาบัน ในยุคปัจจุบัน พยายามช่วย
นักศึกษา ด้วยการฝึกหลายมิติ ไม่ใช่
เพยีงแค่เขยีนข่าว แต่จะต้องถึงว่าวงการน้ี 
กำาลังลุยเข้าสู่ “Business Content” ซึ่ง
มีความหมายว่า ทุกคนไม่ต้องยึดติดกับ
รูปแบบช่องทางการนำาเสนอ (Platform) 
เพราะเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องเรียนรู ้แล้ว 
เหมือนกับว่าโทรศัพท์ท่ีเดิมเป็นแบบ 
ปุ่มกดแต่ตอนน้ีเป็นระบบสัมผัสท่ีทุกคน
เรียนรู้การใช้งานเป็นแล้ว หรือแม้แต่
ระบบปฏิบัติการยังมีการควบรวมบาง
ส่วนของอีกระบบหากเห็นว่าส่ิงน้ันดีแล้ว
นำามาปรบัเป็นของตนเอง จงึกลายเป็นว่า
ศกัยภาพของเด็กนเิทศศาสตร์ ต้องเรยีนรู้ 
และทำาเป็นทุก Platform 
 หลักสูตรนี้จะมุ่งให้เด็กมีทักษะท่ี
ตลาดแรงงานปัจจุบันต้องการ ได้แก่ 1. 
การสงัเคราะห์และการสร้างสรรค์เน้ือหา 
ขณะที่ปัจจุบันมี big data จะต้องสอน
ให้รูจ้กัการสงัเคราะห์ จบัปลาให้ถูกตวัใน
การนำาเสนอ ไม่ใช่ทำาเพยีงแต่ลอกมาแล้ว
นำาเสนอทันที 2. การหาข้อมูลเชิงลึก 

ทำาให้ได้เนื้อหาใหม่ท่ีจะนำามาสู ่การ
สร้างสรรค์เนื้อหา และ 3. การเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อ ให้เด็กเรียนรู ้ถึงรายละเอียด 
ปลีกย่อยของแต่ละส่ือท่ีมีบุคลิกต่างกัน 
แม้จะเป็นเน้ือหาเดียวกัน เช่น โซเชยีลมเีดยี 
เน้นเน้ือหาส้ันๆ โทรทัศน์สือ่ความด้วยภาพ 
โดย 1 ภาพแทน 100 คำาพูด โดย
เมื่อปีการศึกษา 2561 มีการแทรก
รายวิชา วารสารศาสตร์ข้ามส่ือเพื่อให้
เด็กวารสารศาสตร์ปรับตัว
 ยกตัวอย่างเช่น ให้โจทย์เดียว
คือรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็ง แต่ให้
นักศึกษาทำางานมาส่งท้ังเน้ือหาท่ีนำา 
เสนอผ่านเฟซบุ๊ก ว่าเขยีนเน้ือหานำาเสนอ
ในเรื่องใด หรือทำาอินโฟกราฟิกที่จะต้อง
สัน้กระชบัแต่ครอบคลมุเน้ือหาท้ังหมดจะ
นำาเสนออย่างไร หรือ Viral Clip 1 นาที
สำาหรับลงเฟซบุ๊ก และคลิปวิดีโอ 3 นาที
เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่ง
เด็กวารสารศาสตร์มีต้นทุนที่ดีคือการหา
ข้อมลู เพราะหากไม่มข้ีอมลูเป็นเบ้ืองต้น 
ก็ไม่สามารถผลติเนือ้หานำาเสนอออกไปได้ 

  “ในการปรับหลักสูตรแต่ละ
ครั้งจะพิจารณาจากเสียงสะท้อนของ
บัณฑิต ซึ่งจะมีการประเมินทุก 4 ปีว่า
มีเสียงสะท้อนอะไร เช่น ขาดทักษะการ
สังเคราะห์ หรือมีความขยันหมั่นเพียร 
นำามาผนวกกับความเปลี่ยนแปลงของ
วงการสื่อมวลชนในช่วงเวลาน้ันๆ โดย
มองในภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไร 
เช่นท่ีปัจจุบันมีการปรับหลักสูตรรองรับ 
Content Business เพราะปัจจุบันเป็น
ยุคท่ีมีข้อมูลจำานวนมาก แต่การหยิบ
สร้างสรรค์เนื้อหาและนำาเสนอให้เป็นคือ
สิ่งสำาคัญ” ดร.ณัชชากล่าว 
 หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ดิจทัิล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ยำ้าว่า หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทุกแขนง
พยายามปรับตัวให้ก้าวทันตลาดแรงงาน 
แต่หากเด็กนกัศกึษาไม่พยายามปรบัตวัก็
จะลำาบาก เพราะท้ายที่สุดการจะได้งาน
ทำาหรือไม่ขึ้นอยู่ที่นักศึกษาด้วย ทั้งเรื่อง
บุคลิกภาพ จริยธรรม มารยาท ทัศนคติ

แม้ปัจจุบันใครๆ ก็เป็นสื่อได้ แต่สิ่งที่จะท�ำให้สื่อหลักยังคง
ยืนอยู่ได้อย่ำงมีคุณค่ำ คือ กำรมีจริยธรรมและศีลธรรม
ในกำรท�ำสื่อ จะต้องมีจริยธรรมในวิชำชีพ... ซึ่งจะมีกำร

บ่มเพำะสิ่งเหล่ำนี้ในเด็กที่เรียนด้ำนนิเทศศำสตร์ จึงไม่ใช่
ใครๆ ก็จะเป็นสื่อได้ เพรำะสื่อที่แท้จริงจะต้องมีจริยธรรม

ควบคู่กับเสรีภำพในกำรน�ำเสนอ 
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เชิงบวก ในมหาวิทยาลัยนอกจากองค์
ความรู้ท่ีเด็กจะได้รับแล้ว จึงพยายาม
สอนเด็กในเรื่องสำาคัญอื่นๆ ควบคู่ด้วย
เช่น ทัศนคติเชิงบวกในการทำางาน เพื่อ
ให้นักศึกษาเป็นคนท่ีพร้อมเสมอในการ
เปิดโลกรับสิ่งใหม่ๆ ไม่มีการยึดติดแต่
ตัวเอง ในการทำางานร่วมกับคนอื่นต้อง
มีการยืดหยุ่น
 รวมถึงการปรับตัวให้สามารถ
ทำางานได้ในทุก Platform ตลอดจน
เรื่องศีลธรรม จรรยาบรรณ เช่น การใช้ 
Big Data โดยไม่ใช่การไป Copy คน
อื่นมา และวิธีคิดแบบเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
เพราะแม้ปัจจุบันจะมีข้อมูลจำานวนมาก 
แต่นักศึกษานำามาใช้ไม่เป็นก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่ใช่ผลผลิตที่ผู้รับต้องการ 
  “ดร.ณชัชา” ให้ข้อมลูเชงิสถิตไิว้ว่า 
บัณฑิตวารสารศาสตร์ มจษ. โดยเฉลี่ย
เกือบ 100% มีงานทำา โดยแนวโน้ม 
การทำางานของนักศึกษา ไม่ได้อยู ่ใน
องค์กรสื่อมวลชนเช่นเดิม แต่จะยังอยู่
ในธุรกิจสื่อ และเป็นการทำางานแบบ
ฟรีแลนซ์ เช่น รับถ่ายภาพ รับทำาวิดีโอ 
เป็นครีเอทีฟ ซ่ึงเด็กบางคนยังไม่สำาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแต่เขามี
งานทำาแล้ว เน่ืองจากเด็กยุคปัจจุบันมี
โอกาสมาก ไม่ต้องยึดติดกับองค์กรสื่อที่
มีแนวโน้มจะไม่แบกรับต้นทุน แต่จะจ้าง
แบบฟรีแลนซ์มากขึ้น ท้ังนี้ การทำางาน
แบบฟรีแลนซ์มีแนวโน้มมากขึ้น เพราะ
ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง ไม่เสี่ยง
ตกงานและสามารถคุมตัวเองได้หากมี
ระเบียบวินัย 
 ลกัษณะการทำางานของเด็ก มจษ.
จึงมีหลากหลายแบบ อาทิ กลุ ่มท่ียัง
กล้าๆ กลัวๆ ไม่กล้าลุยของตนเองก่อน 
ก็จะเข้าไปสร้างเครดิต สร้างตัวตนใน
องค์กรส่ือมวลชนก่อนระยะหน่ึง กลุ่ม
ท่ีรับงานฟรีแลนซ์มาทำาตั้งแต่เรียน เมื่อ
เรียนจบก็รับงานฟรีแลนซ์ต่อไป และ
กลุม่ฟรแีลนซ์ประจำา คือเป็นฟรแีลนซ์แต่
ได้งานจากองค์กรหรือหน่วยงานน้ันเป็น

ประจำา แต่การทำางานในรปูแบบของฟรแีลนซ์ 
จะต้องมคีวามรบัผิดชอบและตรงต่อเวลา 
 “คนทำางานด้านสือ่ยงัคงมตีลาดงาน 
รองรับ เพียงแต่อาจจะเป็นการเคลื่อน
ย้ายถ่ายเทลักษณะการทำางานเท่าน้ัน  
สื่อก็เหมือนปลาวาฬ ตอนน้ีอยู่ในช่วง
ระยะเวลาของการพลกิตวัเหมอืนกันหมด
และพร้อมๆ กัน ย่อมเกิดผลกระทบเป็น
คลื่น แต่ไม่ทำาให้ตาย แต่ต้องเปลี่ยนวิธี
ว่ายใหม่ แต่เชือ่ว่าเมือ่ตกตะกอนก็จะเกิด
การตั้งตัวใหม่เกิดขึ้นได้”
 ทุกคนเจอโจทย์เดียวกันหมด คือ 
ต้องปรับตัว ทั้งสื่อหลักเจ้าของพื้นที่เดิม
และส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย 
ที่กำาลังมาแรง ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาเท่า
เดิม จึงมีการเปลี่ยนหลุมที่หย่อนเม็ดเงิน
ลงไปจากสื่อหลักเป ็นโซเชียลมี เดีย 
มากขึ้น ทำาให้ส่ือหลักต้องปรับตัวรับกับ 
โซเชียลมีเดียด้วย แต่ท้ังหมดก็อยู่ใน
ธุรกิจเดียวกัน คือ Content Business 
 สื่อสิ่งพิมพ์อาจจะต้องปรับการ
เขียนอย่างไรให้แหวกแนว น่าสนใจ สื่อ
โทรทัศน์จะต้องเน้นเนื้อหาท่ีเป็น Edu-
tainment มากขึ้น เช่น รายการปริศนา
ฟ้าแลบ เป็นต้น สื่อวิทยุก็ไม่ควรขาย
เฉพาะเพลง จะต้องมีเรื่องราวอื่นๆ มา
ขายด้วย 
 “โจทย์สำาคัญของสื่อมี 2 เรื่อง
สำาคญั ได้แก่ 1. เนือ้หา จะมกีารเล่าข้ามสือ่ 
อย่างไรให้น่าสนใจ และ 2. โซเชยีลมีเดีย
จะต้องนำาเข้ามาร่วมในการนำาเสนอด้วย  
แม้ปัจจุบันใครๆ ก็เป็นสื่อได้ แต่สิ่งที่จะ
ทำาให้สือ่หลกัยงัคงยืน่อยูไ่ด้อย่างมคุีณค่า 
คือ การมจีรยิธรรมและศลีธรรมในการทำา 
สือ่ จะต้องมจีรยิธรรมในวิชาชพี เช่นเดียว 
กับครู ตำารวจ หรือแพทย์ พยาบาล ซึ่ง
จะมีการบ่มเพาะสิ่งเหล่าน้ีในเด็กท่ีเรียน
ด้านนิเทศศาสตร์ จึงไม่ใช่ใครๆ ก็จะ
เป็นสื่อได้ เพราะสื่อท่ีแท้จริงจะต้องมี
จริยธรรมควบคู่กับเสรีภาพในการนำา
เสนอ จะทำาให้สือ่มคุีณค่าในการเป็นสือ่” 
ดร.ณัชชาระบุ

 และยำ้าตอนท้ายว่า ...หากสื่อใด
มีการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลหรือ Content 
Business โดยไม่คำานึงถึงจรยิธรรมของสือ่ 
มุง่เน้นแต่จะขายเนือ้หาหรอืขายข่าว เน้น
ความเรว็ ขาดความละเอยีด ระยะสัน้แม้
มีคนอ่านหรือคนติดตามมาก ระยะยาว
จะพบจุดจบจากการท่ีคนเสื่อมศรัทธา 
แต่หากมีการสมดุลท้ังการปรับตัวเข้าสู่
รูปแบบสมัยใหม่และจริยธรรม สื่อนั้นจะ
อยู่ได้ยาว 
 ...เพราะฉะน้ัน ท่ามกลางความ
รวดเร็ว Platform ท่ีเปลี่ยนไป และ
การแข่งขันทางธุรกิจ แต่จริยธรรมและ
เสรีภาพสื่อยังเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ อาจ
จะทำางานช้าลงเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบ
ก่อนว่านำาเสนอแล้วกระทบใครหรือไม่ 
ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย หรือตกเป็น
เครือ่งมอืของใครหรอืไม่ มคีวามรอบด้าน
แล้วหรือยัง เท่ากับส่ือได้คงจริยธรรม 
แห่งวิชาชีพสื่อมวลชนไว้และมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม
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 ในยคุท่ีเทคโนโลยเีปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การเก็บข้อมูลเปล่ียนแปลง 
จากกระดาษเป็นในรูปแบบดิจิทัล หรือ 
Data รวมถึงสื่อใหม่ที่เข้ามารายล้อมอยู่
รอบตัว แม้การปรับหลักสูตรเพ่ือให้เท่าทัน
จะเป็นสิง่สำาคัญเพยีงใด แตแ่กนหลกัของ
นิเทศศาสตร์อย่างการดีไซน์คอนเทนต์  
ก็ยังคงสำาคัญ 
  ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบุว่า คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ท้ัง
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑติ ท้ังหมด 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชา
วารสนเทศและสื่อใหม่, สาขาวิชาการ
ออกแบบและผลิตส่ือ, สาขาวิชาการ
โฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า, สาขา
วิชาวาทนิเทศ, สาขาวิชาส่ือการแสดง 
และสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพน่ิง 
รวมถึงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ สาขา
วิชาการจัดการการสื่อสาร 
 ระดับปริญญาโท หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาคในเวลา
ราชการ ได้แก่ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ 

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 “นิเทศ จุฬาฯ” 
เท่าทันสื่อใหม่ ปรับตัวได้ทุกแพลตฟอร์ม 

นโยบาย และดาต้าศึกษา (Journalism, 
Media Policy and Data Studies), 
กลุ่มวิชาการจัดการการส่ือสารแบบ
บูรณาการ (Integrated Communication 
Management), กลุ่มวิชาส่ือสารและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industries) และกลุ่มวิชาวาทนิเทศ 
(Speech Communication) 
 ภาคนอกเวลาราชการ ได้แก่ 
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบาย และ
ดาตา้ศกึษา (Journalism, Media Policy 
and Data Studies), กลุม่วิชาการจดัการ

การส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated 
Communication Management), กลุม่
วิชาสื่อสารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industries) และกลุ่มวิชา
วาทนิเทศ (Speech Communication) 
รวมถึงหลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ สาขา
วิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
 ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาฯ มีอาจารย์ทั้งหมด 45 คน รวมถึง 
อาจารย์พิเศษและอาจารย์เฉพาะทาง
ท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมท่ีมาช่วยกัน
ทั้งสมาคมนักข่าว สมาคมโฆษณา หรือ
บรษิทัโฆษณาเอง หน่วยงานทางดา้นการ
แสดง รวมถึงอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
10 คน อาทิ รัสเซีย ฝรั่งเศส อิตาเลียน 
เบลเยียม อเมริกัน มาเลเซีย ฯลฯ และ
มีอาจารย์แลกเปลี่ยนที่อยู่ 1 เทอม หรือ 
1 ปี ซึ่งเข้ามาร่วมทำาวิจัยกับเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือต่างๆ 

เด็กสมัยนี้เรียกว่ำมี Passion ชัดมำก 
เขำรู้ตัวว่ำเขำอยำกเป็นอะไร และที่แน่ๆ คือ 

พอเทคโนโลยีไปอยู่กับเขำ เขำก็จะรู้ว่ำจะเอำตัวเทคโนโลยี
ไปต่อยอดอย่ำงไร

ศ.ดร.ปำริชำต สถำปิตำนนท์
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 ในส่วนของนิสิตปี 2561 มี
จำานวน 1,160 คน แบ่งเป็น ปริญญาตรี 
645 คน, ปรญิญาตร ี(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 
319 คน, ปรญิญาโท 144 คน, ปรญิญาโท 
(หลักสูตรนานาชาติ) 27 คน และ
ปริญญาเอก 25 คนท้ังน้ี อัตราการรับ
ของปริญญาตรียังคงระดับไว้ท่ีเท่าเดิม 
เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพตามท่ีสังคม
คาดหวังเราจะไมโ่กยเดก็เขา้มาแมค้วาม
ต้องการเข้าจะสูง เพราะเราต้องการให้
เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และสมัพนัธภาพ
การอยู่ร่วมกัน 
 สำาหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ศ.ดร.ปารชิาต กลา่วว่า ปี 2561  หลกัสตูร
ปริญญาตรี ไ ด้มีการปรับโครงสร้าง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรม
สื่อและการส่ือสาร รวมท้ังเทคโนโลยี
สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 โดยมีการ
ปรับตั้งแต่ชื่อหลักสูตร จากเดิมสาขา
วารสารสนเทศ (Journalism and Infor-
mation) เป็น สาขาวิชาวารสนเทศและ
สือ่ใหม ่(Journalism, Information, and 
New Media: JN)
 โดยมกีารเตมิความเป็นสือ่ใหม ่
หรือ New Media เข้าไป ส่วนอีก

หลักสูตรท่ีเปลี่ยนแรงมาก คือ สาขา
วิชาการกระจายเสียง (Broadcadting) 
เปล่ียนเป็น สาขาวิชาการออกแบบ
และผลิตส่ือ (Media Design and 
Production: MD) ให้สามารถใช้ได้
ทุกแพลตฟอร์ม ไม่จำาเป็นต้องทำางาน
แค่อุตสาหกรรมโทรทัศน์วิทยุแต่เขา
สามารถจะไปเป็นผู้ประกอบการเองก็ได้ 
หรือต้ังเป็นหน่วยผลิตเพื่อซัพพอร์ตกับ
ท่ีอื่นได้ เช่นเดียวกันกับสาขาวิชาการ
โฆษณา (Advertising) เปลีย่นเป็น สาขา
วิชาการโฆษณาและการสือ่สารตราสนิค้า 
(Advertising and Brand Communica-
tions:  ABC)
 สำาหรับปริญญาโทจะมีการ
เป ล่ียนแปลงอย ่ าง เด ่นชัดในเรื่ อง
ของ Big Data มากขึ้น คือ กลุ่มวิชา
วารสารศาสตร์ นโยบาย และดาต้าศกึษา 
(Journalism, Media Policy and Data 
Studies) เมื่อคลังข้อมูลถูกขยับ เดิมเป็น
ระบบเอกสาร ตอนนี้ลงไปอยู่ในคลังของ
ดิจิทัลมากขึ้น เราจึงให้ความสำาคัญใน
เรื่องของ Data แต่ไม่ใช่ Data Art แต่
เรียกว่า Data Studies เป็นศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ตัวดาต้า ทำาการวิจัย ดูใน
เรือ่งของพฤตกิรรมผู้บรโิภคกลุม่ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง และอกีตวั กลุม่วิชาสือ่สารและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative  
Indus t r ie s ) จะตอบโจทย์ในด้าน
อุตสาหกรรมมากขึ้น 
 “เด็กสมัยน้ีเรียกว่ามี Passion 
ชัดมาก เขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นอะไร 
และท่ีแน่ๆ คือ พอเทคโนโลยีไปอยู่กับ
เขา เขาก็จะรู้ว่าจะเอาตัวเทคโนโลยี
ไปต่อยอดอย่างไร เราเริ่มเห็นว่าเขามี
กิจกรรมท่ีสามารถหารายได้ตัง้แตใ่นชว่ง
ท่ีเขายงัคงเรยีนอยู ่บางทีสิง่ท่ีเขาทดลอง
ทำามันได้รายได้ตอบแทนเข้ามาเช่น เป็น 
Youtuber, Blogger หรือ Reviewer ซึ่ง
มันไม่ต้องผ่านตัวกลาง แต่ก่อนอาจจะ
ต้องเข้าไปอยู่ในสังกัดบริษัทพักใหญ่ แต่
ตอนนี้มันลิงก์กันตรงเลย”
   ศ.ดร.ปาริชาติกล่าวว่า นิสิตที่
จบไปมีท้ังท่ีทำางานตรงสาย ไม่ตรงสาย 
และไม่ระบุ ซ่ึงในส่วนน้ีมักจะเป็นฟรีแลนซ์ 
ขณะท่ีเด็กท่ีทำางานตรงสายท่ีเห็นชดัมาก
คือ ภาพยนตร์ เพราะกลุ่มน้ีมีความเข้มแข็ง 
ของวิชาชีพ ศิษย์เก่า รุ่นพี่รุ่นน้อง และ
อีกกลุ่มคือ ส่ือสารประชาสัมพันธ์ซึ่งจะ
ไปดูในเรื่องของแบรนด์ และอยู่ในกลุ่ม
ดิจิทัลมากขึ้น
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 ภาควิชาสื่อสารมวลชนเดิม
อยู ่ภายใต ้สังกัดคณะมนุษยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยั เชยีง (มช.) เปิดทำาการสอน
มาตัง้แต่ปี 2507 ต่อมาสภามหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่อนุมตัยิกฐานะจากภาควิชาเป็น
คณะการสื่อสา รมวลชน (MassComm) 
ในปี 2548 โดยปัจจุบันหลักสูตรปริญญา
ตรีแบ่งการเรียนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา 
ได้แก่ 1. วารสารศาสตร์บูรณาการ  
(Integrated Journalism) 2. การสื่อสาร
บันเทิง (Entertainment Communi-
cation) และ 3. การสื่อสารการตลาด 
(Marketing Communication)
 สำาหรับหลักสูตรปริญญาโท 
จากเดิมเปิดสอน 1 สาขา คือ สาขาการ
สื่อสารศึกษา ซึ่งเปิดมานานกว่า 10 ปี 
เน้นเชิงวิชาการ เมื่อสำาเร็จการศึกษามุ่ง
เป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ใน
ปีการศกึษา 2562 มจีะปรบัหลกัสตูรแยก
เป็น 2 สาขา คือ “สื่อสารศึกษา” และ 
“สือ่สารการตลาด” เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้น
การสื่อสารตลาดในยุคดิจิทัล ส่วนระดับ
ปริญญาเอก คณะวางแผนจะเปิดในอีก 
2 ปีข้างหน้าหรือราวปี 2564
 รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี
คณะการสื่อสารมวลชน มช. ระบุว่า 
จำานวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนใน คณะ
การสื่อสารมวลชน มช.มีจำานวนเพ่ิมขึ้น 

“เชียงใหม่” ต้องบ่มเพาะความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไม่ใช่เพียงแค่ให้ “ความรู้” และ “ทักษะ”

สำาหรับปริญญาตรี จากเดิม ที่ยังเป็นภาค
วิชาการสื ่อสารมวลชนจะรับนักศึกษา 
ปีละราว 60-100 คนแยก และเมือ่ตัง้เป็น
คณะมีการรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 200 คน 
และในปี 2561 คาดว่าจะรับได้ถึง 270 คน 
รวมท้ังในปีการศึกษา 2562 ท่ีจะมีการ
เปิดสาขาภาพยนตร์ดิจิทัลเพ่ิมอีก 1 สาขา 
ทำาให้น่าจะมีจำานวนนักศึกษามากขึ้น 
 ส่วนอาจารย์ผู้สอน มีอาจารย์
ประจำาประมาณ 30 คน และจะมอีาจารย์
พเิศษจากแวดวงวิชาชพีมาชว่ยสอน เพือ่
พัฒนาเด็กให้ก้าวทันการทำางานจริง ซ่ึง
จะเห็นว่าจำานวนอาจารย์จะเพิ่มขึ้นและ
เริ่มหาอาจารย์สอนยากในบางสาขา 

อย่างไรก็ตาม คณะสื่อสารมวลชน มช.มี
ศิษย์ท่ีประสิทธิภาพจำานวนมาก ซึ่งทาง
คณะได้เชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษช่วย
สอน และมกีารแตง่ตัง้ศษิยเ์ก่าเป็นผู้ชว่ย
คณบดีดูแลสาขาละ 2 ท่าน ทำาให้แนวโน้ม 
การขาดแคลนอาจารย์ดีขึ้น 
 นแง่การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมคณะเคย
แบ่งออกเป็น 5 แขนง ได้แก่ 1. แขนง
วิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณา 3. แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร  4. แขนงวิชาสื่อสารการแสดง 
และ 5. แขนงวิชาสื่อใหม่ แต่ในปี 2561 
หลกัสตูรใหม่จะเป็นการยดึโยงความเป็น
บูรณาการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ ่มวิชา 
คือ วารสารศาสตร์บูรณาการ การ
สื่อสารบันเทิง และการสื่อสารการ
ตลาด ซ่ึงเป็นการปรับเพื่อตอบโจทย์
ตามวัตถุประสงค์ของสือ่ ไดแ้ก่ ให้ความรู ้
ให้ความบันเทิงและการจูงใจ 

กำรศึกษำในยุคปัจจุบัน
ต้องเป็นเหมือนตัว T  ในแนวนอนจะเป็นวิชำควำมรู้ทั่วไป 

และแนวตั้งจะเจำะลึกในสำขำเชี่ยวชำญเฉพำะตัว 
หลังจำกที่เรียนรู้ทุกศำสตร์แล้ว

”
“

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
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 นอกจากนี ้ในปีการศกึษา 2562 
จะเปิดสาขาใหม ่คือ สาขาวิชาภาพยนตร์
ดิจิทัล (Digital Film) โดยมี 3 เอก ได้แก่ 
1. ภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) 2. 
การบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film 
Administration) และ 3. คอมพิวเตอร์
กราฟิกสำาหรับภาพยนตร์ (Computer-
generated Imagery)
 คณบดีคณะการส่ือสารมวลชน 
มช. อธิบายว่า การเรียนการสอนสาขาน้ี
ในระดับชัน้ปีท่ี 1 จงึจะเรยีนวิชาการผลติ
หรือโปรดักชั่นเลย เมื่อขึ้นปี 2 จึงจะให้
นักศกึษาแยกเป็น 3 เอก และในปี 4 ภาค
การศึกษาที่ 2 จะให้นักศึกษาเลือกว่าจะ
ฝึกสหกิจศึกษา หรือทำาโครงงาน เพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าไปฝึกทักษะตัวเอง 
 “การศึกษาในยุคปัจจุบันต้อง
เป็นเหมือนตัว T ในแนวนอนจะเป็นวิชา
ความรู้ท่ัวไป และแนวตั้งจะเจาะลึกใน
สาขาเช่ียวชาญเฉพาะตัว หลังจากท่ีเรียนรู้ 
ทุกศาสตร์แล้ว ซึ่งเป็นความท้าทายของ 
หลักสูตรท่ีเดินตามแนว ‘บัณฑิตพันธ์ุใหม่’ 
ของรัฐบาล ท่ีมุ่ งใ ห้ เมื่อสำา เร็จการ
ศึกษาสามารถทำางานได้ทันทีและเข้า
สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์” รศ.ธีรภัทร
กล่าว 
  รศ.ธีรภัทรกล่าวว่า  นอกจาก
ความรู้ ทักษะการทำางานท่ีได้รับจาก

การเรียนการสอนในวิชาต่างๆ แล้ว จะ
มกีารปลกูฝงัตัง้แตวั่นแรกท่ีนกัศกึษาเขา้
มาเรยีนในคณะคือการจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้เอือ้ตอ่การตอบโจทยต์ามสโลแกนของ
คณะ ท่ีมว่ีา “สือ่สาร สรา้งสรรค์ แบ่งปัน” 
โดยการทำาหน้า ท่ีสื่ อไม่ เพียงแต่จะ
ต้องส่ือสารให้คนอื่นเข้าใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการนำาเสนอเท่าน้ัน แต่จะ
ต้องรู้จักแบ่งปัน คิดถึงคนอื่นด้วย ซึ่งที่นี่ 
จะบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นสื่อท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล
บัณฑิตที่จบการศึกษา ในปี 2561 พบว่า 
60% ทำางานในองค์กรสื่อท้ังภาคเอกชน
และรัฐ ขณะที่ 4% ศึกษาต่อ และ 30% 
ทำาอาชีพส่วนตัว ทำางานธุรกิจครอบครัว 
และสตาร์ทอัพ โดยรูปแบบการทำางานที่
เปน็ลกัษณะสตาร์ทอัพมีแนวโนม้มากขึ้น 
เช่นรวมตัวกัน 3-4 คน แล้วรับจ้างทำา
คอนเทนต์ วิดีโอ วิ่งหาลูกค้า เขียนบท 
ตัดต่อ ต่างจากเดิมที่ 60-70% จะทำางาน
ตรงสายในองค์กรสื่อ ท่ีเหลือทำางานใน
องค์กรอื่น 
 “ท่ามกลาง Media Disrup-
tion ได้รบัเสยีงสะท้อนจากผู้ปกครองท่ีมี
ความกังวลว่า เด็กที่เรียนด้านนี้ เมื่อจบ
ไปแลว้จะตกงาน จากการท่ีเห็นนิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ปิดตัว โทรทัศน์คืนคลื่น

เพราะขาดทุน เป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของ 
สื ่อที ่จะต้องปรับตัว โดยส่วนตัวได้ทำา 
ความเข้าใจกับผู้ปกครองว่า การเรียน
ด้านสื่อสารมวลชน ไม่จำาเป็นต้องเข้า
ทำางานในองค์กรสื่อเท่านั้น แต่ในทุก
องค์กรต้องการการสื่อสาร”  

คณะเปิดสอน ป.ตรี ป.โท  และ ปี 2564 
เตรียมเปิด ป.เอก
นักศึกษาเพิ่ม (เดิม 200 เป็น 270 ใน
ปี 2561) 
อาจารย ์30 คน เพิม่ขึน้แตไ่มร่ะบจุำานวน 
หลักสูตร ปรับจาก 5 แขนง เหลือ   3 
กลุ่ม (วารสารศาสตร์บูรณาการ การ
สือ่สารบันเทิง และการสือ่สารการตลาด) 
ให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสารปัจจุบัน 
ปี 2562 เปิดสาขาภาพยนตร์ดิจิทัล 
บัณฑิตจบแล้ว 60% ทำางานสื่อ (รัฐ และ
เอกชน) 
30% ทำางานส่วนตัว  สตาร์ทอัพมีแนว
โน้มสูงขึ้น
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 “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเปิดสอนด้าน
นิเทศศาสตร์มานานหลายปี มีศิษย์เก่า
ทำางานในแวดวงสื่อสารมวลชนจำานวน
ไม่น้อย 
 กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มองว่า จากการที่โลกได้
เปลีย่นเขา้สูด่จิทัิลอยา่งเตม็รปูแบบ ทำาให้
หลายคนแมจ้ะไมไ่ด้จบด้านนเิทศศาสตร ์
สื่อสารมวลชนก็สามารถทำาหน้าท่ีเป็น   
ผู้ส่งสาร คัดเลือกประเด็นข่าวสารได้ไม่
แตกต่างจากผู้ท่ีจบการศึกษาจากสาย
วิชาชีพน้ี แต่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตเพ่ือ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ความต้องการ
ของสงัคมและประเทศชาต ินิเทศศาสตร์
ยังคงเป็นสาขาท่ีมีความจำาเป็นต้องผลิต
บุคลากรด้านน้ี เพียงแต่กระโดดจากส่ือ
กระแสเดิมๆ อย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ มาสู่ดิจิทัล โลกแห่งการสื่อสาร
ในยุคเทคโนโลยีมากขึ้น 
 คณบ ดีคณะนิ เ ทศศาสตร์  
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึงการปรับตัว
ของสถาบันว่า ทาง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท
และเอก อยา่งเชน่ ระดับปรญิญาตร ีเปิด
สอนทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขา
วิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ซึ่ง
เป็นสาขาท่ีบูรณาการมาจากสาขาด้าน
วารสารศาสตร์ และสาขาวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ โดยนอกจากวิชาพื้นฐาน 
อย่างเรื่องของ “ข่าวและสถานการณ์
ปัจจุบัน” ยังมีวิชา “การผลิตข่าว” และ
วิชา “วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล” (Data 

ธุรกิจบัณฑิตย์  
เรียนนิเทศศาสตร์ไม่ตกงานแน่นอน

journalism) ท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้แล้ว 
ยังเป็นการบัณฑิต DigiM โลกเปลี่ยน - 
ส่ือเปลี่ยน - คนเปลี่ยน เน้นพัฒนาให้
นักศึกษาเป็น Smart Person ที่สามารถ
สร้าง Smart Media เรียนรู้การสร้างสื่อ
ให้เป็นเงิน
 “เป็นการผลิตนักส่ือสารสาย
พันธุ์ ใหม่ ท่ีมี ทักษะรอบด้านในการ
ผลิตส่ือดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์
เน้ือหาตอบโจทย์ทุกความต้องการของ
โลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้
กระบวนการผลิตสื่อ เขียนข่าว เขียนบท 
ตัดต่อ การถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์
เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ ไลน์ ยูทูบ และสื่อใหม่ รวมทั้ง
เขา้ใจในธรุกิจสือ่ และวิธกีารหาแหลง่เงนิ
ทุนในการผลติ การสรา้งรายได้ สามารถ
บรหิารสือ่ให้สอดคลอ้งกับสภาพการณใ์น
ปัจจุบัน”
 “กอบกิจ” กล่าวต่อว่า สำาหรับ 
สาขาอ่ืนๆ เช่น สาขาการส่ือสารการตลาด
ดิจิทัล เป็นการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีครอบคลุมด้านการสื่อสารการตลาด
ดจิทัิล ท้ังความรู ้การคิดสรา้งสรรค์ การ
วางแผนสือ่การผลติชิ้นงาน ลงมอืปฏบิตัิ
งานด้านสื่อดิจิทัล ท้ังในห้องปฏิบัติการ
กับอปุกรณแ์ละโปรแกรมท่ีทันสมยัรองรบั
กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีพรอ้ม
ฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำา เพื่อมุ่งสร้าง
ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงการ
พฒันาบุคลกิภาพก้าวสูอ่าชพี ในการเป็น
บุคลากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง เมื่อจบ
ออกไป บัณฑิตสามารถทำางานด้านการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
การตลาด ทั ้งบร ิษ ัทในประเทศและ 
ต่างประเทศ เป็นต้น 
 คณบดีคณะนิ เ ทศศาสตร ์ 
ม .ธุ ร กิจ บัณฑิตย ์ ยำ้ า ว ่ า  หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ของ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์มี 
จุดเด่นเรื่องสื่อดิจิทัล สื่อใหม่ เน้นสร้าง 
ผู้ประกอบการสื่อดิจิทัลที่ไม่ได้มุ่งหวังว่า 
ต้องไปทำางานใ นองค์กรใหญ่ๆ อย่าง
เดียว หากแต่มีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็น

กอบกิจ ประดิษฐผลพำนิช
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เจ้าของธุรกิจ เป็นผู ้ประกอบการด้วย 
ตัวเอง ทำาส่ือเอง หาแฟนคลับ ทำาช่องทาง 
การสื่อสารของ ตัวเอง กล้าท่ีจะออกไป
หารายได้มาเลี้ยงธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง 
เป ็นการเตรียมวิชาพื้นฐานเบ้ืองต ้น 
ภายใต้การเรียนรูปแบบใหม่  สอนทำา 
โครงงาน ธุร กิจใ ห้ เ กิดขึ้ นตั้ งแต่ ใน
ห้องเรียน มีระบบโค้ชและสถานท่ีทำา
ธุรกิจช่วงแรก ให้รองรับในการทำาธุรกิจ
ตั้งแต่เริ่มจากการสร้างไอเดีย จนถึงการ
ลงมือทำา และการติดต่อหานักลงทุน ไป
จนถึงการนำาธุรกิจทดสอบตลาดออกสู่
โลกแห่งความเป็นจริง อาจารย์ท่ีคณะ
หลายคนมีธุรกิจ Start-up ด้านส่ือของ
ตัวเองสามารถเป็น Mentor ได้ดี
 นอกจาก น้ัน ใน ส่วนของ
หลักสูตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิต 
(ปรญิญาโท) จะมกีารเปิดสอนเพยีงสาขา
เดียว คือ สาขาการสื่อสารมวลชนและ
วารสารศาสตร์ยุคส่ือหลอมรวม ท่ีเรียน
ท้ังเรื่องวารสารศาสตร์และการส่ือสาร
มวลชนยคุดิจทัิล การบรหิารสือ่ใหม ่การ
บริหารจัดการองค์กรสื่อรูปแบบต่างๆ 
และปริญญาเอก เปิดหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่ง
สร้างงานดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ/เอกชน และ
สถาบันการศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้
ได้ทำาวิจัยระดับปริญญาเอก โดยเน้น
โจทย์ท่ีสร้างองค์ความรู้เพื่อการนำาไปใช้
ให้เกิดประโยชนต์อ่การพฒันาหน่วยงาน 
สถาบัน หรือชุมชน พร้อมกับการพัฒนา
องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ มุ่งสู่การ

พัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 
4.0 
 คณบ ดีคณะนิ เ ทศศาสตร์  
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดเผยว่า ปัจจุบันมี
นักศึกษารวมทุกชั้นปีประมาณ 465 คน 
เทียบย้อนหลัง 3 ปี นักศึกษาเข้าใหม่
สาขาน้ีอยู่ท่ีเท่าเดิมไม่เปล่ียนแปลง แต่
ถ้าเป็นภาพรวมของนิเทศศาสตรทุ์กสาขา
นั้น ต้องยอมรับว่าขณะนี้นิเทศศาสตร ์
ไมไ่ด้มเีดก็ให้ความสนใจเขา้เรยีนเหมอืน
ในอดีต เพราะส่วนหน่ึงรูปแบบของส่ือ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ือดิจิทัลมากขึ้น และ
ทุกคนท่ีมีเครื่องมือเทคโนโลยีก็สามารถ
สร้างสรรค์ส่ือได้ แต่ในวงการส่ือ ผู้ผลิตส่ือ 
ในองค์กรต่างๆ ยังคงต้องการบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะการ
สื่อสาร การเขียนข่าว การจับประเด็น 
และทักษะด้านเทคโนโลยีต่างๆ 

 ขณะ น้ีมหา วิทยาลัย ท่ี เ ปิด
การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ จึงได้
ปรับการเรียนการสอนเน้นให้เด็กรู้จัก
สามารถใช้ส่ือดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างดี
เยี่ยม ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ได้ดี 
ควบคู่กับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เพื่อให้
พร้อมและสามารถเข้าไปทำางานได้ทันที 
ไม่ใช่เพียงจะเข้าไปทำางานสื่อเท่านั้น แต่
ยังเป็นผู้ผลิตสื่อ สร้างสรรค์สื่อได้
 ห ลั กสู ต ร ว า รส า รศ าสตร์  
นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกจากสาขา
วารสารศาสตร์มาเป็นสาขาการส่ือสาร
มวลชนและนวัตกรรมส่ือ จนในยุคท่ีสื่อ
หลอมรวม ได้รวมกับสาขาวิทย-ุโทรทัศน์ 
มาเป็นสาขาสือ่ดจิทัิลและการสรา้งสรรค์ 
เพราะการทำาสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้ยึดท่ี
ช่องทางการนำาเสนอแบบเดิมอย่างเดียว
อีกต่อไป หลักการด้านนิเทศศาสตร์-
วารสารศาสตร์ยังคงอยู่แต่ต้องมีการ
พัฒนาให้เท่าทันสื่อใหม่ สื่อดิจิทัลด้วย
เช่นกัน
 คณบดีคณะนิ เท ศศาสตร ์ 
ม.ธุรกิจบัณฑิ ตย์ยำ้าว่า นักศึกษาท่ีเรียน
นิเทศศาสตร์ ในอนาคตต้องเป็นผู ้ท่ี 
ปรบัตวัไว มีหัวธรุกิจ รูจ้กัการทำางานเป็น

“นักศึกษำที่เรียนนิเทศศำสตร์ 
ในอนำคตต้องเป็นผู้ที่ปรับตัวไว มีหัวธุรกิจ 

รู้จักกำรท�ำงำนเป็นทีม เข้ำหำคนรุ่นใหม่ 
พันธมิตรใหม่ๆ ไม่ยึดติดอะไรเดิมๆ“
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ทีม เข้าหาคนรุ่นใหม่ พันธมิตรใหม่ๆ 
ไม่ยึดติดอะไรเดิมๆ สถาบันวิชาชีพและ
สถาบันการศึกษากลับจะต้องติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงให้ทันในยุคน้ีก่อนจะ
ไปช่วยใครเสียด้วยซ้ำา
 จากการสำ ารวจในปีล่ าสุด 
บัณฑิตของคณะนิ เทศศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทำางานในด้านส่ือใหม่ ใน
องค์กรทันสมัยท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก 
ประมาณ 40%
 โดยสดัสว่นคนท่ีทำางานในดา้น
สือ่ใหม ่มกัจะเอนเอยีงไปทางดา้นผูผ้ลติ
สื่อท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารการตลาด 
การทำารายการบันเทิง ในส่ือออนไลน์
เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของวงการสื่อสาร
มวลชนเดิม นักศึกษาท่ีเป็นคนรุ่นใหม่
จะได้งานในส่วนของการดูแลเน้ือหาใน
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นส่วนมาก
 “เรยีนสาขาด้านวารสารศาสตร ์

นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำาสื่อใหม่ 
การทำาเนื้อหาใหม่ๆ ที่ผสมกับหลักการ 
ด้านวารสารศาสตร์ เดิม เพื่อทำาให้
นักศึกษาสามารถทำางานได้หลากหลาย
มากขึ้น ไม่จำากัดตัวเองในวงการสื่อสาร
มวลชนเพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถ
ทำางานอิสระก็ได้ เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลก็ได้ รวมท้ังข้ามสายไปใน
โซนของการสือ่สารการตลาด การสือ่สาร
องค์กร การทำาหนังได้คล่องตัวกว่าแต่
เดิมมาก ดังนั้น การเรียนวารสารศาสตร์ 
หรือนิเทศศาสตร์ในยุคน้ีไม่ได้ทำางาน
ด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ ทำางานได้
หลายทักษะ เหมาะสมกับการทำางานใน
สื่อยุคหลอมรวม

หรือนิเทศศาสตร์ไม่ตกงานแน่นอน”
 เพราะขณะน้ีทุกมหาวิทยาลัย
ได้มีการปรับหลักสูตรดังกล่าว ให้
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 คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยั
กรงุเทพ จดัการเรยีนการสอนมายาวนาน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 ซ่ึงถือได้ว่า
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก
การท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาน้ี
ระยะแรกก่อตั้งชื่อว่า “แผนกวิชาสื่อสาร
มวลชน” มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันเป็นคณะท่ี
มีความเข้มข้นด้วยหลักสูตรทันสมัย
ท่ีผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นปฏิบัติจริง
ด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัย
มาตรฐานสากล เพ่ือสร้าง “นักส่ือสาร
หัวใจสร้างสรรค์”
 ดร.พรีชยั เกิดสนิธุ ์คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ กล่าวว่า คณะ
นิเทศศาสตร ์ม.กรงุเทพ จัดการเรยีนการ
สอนท้ังระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอก หลกัสตูรไทยและนานาชาต ิ
โดยในระดับปริญญาตรีเปิดสอน 
1. สาขาวิชาวารสารศาสตร ์เน้นการผลติ
บัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจท้ังในด้าน
ทฤษฎแีละปฏบิตั ิฝึกฝนทักษะและความ
ชำานาญ เพ่ือพร้อมประกอบอาชีพตอบโจทย์ 
ตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพด้าน
วารสาร รู้จักใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เป็นแหลง่ขอ้มลู และนำาขอ้มลูเหลา่น้ันมา
ประเมินคุณค่าทางข่าว เพื่อนำาเสนอต่อ 
ผู้อ่านอย่างมีสาระและสร้างสรรค์ 
2. สาขาวิชาการผลิตอีเวนต์และการ
จัดการนิทรรศการและการประชุม 
หลักสูตรน้องใหม่ ท่ีตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของตลาดงานท้ังภายในประเทศ
และทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มุมมองความคิดใหม่ท่ีไม่ได้สร้างเพียง
มนุษย์งานอี เวนต์และไมซ์ แต่ เ ป็น

ม.กรุงเทพ
นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์

ครีเอทีฟ ดีไซเนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจ
สร้างสรรค์ด้านอีเวนต์และไมซ์ 
3. สาขาวิชาการสือ่สารตรา เตรยีมพรอ้ม
นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักวางกลยุทธ์
ด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสาร
แบรนด์ การออกแบบเอกลักษณ์ให้กับ
แบรนด์และองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
การสร้างแบรนด์ตัวบุคคล 
4. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สร้าง 
นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลท่ีมากด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าว
ลำา้ไปกับเทคโนโลย ีและแนวโน้มของโลก 
ธุรกิจสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เป็นนักเล่า
เรื่อง นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 
5. สาขาวิชาศิลปะการแสดง ครอบคลุม
ทุกมติขิองธรุกิจบันเทิง ท้ังสรา้งสรรค์ผล
งานระดับโลกและความสามารถเชงิธรุกิจ
เพื่อสร้างหลักประกัน ความม่ันคงทาง
วิชาชพี ตลอด 4 ปีในรัว้มหาวิทยาลยั คือ
ช่วงเวลาสะสมประสบการณ์ การแสดง
สดและธุรกิจบันเทิงในระบบดิจิทัล ด้วย
หลักสูตร Project-based Learning ที่

การเรียนคือการทำางาน และการทำางาน
คือการเรียน
6. สาขาวิชาโฆษณา สร้างคนโฆษณา
ท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์นำาการตลาด 
หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวสู่
การเป็นนักโฆษณา ผู้บริหารงานโฆษณา 
และครีเอทีฟที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ 
7. สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ จากความใฝ่ฝัน จินตนาการ 
และแรงบันดาลใจ ก้าวสู่เส้นทางแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ เน้นท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัตินำาความคิดสร้างสรรค์
สู่การปฏิบัติงานจริง 8. สาขาวิชาการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ ความเป็นพลวัต
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสาร
กฎหมายและวัฒนธรรม เป็นองค์กรสรา้ง
มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ปรับทิศทางองค์กร
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 ส่วนหลักสูตรปริญญาโท เปิด
สอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ขณะ

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์
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ที่หลักสูตรนานาชาติ Communication 
Arts และ Innovative Media Production 
มีหลักสูตรปริญญาโท Master of Com-
munication Arts Program in Global 
Communication และหลกัสตูรปรญิญา
เอก Ph.D. of Philosophy in Commu-
nication Arts
 คณบ ดีคณะนิ เ ทศศาสตร์  
ม.กรุงเทพกล่าวต่อว่า ทุกสาขาของ
คณะนิเทศศาสตร์ จำานวนนักศึกษาไม่
ลดลง ยังคงรับนักศึกษาได้จำานวนเท่า
เดิม 1,000 กว่าคน แม้ว่าระยะหลังๆ มี
กระแสออกมาว่าอุตสาหกรรมสื่อ วงการ
สือ่มวลชนอยูไ่มร่อด และเดก็นอ้ยลง แต่
ในสว่นของคณะนิเทศศาสตร ์ม.กรงุเทพ 
ซึ่งมีอัตลักษณ์ชัดเจน ในเรื่องการเรียน
แบบลงมือทำา เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณในการรับนักศึกษา จึงทำาให้
คณะไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนสาขา
วารสารศาสตร์ยังรับนักศึกษาได้เท่า
จำานวนท่ีกำาหนดไว้ คือ 30 คน เมื่อ
เปรียบเทียบในอดีตจำานวนนักศึกษาจึง
ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 ดร.พีรชัยกล่าวต่อไปว่า ทุก 
5 ปี ทุกคณะจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
อยู่แล้ว และในแต่ละปี คณะมีการ
ปรับรายวิชา หรือเปิดหลักสูตรใหม่ให้
สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของวงการ
วิชาชีพสื่อ บุคลากรท่ีอุตสาหกรรมสื่อ
ต้องการ นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์จึง
ได้บูรณาการรายวิชาบรอดแคสติง้รว่มกับ 
วารสารศาสตร์ เปลี่ยนกระบวนการจัด 
การเรยีนการสอน โดยเชญิผูป้ระกอบการ 
ขา้งนอก บรษัิท วิชาชพีสือ่ มามสีว่นรว่ม 
ในการออกแบบหลักสูตร จัดการเรียน
การสอน และมีการสร้างระบบนิเวศ

หลายแพลตฟอร์ม และพร้อมรับการ
เปลีย่นแปลง เทคโนโลย”ี ดร.พรีชยักลา่ว
ทั้งนี้ บัณฑิตนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ มี
งานทำา 100% เพราะตอนน้ีการทำางาน
ไม่ได้จำากัดเฉพาะในวงการสือ่ หน่วยงาน 
องค์กรล้วนต้องการนักนิเทศศาสตร์  

นักสื่อสารมวลชนท่ีเข้าไปช่วยสื่อสาร
ภายในองค์กร ทำาให้ตอนน้ีบรษิทั องค์กร
ใหญล่ว้นมแีผนกการส่ือสารในองค์กร ทำา
หน้าท่ีนักสื่อสารท้ังภายในและภายนอก
องค์กร และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ 
สือ่สารมวลชน ทำาให้สามารถผลติเน้ือหา 
กลยุทธ์การส่ือสารท่ีทำาให้องค์กร หน่วยงาน 
เจริญเติบโตได้

”

“
ในอดีตนิเทศศำสตร์ จะผูกติดกับแพลตฟอร์มของตัวเอง 
แต่ทุกวันนี้ แพลตฟอร์มไม่ได้แน่นิ่ง มีกำรควบรวม คอน
เวอร์เจ้น กำรผลิตคอนเทนต์เดียวไม่ได้ นักศึกษำต้อง

มีทักษะกำรปรับตัว เป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรใช้
แพลตฟอร์มทั้งเก่ำและใหม่ได้ทันถ่วงที และเหมำะสมกับ

เนื้อหำ สำมำรถใช้สื่อต่ำงๆ ที่มีในอนำคตมำรวมบูรณำกำร
ร่วมกับสื่อเก่ำ ออกแบบสื่อ เนื้อหำที่มีคุณภำพ มีควำม
เข้ำใจเนื้อหำ มีทักษะกำรใช้ควำมคิดเชิงวิพำกษ์ ซึ่งถ้ำ

นักศึกษำมีทักษะเหล่ำนี้จะสำมำรถท�ำงำนในแวดวงสื่อที่มี
กำรปรับตัวอย่ำงแน่นอน

มีความเป็นนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที ่
ไมไ่ด้ผลติบัณฑิตเขา้สู่สิง่พมิพอ์ยา่งเดียว
 “วารสาร เป็นเพียงชื่อที่ทุกคน 
เข้าใจว่าต้องทำางานเก่ียวกับหนังสือ 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการ
สอนเป็นลักษณะบูรณาการ ผู้เรียน
ต้องมีทักษะการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับ
แพลตฟอร์ม เป็นวารสารศาสตร์ ดิจิทัล 
มีทักษะครบถ้วนท้ังด้านการเขียน การคิด
เน้ือหา ประเด็นในการนำาเสนอ การผลิต
ส่ือ การครีเอทเน้ือหาต่างๆ เป็นการเรียนรู้ 
ท่ีจะทำาให้นักศึกษาเป็นนักนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตรท่ี์สามารถทำางานได้หลาก

ทางการศึกษา ผลิตสื่ อน วัตกรรม
หลักสูตรนานาชาติ ตอบโจทย์ตลาดงาน
ที่โตขึ้น เป็นการขยายขอบเขตวงการสื่อ
ภายในประเทศ และวงการสื่อนานาชาติ 
ผลิตนักศึกษาสามารถส่ือสารได้ท้ังไทย
และตา่งประเทศ ทำางานสือ่สารได้ท่ัวโลก 
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 ยิ่ งสื่ อ แพลตฟอร์มต่ างๆ 
เปลีย่นแปลงไป คณะท่ีเปิดสอนหลกัสตูร
นิเทศศาสตร์ จึงต้องมีการปรับหลักสูตร
การเรียนการสอนให้ตอบสนองวงการ
สื่อ ด้วยการผลิตบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือให้
สอดคล้องกับลักษณะของคนรุ่นใหม่ ท่ี
ต้องการเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ เป็น
นายตวัเอง เป็นฟรแีลนซ ์ชอบความอสิระ 
และสามารถทำางานได้หลากหลาย ไม่
ทำางานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
 รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า คณะได้
เปิดปรญิญาตรใีนภาควิชาสือ่สารมวลชน 
และปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ มาตั้งแต่ปี 2552 และในปี 
2561 นี้ได้มีการปรับหลักสูตรให้มีความ
ทันสมยั และตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ผู้เรียน
 รวมถึงวงการส่ือมวลชนท่ีไม่ได้
ต้องการบุคลากรมทัีกษะด้านใดด้านหน่ึง
เท่านั้น แต่ต้องการมัลติสกิล (Multiskill) 
จึงได้มีการปรับหลักสูตรจากเดิม สาขา
สือ่สารมวลชน เปลีย่นเป็นหลกัสูตรสาขา
นิเทศศาสตร์ ท่ีจะเน้นการศึกษาแบบ 
องค์รวมมากขึ้น เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ 
หลากหลาย รู้ลึก รู้กว้าง เป็นบัณฑิต
นิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีมีองค์ความรู้ท้ัง
ด้านการสร้างสรรค์ส่ือ การบริหารส่ือ 
และมีทักษะที่หลากหลาย
 “ปัจจุบันมีเด็กให้ความสนใจ
หลกัสตูรดา้นนเิทศศาสตรไ์มไ่ดแ้ตกตา่ง
จากปีที่ผ่านมา โดยแต่ละปี รับนิสิตปีละ 
40 คน ซึง่ยงัคงมอีตัราการการแขง่ขนัสงู 

“เกษตร” อยากเป็นนายตัวเอง 
ต้องมี “มัลติสกิล”

และอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศที่มีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง แต่ด้วยรูปแบบของ
ส่ือท่ีแตกต่างไปจากเดิม จำาเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อตอบสนอง
นิเทศศาสตร์ในอนาคต ท่ีต้องมีความ
สามารถหลากหลายในการสื่อสาร ซึ่ง
เป็นสิ่งสำาคัญ ท่ีเด็กต้องส่ือสารเป็น ใช้
ภาษาได้อย่างดี ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 และมีเรื่อง
จริยธรรมต่างๆ” 
 ใ นส่ ว นขอ งก า รป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าว
ว่า มหาวิทยาลยั คณะตอ้งมกีารปรบัปรงุ
หลกัสตูร การเรยีนการสอนตลอดเวลาอยู่
แลว้ เพยีงแตจ่ะปรบัมากปรบัน้อย ขึน้อยู่
กับแต่ละช่วง โดยในส่วนของหลักสูตร
นิเทศศาสตร์น้ัน มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตลอดเวลา เพราะมีความเก่ียวเน่ืองกับ
สื่อ แพลตฟอร์มต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียน

การสอนด้านสื่ออยู่แล้ว
 “ยิง่ทุกคนสามารถสรา้งสือ่ดว้ย
ตนเอง จบอาชีพอื่นก็สามารถมาทำางาน
ด้านสื่อได้ ทำาให้มหาวิทยาลัย คณะต้อง
ปรับตัว ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 
ให้ตอบสนองวงการสื่อ และนิสิต ผลิต
บุคลากรด้านส่ือท่ีตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือลักษณะ 
ของคนรุ ่นใหม่ ท่ีต้องการเป็นผู ้ผลิต  
ผู้สร้างสรรค์ เป็นนายตัวเอง เป็นฟรีแลนซ์ 
ชอบความอิสระ และสามารถทำางานได้
หลากหลาย ไม่ทำางานด้านใดด้านหน่ึง
โดยเฉพาะ” 
 สำ า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี ก า ร
ปรับปรุงใหม่ ในปี 2561 และจะเริ่มใช้
ในปีการศึกษา 2562 นี้ จะไม่ได้มีการ
แบ่งเป็นสาขา แต่จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เลือกเรียนใน 2 กลุ่มวิชาใหญ่ 
คือ กลุม่วิชาดา้นมเีดยีโปรดักชัน่หรอืการ
ผลติสรา้งสรรค์สือ่ และกลุม่วิชาดา้นการ
สือ่สารองค์กร ซึง่นิสติสามารถเลือกเรยีน

รศ.ดร.กิติมำ อินทรัมพรรย์   
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”

“
ได้ทั้ง 2 กลุ่มวิชา 
 โดยได้ออกแบบหลักสูตรไว้ให้
นิสิตปีท่ี 1-2 จะเรียนวิชาพื้นฐาน ท้ัง
ด้านมีเดียโปรดักชั่น การผลิตสร้างสรรค์
สือ่ และด้านการส่ือสารองค์กร พอเข้าปี 
3 นิสิตจะต้องเลือกเรียนในด้านใดด้าน
หนึง่เพือ่เป็นการรูล้กึ รูก้ว้าง รูจ้รงิในกลุม่
วิชาเหล่าน้ันมากขึ้น การปรับเปลี่ยนจึง
เน้นรายวิชาท่ีเหมาะสมกับบริบท ความ
ต้องการของนิสิต และการเปล่ียนแปลง
ขององค์กรสื่อ รวมถึงมีรายวิชาสร้าง
นวัตกรรมสือ่ เมือ่เข้าสูปี่ 4 ภาคเรยีนท่ี 2 
สามารถไปฝึกประสบการณ์กับ สือ่ท่ีนิสติ
ต้องการ เช่น สถานีข่าว สถานีโทรทัศน์ 
บริษัทโฆษณา  หรือบริษัทสื่อต ่างๆ  
นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ จึงต้องเรียนรู้สื่อ
และรู้จักสร้างนวัตกรรมสื่อด้วย
 “ทุกคนสามารถเลือกเรียนได้
ในส่วนที่ต้องการเรียนรู้ เช่น คนที่เรียน
ด้านมีเดียโปรดักชั่น จะสามารถเรียน
ดา้นโฆษณาการบรหิารจดัการสือ่อยา่งไร
ให้มปีระสทิธภิาพ หรอืการจดัการอเีวนต์
สามารถเลือกเรียนได้ หรือจะเลือกเรียน
การสือ่สารองค์กร การประชาสมัพนัธ ์อยู่
กับการเลอืกสรรของนิสติเอง เพราะไมไ่ด้
เป็นสาขาวิชา แต่เป็นกลุ่มวิชาเลือกให้
เด็กได้เลือกด้วย” รศ.ดร.กิติมากล่าว    
 ส่ วนระ ดับปริญญาโท เ ปิด
หลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม 
ศึกษาวิจัยลงลึกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 
การบูรณาการสื่อ การวิเคราะห์สื่อต่างๆ 
โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นไปเพื่อ
สนองความต้องการของประเทศ ในการ
ผลิตบุคลากรซ่ึงมีความรู้ความสามารถ
ในด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ให้
แก่หน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน แตล่ะ
ปีจะรับนิสิตเพียง 25 คน
 รศ.ดร.กิติมากล่าวยอมรับว่า 
นิสิตของคณะส่วนใหญ่มีท้ังไปประกอบ
อาชีพส่วนตัว เป็นออร์แกไนซ์ ไปทิศทาง
ของผู้ผลิตสื่อ มากกว่าจะเข้าสู่วงการสื่อ 
อยา่งโทรทัศน์ ทีวี หนงัสอืพมิพ ์และชอบ

 กำรศึกษำด้ำนนิเทศศำสตร์ และวงกำรนิเทศศำสตร์
ยังคงอยู่รอด เพรำะต่อให้ทุกคนสำมำรถประกอบอำชีพ 
ผลิตสื่อเองได้ แต่ควำมรู้ในเชิงลึกไม่ใช่มีได้ทุกคน ดังนั้น 
นักนิเทศศำสตร์ยังคงจ�ำเป็นที่สถำบันกำรศึกษำผลิตเพื่อ

เข้ำสู่วงกำร แต่ต้องเป็นนักนิเทศศำสตร์ที่มีคุณสมบัติ
หลำกหลำยประกำร เป็นนักนิเทศศำสตร์ที่ดีได้ มีกำรผลิต

สื่อต่ำงๆ เก่งภำษำ กำรสื่อสำรกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว 
มีควำมรู้เฉพำะด้ำน ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อม 
พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ

ทำางานเป็นฟรีแลนซ์ เข้าไปฝึกงาน เรียน
รู้และมาสร้างธุรกิจของตัวเอง อย่างการ
สร้างโปรดักชั่นในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
สื ่อมัลติมีเดีย เป็นเครื ่องมือพื ้นฐาน 
เป็นผู้บริหารจัดการสื่อ ดังน้ัน ทักษะท่ี
มหาวิทยาลยัตอ้งเตมิให้แก่นสิติ นอกจาก
ความสามารถในการปรับตัวแล้ว ต้องรู้
เท่าทันเทคโนโลยี มีความตื่นตัวในเรื่อง
ต่างๆ สิ่งรอบตัว พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว
ในการผลิตสื่อ ต้องรู้จักสื่อสาร
 ทั้งนี้ จากการสำารวจบัณฑิตใน
แตล่ะปีจบออกไปทำางานในองค์กรตา่งๆ 
ด้านนิเทศศาสตร์ 97% ทั้งในส่วนของ 
เอเยนซี่บริษัทต่างๆ หรือเอเยนซี่โฆษณา 
นักข่าวโทรทัศน์ เว็บไซต์ผลิตคอนเทนต์
สื่อดิจิทัล ผู้กำากับภาพยนตร์ งานพีอาร์ 
และอื่นๆ เด็กจบออกไป มีโอกาสในการ 
สู่อาชีพน้ีค่อนข้างมาก เพราะนิสิต
นิเทศศาสตร์ มก.พยายามสร้างให้มี
ความยืดหยุ่น ผลิตสื่อได้ เข้าใจเรื่อง
ภาษา เทคนิคในการสือ่สาร และมทัีกษะ
การเขียน วิเคราะห์ จับใจความเรื่องราว
ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นทักษะท่ีต้อง
เกิดจากกระบวนการเรยีนรู ้การสะสมท้ัง
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ
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 โลกของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ท่ีเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาอย่างไม่
หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดอาชีพที่ชูศักยภาพเด็ก
ยุคใหม่ให้โดดเด่นมากย่ิงขึ้น การเรียน
นิเทศศาสตรจ์งึไมใ่ชแ่ค่การถนัดในสาขา
ใดสาขาหนึ่ง แต่ต้องสามารถบูรณาการ
ศาสตรต์า่งๆ รวมถึงการขา้มศาสตร ์เพือ่
นำาไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 
 ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ 
และสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.) บอกว่า คณะวารสาร
ศาสตร์ฯ มธ. มีหลักสูตรท้ังปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยปริญญาตรี 
มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี 
ภาคปกติ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 
เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและ
ความสนใจทางสือ่สารมวลชน 6 กลุม่วิชา 
ได้แก่ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร, กลุ่ม
วิชาวิทยุและโทรทัศน์, กลุ่มวิชาโฆษณา, 
กลุม่วิชาวารสารศาสตร,์ กลุม่วิชาสือ่สาร
องค์กร และกลุ่มวิชาภาพยนตร์และ
ภาพถ่าย โดยนกัศกึษาจะไดร้บัการศกึษา 
อบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จน
สามารถนำาไปใช้ประกอบวิชาชีพส่ือสาร
มวลชน รวมท้ังมีความเป็นผู้นำาและ
เขา้ใจในปรชัญาวิชาชพี มจีรยิธรรม และ
มคีวามรบัผดิชอบ อนัจะเกิดประโยชนแ์ก่
ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม
 ส่วนปริญญาตรี ภาคภาษา
อังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต 
สาขาสื่อมวลชนศึกษา (B.J.M.) เป็น
หลกัสตูรท่ีมุง่หวังผลติบัณฑติให้มคีวามรู ้
ทางด้านการสื่อสาร โดยเตรียมบัณฑิต

วารสารฯ ธรรมศาสตร์
บูรณาการความรู้ สู่ยุคดิสรัปชั่น

ให้เป็นผู ้นำาทางด้านสื ่อสารมวลชน มี 
ศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
และทักษะอื่นๆ ท่ีจำาเป็นสำาหรับการ
สื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช ้
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักศึกษาได้รับการ
ฝึกฝนให้มีความสามารถในเชิงการ
วิเคราะห์และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้  
สามารถนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ และ
สร้ างสรรค์สั งคมและประเทศชาติ
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ขณะเ ดียว กัน มีหลักสูตร
ปริญญาโท 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 
ภาคปกติ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (Master of Art 
Program in Mass Communication: 
MA) ภาคพเิศษ หลกัสตูรวารสารศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
สือ่สารองคก์ร (Master of Art Program 
in Corporate Communication Man-
agement: MCM) และหลกัสตูรวารสาร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ส่ือสารมวลชน (Master of Art Program 
in Mass Communication Administra-
tion: MCA) รวมถึง หลักสูตรปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร

วิทยา (Doctor of Philosophy Program 
in Communicology)
 ผศ.ดร . วิ ไลวรรณกล่าว ว่า 
ปัจจุบันคณะวารสารศาสตร์ฯ มีอาจารย์
ประมาณ 40 คน สำาหรับนักศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เปิดรับปี
ละ 200 คน, หลักสูตรภาษาอังกฤษ 80 
คน หลักสูตรปริญญาโท ตั้งเป้าท่ีภาค
ปกติ 30 คน ส่วนภาคพิเศษหลักสูตร
ละ 45 คน และหลักสูตรปริญญาเอก 
10 คน ซึ่งขณะนี้ปริญญาตรียังคงเป็นไป
ตามเป้า แต่ในส่วนของปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตั้งไว้ 
โดยในปีที่ผ่านมา การสอบเข้าเรียนของ
ระดับปริญญาโทท้ัง 3 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก มีทิศทางท่ีดิ่งลง ซ่ึงพบว่า
ทุกมหาวิทยาลัยมีปัญหานี้เช่นเดียวกัน 
 “สาเหตุหลักมาจากปัจจัย
ภายนอก คือ หลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกด้านวารสารศาสตร์มี
หลายสถาบันเปิดมากขึ้น จากเดิมท่ี
จะนึกถึงแค่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันน้ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งก็เปิด
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
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“

”

รวม ถึ งมหา วิทยา ลัย เอกชน ก็ เช่ น
เดียวกัน ดังนั้น ณ ขณะน้ีอาจจะพูด
ได้ว่า ซัพพลายมีมากกว่าดีมานด์แล้ว 
และมีอีกตัวแปลหนึ่งคือ การเกิดขึ้นของ
คณะนวัตกรรมสื่อสาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก็ถือเป็น
ตวัแปลท่ีสำาคัญท่ีทำาให้นักศกึษาซึง่สนใจ
เร ียนระด ับปร ิญญาโท ปร ิญญาเอก 
ไปเรียน เพราะชื่อหลักสูตรดูทันสมัย
มากกว่า” ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว 
 นอกจากน้ี ผศ.ดร.วิไลวรรณ
กล่าวว่า อีกปัจจัยคือ ค่านิยมของสังคม
เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อ 10 -20 ปีที่แล้ว คน
สว่นใหญ่จะคิดวา่จบแคป่ริญญาตรีไม่ได้
แลว้ ตอ้งเรยีนปรญิญาโท ค่านิยมน้ีทำาให้ 
หลายคนแห่กันเรียนปริญญาโท เพราะ
มองว่าเป็นความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
จะทำาให้เงินเดือนเพิ่ม แต่พอถึงวันนี้ วัน
ท่ีทุกอยา่ง Disruption ก็พบว่าเกิดสถาบัน
การศกึษาขึน้มากมาย บางท่ีก็ไมไ่ดอ้ยูใ่น 
รูปแบบสถาบัน แต่อยู่ในรูปแบบหน่วยงาน 
อง ค์กร วิชาชีพ ท่ีนำ าความรู้  ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตัวเองมา
ถ่ายทอดในลักษณะการ Work Shop 
การอบรมแล้วได้ใบ Certificate
 “20 ปีท่ีแล้ว การเกิดขึ้นของ
หนังสือ How To ดังมาก แต่ตอนน้ี
มันเคลื่อนจาก How to ที่เราอ่าน มา
เป็นการ Work Shop ท่ีเราสามารถทำาได้ 
และถ้าเราอยากรู้เรื่องการบริหารองค์กร 
เราไมจ่ำาเป็นตอ้งมาเรยีนหลกัสตูร MCM 
หรือ MCA แต่เราสามารถไป Work 
Shop ในหน่วยงานท่ีเก่งทางด้านน้ี 15 
ชั่วโมง ก็ได้ความรู้แล้ว ดังนั้น ความรู้
ท่ีต้องใช้เวลา ท่ีต้องเป็นเครดิต ท่ีต้อง
มีหน่วยกิต มันไม่ตอบโจทย์ และการให้
ค่ากับปริญญาบัตรมันน้อยลง เมื่อก่อน
คนดวุูฒ ิตอนนีค้นดเูรือ่งประสบการณว่์า
ตรงหรือไม่ คุณมี Multi Skill หรือเปล่า” 
ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว
 ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าวว่า วันนี้ 
ทุกสถาบันต้องปรับปรุงหลักสูตรด้าน

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ ซ่ึง ม.ธรรมศาสตร์ ท่ีผ่านมา 
ก็มีการปรับเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีด้าน
การส่ือสารท่ีเปลี่ยนไป เพื่อตอบโจทย์
สังคม ตอบโจทย์ตลาดวิชาชีพสื่อ 
 “มหาลัยมีการปรับหลักสูตร
ใหญ่ทุก 5 ปี แต่เน่ืองจากต้องใช้เวลา 
และมีขั้นตอน จึงมีการปรับย่อยๆ ด้วย
เพื่อความรวดเร็ว เพราะความจริงแล้ว 
การปรับท่ีสำาคัญท่ีสุดในแต่ละวิชาเรียน 
คือ อาจารย์ผู้สอนท่ีสามารถสอดแทรก
ความรูใ้หม่ๆ  ในรายวิชาเดมิ เราสามารถ
ปรับได้ อยู่ท่ีผู้สอนปรับตัวได้ทันกับการ
ส่ือสารท่ีเปล่ียนไปหรือไม่ จากท่ีได้แลก
เปล่ียนกับอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ ปัญหาไม่ได้อยู่ ท่ีตัว
หลักสูตรอย่างเดียว ปัญหาใหญ่มากกว่า
นั้นคือ ผู้สอน ปรับตัวได้ทันกับความรู ้
ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ตรงนี้สำาคัญ ดังนั้น  
ในส ่วนของอาจารย ์ ก็มีการปรับตัว  
เช่นเดียวกัน” ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว 
 สำ าหรับ ในปี 2561 คณะ
วารสารศาสตร์ฯ ได้มีการใช้หลักสูตร
ปริญญาตรีใหม่ โดยปรับในกลุ่มวิชา
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เปลี่ยนเป็น 
กลุ่มสาขาวารสารศาสตร์ และกลุ่ม
สาขาประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนเป็น กลุ่ม
วิชาส่ือสารองค์กร รวมถึงการจัดกลุ่ม
วิชาแกนท่ีเรียกว่า “กลุ่มกระเช้า” แบ่ง
เป็น กลุ่มกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลุ่ม

วิชาบริหารการสื่อสาร, กลุ่มวิชาสื่อสาร
องค์กร และกลุ่มวิชาโฆษณา และ
กลุ่มมีเดีย ประกอบด้วย กลุ่มวิชา
สาขาวารสารศาสตร์, กลุ่มวิชาวิทยุและ
โทรทัศน์ และกลุ่มวิชาภาพยนตร์และ
ภาพถ่าย
 “จะเห็นมิติว่า เร่ิมมีการเบลนกัน 
เกิดขึ้น โดยใช้ตัวคอนเทนต์เป็นตัวเบลน 
รวมถึงมีวิชาบังคับในกลุ่มมีเดีย คือ 
‘การเล่าเรื่องข้ามส่ือ’ เพราะตอนน้ีเรา
ไม่ได้เล่าเรื่องแค่สิ่งพิมพ์ แต่มันข้ามไป
วิทยุ โทรทัศน์ ออนไลน์ หรือแม้แต่สื่อ
ภาพยนตรก็์เขา้มาอยูส่ือ่ทีวี รวมถึงมกีาร
ต้ังคณะทำางานเตรียมหลักสูตรปริญญาตรี 
ปี 2561 ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
สอนใน 13 รายวิชาใหม่ ท่ีไม่เคยมีใน
หลักสูตรเก่า เช่น การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
ดังน้ัน เราต้องเตรียมทีมผู้สอนใหม่ 
เพราะมองว่ามันมีองค์ความรู้ใหม่ ตั้งงบ
ประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปพัฒนาตัวเอง 
ไปอบรม หรือไปดูงาน ท่ีทำาให้ได้องค์
ความรู ้มาสอนในวิชาท่ีตวัเองรบัผิดชอบ 
ซึง่แตล่ะรายวิชาจะมอีาจารยส์อนเป็นทีม 
และแต่ละคนก็เชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
ตัวเอง  และเราต้องมาดูว่าเราจะข้ามสื่อ 
กันอย่างไร เด็กจะต้องเอาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ใน ส่ือ ท่ีหลากหลายได้” 
ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว

หลำยคนแห่กันเรียนปริญญำโท เพรำะมองว่ำเป็นควำม
ก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน จะท�ำให้เงินเดือนเพิ่ม แต่พอถึง

วันนี้ วันที่ทุกอย่ำง Disruption ก็พบว่ำเกิดสถำบัน
กำรศึกษำขึ้นมำกมำย บำงที่ก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสถำบัน 

แต่อยูใ่นรูปแบบหน่วยงำนองค์กรวิชำชพีทีน่�ำควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของตัวเองมำถ่ำยทอดใน

ลักษณะกำร Work Shop กำรอบรมแล้วได้ใบ Certificate
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 สำาหรับการเรียนการสอนด้าน
นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
น้ัน เริ่มในปี พ.ศ. 2534 ท่ีได้มีการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการจัดตั้ง 
ภาควิชานเิทศศาสตร ์และคณะกรรมการ
ร่ า ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศ าสต ร์ บัณฑิ ต 
(นิเทศศาสตร์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 
ได้เสนอหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
และโครงการจดัตัง้ภาควิชานิเทศศาสตร์
ต่อสภามหาวิทยาลัย และได้รับความ
เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในปี 
พ.ศ. 2538 จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 ได้
เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต และเปิดรับภาค
พิเศษในปี พ.ศ. 2542 กระท่ังปี พ.ศ. 
2547 สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์เป็น
หน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
 ผศ.กมลชนก เศรษฐบุตร 
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
ม นุ ษ ย ศ า สต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า สต ร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การ
เรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันจัด
เป็นภาควิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดการ
เรยีนการสอน ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ท่ีมีการปรับปรุง
ล่าสุดเป็น ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2559 
โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. วิชา
เอกการสื่อสารตราสินค้า 2. วิชาเอก
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 3. วิชา
เอกการสือ่สารองค์กร และระดบัปรญิญา
โท เปิดสอน 2 สาขา คือ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสาร

“นิเทศ ม.บูรพา” ปรับตัวทันยุค
รับเทคโนโลยีเปลี่ยน

การตลาด และหลักสูตรนิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสาร
ทางการเมือง
 ในปีการศึกษา 2561 จำานวน
นิสิต 113 คน ลดลง 27 คน จากปี
การศึกษา 2560 เมื่อเทียบกับในอดีต
มีจำานวนนิสิตเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ใน 2 ปี
ท่ีผ่านมา สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) กำาหนดให้มีจำานวน
อาจารย์ต่อนิสิต ในอัตรา 1 ต่อ 25 คน 
ส่งผลให้ภาควิชาจำาเป็นต้องกำาหนด
จำานวนรับนิสิตน้อยลงตามลำาดับ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ สกอ.
    ขณะท่ีจำานวนอาจารย์ประจำา 17 
คน อาจารย์พิเศษ 10 คน เมื่อเทียบกับ
ในอดีตมีจำานวนอาจารย์เพิ่มขึ้น แต่เป็น
การค่อยๆ เพิ่มตามลำาดับ ไม่ได้เพิ่มเป็น
จำานวนที่เด่นชัดในปีใดปีหนึ่ง
  เมื่อปี พ.ศ. 2545 นิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอน 4 สาขา
วิชา คือ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. วาท
วิทยา 3. การโฆษณา 4. วารสารศาสตร 
ในปี พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงหลักสูตร
จึงเปิดสอน 4 สาขาวิชาใหม่ คือ 1. 
การประชาสัมพันธ์ 2. วาทวิทยาและ
ส่ือสารการแสดง 3. การโฆษณา 4. 
วารสารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เปิดสอนเป็น 5 
สาขาวิชา ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์ 
2. วาทวิทยาและส่ือสารการแสดง 3. 
การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 
4. ภาพยนตร์และโทรทัศน์ และ 5. 
วารสารศาสตร์ และปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 
พ.ศ. 2559 เปิดสอนเพียง 3 สาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
 เหตุผลในการปรับปรุง ภาค
วิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร
นิเทศศาสตร์บัณฑิต โดยเปิดรับนิสิต

ผศ.กมลชนก เศรษฐบุตร
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“

รุ่นแรกในปีการศึกษา 2540 และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเน่ืองทุก 
4 ปี จนถึงการปรับปรุงครั้งท่ี 4 ในปี
การศึกษา 2554 จากช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ได้นำาข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
บัณฑิตและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง
มาปรับปรุงเน้ือหาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพและความ
ต้องการของตลาด
 สำาหรบัการดำาเนินการปรบัปรงุ
ล่าสุดปี พ.ศ. 2559 เป็นการปรับปรุงครั้ง
ท่ี 5 เพื่อนำาไปใช้ในปีการศึกษา 2559 
โดยเหตุผลหลักในการปรับปรุงก็เพื่อ
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
เทคโนโลยท่ีีเปลีย่นไป ความตอ้งการของ
ตลาด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการศึกษาท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดทำากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้นมา และ
หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องถือปฏิบัติ เพื่อ
ให้เนื้อหาทันสมัย
 ผศ.กมลชนกระบุว่า ภาควิชา
นิเทศศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 
4 ปี เน่ืองจากธรรมชาติของหลักสูตร
ท่ีเป็นเรื่องของการสื่อสาร จำาเป็นต้อง
ปรับเน้ือหารายวิชาให้เป็นไปตามยุคสมัย 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคม ท่ีทำาให้ผู้เรียน
สามารถปรับประยุกต์ใช้เม่ือทำางานจริงได้ 
 “ท้ังน้ี ภายใต้บริบทของสังคม
โลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงท้ังดา้นการเมอืง 

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้
มกีารสือ่สารท่ีรวดเรว็ ขณะเดียวกันก็เกิด
ผลกระทบท่ีตามมาท้ังด้านบวกและลบ 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์จึงมุ่งหวังจะผลิต
บัณฑติท่ีมคุีณภาพในด้านการสือ่สารเพือ่
ไปทำาหน้าท่ีประสานความสัมพันธ์อันดี
ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
 ผศ.กมลชนกบอกว่า ปรัชญา
หลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ให้มีความสามารถ
ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณภาพภายใต้กรอบจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1. ต้องการผลิตบัณฑิตด้าน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ท่ีมีความรู้ความ
สามารถคุณธรรม จริยธรรม เพื่อไป
ประกอบอาชีพนักสื ่อสารการตลาด  

นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารองค์กร  
และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง จำานวนไม่ตำ่ากว่า 
ร้อยละ 70 2. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ 
6 ข้อสำาคัญ ดังน้ี คือ 1. มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำาเนินชีวิต มีวินัย และ
ยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 2. นำา
ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีการสื่อสารมาประยุกต์ในการ
ปฏิบัติ วิชาชีพได้อย ่างเหมาะสม 3. 
แสวงหาความรู ้ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 4. 
รับผิดชอบ มีภาวะผู้นำา สามารถทำางาน
เป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และบริบทของสังคม 5. ใช้และสื่อสาร
ข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภาษาได้อย่างเหมาะสม และ 6. 
ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ รวมทั้ง
เลือกใช้ส่ือและช่องทางการส่ือสารเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ แต่มีสิ่งท่ีต้องการให้
สถาบันการศึกษาเพิ่มเติม คือ 1. ลด
ความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษาของเดก็ท่ีมี

สิ่งส�ำคัญคือ สื่อหลักต้องเป็นผู้รุก ไม่ใช่ผู้ตั้งรับ 
หำช่องทำงใหม่ๆ เข้ำไปหำผู้รับสำร ไม่ใช่รอให้ผู้รับสำรเข้ำ

มำเสพ ต้องสร้ำงเนื้อหำ (Content) ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับสำรในแต่ละกลุ่ม 
โดยท�ำกำรตลำดควบคู่ไปกับกำรน�ำเสนอ 

เหนือสิ่งอื่นได้จะต้องมีกำรสร้ำงสรรค์และแตกต่ำง
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มาตัง้แต่ ประถม มธัยม 2. ทำาให้อาจารย์
มีรายได้ท่ีเพียงพอ เพราะมีหน้าท่ีหลาย
ด้านนอกเหนือจากการสอนและการทำา
วิจัย และ 3. ส่งเสริมให้อาจารย์มีองค์
ความรู้และเครื่องมือใหม่ๆ สำาหรับสอน
นิสิต เน่ืองจากบริบทโลกเปล่ียนสู่โลก
ดิจิทัล ในการนำาความรู้ความสามารถ
ไปถ่ายทอดให้นิสิตนั้น อาจารย์ต้องการ
มีทักษะใหม่ๆ เพื่อแข่งขันกับ Digital 
Disruption หรือการเข้ามาของปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI 
  “จากผลการประ เมินผู้ ใ ช้
บัณฑิตปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นข้อมูล
ล่าสุดจากการสำารวจบัณฑิต จำานวน
รวม 58 คน พบว่า บัณฑิตนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีงานทำาคิดเป็น
ร้อยละ 100 ในจำานวนน้ี เ ป็นการ
ทำางานท่ีมีความสอดคล้องกับสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.24 และไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับ
สาขาที่เรียน จำานวน 19 คน หรือร้อยละ 
32.76 บัณฑิตท่ีทำางานไม่ตรงกับสาขา
นิเทศศาสตร์นั้น พบว่า ทำางานในหน่วย
งานราชการ 7 คน ร้อยละ 12.07 บริษัท
เอกชน 45 คน รอ้ยละ 77.59 รฐัวิสาหกิจ 
1 คน ร้อยละ 1.72 ธนาคาร/สถาบันการ
เงิน 2 คนร้อยละ 3.45 และอื่นๆ 3 คน 
ร้อยละ 5.17”
 เมื่อถามว่า มองตลาดอาชีพ
ด้านนิเทศ วารสารอย่างไร ผศ.กมลชนก 
กล่าวว่า ไม่คิดว่าจะตกงาน เพราะถึง

อย่างไรบุคลากรท่ีมีความชำานาญและ
เชี่ยวชาญด้านการส่ือสารยังมีความ
จำาเป็นในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
อยู่เสมอ เนื่องจากทุกภาคส่วนจำาเป็น
ต้องใช้หลักการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำาเนินงานขององค์กร โดย
ตลาดงานของผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร์นั้น ไม่ได้ปิดก้ันอยู่เพียง
ในวิชาชีพสื่อมวลชน หรือในองค์กรสื่อ
เท่าน้ัน แต่ยังเปิดกว้างอย่างมากในทุกส่วน 
ของสั งคม ขอ เพี ย งแต่ บุ คคล น้ัน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
      “ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ หรือ 
Social Media เป็นส่ิงแรกในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร ทำาให้ผู้สร้างเนื้อหา คือ  
ผู้ใช้ (User Generated Content) ขณะ

ที ่ส ื ่ออื ่นๆ  มักนำาข้อมูลจาก Social  
Media มานำาเสนอ ส่งผลให้ผู้รับสารได้
รับรู้เน้ือหาเดิมๆ แบบซำ้าซาก เมื่อเป็น
เช่นนี้ สื่อจึงควรหันไปรายงานข่าวหรือ
ข้อมูลในเชิงลึก ด้วยการนำาเสนอข้อมูล
ให้เข้าใจง่าย ผ่าน Platform ท่ีเหมาะสม 
สิ่งสำาคัญคือ สื่อหลักต้องเป็นผู้รุก ไม่ใช่ 
ผู้ตัง้รบั หาช่องทางใหม่ๆ เข้าไปหาผู้รบัสาร 
ไม่ใช่รอให้ผู้รับสารเข้ามาเสพ ต้องสร้าง
เน้ือหา (Content) ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม โดย
ทำาการตลาดควบคู่ไปกับการนำาเสนอ 
เหนือสิ่งอื่นได้จะต้องมีการสร้างสรรค์
และแตกต่าง” ผศ.กมลชนกกล่าว
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 การเรียนการสอน “ส่ือสาร
มวลชน” ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
(มร.) เป็นรูปแบบของ “ตลาดวิชา” เร่ิมต้น 
จากการเป็นวิชาเลือกในภาควิชาภาษาไทย 
และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 
ก่อนตั้งเป็นภาควิชาสื่อสารมวลชน ในปี 
พ.ศ. 2535 และจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยี
การสือ่สารมวลชน” ในปี 2545 อยูภ่ายใต ้
การดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ กระท่ัง 
ปี 2555 จึงเปล่ียนเป็น “คณะส่ือสาร
มวลชน” 
     อ.จะเลิศ เจษฎาวัลย์ อดีตคณบดี
คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำาแหง ให้
ข้อมูลว่า การท่ีมหาวิทยาลัยให้จัดตั้ง
เป็นคณะสื่อสารมวลชน เน่ืองจากเห็น
ว่ามีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนจำานวน
มาก ประกอบกับการเติบโตของสาย
นิเทศศาสตร์มีสูง เป็นท่ีต้องการของ
สังคมมากเมื่อราวเกือบ 10 ปีก่อน หาก
เป็นเพยีงภาควิชา จะสามารถเปิดสอนได้
เพยีงสาขาเดียว เมือ่เปิดเป็นคณะจะเปิด
สอนได้หลายสาขา สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมช่วงเวลานั้น 
 ปัจจุบัน ม.รามคำาแหง เปิด
การเรียนการสอนส่ือสารมวลชนระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ในส่วนของ
ระดบัปรญิญาตร ีเปิดสอนสาขาเดยีวโดย
ให้นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนผสมผสาน
ได้ระหว่างวารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ 
และการสื่อสารบูรณาการ ทำาให้เด็กได้
เรียนรู้ทุกศาสตร์สาขา 
 สว่นระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เดิมเปิดสอน 
2 สาขา คือ สาขาวิชาการสื่อสาร
มวลชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ประยุกต์ใช้ “หลักสื่อสาร” 
สไตล์เด็กรามค�าแหง

สื่อสารมวลชน โดยกลุ่มแรกเป็นไปตาม
เทรนด์ของประเทศ ในการผลิตผู้สำาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านสื่อสาร
มวลชน บวกกับมองเห็นว่า เทคโนโลยี 
เข้ามาเป็นตัวกำาหนดบทบาทในการ
สื่อสาร แต่พบปัญหาว่า หากดำาเนินการ 
แบบเดิม จำานวนนักศึกษาท่ีรับกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ได้สัดส่วน ซ่ึงอาจ
เกิดปัญหากับนักศกึษา ขณะน้ีจงึหยดุรบั
นักศกึษาชัว่คราว เพือ่ท่ีจะดแูลนักศกึษา
ท้ัง 2 สาขา ให้สำาเร็จการศึกษาก่อน 
รวมท้ังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาโทให้ตอบรับการ Disruption 
ของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศอย่างแท้จริง
 ขณะท่ี ระดับปริญญาเอก ต้ังเป้า 
จัดการสอนโดยเลือกเฉพาะคนท่ีต้องการเป็น 
นักคิด นักเทคโนโลยี หรือนักนวัตกรรม 
ขณะนี้กำาลังรอเวลาในการรับอาจารย์
ใหม่ท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ให้ได้เกณฑ์และหลากหลายสาขาวิชา
เข้ามาจัดหลักสูตรให้กับคณะในอนาคต 

เพือ่สรา้งนักพัฒนาการสือ่สาร และสรา้ง
องค์ความรูด้้านการส่ือสารให้กับประเทศ 
 ท้ังน้ี ในการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาของ ม.รามคำาแหง เนื่องจากไม่มี
การคัดเลอืกเขา้เรยีนในระดับปรญิญาตร ี
แตล่ะปีจงึมนีกัศกึษาสมคัรเขา้เรยีนคณะ
สื่อสารมวลชนโดยตรงราว 2,000 คน 
อีกท้ังมีนักศึกษาท่ีย้ายคณะระหว่างปีอีก
จำานวนหน่ึง และมนัีกศกึษาคณะอืน่เลอืก
เรียนสื่อสารมวลชนเป็นวิชาโทอีกนับ
หมื่นคนด้วย เช่น คณะรัฐศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 แต่หลั งจาก น้ันไม่นาน ก็
เกิดการ Disruption ของเทคโนโลยี 
ความต้องการของคนท่ีเข้ามาเรียนสาย
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนจึงน้อยลง 
ไม่ใช่เพราะคนสนใจนิเทศศาสตร์น้อย 
แต่เป็นเพราะโครงสร้างประชากรของ
ประเทศเปลี่ยน เกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
เด็กท่ีเข้าสู่มหาวิทยาลัยจึงมีสัดส่วนท่ี
น้อยลงตามไปด้วย จากราว 3,000 คนตอ่
ปี เหลือประมาณ 2,000 คนต่อปี ถือว่า
ยังอยู่ในจำานวนที่สูง ซึ่งโดยภาพรวมของ
คณะส่ือสารมวลชน รามคำาแหงยังไม่   
น่ากังวล
 สำ า ห รั บ จำ า น ว น อ า จ า ร ย์  
เน่ืองจาก ม.รามคำาแหง เป็นตลาด
วิชา จึงไม่ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ตาม
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ขณะนี้มีอาจารย์ประจำา 20 คน 
โดยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญท้ังสื่อสาร
มวลชนเดิม และรับใหม่อีก 7 คน ที่มี
พื้นฐานแตกต่างจากด้านสื่อสารมวลชน 
เชน่ การตลาด นวัตกรรม สถาปัตยกรรม 

อ.จะเลิศ เจษฎำวัลย์
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“

สื่อใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่
ท้ังหมดจะสำาเรจ็การศกึษาระดับปรญิญา
โทและเอกด้านสื่อสารมวลชน เพ่ือให้มี
อาจารย์ท่ีมีพื้นฐานหลากหลายในการ
สอนสื่อสารมวลชนแนวใหม่ และร่วม
ออกแบบหลักสูตรท่ีสร้างส่ือท่ีสร้างสรรค์
ให้สังคมในอนาคต และอยู่ระหว่าง
การเปิดรับอาจารย์เพ่ิมอีก 2 คน ซ่ึง
เน้นรับคนท่ีมีพื้นฐานหลากหลายสาขา 
เช่น อินโฟกราฟิก แอนิเมชั่น บิ๊กดาต้า 
เป็นต้น เพราะฉะน้ัน คนท่ีเรียนด้าน
สื่อสารมวลชนไม่สามารถเรียนเฉพาะ
เรื่องสื่อสารมวลชนอย่างเดียวแบบเดิม
ได ้จะตอ้งเรยีนการสรา้งสือ่ท่ีเตม็ไปด้วย
ความคิดสรา้งสรรค์จงึจะสามารถอยูร่อด
ได้ในสังคมยุคใหม่ 
     อ.จะเลิศกล่าวว่า ในช่วงที่เป็นคณะ
เทคโนโลยกีารสือ่สารมวลชน ราวปี 2545 
จัดการเรียนการสอนแยกเป็น 3 สาขา 
ได้แก่ สาขาวิชาการส่ือสารบูรณาการ 
สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม และ
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นคณะสื่อสาร
มวลชนในปี 2555-2556 เดิมจะมีการแบ่ง
เป็นวิชาเอกต่างๆ แต่เกิดการ เปล่ียนแปลง 
ทาง เทคโนโลยี  มีคอนเวอร์ เจนซ์
เทคโนโลยีขึ้น ขณะท่ีในเชิงวิชาชีพ
ต้องการนักสื่อสารมวลชนท่ีสำาเร็จการ
ศกึษาไปแลว้สามารถทำาไดทุ้กอยา่ง จงึมี

การปรบัหลกัสตูรครัง้ใหญ ่เปิดสอนสาขา
เดียวให้เป็นกึ่งคอนเวอร์เจนซ์  
  บวกกับช่วงนั้น ประเทศไทย
ประกาศจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2559 ทำาให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนเขา้ไปในหลกัสตูรค่อน
ข้างมาก ท้ังรายวิชาสื่อมวลชนอาเซียน 
รายวิชาการรู้เท่าทันสื่อ รายวิชาการ
รายงานขา่วผ่านสือ่ใหม ่การออกแบบสือ่
ผ่านสื่อใหม่ 
  “และเห็นโลกเปลี่ยนจึงเปิด
วิชากลุ่มภาพยนตร์เล็กๆ ขึ้นในคณะ 
เน่ืองจากเห็นว่าศาสตร์ภาพยนตร์ยังมี
ความจำาเป็นต่อโลกยุคใหม่ ซึ่งการเรียน
ด้านนี้ไม่ใช่การทำาภาพยนตร์ส้ันอย่าง
เดียว สามารถทำาภาพยนตร์โฆษณา 
เพราะศาสตร์ภาพยนตร์ผสมผสาน
ด้วยศาสตร์มากมายหลายแขนง ทำาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ประกอบของงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ ผ่านภาพยนตร์ด้วย”

 ดังนั้น หลักสูตรสื่อสารมวลชน
ของรามคำาแหงจะเน้นปฏิบัติการมาก 
ไม่ได้แยกเป็นสาขาวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ แต่เป็นปฏิบัติการท่ีอาศัย
ศาสตร์และศิลป์ของศิลปะการสื่อสาร
ทุกแขนงมารวมกัน เพื่อให้ได้เรียนรู้และ
เมือ่นักศึกษาสำาเรจ็การศกึษาจะสามารถ
เลือกได้ว่าทำางานเก่ียวกับสื่อด้านใด ซึ่ง
ปัจจุบันอัตราการจบอยู่ท่ีร้อยละ 40-50 
ของผู้ท่ีเข้าเรียนแต่ละปี ต่างจากเดิมท่ี
อัตราการจบค่อนข้างสูง
 อ.จะเลิศระบุว่า ในปี 2562-
2563 จะมีการปรับหลักสูตรใหญ่อีกครั้ง 
โดยจะทำาหลักสูตร Digital Communi-
cation เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ประเทศในศตวรรษที่ 21 
 “ เมื่ อต้ องการคน ท่ีออกไป
ทำางานในแวดวงสื่อสารท้ังภาครัฐ ภาค
เอกชน หรือวิชาชีพสื่อสารมวลชน ต้อง
มีทักษะการส่ือสารยุคใหม่ เช่น ทักษะ
ความคิด การรู้เท่าทันสื่อ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะนำา
เข้ามาอยู่ในหลักสูตร ไม่ผลิตนักสื่อสาร
มวลชนตามแบบเดิม ไม่ผลิตเพื่อไปเป็น
นักขา่ว นักวิทย ุแตจ่ะเป็นนักสือ่สาร หรอื
นักพฒันาการสือ่สาร หรอืนวัตกรสือ่สาร 
หรือนักสื่อสารดิจิทัล” 
 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการออกแบบ
หลักสูตรท่ีสอดรับกับการเป็นตลาด
วิชาของมหาวิทยาลัย คิดค่าหน่วยกิต
ท่ีมีราคาไม่แพง อย่างไรก็ตาม อาจ
จะไม่ได้เน้นลงทุนในห้องปฏิบัติการ
มากเท่ามหาวิทยาลัยอื่น แต่จะเน้น

”

คนที่เรียนด้ำนสื่อสำรมวลชนไม่สำมำรถเรียนเฉพำะ
เรื่องสื่อสำรมวลชนอย่ำงเดียวแบบเดิมได้ จะต้องเรียน

กำรสร้ำงสื่อที่เต็มไปด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์
จึงจะสำมำรถอยู่รอดได้ในสังคมยุคใหม่
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ด้านความคิด และทดลองทำา จะท้ิง
วิชาแอนะล็อกทั้งหมด แม้แต่วิชาด้าน
หนังสือพิมพ์ บางวิชาอาจจะต้องปิด 
เพราะต้องให้อาจารย์ไปสอนวิธีคิดตาม
สื่อแนวใหม่ หนังสือพิมพ์ก็จะต้องไม่ใช่
แค่หนังสือพิมพ์ แต่จะต้องมากกว่า
หนังสือพิมพ์ จะต้องผสมผสานท้ัง
หนังสือพิมพ์ท่ีมีคลิปเสียง มีวิดีโอในตัว 
รวมถึงจะมีวิชาเก่ียวกับการเล่าเรื่องมาก
ขึน้ เพราะสือ่ใหมไ่มส่ามารถจะใชวิ้ธกีาร
เขียนข่าวที่ยาวแบบเดิมได้อีกต่อไป เด็ก
จึงจะต้องรู้การเล่าเรื่องท่ีโดนใจสังคม
มากขึ้น 
 ลักษณะเด่นของผู้ท่ีมาเรียน
สือ่สารมวลชนท่ีรามคำาแหง คือ เรยีนเพือ่
เติมเต็มตัวเอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70-80 
จะเรียนด้วยทำางานด้วย จึงไม่ได้เรียน
เพื่อเป็นนักสื่อสารมวลชน แต่ต้องการ
ความรูด้้านการสือ่สารไว้ใชใ้นชวิีตประจำา
วัน เช่น วิธีการติดต่อสื่อสารหรือการพูด
กับคนมากข้ึน ทำาให้ตัวเขาเองเข้มแข็งขึ้น 
ซึง่ใบปรญิญาอาจจะไมไ่ด้ไปใชป้ระโยชน ์
ในการทำางาน จะเป็นสิ่งที่ทำาให้เขามีสติ
ปัญญามากขึ้น แต่ไม่ได้ใช้เพ่ือเปล่ียน
หน้าท่ีการงาน วุฒิการศึกษาเพียงแต่
ไปทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่วนหนึ่ง
ท่ีเข้าสู่ วิชาชีพส่ือ ซึ่งเป็นคนท่ีมุ่งมั่น
จะเป็นนักข่าว ทำางานด้านโทรทัศน์มี  อ.จะเลิศกล่าวว่า บุคลิกของ

บัณฑิตในอนาคตท่ีต้องการเป็นนักส่ือสาร 
คือ สามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ 
ไม่ใช่รายงานข่าวแบบเดิมท่ีคำานึงถึง 5 W 1 H  
โฟกัสประเด็นเป็นและทำาประเด็นที ่
แตกต่าง ถือเป็นมิติใหม่ของนักสื่อสาร 
ม ว ล ช น ท่ี มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
จินตนาการ 
 ทั้งนี้ บัณฑิตสื่อสารมวลชน 
ม.รามคำาแหง ส ่วนใหญ่มุ ่ งพัฒนา
ศักยภาพตนเอง ทำาอาชีพอิสระ ไม่ได้
มุ่งเข้าสู่งานในองค์กรวิชาชีพสื่อโดยตรง 
เช่น กลุม่เฟ็ดเฟ่ ท่ีเด็กรามรวมตวักันแล้ว
ทำางานเป็น ยูทูบเบอร์ มียอดวิวหรือยอด
คนดูเป็นล้านคน โดยเดก็รวมตวักัน 6 คน 

ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งน้อยมาก อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษาต้องเรียนเขียนข่าวเพ่ือ
ให้สามารถสรุปประเด็นได้ สรุปเรื่องได้ 
เขียนได้ และเล่าเรื่องได้ เพราะหากไม่มี
ทักษะเหล่าน้ีก็จะไม่สามารถไปสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกการทำางาน 

แล้วทำากลุม่ของตนเองในการรบังานผลติ
ส่ือต่างๆ เพื่อตอบโจทย์เข้ากับสังคม 
ยุคใหม่ หรือบางคนจบแล้ว กลับไปอยู่
บ้านที่ต่างจังหวัด และรับเขียนบทพิธีกร 
ตัดต่อและถ่ายทำารายการ โดยเป็นการ
ส่ง-รับงานกันผ่านทางระบบออนไลน์ 
บางรายนำาความรู้ด้านหลักการสื่อสาร
มวลชนไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
อื่นๆ ด้วย เช่น ค้าขายออนไลน์ เป็น
เจ้าของธุรกิจสื่อ เมื่อเป็นเช่นน้ี อัตรา
การมีงานทำาของบัณฑิตสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จึงถือว่ามีงาน
ทำา 100%
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 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ ในสถาบัน
อุดมศึกษาท้ังรัฐและเอกชนมีการปรับ
เปลี่ยนแนวทางเพ่ือสอดรับกับการหลอม
รวมเทคโนโลยีสื่อ อีกท้ังยังได้ให้ความ
สำาคัญกับการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหา
เพื่อช่องทางการส่ือสารท่ีมีความหลาก
หลาย มากกว่าจะเน้นทักษะการผลิต
เพียงส่ือใดสื่อหน่ึงเช่นในอดีต สถาบัน
การศึกษาท่ีผลิตนักศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับตัว ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
 ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล 
อาจารย์ประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ์ (ม.อ.) วิทยาเขต
ปัตตานี ให้ข้อมูลในฐานะอดีตคณบดี
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี 
ว่า คณะวิทยาการส่ือสาร เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกของคณะ 
เมื่อปี 2545-2550 ออกแบบให้นักศึกษา
เรยีนนิเทศศาสตร์แบบองค์รวมบรูณาการ
ทางเทคโนโลยีสื่อ ท้ังด้านเทคโนโลยี 
สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ โดยมีฐานสำาคัญเป็นองค์ความรู้ 
และเน้ือหาด้านการส่ือสารและสังคม
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ 
และความเข้าใจสังคม ซ่ึงสามารถตอบสนอง 
ต่อตลาดงานทั้งองค์กรสื่อกระแสหลัก  
องค์กรสื่อท้องถ่ิน และสถานประกอบ
การท้ังภาครัฐเอกชนท่ีกำาลังต้องการ 
นักสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป็น
แห่งแรกท่ีจัดการเรียนการสอนสาขา
วิชานิเทศศาสตร์แบบไม่มีการแบ่งแยก
สาขาวิชาเอกตามพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อ 

นิเทศศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
หลอมรวมเทคโนโลยีสื่อ

เนื่องจากพบว่ามีแนวโน้มของสภาพการ
หลอมรวมเทคโนโลยีสื่อ และมุ่งเน้นท่ี
การผลิตเนื้อหาสำาหรับช่องทางสื่อหลาก
หลายมากกว่าการผลิตเพ่ือป้อนสู่ช่องทางใด 
ช่องทางหนึ่ง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่เพียงอย่างเดียว
 ผศ.ดร.วลักษณ์กมลกล่าวว่า 
ต่อมามีการปรับปรุงหลักสูตร โดยคร้ังท่ี 1 
ปี 2550 เร่ิมใช้หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 
2551-2554 เปลีย่นชือ่ปรญิญาเป็น “นเิทศ
ศาสตรบัณฑิต” เพื่อให้บัณฑิตท่ีจบได้
รับวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับศาสตร์สาขาท่ี
เรียน และเป็นท่ีรู้จักขององค์กรวิชาชีพ 
และปรับโครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มากขึ้นตามสาขาท่ีผู้เรียนสนใจ แต่ยัง
คงแนวคิดการบูรณาการและการหลอม
รวมเทคโนโลยีสื่อเช่นเดิม โดยเพิ่ม
เน้ือหา “กลุ่มวิชาการส่ือสารการตลาด” 
เน่ืองจากทักษะและองค์ความรู้ด้านการ
สื่อสารการตลาด ซึ่งมีฐานเดิมมาจาก
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จะมี
บทบาทสำาคัญตอ่พฤตกิรรมของผู้บรโิภค 
ส ื ่อในย ุคการหลอมรวมเทคโนโลย ี
สื่อมากขึ้นเรื่อยๆ จำาเป ็นอย ่างยิ่ง ท่ี 

นักนิเทศศาสตร์ในยุคใหม่จะต้องเรียนรู้
และมีทักษะด้านนี้
 ปี 2554 มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร 
ครั้งท่ี 2 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 
2555-2559 โดยนำาผลการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนจากผู้เรียน
และจากสถานประกอบการ และกลุม่ผู้ใช ้
บ ัณฑิตมาพิจารณา และมีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ชัดเจนการหลอมรวมสื่อ 
(Media Convergence) 
 “เช่น กรณีของส่ือประเภท
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ท่ี มีจำานวน
ผู้อ่านลดน้อยลง และหันมาบริโภค
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อใหม่ องค์กรธุรกิจ
หนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ์จึงต้องปรับตัว
โดยการลดต้นทุน ลดจำานวนการพิมพ์ 
หรือแม้กระทั่งต้องปิดหนังสือพิมพ์ หรือ
นิตยสาร และหันมาเปิดช่องทางการ
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้
เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
สำานกัขา่วออนไลน ์และนติยสารออนไลน์ 
เป็นต้น” ผศ.ดร.วลักษณ์กมลกล่าว 
 ปัจจุบันหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการสื่อสาร มีอาจารย์ จำานวน 
12 คน นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ประมาณ 
200 คน ปกติรับรุ่นละ 100 คน จะได้
นักศึกษาประมาณร้อยละ 50-60 แต่
ใน 2 ปีหลัง นักศึกษาลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 30 ของเป้าการรับนักศึกษา 
เน่ืองจากสถานการณ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทำาให้ไม่มีนักศึกษานอกพื้นที่ไป
เรียน และนักศึกษาในพื้นที่ออกไปเรียน
นอกพื้นท่ี รวมท้ังสถานการณ์ประชากร
ภาพรวม ท่ีพบว่า จำานวนนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาลดลง ประกอกกับ
ความนิยมด้านนิเทศศาสตร์ของคนใน

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่ำงกมล



62 วันนักข่าว ”
“

พื้นท่ีมีไม่มากอันเน่ืองจากวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ท่ีเข้าใจว่านิเทศศาสตร์คือ 
สาขาวิชาเกี่ยวกับการแสดง การเต้นกิน
รำากินขัดกับหลักการของบางศาสนา ท่ี
สำาคัญมีแรงกระทบจากความเสื่อมถอย
ของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
ในตลาดแรงงาน 
 ผศ.ดร.วลักษณ์กมลกล่าวว่า 
จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะวิทยาการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ได้มีปรับ
เปลี่ยนในรายละเอียดของการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การสื่อสาร
ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบ
อย่างมากต่อพฤติกรรมการรับและผลิต
สือ่ของบุคคลหรอืองค์กร ในการปรบัปรงุ
หลักสูตรครั้งนี้ มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการ
สื่อสารมวลชน และกลุ่มวิชาการส่ือสาร
การตลาด ปรับปรุงรายวิชาท่ีเปิดสอน 
โดยการรวมรายวิชาท่ีมีความซำ้าซ้อน
ของเนื้อหา เพิ่มรายวิชาใหม่ท่ีทันสมัย
กับบริบทสังคมส่ือ และการออกแบบ
หลักสูตรท่ีเน้นการปฏิบัติการและทักษะ
ทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติให้มากท่ีสุด โดยมี
รายวิชาบังคับเอกสาขานิเทศศาสตร์ 

 “การพัฒนาหลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต จำาเป็นจะต้องพัฒนา
บัณฑติให้มีพืน้ฐานทางด้านนเิทศศาสตร์
ที่เข้มแข็ง ทั้งด้านเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
สู ่สาธารณะ การพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับการ
ส่ือสารข้ามสื่อได้ รู้จักใช้ศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นประโยชน์สำาหรับการเป็นนักส่ือสาร
ในโลกยุคใหม่ สามารถทำางานร่วมกับ
กลุ ่มคนท่ีหลากหลายในองค์กรด้าน
การสื่อสารขนาดเล็กและขนาดย่อม 
และองค์กรระดับชาติ ท่ีสำาคัญต้องมี
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจอิสระ
ด้านการสื่อสารด้วยตัวเองในอนาคตได้ 
มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และวิพากษ์ 
เพือ่รบัมอืการหลัง่ไหลของข้อมูลข่าวสาร

จากหลากหลายทิศทาง รวมถึงจะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของอาเซียน และ
โลกาภวัิตน์ เท่าทันกับความเปลีย่นแปลง
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยและระดับภูมิภาค ซ่ึงบัณฑิต
จำาเป ็นจะต ้องมีองค ์ความรู ้ เพื่อให ้ 
เท่าทันกับสถานการณ์ดังกล่าว” ผศ.ดร.
วลักษณ์กมลกล่าว 
 ท ่ามกลางการพัฒนาอย ่าง
รวดเร็วทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ท่ีส่ง
ผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน
อย่างมากและต่อเน่ืองมาตลอดระยะ
เวลากว่า 10 ปี ในปี 2559 มกีารปรบัปรงุ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์อีกครั้ง ตามรอบ
ที่กำาหนดเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เริ่มใช้ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดย
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีก่ึงวิชาชีพ สืบ
เน่ืองจากสถานการณ์ด้านวัฒนธรรมของ
ผู้รับสารหรือผู้บริโภคท่ีแปรเปล่ียนอย่าง
รวดเร็ว ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งน้ัน การ
ประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารก็มีการจัด
ระเบียบใหม่โดยรัฐ ดังเช่น กรณีของการ
จัดการปรับเปล่ียนระบบการส่งสัญญาณ
คลื่นความถ่ีวิทยุโทรทัศน ์จากระบบ 
แอนะล็อกมาสู่ระบบดิจิทัล
 โดยมีการเ ปิดประมูลคลื่น
ความถ่ีระบบดิจิทัล และมีการขยาย
ตัวของผู้เป็นเจ้าของสื่อและช่องทาง
ส่ือโทรทัศน์ในระบบดิจิ ทัลเพิ่มมาก
ขึ้น สภาพดังกล่าวเป็นท้ังความท้าทาย

บุคลำกรเข้ำสู่อุตสำหกรรมสื่อยุคใหม่ไม่จ�ำเป็นต้องส�ำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนกำรสื่อสำรมวลชนโดยตรง แต่ต้องรัก

ในกำรท�ำงำนข่ำวและรักที่จะอุทิศตนเพื่อเสรีภำพ
ในกำรสื่อสำร เพื่อประโยชน์ของสังคม
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และโอกาสของสถาบันการศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ความ
ท้าทายคือ การต้องพยายามปรับปรุง
หลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การสือ่สารและความรูท่ี้สอดคลอ้งกับการ
สื่อสารยุคดิจิทัลท่ีมีการแข่งขันสูงและ
มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วน
โอกาสคือ การมีช่องทางหรือส่ือใหม่ๆ 
ท่ีราคาถูก และเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารและ
ผู้บริโภคมากขึ้น
 ผศ.ดร.วลักษณ์กมลบอกว่า 
ดังน้ัน หลักสูตรทางด้านการส่ือสารจึง
จำาเป็นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์
ทางวัฒนธรรมการสื่อสารของผู้รับสาร
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย องค์กรด้านการ
สือ่สารมวลชนจะมคีวามหลากหลายและ
ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่จะมีลักษณะของการ
พึง่พาเทคโนโลยกีารส่ือสารยคุดิจทัิล เพือ่
ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันใน
ตลาด บคุลากรในองค์กรสือ่จำาเป็นตอ้งมี
ทักษะท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะทักษะทาง
ด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แต่หัวใจของ
การสื่อสาร ซึ่งก็คือ “เนื้อหา” (Content) 
ยังมีความสำาคัญเป็นหลักพื้นฐานอยู่
 นอกจากน้ี ด้วยพฤติกรรม
ของผู้รับสารและผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง

ไปอย่างมาก ทำาให้องค์ความรู้ด้านการ
ส่ือสารการตลาด เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
มคีวามจำาเป็นมากเชน่กัน สำาหรบัองค์กร
สื่อสารมวลชนและองค์กรธุรกิจ โดย
เฉพาะการสื่อสารการตลาดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต การแข่งขันทางด้านคุณค่า
ท่ีจะเพิ่มมูลค่า (Value added) ของ
สนิค้าและบรกิารแทนการแขง่ขนัด้านคุณ
ประโยชน์เพียงอย่างเดียว
 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้ง
น้ี จึงมีการพิจารณาจากบริบทแวดล้อม
ท่ีรอบด้านมากขึ้น นอกเหนือจากบริบท
เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารยุคดิจิทัล
แล้ว ยังเชื่อมโยงกับโอกาสของคนรุ่น
ใหม่ในการออกสู่สนามการทำางานใน
ลักษณะของผู้ประกอบการอีกด้วย โดย
ในประเด็นน้ี คณะปรบัปรงุหลกัสตูรฯ ได้
พิจารณาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริม 
ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีลักษณะใช้ทุน
น้อย เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมท่ีเรยีกว่า Start Up จงึเป็น
โอกาสของคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถก้าวขึ้น
เป็นผู้ประกอบการธรุกิจลกัษณะดังกลา่ว 
 “การเป็นนักส่ือสารในโลกยุค
ใหม่ สามารถทำางานร่วมกับกลุ่มคนท่ี
หลากหลายในองค์กรด้านการสื่อสาร

ขนาดเล็กและขนาดย่อม และองค์กร
ระดับชาติ รวมท้ังมีศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจอิสระด้านการส่ือสารด้วย
ตัวเองในอนาคตได้ ในการปรับปรุง
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2560 มี
การจดัการเรยีนการสอนเป็น 2 กลุม่วิชา
เช่นเดิม ได้แก่ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
ดิจิทัล และกลุ่มวิชาการสื่อสารการ
ตลาด โดยมีการพัฒนารายวิชาให้มุ่ง
ไปสู่การสร้างนักวิชาชีพ นักวิชาการ
และผู้ประกอบการด้านการสื่อสารท่ีมี
ความรู้ ความชำานาญ มีจริยธรรมและ
จิตสำานึกสาธารณะ โดยมีรายวิชาบังคับ
เอกสาขานิเทศศาสตร ์แบ่งตามกลุม่วิชา
เรียน” ผศ.ดร.วลักษณ์กมลกล่าว และ
ว่า บุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อยุค
ใหม่ไม่จำาเป็นต้องสำาเร็จการศึกษาด้าน
การสื่อสารมวลชนโดยตรง แต่ต้องรักใน
การทำางานข่าวและรักท่ีจะอุทิศตนเพื่อ
เสรภีาพในการสือ่สาร เพือ่ประโยชน์ของ
สังคม มีวิจารณญาณในการใคร่ครวญ
เรื่องราว ประเด็นต่างๆ สามารถแยก
เรือ่งจรงิออกจากเรือ่งไมจ่รงิได ้และตอ้ง
เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการสื่อสารได้
หลายรูปแบบ ทั้งการเขียนเล่าเรื่อง การ
บรรยายด้วยเสียง การถ่ายภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว
 แต่ละปี นักศึกษาท่ีสำาเร็จการ
ศึกษาไปแล้วจะไปทำางานในองค์กรสื่อ 
ท่ีเป็นองค์กรวิชาชีพส่วนกลาง (profes-
sional) ประมาณร้อยละ 10 ในองค์กร
สื่อวิชาชีพในท้องถิ่นร้อยละ 10 ในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ผลิตสื่อ หรือ
งานท่ีเก่ียวขอ้งของหนว่ยงาน องคก์ร ท้ัง 
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี ประมาณร้อยละ 
50 ท่ีเหลือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
เป็นผู้ประกอบการเก่ียวกับการวางแผน
การสื่อสาร การผลิตสื่อในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ จ.สงขลา
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 อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำาของ
ประเทศไทย ท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิต
นักศกึษาแพทย์ แต่ปัจจบัุน “มหาวิทยาลยั
มหิดล” ก็เปิดสอนสาขาวิชาทางด้าน 
เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเช่นกัน 
 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาส่ือและการส่ือสาร 
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดเผย
ว่า วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิด
หลักสูตรปริญญาตรีสื่อและการสื่อสาร 
(Media and Communication) มา  
4 ปี ซึ่งปัจจุบันมี 2 สาขาให้เลือก ได้แก่ 
สาขา Mass Communication and 
Journalism เน้นการเล่าเรื่องจากข้อเท็จ
จริง และสาขา Creative Content เน้น
การเล่าเรื่องจากเรื่องสร้าง โดยอนาคต 
เตรียมเปิดสาขา Communication 
Management ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 
Advertising / PR / Marketing / Brand 
Communication เข้าด้วยกัน ขณะท่ี
ระดับปริญญาโท และเอก ต้องรอความ
พร้อมของบุคลากรก่อน  
 หลักสูตรเหล่าค่อนข้างจะเน้น   
ในการต่อสูใ้นตลาด Southeast Asia ซ่ึง
คู่แข่งของเราคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (NUS) ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ยากมาก 
เพราะการศึกษาเขาก้าวหน้าไปมาก เขา
ไม่ยำ้าอยู่กับที่ ดังนั้น เราจึงต้องมีคลาส
ที่ทำาให้เด็กเข้าใจในสื่อ Southeast Asia 
ด้วย ทั้งการเขียน กฎหมาย ทฤษฎี ฯลฯ 
หัวหน้าสาขาวิชาส่ือและการส่ือสาร 
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เผยว่า 
ปัจจุบันสถาบันมีอาจารย์ทั้งหมด 5 คน 
เป็นต่างชาติ 4 คน และคนไทยอีก1 คน 
โดยสถาบันใช้อาจารย์พเิศษค่อนข้างมาก 

“มหิดล” เลิกพูดได้แล้วว่า
 สื่อก�าลังจะตาย เพราะสื่อไม่มีวันตาย

นักศึกษาตอนนี้มี 300 คน ที่อยู่ปี 4 มี
จำานวน 26 คน แต่ปี 1 ที่เข้ามาใหม่เพิ่ม
ขึน้มากจำานวน 150 คน ก้าวกระโดดมาก 
ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัอืน่บอกว่าไม่มเีด็ก
สมคัร ท่ีนีเ่ยอะขึน้ ท้ังเด็กไทย เด็กต่างชาต ิ
และลูกครึ่ง เช่น อินเดีย-ไทย, ไทย-
องักฤษ, ไทย-เยอรมนั รวมไปถึงเด็กแลก
เปลีย่นท่ีมาจากหลายๆ ท่ี โดยสดัส่วนอยู่
ท่ีเด็กต่างชาต ิ30% และไทย 70% แต่เป็น
คนไทยที่ภาษาอังกฤษดี
 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญยำ้าว่า ปัจจุบัน
หลักสูตรของสถาบัน ไปไกลมาก แม้จะ
มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเกือบล้าน บาท 
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษา เราคัด
แค่ภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ 
เพราะเราคิดว่าท่ีเหลอืสร้างได้ แต่ในช่วงหลงั 
ก็มีเด็กท่ีเขาสนใจทางด้านน้ีเมื่อรู้ว่าเรา
เปิดหลักสูตรก็เข้ามาเรียน บางคนชนะ

ประกวดหนังมา ทำานิตยสารเป็นเล่มได้
ตั้งแต่เรียนมัธยม ดังนั้น ครูก็ต้องพัฒนา
ตัวเองและสามารถไกด์เด็กได้ด้วย ครู
ต้องเป็นผู้ใหญ่พอสมควร ต้องดีเบตกัน
ได้ อาจารย์ก็ต้องปรับตัว ถ้าไม่ปรับตัว
ก็ตาย ท้ายที่สุดการปรับตัวสำาคัญที่สุด
 “เด็กบางคนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
หาเงินได้เป็นหมื่นๆ หรือบางคนไปจัด
คอนเสิร์ต ได้แล้ว 3 แสน ดังนั้น ทุกครั้ง 
ท่ีเราได้เด็กแบบน้ี เราต้องมาคิดว่าต้อง
สอนอีกแบบ จะมานั่งสอนมาร์เกตติ้งคือ
อะไร ไม่ได้แล้ว เพราะเขาไปอีกสเกล
หน่ึงแล้ว โจทย์ยากขึน้ ครตู้องเก่งขึน้ ซึง่
ในอนาคตเราก็ต้องการเพิม่ครคูนไทยอกี 
แต่ก็ต้องคัดเลือกพอสมควร ตัวอาจารย์
เองต้องมีความก้าวหน้าทางความคิดพอ
สมควร จะมาแบนๆ ไม่ได้”
 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญยำ้าว ่า แม ้
สถาบันจะเพิ่งเปิดสาขาวิชาสื่อและการ
สื่อสาร ได้ไม่นาน แค่ 4 ปี แต่ว่าข้อดี
ก็มีคือ ได้เห็นความล้มเหลวและการไม่
สามารถขับเคล่ือนของหลักสูตรท่ีมีมา
ก่อนและไม่สามารถแข่งขนับนโลกน้ีได้ มี
อะไรบ้าง ดังนัน้ ตอนท่ีเราเขยีนหลกัสตูร
จึงไม่เล่นตามฟอร์มวิทยุโทรทัศน์ ฟิล์ม 
วารสาร แต่เราพดูในเรือ่งการสร้างคอนเทนต์ 
เพราะสือ่คือ การเล่าเรือ่ง (Story Telling) 
ว่าจะออกมาในฟอร์มไหน เช่น GAME 
OF THRONES ถ่ายเป็นหนังแต่ออกมา
เป็นซีรีส์ ดังนั้น จะมาน่ังแบ่งไม่ได้แล้ว 
มันเป็นการหลอมรวมสื่อ (Media Con-
vergence) ถ้ามีเรื่องเล่าแบบหน่ึง เรา
จะเล่าได้ก่ีฟอร์ม และจะกระจายไปได้
กี่แพลตฟอร์มจาก 1 คอนเทนต์เท่านั้น 
 ดังนั้น ไอเดียจึงค่อนข้างต่างมาก

ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
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จากนิเทศศาสตร์ท่ีมีอยู่ เพราะเราไม่ได้
แบ่งตามฟอร์ม แต่แบ่งตามหน้าที่ ได้แก่ 
Cross-Major Electives, Directing, TV 
Production, Writing, Acting, Critical 
Studies, Cinematography และ Mar-
keting ดังนั้น ถ้าเขาเป็น Director ต้อง 
Director ได้ทุกรูปแบบ
 หัวหน ้าสาขาวิชาสื่อและการ
สือ่สาร วิทยาลยันานาชาต ิม.มหิดลบอก
ว่า ตอนท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร 
ดังกล่าวขึ้น สิ่งที่คิดไว้ก็คืออยากจะแข่ง
กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) 
ซึง่เขาเรยีนสัน้กว่าเรา คือเรยีน 3 ปี ตอน
ท่ีเขยีนหลกัสตูรเอามาเทียบกันเลยว่าเขา
สอนอะไร คนท่ีจบออกมาเขาทำาอะไร 

แต่สิงคโปร์ปฏิบัติไม่เยอะจะเป็นวิชา 
Concept และทฤษฎีเยอะมาก แต่ของ
มหาวิทยาลยัเรา ในปีสงูๆ จะเป็นปฏบิตัิ
เพ่ือให้นักศึกษาทำางานเป็น และทำาได้ดี  
จงึค่อนข้างต่างกัน อย่างเดิมอาจารย์สอน
อยูท่ี่ ม.กรงุเทพ ตดัสนิใจย้ายมาสอนท่ีนี่
เพราะได้ใช้ภาษาอังกฤษ เรามองว่าการ
ท่ีไม่ได้ภาษาองักฤษมนัทำาให้หลกัสตูรไม่
ไปไหนมากพอ แม้หลักสูตรจะดีก็ตาม 
แต่พอเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเปลี่ยน
ไป การจะเอาคนมาสอนก็เปลี่ยนไป 
เพราะต้องเอาต่างชาติเยอะขึ้น ต้องจบ
ปริญญาเอก หรือได้รางวัลมา
 หลังจากท่ีเปิดมา 4 ปี สถาบัน
มีการปรับลำาดับขั้นของคลาส แต่พอรุ่น

แรกจบ จะต้องปรับใหญ่ โดยการลด
คลาสท่ีซำ้ากันและเพิ่มสาขาใหม่ท่ีเป็น
ด้าน Communication Management 
ขึ้นมา เพราะคิดว่าเป็นทางเลือกใน
งานด้านเอเยนซ่ี ท่ีเป็นตัวกลางระหว่าง      
โปรดักชั่นเฮาส์และลูกค้า ในตลาด
แรงงานยงัขาดคนเก่งอยู ่เพราะส่วนใหญ่ 
ตีความความต้องการของลูกค้าไปทาง
ไหนก็ไม่รู ้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยัง
ต้องมีการเรียนการสอนในด้านพ้ืนฐาน
นิเทศศาสตร์อยู่ 
 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญกล่าวถึงความ
คาดหวังในตัวนักศึกษาว่า เด็กรุ่นแรก
ท่ีไปฝึกงานพบว่าได้ไปฝึกงานในบริษัท
ใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่น บริษัทโฆษณา
อย่าง บรษัิท โอกิลว่ีฯ หรอืโปรดกัชัน่เฮาส์ 
อย่าง หับ โฮ้ หิ้น ทางอาจารย์ ไม่ได้
ช่วยหา นักศึกษาเขาหาเอง พอเขาไปทำา 
เราก็ไปสัมภาษณ์นายจ้าง ก็ได้ฟีดแบ็ก
ค่อนข้างดีมาก อย่างไรก็ตาม เรื่องงาน
ด้านสายข่าว เน่ืองจากเด็กพวกนี้เขาไม่
ฮาร์ดคอร์ ความลุ่มลึกและความอดทน
ในการค้นหาความจรงิไม่พอ แต่ถ้าให้ทำา 
Documentary ให้ทำาเก่ียวกับหนงั ทำาได้

”
“

อย่ำงที่เขำบอกว่ำมหำวิทยำลัยก�ำลังจะตำย 
ใช่ มันตำยแน่ๆ ถ้ำยังสอนแบบเดิมอยู่...
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 “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
สถาบันการศึกษา ซึ่งพบว่าช่วงหลังผลิต
นักข่าว-สื่อมวลชน เข้าสู่วงการสื่อสาร
มวลชนพอสมควร 
 ดร.นาฏยา พิลางาม หัวหน้า
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(มมส.) พูดถึงภาควิชานิเทศศาสตร์ 
ม.มหาสารคาม ว่า ปัจจุบันอยู่ภายใต้
คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยเปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COM-
MUNICATION ARTS PROGRAM) โดย
มีการเรียนการสอนครอบคลุมท้ังงาน
ด้านวารสารศาสตร์ ได้แก่ บรรณาธิการ 
นักเขียน ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ในกอง
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่ และสื่อ
ออนไลน์ 
 นอกจากนี้ ยังสอนการออกแบบ
จัดหน้าสิ่งพิมพ์, งานด้านวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้ผลิต
รายการครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ ผู้ส่ือข่าว 
ผู้ประกาศ พิธีกร นักจัดรายการ ในด้าน
วิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์ รวมถึง 
งานด้านการประชาสัมพันธ์และการ
วางแผน ได ้แก ่ นักประชาสัมพันธ ์  
นั ก โฆษณา นั กสื่ อ ส า รกา รตลาด  
นักวางแผนเชิงกลยุทธ์นักบริหารงาน
ลูกค้า ผู้ประสานงาน การจัดกิจกรรม
พิเศษ, งานด ้านภาพยนตร ์ ได ้แก ่  
นักเขียนบท ผู้กำากับภาพยนตร์ ผู้ช่วย
ผู้กำากับ ผู้จัดการกองถ่าย ผู้กำากับฝ่าย
ศิลป์ ผู้บันทึกเสียง ผู้ตัดต่อลำาดับภาพ 
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ งานด้านการสือ่สาร 
ได ้แก ่ นักนิเทศศาสตรพัฒนาการ  
นักสื่อสารชุมชน นักสื่อสารองค์กร และ

นิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
คนเรียนน้อยลง แต่ท�าไมที่นี่เพิ่มขึ้น?

งานด้านอืน่ๆ ได้แก่ ผู้ประกอบการอสิระ 
กราฟิกดีไซเนอร์ช่างภาพ ผู้ดูแลเว็บไซต์
 ดร.นาฏยาเล่าว่า ปัจจุบัน นิสิต
ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เพิ่มขึ้น
มากเมือ่เทียบกับในรุน่แรกๆ ปีการศกึษา 
2561 มีจำานวนเด็กปี 1 กว่า 160 คน ทั้ง
ภาคปกตแิละภาคพเิศษ เรยีกว่ามากท่ีสดุ
เท่าท่ีเคยเปิดมา จากปีท่ีแล้ว 140 คน 
รวม 4 ชั้นปี จำานวน 560 คน ในขณะที่
จำานวนอาจารย์ยัง 12 คน เท่าเดิม 
 “ทำาให้ควบคุมคุณภาพยากมาก 
เน่ืองจากต้องสอนห้องละประมาณ 80-90 
คน ก่อให้เกิดความเหลื่อมลำ้า กลายเป็น
ว่าเด็กท่ีเก่ง ก็เก่งไปเลย เด็กท่ีไม่เก่งก็
ยังคงไม่เก่งอยู่ เป็นข้อสงสัยว่า คนเรียน
นิเทศศาสตร์น้อยลง แต่ทำาไมท่ีนีเ่พิม่ขึน้”
 สาเหตุหลักมาจากมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบกลายเป็นธุรกิจการศึกษา 
เพราะรายได้หลักอยู่ท่ีค่าเทอมเด็ก ดัง
น้ัน พอเด็กมาสมัครทางมหาวิยาลัยก็
รับหมด และหากมีเด็กตกสัมภาษณ์ทาง
คณะต้องทำาเรื่องชี้แจงว่าทำาไมไม่รับ มนั

เป็นท่ีระบบมหาวิทยาลัย ยิ่งเยอะยิ่งดี  
เงินเข้าเยอะ แต่ไม่ให้อัตราอาจารย์เพิม่  
นอกจากน้ี เครือ่งไม้เครือ่งมือก็ไม่พอ ไม่มี
คุณภาพ ในขณะท่ีรบัเด็กเพิม่แต่คณะถูก
ตัดงบทุกปี ก็เป็นปัญหา
 หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม ยำา้
ถึงการปรับตัว ปรับระบบการเรียนการ
สอน ให้เข ้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
ว่า เดิมหลักสูตรปริญญาตรีแต่เดิมมี
การแยกออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 
วารสารศาสตร์, การประชาสัมพันธ ์และ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แต่ 
ทางอาจารย์ได้คุยกันว่าสังคมเริ่มเปลี่ยน 
และเริ่มมีการควบรวม ถ้าแยกเอกเด็ก
จะทำาอย่างอืน่ไม่ได้ เรยีนวารสารศาสตร์ 
อาจจะไปทำาประชาสัมพันธ์ไม่ได้ ทำาให้
เดก็มคีวามรูท่ี้ไม่หลากหลาย ดงัน้ัน ในปี 
2559 ที่ผ่านมา จึงได้มีการปรับหลักสูตร 
เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รองรับสื่อใหม่ (New Media) ที่มีการ
หลอมรวมเทคโนโลย ีพร้อมเชือ่มโยงไปสู่
กระแสการปรบัเปลีย่นทางสังคมท่ีเกิดขึน้
ในศตวรรษที่ 21 โดยให้เด็กได้มีโอกาส
เรียน Introduction รวมทุกศาสตร์ขั้น
พื้นฐานทางนิเทศศาสตร์เหมือนกันหมด
ในปีท่ี 1-2 แล้วจึงแยกตามความสนใจ
ในปีที่ 3 และฝึกงานในช่วงปีที่ 4 เทอม 
2 เช่นเดิม 
 การปรบัในครัง้น้ี เริม่ใช้ในภาคต้น 
ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับ
หลักสูตรใหม่ได้มีการใส่ความเป็นดิจิทัล
เข้าไปในทุกกลุ่มวิชา เน้นทักษะในการ
ฝึกปฏบัิตงิาน ซึง่อนาคต จะเปิดหลกัสตูร 
ปริญญาโท ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ

ดร.นำฏยำ พิลำงำม
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วางแผนคิดหลักสูตร
 ดร.นาฏยาให้ข้อเสนอแนะด้วย
ว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับเรื่อง       
งบประมาณเพิ่ม เพราะตอนน้ีถูกตัดงบ
ทุกปี อีกท้ังควรให้อิสระในการบริหาร
จัดการตัวเอง ในด้านอัตราการรับเด็ก 
และอยากให้รับอัตราอาจารย์เพ่ิมเพ่ือจะ
ได้ช่วยกันสอน เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะเป็น
ขวัญกำาลังใจให้อาจารย์ท่ีทำางานและดี
ต่อนักศึกษาด้วย 
 “ไม่ควรมองการศกึษาในเรือ่งการ
ตลาดมากเกินไป เพราะเราเป็นสถาบัน
การศึกษา”
 ดร.นาฏยากล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา 
พบว่านักศึษาท่ีจบไปถือว่ามีอัตราการมี
งานทำากว่า 80% แต่ทำางานตรงสายหรือ
ไม่ ไม่ได้มีการสำารวจ เนื่องจากบางคน
จบนิเทศศาสตร์แต่ไปทำาธรุกิจส่วนตวัก็มี 
มนัไม่จำาเป็นท่ีจะทำางานตรงสาย เพยีงแต่
เขาสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
บางคนเรียนประชาสัมพันธ์ก็สามารถ

เอาความรู้ไปใช้ในงานอื่น และวารสารฯ 
ก็ไม่จำาเป็นต้องทำางานหนังสือพิมพ์ และ
มีบางคนเอาความรู้ความสามารถไปเปิด
ค่ายเพลงเล็กๆ มันคือการเอาความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ตามความถนัดและความชอบ
ของตัวเอง เราถึงไม่ทำาการสำารวจเพราะ
สิ่งสำาคัญคือ อยากให้เด็กเอาตัวให้รอด 
ก็พอ
 ตอนนี้ คนท่ีเรียนจบต้องปรับตัว 
ให้ทัน สังคมเปลี่ยนไวมาก บางที่เราหัน
หลังกลับไปก็เปลี่ยนแล้ว ดังนั้น ไม่ควร
ยำ่าอยู่กับท่ี ความรู้ท่ีมีไม่เพียงพอแล้ว 
ตอนน้ีแพลตฟอร์มต่างๆ มมีากขึน้ ใครท่ี
มีความรู้เรื่องคอนเทนต์จะอยู่รอดเพราะ
แค่เปลี่ยนช่องทาง ยังไงก็ไม่ตกงาน 
มหาวิทยาลัยช่วยได้แค่เพียงส่วนหนึ่ง 

50% ส่วนอีก 50% คุณต้องหาเอง อย่า
หยดุท่ีตรงน้ี อย่าคิดว่าแค่มาเรยีนในห้อง
แล้วจะได้ทุกอย่าง ต้องหาเพิ่ม ไม่ใช่รอ
ให้อาจารย์ป้อน ในส่วนของอาจารย์ก็
ต้องปรับตัวเหมือนกัน ต่างคนต่างปรับ 
เพราะโลกมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่
 ขณะท่ี ธิติพัทธ์ ล้ิมสัมฤทธินิภา 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ม.มหาสารคาม กล่าวเสริม
ว่า สถาบันคาดหวังให้นักศึกษาสามารถ
ปรับใช้ความรู้ท่ีได้จากการเรียนตลอด
ระยะเวลา 4 ปีได้อย่างเต็มที่ เพราะได้
กำาหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงเรียนวิชา
ศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต ซ่ึงถือเป็น 
กลุม่วิชาท่ีเน้นความรูพ้ืน้ฐานในการดำารง
ชีวิต และหมวดวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 
ซ่ึงทางภาควิชาฯ ได้ปรับหลักสูตรโดย
เน้นความรู้พื้นฐานท่ีสำาคัญของวิชาชีพ
ด้านนิเทศศาสตร์ท้ัง 4 กลุ่มวิชาใหญ่ 
กลุ ่มวิชาพื้นฐานด ้านมนุษยศาสตร ์ 
สังคมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท้ัง 4 
ส่วนน้ี ถือเป็นเป็นรากเหง้าท่ีสำาคัญให้
กับนิสิตนิเทศศาสตร์ จึงเชื่อว่านิสิตจะ
มีศักยภาพในการดำาเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพได้

”

“
...ไม่ควรย�่ำอยู่กับที่ ควำมรู้ที่มีไม่เพียงพอแล้ว 

ตอนนี้แพลตฟอร์มต่ำงๆ มีมำกขึ้น ใครที่มีควำมรู้เรื่อง
คอนเทนต์จะอยู่รอดเพรำะแค่เปลี่ยนช่องทำง 

ยังไงก็ไม่ตกงำน มหำวิทยำลัยช่วยได้แค่เพียงส่วนหนึ่ง 
50% ส่วนอีก 50% คุณต้องหำเอง อย่ำหยุดที่ตรงนี้ 

อย่ำคิดว่ำแค่มำเรียนในห้องแล้วจะได้ทุกอย่ำง 
ต้องหำเพิ่ม ไม่ใช่รอให้อำจำรย์ป้อน
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 การเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ของ
สื่อ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ง่ายขึ้น สื่อนำาเสนอแบบ real time 
ประกอบกับเด็กรุ ่นใหม่ต้องสามารถ
ประกอบทำางานได้ด้วยตนเอง อย่าไป
หวังพึ่งองค์กรสื่ออย่างเดียว วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU) 
จึงไม่ใช่เพียงสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิต
บัณฑติท่ีมคีวามเป็นเลศิทางด้านวิชาการ
และวิชาชพีเท่าน้ัน แต่ต้องเรยีนรูก้ารเป็น
ผู้ประกอบการด้านสื่อร่วมด้วย สมดังคำา
ว่าที่ว่าเป็น “นักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ” 
 อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ขณะนี้
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 11 
สาขา ปริญญาโท 2 สาขา และปริญญา
เอก 1 สาขา โดยทุกหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ยุคดิจิทัลมากขึ้น เน้นเรื่องดิจิทัล เสริม
ทักษะให้ความรู้ ผู้เรียนสามารถเข้าไป
ทำางานในอตุสาหกรรมสือ่ หรอืเป็นผู้ผลติ
สื่อ สร้างสรรค์งานอิสระได้ด้วยตนเอง 
ระดับปริญญาตรีเปิดสอน 11 สาขา 
ได้แก่ 1. สาขาวิชามัลติมีเดีย 2. สาขา
วิชาสื่อสารการแสดง 3. สาขาวิชาการ
ภาพยนตร์ดิจิทัล 4. สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 5. 
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อ
สร้างสรรค์ 6. สาขาวิชาวิทยแุละโทรทัศน์
มลัตแิพลตฟอร์ม 7. สาขาวิชาคอนเทนต์ 
และสื่อดิจิทัล 8. การส่ือสารการตลาด
ดิจิทัล 9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การ
กีฬา 10. สาขาวิชาการเขียนบทและการ
กำากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และ 11. 
นิเทศศาสตร์นานาชาติ ส่วนหลักสูตร

นิเทศฯรังสิต
ไม่ใช่ทุกคนท�าสื่อแล้วให้เกิดความสนใจได้

ระดับปริญญาโทน้ัน มี 2 สาขา คือ 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ 2. 
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำากับ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ และปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชานิเทศศาสตร์
 คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ 
ม.รังสิตกล่าวต่อว ่า ต้องยอมรับว ่า
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ไม่ได้รับ
นิยมอย่างในอดีต โดยดูจากจำานวน
นักศึกษาที่เข้าเรียน เมื่อก่อนสามารถรับ
นักศึกษาปีละ 40-50 คน แต่ปัจจุบันมี
นักศึกษาเข้าเรียนเพียงปีละ 10 กว่าคน 
ซึ่งประเด็นท่ีทำาให้เด็กเกิดความสนใจ
สาขาด้านน้ีน้อยลงนั้น เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงของสื่อ และค่านิยมของ
ผู้คนส่วนใหญ่ เมือ่มองวารสารศาสตร์จะ
มองว่าเป็นสือ่สิง่พมิพ์ และขณะนีส้ิง่พมิพ์
ปิดตวัจำานวนมาก ทำาให้ทกุคนเกดิความ
รู้สึกว่าวารสารจะอยู่ไม่รอด
  “หลักสูตรนิเทศศาสตร์มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยการ
ปรับใหญ่นั้นมี 4 ปีครั้ง แต่ถ้าการปรับ
เป็นรายวิชาให้เหมาะสมกับรูปแบบของ

เทคโนโลยี สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ันจะ
ปรับทุกปี โดยปี 2561 มีการยกเครื่อง
หลักสูตรใหม่ให้เป็นนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
โดยในส่วนของการเรียนการสอนด้าน
วารสารศาสตร์น้ัน นอกจากเปลี่ยนชื่อ
สาขาวารสารศาสตร์ เป็นสาขาวิชาคอนเทนต์ 
และสื่อดิจิทัลแล้ว หลักสูตรมุ่งเน้นสร้าง
นักผลติคอนเทนต์ หรอืกระบวนการผลติ
เน้ือหาของสื่อต่างๆ ไม่ใช่เป็นเรื่องส่ือ 
สิง่พมิพ์อยา่งเดยีว สามารถทำางานได้ทกุ
แพลตฟอร์ม”
 คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ 
ม.รังสิตกล่าวต่อไปว่า องค์กรทุกสาย
วิชาชีพต้องการคนท่ีสามารถทำางาน
ได้หลากหลาย และเข้าใจแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ดังนั้น นักศึกษาของนิเทศศาสตร์ 
ม.รงัสติ จะมีทักษะมัลตสิกิล และมทัีกษะ
ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี 
การส่ือสาร การทำางานร่วมกับผูอ้ืน่ ความ
คิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ต่างๆ 
รู้จักการปรับตัว ท่ีสำาคัญจะมีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการด้านส่ือ ผลิตสื่อได้
ด้วยตนเองเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และ
อยู่รอดได้ ดังน้ัน บัณฑิตนิเทศศาสตร์

อนุสรณ์ ศรีแก้ว
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ของ ม.รังสิต ถ้าไม่อยู่ในแวดวงสื่อ ก็จะ
เป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ
 ใ น ทั ศ น ะ ค ณ บ ดี วิ ท ย า ลั ย
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต มองว่า ตลาด
นิเทศศาสตร์ ต้องการคนเป็นมืออาชีพ
สูงมาก โดยเฉพาะตอนน้ีสาขาท่ีกำาลัง
ขาดแคลนคน คือ สาขาเขียนบทและ
การกำากับ เพราะในปัจจุบันมีคนเขียน
บทโทรทัศน์ ไม่ถึง 10 คน ทำาให้สถานี
โทรทัศน์หลายแห่งสะท้อนมายงัวิทยาลยั
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิตว่าต้องการให้เปิด
สาขาด้านนี้ เน่ืองจากต้องการบัณฑิต
เขียนบท ซึ่งบางคนอาจชื่นชอบ มี
พรสวรรค์แต่อาจจะมีทักษะ องค์ความรู้
การเขียนบทที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จำาเป็น
ต้องมีการผลิตบุคลากรด้านนี้
 ส่วนสาขาด้านวารสารศาสตร์ 
ตลาดยังคงมีความต้องการ เพราะ
วารสาร ไม ่ ใ ช ่ เพี ย ง เป ็ น เ รื่ อ งของ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การทำางานด้าน
ข่าวเท่าน้ัน แต่เป็นการผลิตคอนเทนต์ 
เ น้ือหา ท่ีมีความสำา คัญอย ่างมาก 
เน่ืองจากโลกในตอนน้ีต้องการนักผลิต
คอนเทนต์ผ่านกระบวนการเรยีนการสอน
แบบวารสารศาสตร์  
 ทั้งนี้ จากการสำารวจการมีงานทำา
ของบัณฑติปีท่ีผ่านมา สภาวะการได้งาน
ทำา 85% แบ่งเป็น ทำางานตรงกับสาขา

”

“

วิชาท่ีเรียนมา 57% ทำางานอื่นๆ ท่ีไม่
ตรงกับสาขา 28% ศกึษาต่อในระดับท่ีสงู
ขึ้น 5% และอื่นๆ เช่นติดทหาร/บวช 1% 
ดังน้ัน เรียกได้ว่าตอนนี้ตลาดงานด้าน
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนก็ยังมีให้กับ
ผู้ท่ีสนใจด้านนี้ เพียงแต่ผู้ท่ีเรียนด้านนี้

จะต้องมีทักษะที่เหมาะสม และรู้จักการ
ปรับตัว มีความรู้ ทักษะรอบด้าน

มีควำมจ�ำเป็นที่ต้องเรียนด้ำนนิเทศศำสตร์ เพรำะกำรผลิต
สื่อในทุกแพลตฟอร์มต้องกำรควำมเป็นมืออำชีพ และ

ไม่ใช่ทุกคนท�ำสื่อแล้วให้เกิดควำมสนใจได้ 
ต้องเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรลงมือ

ปฏิบัติก่อนจะไปสู่วงกำรสื่อ ดังนั้น กำรเรียนด้ำน
นิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ที่มีกำรปรับรูปแบบใหม่ 

เรียนแล้วไม่ตกงำนอย่ำงแน่นอน
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 “วลัยลักษณ์” มหาวิทยาลัยใน
กำากับรัฐหัวเมืองทางใต้ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช โดยถือเอา
ปี 2535 เป็นวันสถาปนา เปิดรบันกัศกึษา
รุ่นแรกปี 2541 มีนักศึกษานิเทศศาสตร์
แล้ว 21 รุ่น ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาออก
ไปจะมีความรอบรู้ด้านนิเทศศาสตร์ใน
ยุคดิจิทัล ท้ังด้านส่ือสารมวลชน และ
ด้านสื่อสารการตลาด สามารถประยุกต์
ใช ้ความรู ้ กับการทำางานด้านสื่อสาร
มวลชน การสื่อสารในธุรกิจและสื่อสาร
ในองค์กรได้ผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาปริญญา
ตรจีะได้รบัปรญิญา นิเทศศาสตรบณัฑติ 
(นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
 อ.ธนภร เจริญธัญสกุล หัวหน้า
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ สำานักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
(มวล.)ให้ข้อมูลว่า มวล.มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ โดย
อยู่ในรูปแบบของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
สังกัดสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จนถึง
ปัจจุบันมีนักศึกษานิเทศศาสตร์ 21 
รุ ่น ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู ้ด ้าน
นิเทศศาสตร์ในยคุดจิทัิล แบ่งออกเป็น 2 
เอก ได้แก่ 1. สื่อสารมวลชน เรียนรู้การ
ผลิตสื่อและสร้างสรรค์เน้ือหาอย่างมือ
อาชีพ และ 2. สื่อสารการตลาด เรียนรู้
การสือ่สารอย่างมอือาชพีตอบโจทย์ธรุกิจ
ยุคดิจิทัล  
 อ.ธนภรกล่าวว่า การเรียนการ
สอนจะเน้นการฝึกทักษะพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้แบบหลอม รวมทั้ง
เน้ือหาและการผลิตบนฐานดิจิทัล ผลิต
ได้ทุกสื่อและเชี่ยวชาญการผลิตข้ามสื่อ 

“วลัยลักษณ์” 
“multi-function บน multi-platform

เน้นการลงมอืปฏบัิตจิรงิ รบัโจทย์จรงิจาก
สถานประกอบการและชุมชน มุ่งผลิต
บัณฑิตด้านสื่อสารมวลชน และสื่อสาร
การตลาด และเชี่ยวชาญการจัดการ
ธุรกิจสื่อพร้อมเป็นผู้ประกอบการและ
พร้อมตอบตลาดแรงงาน โดยสามารถ
ฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีสุด 
อาทิ รถถ่ายทอดนอกสถานท่ี สตูดิโอ
ภาพเคลือ่นไหว สตดิูโอภาพน่ิง และห้อง
ทำากราฟิก เป็นต้น 

    ปัจจุบันมีอาจารย์ในหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ จำานวน 6 คน และด้วย
แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรจะตั้ง
เป้าไว้ที่ 60 คนต่อรุ่น แต่ละปีอาจจะมี
มากกว่าแผน บางปีอาจจะตามแผน หรอื
น้อยกว่าแผน แต่จะไม่มากหรือน้อยกว่า
เกิน 20% เป็นเช่นน้ีสลับกันไป จึงไม่
สามารถเปรียบเทียบกับอดีตได้เป็นราย
ปี โดยปัจจุบันนี้ในปีการศึกษา 2561 มี
นักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 250 คน

  หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มวล.กล่าว
ว่า ในรอบ 10 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตร์
ปรับปรุงหลักสูตร 4 ครั้ง มีทั้งปรับปรุง
ตามรอบท่ีมบัีณฑติจบ คือทุก 5 ปี เพราะ
เมื่อมีบัณฑิตจบไปทำางาน ก็จะสามารถ
สอบถามจากสถานประกอบการเกี่ยวกับ 
สิ่งท่ีต้องการให้หลักสูตรปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดงานอย่างไร จะเป็นผลดีท้ังฝ่าย
ผู้ผลิตและผู้ใช้บัณฑิต 
 รวมท้ังมีการปรับปรุงตั้งแต่ยัง
ไม่มีบัณฑิตจบเพื่อให้หลักสูตรทันสมัย
กับตลาดวิชาชีพส่ือและเทคโนโลยี ท่ี
เปลีย่นแปลงไป เมือ่ความนยิมหรอืเทรนด์ 
เปลี่ยนแปลงจะรอ 5 ปี ค ่อยปรับ
หลักสูตรหรือการเรียนการสอนคงไม่
ได้ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่
ต้องการจะผลิตบัณฑิตท่ีเม่ือจบไปแล้ว 
ไม่พร้อมตอบตลาดแรงงาน หากเป็นเช่น
น้ัน บัณฑิตก็จะสู้คนอื่นไม่ได้ การปรับ

อ.ธนภร  เจริญธัญสกุล
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หลกัสตูรให้ทันสมยัจะทำาให้นักศกึษาเป็น
ท่ีต้องการของตลาดงาน โดยโจทย์ท่ีต้ัง
ไว้ก็คือ เมื่อองค์กรสื่อใดๆ มีอัตราจ้าง
แค่ 1 อัตรา อัตรานั้นจะต้องเป็นของเด็ก
นิเทศศาสตร์ มวล. เนื่องจากคุณสมบัติ
ครบถ้วนและสามารถจัดการได้ท้ังเรื่อง
เนื้อหา (Content) การผลิต (Produc-
tion) ในทุกสื่อ รวมถึงสื่อออนไลน์
 “เมื่อจบออกไปแล้วนักศึกษาหน่ึง
คนสามารถผลิตสื่อได้หลากหลาย ‘แบบ 
multi-function บน multi-platform’ จะ
เป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตได้
ทุกสื่อ เก่งเรื่องการผลิตข้ามสื่อ เน้นการ
ลงมือปฏิบัติจริง เพราะในระหว่างเรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อัตราเงินเดือน
เฉล่ียของบัณฑิต 18,000 บาทต่อเดือน 
ส่วนเปอร์เซ็นต์ท่ีเข ้าสู ่วงการสื่อสาร
มวลชนร้อยละ 70 โดยนับรวมทุกสาขา 
เน่ืองจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มวล.
ผลิตบัณฑิตสองฝั่งหลักๆ คือ ป้อนเข้า
สู่อาชีพสื่อสารมวลชน และด้านสื่อสาร
การตลาด โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ อเีวนต์ 
นอกจากนั้น จะมีอีกส่วนที่เปิดบริษัทเอง 
เป็นผู้ประกอบการเอง ท้ังทางด้านผลิต
วิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง ทำา presentation 
หรือว่าออกแบบสื่อต่างๆ ที่สำาคัญการมี
ระบบสหกิจศึกษาให้นักศึกษาไปทำางาน
ในสถานประกอบการที่นักศึกษาเลือก 4 
เดือน เมื่อสหกิจศึกษาจบ จะมีโอกาสได้
งานทำาทันที
 

”
“

นักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงท้ังจากสถาน
ประกอบการ ชมุชน หรอืหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลยัท่ีทำาให้การเรยีนในแต่ละ
รายวิชาได้มีการประยุกต์เนื้อหาท่ีเรียน
เข้ากับการใช้งานจริง รวมถึงการให้ส่ง
ผลงานเข้าประกวดในเวทีประกวดต่างๆ 

อาทิ ด้านข่าว โฆษณา การสื่อสารการ
ตลาด การผลิตรายการ ผลิตภาพยนตร์
สั้น ทำาให้ได้มีประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่
เรียนในรั้วมหาวิยาลัยอย่างเดียว” 
 ท้ังนี้ จากการสำารวจอัตราการมี
งานทำาของบัณฑิตต่อรุ่น พบว่ามีงานทำา

เมื่อจบออกไปแล้วนักศึกษำหนึ่งคนสำมำรถผลิตสื่อ
ได้หลำกหลำย ‘แบบ multi-function บน multi-platform’ 

จะเป็นคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผลิตได้ทุกสื่อ 
เก่งเรื่องกำรผลิตข้ำมสื่อ
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 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ไอซีที 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นแหล่งสร้างบัณฑิตนิเทศศาสตร์
ท่ีโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตก
ต่างจากสถาบันอื่น เพราะผสมผสาน
นิเทศศาสตร์ เข้า กับศิลปะและไอที 
โดยถือเป็นหน่ึงในหลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ใ น ปี  2 5 5 0  ห ลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตร์ ไอซีที ได้เปิดทำาการ
สอน  โดยบูรณาการศาสตร์ทางศิลปะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อ ใช้ กับ
นิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ซึ่ง
มี 5 วิชาเอก ได้แก่ การโฆษณา การ
ลูกค้าสัมพันธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ 
ภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์ แต่ปี 
2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่
 ผศ.สมศักดิ์ ชาตินำ้าเพ็ชร คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ม.ศิลปากร และรักษาการ
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ปรับหลักสูตรใหม่ในปี 2560 
โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
วารสารศาสตร์เป็นวิชาเอกโดยเฉพาะ
แต่มีกลุ่มวิชาเลือกด้านข่าวและสารคดี
ให้นักศึกษาวิชาเอกการส่ือสารมวลชน
เลือกเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงไป เกิดการหลอมรวมส่ือ 
Media convergence ทำาให้เราตัดสินใจ 
นำาวิชาเอกวิทยุโทรทัศน์มารวมกับวิชา
เอกหนังสอืพมิพแ์ละวารสารเดิมและบวก
สื่อใหม่เข้าไปด้วย
 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ผลิตสื่อได้ทุกชนิด ด้วยความเข้าใจ
พื้นฐานของส่ือและแพลตฟอร์มใหม่ๆ

“ศิลปากร” สอนให้นักศึกษาผลติสือ่ได้ทกุชนิด 
บนแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ  

เปรียบเหมือน Integrated Media วิชา
บังคับของเอกน้ี  ซ่ึงได้ปรับใหม่หลาย
วิชาเพื่อตอบรับแนวโน้มของตลาดสื่อท่ี
เปล่ียนแปลง จากน้ันไปเลือกเรียนกลุ่ม
วิชาเลือกว่าจะเติมเต็มการสร้างคอนเทนต์ 
เฉพาะทางไหนให้แก่ตนเอง โดยมีกลุ่ม
วิชาเลือกสองกลุ่ม คือ กลุ่มข่าวและ
สารคดี และกลุ่มสื่อสร้างสรรค์ สำาหรับ
นักศึกษาท่ีสนใจการสร้างเนื้อหาแนว
บันเทิง รวมท้ังมีวิชาท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
พัฒนาทักษะ เช่น การสร้างสรรค์อินโฟ
กราฟิก การทำาวิดีโออาร์ต การออกแบบ
สื่อออนไลน์
 นอกจากวิชาเอกการสื่อสาร
มวลชนแล้ว ยังมีวิชาเอกอีก 2 กลุ่ม คือ 
1. วิชาเอกภาพยนตร์ ซึ่งสอนทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติอย่างเข้มข้น เปิดกว้าง 2. 
วิชาเอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ นักศึกษา
ท่ีเรียนวิชาเอกน้ีจะมีวิชาเลือกสองกลุ่ม 
คือ กลุ่มการโฆษณาและกลุ่มการลูกค้า
สัมพันธ์ กลุ่มการโฆษณาจะเน้นสอนให้

นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้
เรื่องการตลาดและการสื่อสารการตลาด 
ท้ังการตลาดดิจิทัล การรณรงค์โฆษณา
และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
 ผศ.สมศักด์ิระบุว่า ปัจจุบัน
มีอาจารย์เพิ่มขึ้นขณะน้ีมี จำานวน 16 
คน ส่วนนักศึกษาเฉพาะหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ 4 ชั้นปีในปัจจุ บันมี
ประมาณพันกว่าคน ซ่ึงมีจำานวนคงท่ี
หากเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 
2553-2554 ตอนน้ันจะรับนักศึกษาแรก
เข้า เกือบ 350 คน แต่ปัจจุบันตั้งเป้ารับ
นักศกึษาประมาณปีละ 300 คน ซึง่ถือว่า
ได้จำานวนนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด
ไว้เพื่อให้จำานวนนักศึกษากับอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน ห้องเรียนอยู่ในภาวะ
ที่สมดุลกัน
 สำาหรับหลักสูตรมีการปรับปรุง
ไป 2 ครั้ง ปี 2555 และปี 2560 โดย
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพความเป็นจรงิของอตุสาหกรรม
สื่อ เสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อนเดิม สร้าง
บัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ หลักสูตรท่ีกำาลังรับ
นักศึกษาอยู่เป็นหลักสูตรท่ีปรับปรุงไป
เมื่อปี 2560 จากเดิมมี  5 วิชาเอก ปรับ
เหลือ 3 กลุ่มวิชา คือกลุ่มการสื่อสาร
เชิงธุรกิจ กลุ่มภาพยนตร์ กลุ่มสื่อสาร
มวลชน ซ่ึงต้องเรียนการผลิตสื่อทุก
ประเภท 
 “ เ ร าปรั บห ลัก สูตร เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมสื่อ ซ่ึง เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ 
สื่อโลก เกิดการหลอมรวมสื่อทำาให้
พฤติกรรมของผู้ดูผู้ชมเปลี่ยนแปลงไป 

 ผศ.สมศักดิ์ ชำติน�้ำเพ็ชร
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”
“

ธรรมชาติของหลักสูตรแม้จะมีการปรับ
ใหญ่ทุกห้าปี แต่ก็มีการปรับย่อยก่อน
เวลา เพราะเราทำาหลักสูตรปีน้ี แต่กว่า
บัณฑติจะจบไปทำางานก็อกี 4 ปี อาจารย์
จึงต้องเสริมสร้างความรู้ให้นักศึกษาเท่าทัน
กับความเปลี่ยนแปลงในวงการส่ือด้วย
ทุกวันนี้อาจารย์หลายๆ ท่านก็ออกแบบ
เพิม่เตมิเน้ือหารายวิชาใหมโ่ดยไมร่อปรบั
หลักสูตร” 
  อย่างไรก็ตาม เราพบว่าคน
ผลิตคอนเทนต์ทางข่าวสารคดีสามารถ
อยูร่อดได ้แตอ่าจจะไมใ่ชบ่นแพลตฟอรม์
แบบเดิม เด็กท่ีสนใจงานสายน้ีควร
จะต้องถูกติดอาวุธเรื่องอะไรบ้างเช่น 
รู้จักเข้าใจธรรมชาติของการส่ือสารบน
แพลตฟอร์มใหม่ รู้ว่ามีเคร่ืองมือการส่ือสาร 
ใหม่ๆ อะไรบ้าง รู้ว่าจะทำายังไงให้ได้
คอนเทนต์ท่ีดี และถูกออกแบบ ดีไซน์ 
ปรับปรุงรูปโฉมหน้าตายังไงให้ถูกจริต
คนดูเป้าหมาย  
 “แต่ไม่ได้แปลว่าเราละเลย 
จุดแข็งเดิมของงานวารสารศาสตร์ เรา
เห็นว่า ทักษะการสบืค้นขดุเจาะหาขอ้มลู 
แตกประเด็น คิดหาไอเดียใหม่ๆ ท่ีมี
ประโยชน์ มีผลกระทบต่อสังคม การมี
วิจารณญาณท่ีดี เป็นส่ือท่ีให้รสนิยมท่ี
ดีแก่สังคม มีจรรยาบรรณ สิ่งเหล่านี้ก็
เป็นสิ่งท่ีเราต้องปลูกฝังและสร้างให้มีใน

บัณฑิตของเรา ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจ
ทำางานในอุตสาหกรรมบันเทิงก็ต้องมีจุดแข็ง
ตรงนี้ด้วย” ผศ.สมศักดิ์กล่าว
 อย่างไรก็ตาม จากการสำารวจ
รุ่นที่จบปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตที่จบ 
154 คน ได้งานทำาแล้ว 139 คน คิดเป็น 
90.26 % ในจำานวนนี้เป็นผู้ประกอบการ

อิสระ 15.11% จำานวนผู้ทำางานตรงสาขา 
89.21% ตอนนีค้นท่ีเสีย่งตกงานในตลาด
นิเทศ ตลาดวารสาร คือ คนที่มีทักษะ
แบบเก่าท่ีต้องใช้ในการทำางานสื่อแบบ
ดั้งเดิม แล้วปรับตัวไม่ได้ แต่สื่อที่เติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ คือ สื่อใหม่ สื่อดิจิทัล ส่วน 
สื่อเก่าที่ไหวตัวทันก็ยังพอมีอยู่ 
 “ เมือ่เรากลบัมามองท่ีเด็ก เด็ก
ท่ีมาเรยีนเป็นเด็กท่ีเตบิโตมาในยคุดิจทัิล 
เป็น Native digital อยู่แล้ว เขามีความ
เข้าใจธรรมชาติของสื่อใหม่ สิ่งที่เราต้อง
ทำาก็คือ การเติมทักษะท่ีแตกต่างให้กับ
เขา ให้ทักษะท่ีจำาเป็นและอุตสาหกรรม
สื่อตอนนี้ต้องการกับเขา เพราะตราบใด

เรำปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตรงกับควำมต้องกำร
ของอุตสำหกรรมสื่อซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกควำม
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อโลก เกิดกำรหลอมรวมสื่อ

ท�ำให้พฤติกรรมของผู้ดูผู้ชมเปลี่ยนแปลงไป

ท่ีอุตสาหกรรมส่ือต้องการความอยู่รอด
เขาก็ต้องมองหาคนร่วมงานท่ีมีทักษะ
ในสิ่งท่ีเขาขาดและจะผลักดันให้องค์กร
เขาเติบโตได้ในตลาดที่ทั้งผู้เล่น ผู้ดูผู้ชม 
แพลตฟอรม์ ชอ่งทางตา่งๆ เป็นเรือ่งใหม่
เป็นของใหม่” ผศ.สมศักดิ์กล่าว
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 โลกอนาคตความรู ้ ทางด ้ าน
นิเทศศาสตร์ถูกใช ้ในการขับเคล่ือน
ธุรกิจมากขึ้น จึงมีความจำาเป็นต้อง
ให้มีการเรียนรู้แบบพหุศาสตร์ เพราะ
นิเทศศาสตร์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
ดังน้ัน เด็กท่ีเข้ามาเรียนจะต้องมีท้ัง
สมอง หัวใจ และพลังในการขับเคล่ือน
ก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ จะไม่ใช่
รู้แค่ศาสตร์ของนิเทศ แต่รู้ไปถึงศาสตร์
ของกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ 
รวมไปถึงเรื่องภาษี เป็นผู้ประกอบการสู่
การสร้างอาชีพ
  ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชานเิทศศาสตร์นวัตกรรม
และผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กล่าวว่า ปัจจุบัน ม.สวนดุสิต 
มีการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ ภาย
ใต้คณะวิทยาการจัดการ ท้ังในระดับ
ปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑติ (Bechelor of Communication 
Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
และผู้ประกอบการธุรกิจ (Innovation 
Communication Arts and Enterpre-
neurship) แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ 
กลุม่วิชาชพีนวัตกรรมสือ่สารมวลชนและ
มลัตมิเีดยี และกลุม่วิชาชพีผู้ประกอบการ
ธุรกิจสื่อและนิเทศศาสตร์สุขภาวะ
 นอกจากน้ี ยังมี ในส ่วนของ
ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชาการสือ่สารธุรกิจบรกิาร 
และปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ปัจจุบัน นิเทศศาสตร์ 
ม.สวนดุสิต มีอาจารย์ท้ังหมด 24 คน 
และนักศกึษา จำานวน 731 คน ลดลง
จากในอดีต ซ่ึงเป็นแนวโน้มของทุก
มหาวิทยาลัยท่ีจำานวนนักศึกษาลดลง 
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะข้อจำากัดของการรับ

นิเทศ “สวนดุสิต” สร้างธุรกิจได้เอง

น้อยลงจากการกำาหนดจำานวนนักศึกษา
ตามแผนรับของแต่ละมหาวิทยาลัยท่ี
เสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาจำานวน
นักศกึษา ซ่ึง สกอ. ให้แต่ละมหาวิทยาลยั
รับในจำานวนจำากัด เพื่อคุณภาพการ
ศึกษา
 ดร.อมรรัตน์กล่าวว่า ในส่วนของ
การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัย ได้
ทำาการปรบัทุกๆ 5 ปี ตามข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยได้ระดมความคิดท้ังนกัวิชาการ 
นักวิจัย นักวิชาชพี ชัน้นำา มาวิพากษ์ร่วมกัน 
ออกไอเดีย เพื่อปรับหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีปี 2561 
  “เราไม่ได้มองแค่รอบตัว แต่มอง
ไปที่รอบโลกว่า โลกของเราเปลี่ยนแปลง
อะไรบ ้าง และพลัง ท่ี เปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด คือ การส่ือสารและ
เทคโนโลยี นำามาสู่การหลอมรวมศาสตร์ 
นิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จึงไม่ใช่การจัดการเรียนการ
สอนเฉพาะการส่ือสารท่ีแบ่งเป ็นสา
ขาย่อยๆ ในศาสตร์ของนิเทศศาสตร์
ท่ีแบ ่งเป ็นวารสารสนเทศ โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ 
การแสดง และอืน่ๆ เหมอืนเดิมอกีต่อไป 
แต่นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้นำาเอาการสื่อสาร เข้าไปผนวกแทรก
อยู ่ กับการประกอบการของทุกธุรกิจ 
ครอบคลุมทุกส่วนของการประกอบการ” 
ดร.อมรรัตน์กล่าว
 หลังจากปรับปรุงแล้วหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bechelor of 
Communication Arts) สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ธุรกิจ (Innovation Communication 
Arts and Enterpreneurship) จะมุ่ง

พัฒนาเศรษฐกิจชาติไทย สู่ความเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจแบบพหุศาสตร์ ด้วย
ทุนความเป็นไทย และใส่ใจมนุษยธรรม
 โดยมีการแยกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ 
ได้แก่ นวัตกรรมสื่อสารมวลชนและ
มัลติมีเดีย และผู้ประกอบการธุรกิจส่ือ
และนิเทศศาสตร์สุขภาวะ ซึ่งเป็นการ
หลอมรวมศาสตร์เข้าด้วยกันระหว่าง
นิเทศศาสตร์ การประกอบการธรุกิจ การ
พยาบาล ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การ
ท่องเท่ียว ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ การ
อาหารและโภชนาการ การเงิน การตลาด 
การบัญชี การบริหารธุรกิจ กฎหมาย 
จริยศาสตร์ การออกแบบคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียล มีเดีย 
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และวิสาหกิจชุมชน
 โ ด ย เ น ้ น ค ว า ม มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ทุก
รายวิชา เพราะเป็นสิ่งสำาคัญในการ
ประกอบธุรกิจ หากขาดตรงนี้แม้จะรวย
เป็นร้อยล้านก็จบ เพราะไม่ใช่ธุรกิจท่ีขาว
สะอาด และได้หยบิเอาฐานความโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย เช่น การท่องเท่ียว  

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล
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อาหาร การโรงแรม มาผนวกใน
นิเทศศาสตร์เข้าไปด้วย
  “นิเทศศาสตร์แทรกไปทุกที่และ
สามารถประกอบร่างเป็นอะไรก็ได้ เรา
นำาการสื่อสารเข้าไปแทรกอยู่ในทุกธุรกิจ 
เช่น อาหาร เขาสามารถทำาออนไลน์ด้าน
อาหาร ทำาสื่อต่างๆ ขึ้นมาเพื่อประกอบ
ธรุกิจทางด้านอาหาร ถือเป็นการพลกิโฉม 
หลักสูตรของเมืองไทย เด็กรุ่นใหม่ชอบ
ทำาอะไรด้วยตัวเอง ถ้าเราส่งเสริมให้เขา
ได้ทำาในสิ่งท่ีเขาชอบมันจะประสบความ
สำาเร็จ”
 ดร.อมรรตัน์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ 
หลักสูตรยังเห็นถึงความสำาคัญของการ
ใช้ภาษาที่สองและภาษาที่สาม โดยมอง
ไปท่ีประเทศใกล้เคียงประเทศไทย ด้วย
การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยอุตระ (University Utara 
Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซีย 
ในช่วงปี 3 และมหาวิทยาลัยกวางสี 
(Guangxi University) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ให้นักศึกษาไปเรียนรู้ใน
ช่วงปี 4 รวม 2 ภาคเรียน โดยค่าใช้จ่าย
ท้ังหมดรวมอยู่ในค่าเทอม เพื่อเป็นการ
เปิดโลกทัศน์สำาหรับเด็ก พร้อมกับมีการ
อบรมภาษาเบ้ืองต้นก่อนเดินทางไป 
ต่างประเทศ

 นอกจากน้ี ยงัเตรยีมลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) กับหลายๆ บริษัทใน
การเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงใน
รายวิชาต่างๆ ผ่านกิจกรรม อาทิ สถานี 
โทรทัศน์มนัน่ี ชาแนล, บรษิทั ภาพไทย  
สตดูโิอ จำากัด, บรษิทั มงคลดี โปรดักชัน่ 
จำากัด, ครีเอทีฟ มูฟ, ไทยพีบีเอส, 
เว็บไซต์เด็กดี, ทรูวิชั่นกรุ๊ป, สสส. ฯลฯ 
 “เด็กที่จบเรียนหลักสูตรใหม่ เขา
จะไม่ใช่แค่นักนิเทศศาสตร์ที่รู้แค่ศาสตร์
ของนิเทศ แต่รูไ้ปถึงศาสตร์ของกฎหมาย 
บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ และมีเสน่ห์
มากกว่า รวมไปถึงเรื่องภาษี เพราะคุณ
จะเป็นผู้ประกอบการ คุณจะต้องรู้ให้
เบ็ดเสร็จ 1 คน สร้างอาชีพได้เลย เด็ก 
80 คน ในหลกัสตูรใหม่ หากเขาสามารถ
สร้างธุรกิจมาได้ 80 ธุรกิจ จะสามารถ

ช่วยเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
หรือ GDP ได้มากแค่ไหน มันยิ่งกว่า
ความมหัศจรรย์ ถ้าสามารถป้ันเด็กไปได้”  
 ท้ังน้ี จากการสำารวจบัณฑิตท่ีจบ
ในปี 2559-2560 มีจำานวน 177 คน ตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมา 124 คน แยก
เป็น ได้งาน 55 คน ตรงสาขา 29 คน   
ไม่ตรงสาขา 27 คน ประกอบอาชีพ
อิสระ 39 คน ผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทำาก่อนเข้าศึกษา 27 คน ศึกษาต่อ 60 
คน อุปสมบท 7 คน เกณฑ์ทหาร 5 คน 
สำาหรบับัณฑติท่ีได้งานทำา ประกอบอาชพี
อิสระใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.32

 สำาหรบัรุน่ท่ีจบปี 2559 สำารวจเมือ่
วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำารวจบัณฑิตที่
จบ จำานวน 153 คน ตอบแบบสอบถาม
กลับคืน 109 คน แยกเป็น ได้งาน 81 
คน ตรงสาขา 39 คน ไม่ตรงสาขา 42 
คน ประกอบอาชีพอิสระ 12 คน ผู้สำาเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานทำาก่อนเข้าศึกษา 1 
คน ศึกษาต่อ 7 คน อุปสมบท 0 คน 
เกณฑ์ทหาร 1 คน และบัณฑิตที่ได้งาน
ทำา ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 85.32

”

“
มองว่ำตลำดอำชีพนิเทศศำสตร์ ไม่มีวันตำยอยู่แล้ว 

หลักสูตรใหม่เรำเป็นผู้สร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจขึ้นมำเอง 
เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยชอบเป็นลูกจ้ำงใคร อยำกจะสร้ำงอะไร

ด้วยตัวเอง และคิดว่ำหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ 
อยำกให้ลบภำพที่ว่ำ นิเทศศำสตร์จบแล้วไม่มีงำนท�ำไปเลย 

อย่ำพูดแบบนั้น เพรำะมันเป็นควำมคิดแบบเดิม
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 หากมองย้อนไปในระยะเวลา 5-10 
ปีก่อน สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร และ
โดยเฉพาะหนงัสอืพมิพ์ ยงัคงเป็นสือ่หลกั
ในการติดตามข่าวสารทุกๆ เช้าของคน
ไทย แต่เมือ่โลกเริม่เปลีย่นไป เทคโนโลยี
แทรกซึมพฤติกรรมส่งผลต่อการเสพสื่อ
ให้ปรับทิศทางสู่ช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้น การผลิตบัณฑิตในด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะสาขาวิชาวารสารศาสตร์ จึง
จำาเป็นต้องปรับรูปแบบให้ทันสมัย ไม่ใช่
เพยีงแค่ผลติผลงานในสือ่สิง่พมิพ์เท่าน้ัน 
แต่ยังต้องสามารถปรับตัวไปยังสื่ออื่นๆ 
ในยุค Digital Disruption ให้ได้ด้วย
 เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนง
วิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กล่าวว่าสำาหรับ ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
จะอยู่ภายใต้คณะวิทยาการจัดการเปิด
สอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์มาต้ังแต่ปี 
2528 จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 33 รุ่น ถือ
เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ โดย
ทำาการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 ท้ังน้ี ในระดับปรญิญาตร ีเปิดสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
แบ่งออกเป็น 5 แขนงวิชา ได้แก่ 1. 
วารสารศาสตร์ 2.การประชาสัมพันธ์
และการสือ่สารองค์กร 3.การโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด 4.วิทยุกระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน์ และ 5. ภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล
 นอกจากน้ี ยังมีการเป ิดสอน
โครงการจั ดการศึ กษาภาคพิ เศษ
นิเทศศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี(ภาคบ่าย) 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 2 

“สวนสุนันทา” ทุกคนที่จบ
ไม่จ�าเป็นต้องไปเป็นนักข่าว

แขนงวิชา ได้แก่ 1. นิเทศศาสตร์ (วิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) และ 2. 
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 
โดยการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง 
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมืออาชีพในสายงาน
นิเทศศาสตร์
 ล่าสดุ มหาวิทยาลยัได้ทำาการเปิด
การเรียนการสอนระดับปริญญาโท รุ่น
ที่ 1 ประจำาปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขา
วิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงการเปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาเอก ในหลักสูตร
นิเทศศาสตรดุษฎบีณัฑติบัณฑติ (นศ.ด.) 
สาขาวิชาการสือ่สาร ซึง่เป็นการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการ มุ่งสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ๆ นำาไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 
รวมถึงการแลกเปล่ียนองค์ความรู ้นำาเสนอ
ผลงานบนเวทีวิชาการระดับนานาชาติ
 เอกพลกล ่าวว ่า ป ัจจุ บันใน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีนิสิตนักศึกษา
อยู่ราว 1,500 คน และมีอาจารย์ราว 
40-50 คน เฉพาะในส่วนของแขนงวิชา
วารสารศาสตร์มีอาจารย์ทั้งหมด 6 คน 
และมีนักศึกษาประมาณ 200 คน 4 ชั้น
ปี ปีละ 1 ห้อง ห้องละประมาณ 40 คน 
แต่มีการเปิดรับเพิ่มเติมอีก 1 ห้องเมื่อ    
ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากเป็นนโยบายการ  
เปิดรับ
  “สวนสุนันทายังคงมีชื่อเสียงท่ีดี
อยู่ ไม่ถึงกับใหญ่อยู่ในระดับกลาง ด้าน
วารสารฯ ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีด ีแม้จำานวน
เดก็จะลดลง จากเด็กท่ีมาสมคัรหลกัร้อย 
เหลือเพียง 90 คนเท่านั้น ที่มาสัมภาษณ์
ในปีท่ีผ่านมาหากเทียบกับ 5 ปีก่อน เรยีก

ได้ว่าลดลงกว่า 50% แต่จำานวนเด็กที่มา
เรียนยังคงเท่าเดิม ซึ่งปกติเราจะเปิดรับ
ปีละ 40 คน แต่เด็กมาสมัครน้อยอาจ
จะด้วยเหตุผลท่ีว่าวงการส่ือกำาลังซบเซา 
เด็กจึงเกิดกังวลว่ามาเรียนแล้วจะมีงาน
ทำาหรือเปล่า”
 อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ม . ร า ชภั ฏ
สวนสุนันทามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ในปี 2560 เพือ่ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมยุคประชาคม
อาเซียน และเทคโนโลยีการสื่อสารยุค
หลอมรวมสื่อ และตอบรับนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ทำาการสอนโดยอาจารย์
ประจำา นักวิชาชพีด้านนเิทศศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญมาก
ประสบการณ์ เพือ่ให้บัณฑิตนเิทศศาสตร์
ทั้งภาคปกติ และโครงการพิเศษ มีความ
พร้อมในการประกอบวิชาชพี ในหน่วยงาน 
ได้ทันทีเมื่อสำาเร็จการศึกษา
  “แต่หากมองย้อนหลังไป 10 ปี 
มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควร เช่น แต่

เอกพล เธียรถำวร
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เดิมวารสารศาสตร์จะเป็นเพียงสาขา
วิชา แต่ตอนน้ีจะกลายเป็นแขนงวิชา มา
รวมอยู่ภายใต้นิเทศศาสตร์ ในส่วนของ
เน้ือหา มีการปรับให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ 
ในรอบ 10 ปี เราปรับมา 3-4 ครั้ง ทั้ง
ปรับภาคบังคับที่ให้สถาบันต้องปรับ 5 ปี
ต่อครั้ง และย่อยให้ทันสมัยมากขึ้น”
 โ ด ย ใ น ส ่ ว น ข อ ง แ ขน ง วิ ช า
วารสารศาสตร์ (JR) แต่เดิมจะเน้นเกี่ยว
กับสิ่งพิมพ์ แต่ในตอนนี้เน้นในเรื่องของ
เน้ือหา ตามสื่อต่างๆ รวมถึงการมีสื่อ
ฝึกปฏิบัติให้เด็กๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติจริง 
เช่นในรายวิชาหนังสอืพมิพ์ฝึกปฏบัิต ิเด็ก
จะต้องทำาหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจริง ชื่อ 
“กำาแพงแดง” เพ่ือให้เขาได้ฝึกแบบครบ
วงจร มีการแบ่งเป็น กองบรรณาธิการ 
ฝ่ายการตลาด กราฟิก ทำาให้เห็นภาพ
รวม ขายโฆษณาจริง ทำางบ หาโรงพิมพ์ 
และวางขายจรงิทุกปี ปีละ 1 ฉบบั โดยจะ
เน้นเป็นข่าวเจาะประเดน็ กลุม่เป้าหมาย
หลัก คือ บุคลากรภายในสวนสุนันทา 
เช่น นักศึกษา อาจารย์ ปัจจุบัน ปรับ
มาลงในส่วนของเว็บไซต์แทน เนื่องจาก
เนื้อหาอย่างไลฟ์สไตล์ ในเว็บไซต์จะ
รวดเร็วและอัพเดตกว่า
 นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาการผลิต
สื่อออนไลน์ นักศึกษาจะต้องทำาเว็บไซต์
ฝึกปฏิบัติ คือ www.sunandhanews.
com ซ่ึงจะมีท้ังคลิป ภาพ เน้ือหา

ข่าวสาร และอินโฟกราฟิก ลักษณะจะ
เป็นไลฟ์สไตล์กว่า มีบทความในเรื่อง
ของอาหาร ความรู้ในเรื่องต่างๆ โดย
จะมีทีมงาน และแบ่งหน้าท่ีกันท้ัง กอง
บรรณาธิการ การตลาด เช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์ และส่งต่อการเป็นแอดมิน
เว็บไซต์ให้กับรุ ่นน้องต่อไป ในส่วน

ของแขนงวิชาอื่นๆ เช่น โฆษณา วิทยุ
โทรทัศน์เอง เด็กๆ ก็มีรายวิชาที่ต้องทำา
สื่อฝึกปฏิบัติจริงเช่นเดียวกัน
 เอกพลกล่าวว่า ในส่วนของตลาด
งานจากการสำารวจการมีงานทำาใน 6 
เดือนแรกต้องยอมรับว่า ทำางานตรงสาย
อยู่ในวงการข่าวก็คงไม่มากนัก เท่าท่ีดู
ท่ีหลงเหลืออยู่ในวงการจริงๆ ประมาณ 
10-15% เช่น เด็ก 1 ห้อง 40 คน มี
ประมาณ 4-5 คน จะอยู่ในวงการข่าว 
เมื่อเทียบกับสมัยก่อน เมื่อ 5-10 ปีท่ี
ผ่านมา อยู่ในเปอร์เซ็นต์ท่ีใกล้กัน ไม่
เปล่ียนแปลง และมีเด็กบางส่วนท่ีเข้า 

ไปในวงการและไปทำาอย่างอื่น เช ่น  
ประชาสมัพนัธ์ หรอืด้านอืน่ๆ เพราะเน้น
ว่าอยากให้เด็กทำางานได้ และเอาทักษะ
ด้านการสื่อสารไปต่อยอดได้

”
“

 หลักๆ เลยเรำอยำกให้เขำท�ำงำนได้ ทุกคนที่จบไม่จ�ำเป็น
ต้องไปเป็นนักข่ำว แต่ทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะในกำร
จับประเด็น มันสำมำรถเอำไปต่อยอดในงำนอื่นๆ ได้อีก 

ซ่ึงยคุต่อไป ผมว่ำแม้แต่เน้ือหำเอง กอ็ำจจะต้องหลอมรวมกนั 
ข่ำวก็อำจจะไม่ได้เป็นข่ำวแข็งๆ เสมอไป 
รูปแบบกำรน�ำเสนอ อำจจะเปลี่ยนไปได้
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 คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย (มกค.)  ไม่มีการจัดการ
เรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์โดย
เฉพาะ แต่มีการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ 
วิชาต่างๆ เป็นกลุ่มวิชาท่ีตอบสนอง
กา ร เ ปลี่ ย น แปลงขอ ง เทค โน โ ลยี
นวัตกรรมต่างๆ รองรับการทำางานด้าน
นิเทศศาสตร์ซึ่งเปลี่ยนไป โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับ ตั้งแต่
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำานวยการ
หลกัสตูรนเิทศศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขา
วิชานิเทศศาสตร์การตลาด อธิบายว่า 
การศึกษาระดับปริญญาตรีมี 2 กลุ่ม
สาขา คือ 1. กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม
สื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม วัฒนธรรม การศกึษา สิง่แวดลอ้ม 
และเทคโนโลยีการส่ือสาร มีเป้าหมาย
ผลติบัณฑติให้เป็นผู้ท่ีมคีวามรูแ้ละทักษะ
ความสามารถในการสือ่สารมวลชนอย่าง
รอบด้าน 
 กลุ่ ม ส าขา วิ ช าน วัตกร รม
สื่อสารมวลชน จะเปิดสอนใน 3 กลุ่ม
สาขา ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการสื่อสารการ
ตลาดดิจิทัล 2. กลุ่มวิชาการออกแบบ
และผลิตสื่อดิจิทัล และ 3. กลุ่มวิชา
ภาพยนตรด์จิทัิล ท่ีสอดคลอ้งกับการปรบั
เปลี่ยนแบบรุนแรงที่เรารู้จักกันทั่วไป ใน
ปรากฏการณ์ Disruption และในยุคท่ี
เนื้อหา หรือ Content เป็นสิ่งสำาคัญ
 การผลติบัณฑติของหลกัสตูรน้ี
จงึมุง่เน้นการพฒันาบุคลากรท่ีมคุีณภาพ 
มีทักษะความสามารถในการส่ือสาร
มวลชนและนวัตกรรมการสือ่สารมวลชน 
โดยเฉพาะด้านวารสารศาสตร์แบบ
หลอมรวม (Convergence) ด้านวิทยุ

“หอการค้าฯ” บูรณาการหลักสูตรรับความเปลี่ยนแปลง
เสริมความเป็นดิจิทัลใน DNA ของแต่ละสาขาวิชา   

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และด้าน
ภาพยนตร์ดิจิทัล เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจน
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ามกลางภูมิทัศน์ของส่ือ (Media 
Landscape) ในสังคมโลก 
  2. กลุ่มสาขาวิชาการส่ือสาร
เชิงกลยุทธ์ กลุ่มน้ีเป็นหลักสูตรการ
ส่ือสารเชิงกลยุทธ์ มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมี
ลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีทักษะความสามารถใน
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณา และการสื่อสารการตลาดข้าม
วัฒนธรรม เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการ
พัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 ท้ังน้ี นิเทศฯ หอการค้าไทย 
มุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการ
สร้างสรรค์เนื้อหา ในแนวคิด 2C คือ 

C-Creativity และ C-Commercial 
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ
และผลิตสื่อ ส่วนการสื่อสารการตลาด
เป็นการนำาเอา creative content มา
วางแผนการสื่อสารตามแนวคิดทางการ
ตลาด มาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ต่างๆ 
โดยมีกำาหนดให้นักศึกษาได้เข้าฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการปีละ 
2 เดือนในระหว่างการเรียนภาคฤดูร้อน
ทุกปีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
 “คณะนิเทศศาสตร์ มกค. เป็น
แหล่งลับคมทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีมี
อยู่ในทุกคน ให้ฉายแววเป็นนักสื่อสาร 
มืออาชีพ เพราะหัวใจสำาคัญของการ
สือ่สารทุกแขนง คือชว่ยให้สามารถเขา้ใจ 
เข้าถึง และตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง ต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝน ลับคม
ทางความคิดสรา้งสรรค์ พรอ้มตอบโจทย์
ของงานสือ่สารไดอ้ยา่งมอือาชพี” รศ.ดร.
จันทิมากล่าว
 รศ.ดร.จนัทิมากลา่วว่า จำานวน
นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มกค. 

รศ.ดร. จันทิมำ เขียวแก้ว
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มีจำานวนลดลงทุกปี ประมาณ 10-15% 
ซึ่งเรื่องน้ีถือว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติ ท่ี
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกแห่งประสบโดย
ท่ัวกัน เพราะจำานวนเด็กท่ีสำาเร็จการ
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษามีจำานวนลดลง
อย่างมีนัยสำาคัญ เป็นปัจจัยหลัก ขณะ
เดียวกัน ความนิยมในการเลอืกเรยีนวชิา
นิเทศศาสตร์อาจจะลดลงไป ไม่เหมือน
อดตี ท่ีเป็นสาขาท่ีได้รบัความสนใจเลอืก
เรียนอยู่ในลำาดับต้นๆ 
 ใ น ส่ ว นขอ งก า ร ก า รป รั บ
หลั ก สู ต ร ช่ ว ง ท่ี ผ่ า นมา ไ ด้ ป รั บ ใ ห้
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของ
ตลาดแรงงาน และปรับรายวิชาให้ทันสมัย 
ตลอดเวลา เป็นการปรบัเปลีย่นในเน้ือหา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นการปรับเล็ก
ท่ีทำากันอย่างต่อเน่ือง และจะมีการปรับ
ครั้งใหญ่ คือ ปรับหลักสูตร เปลี่ยน
โครงสร้างรายวิชาให้สอดรับกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและภูมิทัศน์ 
สื่อที่เปลี่ยนไป โดยทำาการสำารวจ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบ 
ต่อความรู้อย่างต่อเนื่อง

 “ที่ผ่านมา มีการปรับหลักสูตร
ครัง้ใหญ ่ทุกๆ 3-4 ปี และลา่สดุในปีการ
ศกึษาท่ีผ่านมา เราปรบัครัง้ใหญ ่ตอ้นรบั
สภาพการ Disruption ครั้งใหญ่ เรา
บูรณาการรายวิชาต่างๆ ครั้งใหญ่ การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิชาด้าน
วารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ที่เคยเป็นวิชาหลักๆ ดั้งเดิมถูก 
บูรณาการให้รับกับความเปลี่ยนแปลง มี
ความเป็นดิจิทัลใน DNA ของแตล่ะสาขา
วิชา” รศ.ดร.จันทิมากล่าว

 รศ.ดร.จันทิมากล่าวด้วยว่า  
จากการสำารวจการมีงานทำาของบัณฑิต
ทุกปี พบว่าบัณฑิตมีงานทำาและที่สำาคัญ
ได้เป็นผู้ประกอบการไทยในภาคธุรกิจ
และอตุสาหกรรมบรกิารกันอยา่งมากมาย
ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ัวโลก 
ได้แก่ ด้านสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์ 
ออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
เด็กหัวการค้าของมหาวิทยาลัย และการ
จดัการเรยีนการสอนของนเิทศหอการค้า 
เน้นการฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถ
ทำางานได้จริง และเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

”

“
นิเทศฯ หอกำรค้ำไทย มุ่งให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำ ในแนวคิด 2C คือ 
C-Creativity และ C-Commercial นักศึกษำได้เรียนรู้

และฝึกประสบกำรณ์ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำร
ออกแบบและผลิตสื่อ ส่วนกำรสื่อสำรกำรตลำด

เป็นกำรน�ำเอำ creative content มำวำงแผนกำรสื่อสำร
ตำมแนวคิดทำงกำรตลำด มำใช้ในกำรสื่อสำรแบรนด์ต่ำงๆ
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 ในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น สิ่ง
สำาคัญไม่ใช่แค่การปรับตัวท่ีจะอยู่กับ
เทคโนโลยีให้ได้เท่าน้ัน แต่ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยเอง ก็ต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ซึ่งไม่ใช่
แค่การใช้เทคโนโลยเีป็นตวัตัง้ แต่คือ การ
เน้น 3 สิ่งสำาคัญ อย่าง Skill / Creativity 
/ Imagination ให้กับเด็กสามารถคิด
วิเคราะห์ พร้อมกับการปรับตัวของทั้งครู
และมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง
 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาส่ือและการส่ือสาร 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวว่า ในขณะท่ีต่างประเทศพูดเรื่อง 
ดิสรัปชั่นมาก่อนเรา 2-3 ปี เขามองว่า
จะอยูกั่บ AI อย่างไร จะสร้างงานอย่างไร 
สร้างงานในในเวลาท่ีคนถูกทดแทนด้วย
หุ่นยนต์อย่างไร สกิลตรงไหนท่ีถ้ามีคุณ
ยังจับต้องเราไม่ได้ สิ่งเหล่าน้ีเขาพูดกัน
มานานแล้ว แต่เราเพิ่งมาเริ่มเมื่อปีท่ี  
แล้วเอง 
 สำ า ห รั บ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง
มหาวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น 
สิ่งสำาคัญท่ีสุดมองว่า อาจารย์ต้องปรับ
ตัวมาก 
 “ทุกคนคิดว่าต้องทำาออนไลน์
คลาส แต่อย่าลืมว่า หนึ่งในนั้นคือ 
ประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษาท่ีมา
เข้าคลาสเรา มันต้องได้อะไรสักอย่างท่ี
ออนไลน์ให้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เขาจะมา
เรียนกับเราทำาไม เพราะฉะนั้น อาจารย์
ที่มาสอนต้องไกด์เด็กได้ ต้องให้ฟีดแบ็ก
เพื่อการพัฒนา น่ีคือส่ิงท่ีออนไลน์ทำาไม่
ได้ ถ้าสักแต่แลคเชอร์ เด็กไปอ่านเองที่
บ้านก็ได้ เด็กไปอ่านออนไลน์ฟรีท่ีไหน
ก็ได้ ดงัน้ัน อาจารย์ต้องเก่ง ต้องสามารถ

ไกด์ คอมเมนต์ แก้ไขงานได้ ให้คิดว่า
เด็กเป็นคนไข้ แล้วเราเป็นหมอท่ีรักษา
เขา เราต้องทำาให้เขาเห็นผลในวิธีรักษา
ของเราจริง ไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีอะไร
เคลื่อนไปข้างหน้าเลย” 
 ผศ . ด ร . ว ร รณ ์ ข วัญบอก ว ่ า 
มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัว จะมาอยู่ใน
หอคอยงาช้าง ข้าพเจ้าดีที่สุด ตายสถาน
เดียว และก็เห็นว่าตายกันไปแล้วหลายๆ 
ที่ เพราะเด็กเกิดลดลง แล้วก็ในเมื่อมัน
มีคลาสในออนไลน์ฟรีเยอะแยะไปหมด  
คนจะมานั่งจ่ายเงินทำาไม 
 “ในส่วนของมหิดลนั้น ก็เพิ่มการ
ทำาออนไลน์คลาสมากขึ้น แต่ท้ายท่ีสุด 
เรายงัเชือ่ว่าอยูท่ี่คนสอน คนสอนต้องเก่ง 
เรื่องที่น่ากลัวคือ หลายๆ ครั้งเราอยู่ใน
ประเทศหรือบนโลกน้ี คนสอนคิดว่าคน
ทำาอะไรไม่เป็นก็เลยมาสอนก็เยอะ หรือ
คนที่บอกว่าทำางานมาแล้วครึ่งชีวิตอยาก
รไีทร์ เลยมาสอนหนงัสอืก็เยอะ แต่จรงิๆ 
แล้วการสอนหนังสอืเป็นการสร้างคน มนั

ต้องใช้วิธีคิดอีกแบบหน่ึง เพราะมันงาน
หนักมาก มันยากที่จะทำาให้คนแต่ละคน
เข้าใจในสิ่งนั้น ซึ่งถ้าครูไม่พยายาม เด็ก
จะไม่มีวันพบเจอและโง่ดักดานต่อไป” 
 ผศ.ดร.วรรณ ์ขวัญยังบอกอีก
ว่า หน้าท่ีของการเป็นครูหรืออาจารย์ท่ี
สำาคัญท่ีสุด ต้องทำาให้คนในยุคหน้าเก่ง
กว่าเรา ถ้าทำาไม่ได้ อย่าทำา คนจะคิด
ว่าการเป็นครูสบาย ก็เลยมาเป็นกันตั้ง
เยอะ ลมืไปว่าเป็นงานท่ีหนักมาก เพราะ
ต้องทำาให้คนอื่นดีกว่า เวลาเห็นเด็กไม่ดี
ขึ้นเราจะเครียดแล้วว่าสอนอะไรผิดไป 
ทำาไมป่านนี้เขายังคิดไม่ได้ บางคนเราก็
ยังคิดว่าเจอเขาตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย
ก็อาจจะสายเกินไป 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ยังจ�าเป็น

 สำ า ห รั บ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง
มหาวิทยาลัยในต ่างประเทศในยุค
เทคโนโลยีดิสรัปชั่นเช ่นในป ัจจุบัน 
ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ ให ้ข ้อมูลว ่า ใน 
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด หรือเคมบริดจ์ 
เขาไม่มีแลคเชอร์มานานแล้ว แต่เขา
บังคับให้เด็กอ่านมาจากบ้าน ในคลาส
คือ การดีเบต
 “แต่ในเมืองไทยฝันไปเถอะ เด็ก
ไม่อ่าน ดังนั้น มันก็ต้องมีวิธีอื่นที่ให้เด็ก
อยากอยู่ในคลาส อยากดีเบต แต่ข้อดี
ของมหิดลคือ เด็กค่อนข้างมีส่วนร่วม 
เพราะถูกฝึกมาจากโรงเรียนนานาชาติ
ท้ังหลาย มันก็จะถามตอบได้ตลอด
เวลา ทำาให้คลาสขับเคลื่อนไปได้มากพอ
สมควร ดังนั้น ทางมหิดลเองก็พยายาม
ทำาคลาสออนไลน์ แต่ข้อดีของมนัคือ การ
ได้อ่านนอกเวลา แต่อย่าลืมว่าเด็กก็จ่าย

ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

เอาตัวให้รอดในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น
มหาวทิยาลยั-อาจารย์-นักศึกษา ต้องปรับให้ทนั
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เงินเพื่อมาเรียนในเวลา ดังนั้น การเรียน
ในชั้นเรียนมันต้องมีคุณค่าอะไรสักอย่าง 
ที่ทำาให้เขาต้องมา”
 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญกล่าวว่า อย่าง
คลาสที่สอนคือ Acting เป็นคลาสที่ไม่มี
ใครลา ไม่มีใครสาย แต่ละชั่วโมงมัน
เหมือนเด็กเข้ามาเห็นว่าจะได้อะไร มัน
ต้องเห็นผลตรงนั้น น่ีคือข้อดีของการ
ปฏิบัติ ซึ่งออนไลน์ทำาไม่ได้ เพราะมัน
ไม่ได้มีคนไกด์แบบเรียลไทม์ มันต้องสู้
กับการท่ีทำาสิ่งใดส่ิงหน่ึงแล้วเห็นผลตรง
น้ัน ซึ่งออนไลน์ทำาไมได้แน่นอน แต่ว่า
สักแต่แลคเชอร์ไปเปิดออนไลน์ดูก็ได้ 
เพราะฉะนัน้ ต้องมาสูกั้นตรงนีว่้าต้องทำา
อย่างไร ขนาดคลาสแลคเชอร์ก็ต้องทำาให้
เด็กเข้าใจ ว่าจะผสมผสานอย่างไร เด็ก
จะต้องได้อะไร เดินออกไปจากคลาสจะ
ต้องรูว่้าอนันีคื้ออะไร เพือ่อะไร ไม่อย่างน้ัน
มันจะเป็นการนั่งเสียเวลาเปล่า
 “เรามีเด็กจากสิงคโปร์ท่ีชอบมา
ซัมเมอร์แทบทุกปี เราค้นพบว่าเด็กเขา
ไม่ได้เก่ง ไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไร แต่
สงิคโปร์เขารูว่้าชาตจิะพฒันาได้มนัไม่ใช่
เฉพาะคนท่ีจบปรญิญาตร ีแต่เขาต้องการ
ช่างฝีมือ ทุกวันนี้เราขาดเด็กจบเทคโน 
ช่างซ่อมแอร์ไม่มี เพราะทุกคนอยากเป็น
วิศวกร ดงัน้ัน มนัจงึเกิดช่องว่างใหญ่มาก
ในประเทศ” 
 แต่ที่สิงคโปร์เขาจะแนะนำาว่า จบ
มัธยมต้องเรียน Technical College 
แล้วจะมีสกิลท่ีรอด เด็กท่ีเรียนทางด้าน
นิเทศศาสตร์เขาจะรูว่้าจบมาเขาอยากจะ
เป็นช่างกล้อง ไม่ใช่ไดเรคเตอร์ หรือบาง
คนออกมาจะเป็นช่างตดัต่อ เขาแม่นมาก
เหมือนกัน สิงคโปร์เขาวางยุทธศาสตร์ดี
ว่าจะวางคนไว้ตรงไหน เด็กไม่เยอะมาก 
แต่รัฐบาลสนับสนุนเยอะมาก ถ้าเรียนใน
ด้าน Technical College เพราะประเทศ
กำาลังต้องการ 

มหาลัยต้องเอาตัวรอด
ให้ได้ 

 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญบอกว่า สิ่ง
สำาคัญท่ีในการอยู่ในยุคน้ี มหาวิทยาลัย
ต้องเอาตัวรอดให้ได้ ต้องประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา และ
ต้องรู้จักลูกค้า รู ้จักผู้ชม รู้จักการใช้
เทคโนโลย ีต้องมองออกว่าอะไรเป็นอะไร 
อันไหนคือนิยายที่ดี อันไหนคือ หนังที่ดี 
และอนัไหนคือ การกำากับท่ีด ีต้องบอกได้ 
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คอนเทนต์ ไม่ได้อยู่
แค่ Know How แล้วสิ่งสำาคัญ ของยุคนี้ 
คือ Skill / Creativity / Imagination 
ซึ่งสามอย่างนี้ AI ทำาไม่ได้ สมมติมีภาพ
ภาพหน่ึง แล้วบอกให้แต่งเพลงจากภาพน้ี 
เด็กจะต้องใช้สกิลของตัวเองว่าเห็น
ภาพน้ีแล้วจะตีความเป็นตัวอักษรจะทำา
อย่างไร หรือจะตีความมาเป็นเสียงเพลง
อย่างไร สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิดคนความครี
เอทมากขึน้ ไม่ได้ตดิอยูใ่นกรอบใดกรอบ
หนึ่ง เพราะฉะนั้น วิธีสอนจะต้องมีการ
ประยุกต์มากขึ้น 
 “ มี วิ ช า ห นึ่ ง ท่ี ส อ น เ รื่ อ ง
สุนทรียศาสตร์ แต่เราไม่ได้มาน่ังสอน
ความงามในแต่ละยุคหรืออะไร แต่เรา
เปิดเพลงให้เด็กฟัง และสอนว่าเพลง
แต่ละยุค เราใช้อะไรมองว่าเพลงนี้ดีหรือ
ไม่ดี ตคีวามอย่างไรว่าเพลงน้ีพดูว่าอะไร 
หรือให้ดูหนังแล้วเขียนวิจารณ์มา ทำาให้
เด็กได้สมัผัส คิดวิเคราะห์จรงิ ไม่อย่างน้ัน 
เดก็ไม่ประจกัษ์ ความรูก็้จะเป็นแค่ข้อมลู 
แต่ไม่ทำาให้ตวัเองเป็นมนุษย์ท่ีดีขึน้ได้ สิง่
น้ี AI ทำาไม่ได้แน่นอน” ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ
กล่าวทิ้งท้าย 
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 มมุมองผู้บรหิารคณะนิเทศศาสตร์ หลายมหาวิทยาลยัต่อสถานการณ์สือ่ในปัจจบัุนท่ีถูกโอบล้อมเทคด้วยเทคโนโลยอีอนไลน์ 
ทั้งหมดเห็นตรงกันว่า คณะนิเทศศาสตร์ รวมถึงวงการสื่อสารมวลชนยังอยู่รอดได้ และไม่มีวันตาย เพราะเป็นทักษะที่จำาเป็นใน
การสือ่สารท้ังปัจจุบันและอนาคต เพยีงแต่การนำาเสนอข่าวสารเปลีย่นไปตามแพลตฟอร์มต่างๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

นิเทศศาสตร์ยังจ�าเป็นกับชาวโลก
สื่อไม่ตาย แค่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม

ผมเชื่ อว ่ ำคนท่ี เรียน

ด้ำนนิเทศศำสตร์ หำก

มทัีกษะท่ีครบเครือ่ง ใน

อนำคตจะทดแทนสำขำ

กำรตลำดของคณะ

บริหำรธุรกิจแบบเดิม

เสียด้วยซ�้ำ

”

“

นิเทศยุคใหม่ไม่ตกงานแน่ 
กอบกิจ ประดิษฐผลพำนิช คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 
 “อย่าจมกับคำาว่า นิตยสารปิดตวั โทรทัศน์ขาดทุน จรงิๆ แล้ววงการสือ่เตบิโต
ตลอด คนท่ีมีทักษะด้านสื่อดิจิทัลต่างทำาเงินมหาศาล เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ทำาให้คนทำางานได้ง่าย และ หารายได้ได้ง่ายขึ้น ไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุน
แบบเดิมๆ หากเรามีทักษะท่ีดีด้านออนไลน์ และด้านสื่อสมัยใหม่ ธุรกิจสื่อใหม่ก็
ย่อมทำาให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน วงการก็จะขยายตัวออกไปมากขึ้น ผมเชื่อว่าคนท่ีเรียน
ด้านนิเทศศาสตร์ หากมทัีกษะท่ีครบเครือ่ง ในอนาคตจะทดแทนสาขาการตลาดของ
คณะบริหารธุรกิจแบบเดิมเสียด้วยซำ้า 
 “นักศึกษาเรียนสาขาด้านวารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ไม่ตกงานแน่นอน 
เพราะขณะน้ีทุกมหาวิทยาลยัได้ปรบัหลกัสตูรดังกล่าว ให้นกัศกึษาได้เรยีนรูทั้กษะการ
ทำาสื่อใหม่ การทำาเนื้อหาใหม่ๆ ที่ผสมกับหลักการด้านวารสารศาสตร์เดิม เพื่อทำาให้
นักศกึษาสามารถทำางานได้หลากหลายมากขึน้ ไม่จำากัดตวัเองในวงการสือ่สารมวลชน
เพยีงอย่างเดียว หากแต่สามารถทำางานอสิระ หรอืเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจดจิทัิลก็ได้ 
รวมทั้งข้ามสายไปในโซนของการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร การทำาหนังได้
คล่องตวักว่าแต่เดิมมาก ดงันัน้ การเรยีนวารสารศาสตร์ หรอืนเิทศศาสตร์ในยคุนีไ้ม่
ได้ทำางานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ทำางานได้หลายทักษะ เหมาะสมกับการทำางาน
ในสื่อยุคหลอมรวม 
 สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ต้องหูตาไว ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลง และคาดการณ์เพื่อสอนให้นักศึกษาไปรอล่วงหน้า เป็นผู้นำา
มากกว่าผู้ตาม อาจารย์ด้านนิเทศต้องชอบท่ีจะใช้ส่ือสมัยใหม่ ชอบทำาธุรกิจใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ตกยุค หรือขาดจากการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ”
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ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ด ้ ำ น

นิเทศศำสตร์ และวงกำร

นิเทศศำสตร์ยังคงอยู ่ 

รอด เพรำะต่อให้ทุกคน

สำมำรถประกอบอำชีพ  

ผลติสือ่เองได้ แต่ควำมรู้ 

ในเชิงลึกไม่ได้มีทุกคน  

ดั ง น้ัน  ยั งจ� ำ เป ็ น ท่ี

สถำบันกำรศึกษำต้อง

ผลิตนักนิเทศศำสตร์

เพื่อเข้ำสู่วงกำรนี้

จดุส�ำคัญ คือ ประชำชน

แย่งควำมเป็นนักข่ำว 

และสำมำรถน�ำเสนอ

ออกมำได้อย่ำงรวดเร็ว 

เพรำะเขำอยู ่ในพื้นท่ี

และมีเครื่องมือสื่อสำร

ท่ี เ ข ้ ำ ถึ ง ได ้ ม ำกขึ้ น          

”

“

“
อยู่รอดต้องเน้นเฉพาะกลุ่ม
ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะกำรสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
 “ปัญหาของสื่อทีวีประเทศไทย คือ มีช่องจำานวนมากเกินไปถึง 24 ช่อง ขณะ
ท่ีเม็ดเงินโฆษณายังมีเท่าเดิมกับตอนท่ีโทรทัศน์มี 7-8 ช่อง ทำาให้ธุรกิจส่อแววเจ๊ง 
องค์กรท่ีแขง็แรงจงึจะอยูร่อดได้ องค์กรสือ่มกีารลดขนาดองค์กรลง โดยนำาเทคโนโลยี
เข้ามาพัฒนาความรวดเร็วในการนำาเสนอมากขึ้น แต่จุดสำาคัญ คือ ประชาชนแย่ง
ความเป็นนักข่าว และสามารถนำาเสนอออกมาได้อย่างรวดเร็ว เพราะเขาอยู่ในพื้นที่
และมีเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงได้มากขึ้น 
 “ผู้สื่อข่าวหรือองค์กรสื่อ จะต้องเน้นการเจาะลึก ซึ่งจะไม่มีใครแย่งไปได้ อีก
ทั้งการนำาข้อมูลข่าวมาแปลงเป็นข้อมูลให้คนเข้าใจ ต้องไม่ใช่วิ่งตามแต่ข่าวในโซเชีย
ลมีเดีย แต่ต้องสามารถแปลงข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มากมายให้คนเข้าใจอย่างลุ่มลึก
 “นอกจากนี้ แวดวงวิชาการและแวดวงวิชาชีพจะต้องร่วมกันสร้าง ‘นักข่าวรุ่น
ใหม่’ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างแบบเก่าและแบบใหม่ ซึ่งคนรุ่นใหม่จะขาดความ
ลุ่มลึก ตีประเด็นไม่แตก ทำาให้คนรับสารเบื่อหน่าย เหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งที่คนจะ
เบื่อภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่อย่างมาก ฉะนั้น จะต้องสร้างเนื้อหาที่มีความลุ่มลึกสื่อ
ออกไปในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ส่งสารเข้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง การสื่อ
เนื้อหาในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม วัตถุประสงค์ก็จะแตกต่างกัน

วงการนิเทศศาสตร์ยังคงอยู่รอด
กิติมำ อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 “สื่อในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงพอสมควร ดังน้ัน คนท่ีทำางานด้านสื่อควร
จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บัณฑิตว่าอยากได้บัณฑิตคุณลักษณะใด หรือเปิดโอกาสให้เข้าฝึกปฏิบัติ ไปทำางาน
ระหว่างเรยีนมากขึน้ อยากให้คนทำางานวงการสือ่เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ ชีแ้นะ
มหาวิทยาลัยได้ว่าทักษะใดท่ีนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ควรจะมี รวมถึงควรให้ความ
สำาคัญเรือ่งจรยิธรรม โดยเฉพาะการนำาเสนอภาษาท่ีใช้ เน้ือหาก็ต้องสร้างสรรค์ไม่ให้
กระทบต่อผูอ้ืน่ แม้ว่าสือ่ต้องให้ข้อมลูท่ีเป็นจรงิ แต่ก็ต้องมองรอบด้าน ก่อนท่ีจะสรปุ
และนำาเสนอออกสู่สาธารณชน
 “การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และวงการนิเทศศาสตร์ยังคงอยู่รอด เพราะต่อ
ให้ทุกคนสามารถประกอบอาชพี ผลิตส่ือเองได้ แต่ความรูใ้นเชงิลกึไม่ได้มทุีกคน ดงันัน้ 
ยังจำาเป็นที่สถาบันการศึกษาต้องผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อเข้าสู่วงการนี้ แต่ต้องเป็น
นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายประการ เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ดีได้ มีการ
ผลติสือ่ต่างๆ เก่งภาษา การสือ่สารการถ่ายทอดเรือ่งราว มคีวามรูเ้ฉพาะด้าน ปรบัตวั
เข้ากับสภาพแวดล้อม พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 “เด็กด้านนิเทศที่จบออกไป ยังมีโอกาสในการสู่อาชีพนี้ค่อนข้างมาก แต่ต้อง
มีความยืดหยุ่น เพราะนักนิเทศศาสตร์สมัยนี้ไม่ใช่เพียงผลิตสื่อได้เท่านั้น ต้องเข้าใจ
เรือ่งภาษา เทคนคิในการสือ่สาร และมทัีกษะการเขยีน วิเคราะห์ จบัใจความเรือ่งราว
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะท่ีต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู ้ การสะสมท้ัง 
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ”
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ผู้สื่อข่ำวหรือองค์กรสื่อ 

จะต้องเน้นเจำะลึก ซ่ึง

จะไม่มีใครแย่งไปได้ 

นักเรียนไทยไม ่ค ่อย

ชอบกำรอ ่ ำน  กำร

เขียน คนท่ีมำเรียน

ด ้ำนวำรสำรศำสตร ์

มีใจรักกำรอ่ำน กำร

เขียนมำกกว่ำคนปกติ  

เมื่อจบออกมำจึงมีงำน

และท�ำท่ีไหนก็ได้ มี

ทักษะกำรเขียน รวมถึง

สำมำรถผลิตสื่อได้ด้วย

ตนเอง

”

”

“

เด็กวารสารตกงานน้อย 
พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์  ม.กรุงเทพ 
 
 “สถานการณ์ของสื่อจากนี้เชื่อว่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีคนเสพสื่อมากขึ้น 
ทุกคนล้วนใช้เทคโนโลย ีอปุกรณ์ต่างๆ ตลอดเวลาเพือ่เข้าถึงข้อมลูข่าวสาร เสพเรือ่งราว 
ท่ีเกิดขึ้น จึงมองว่า อุตสาหกรรมส่ือท่ีเป็นรูปแบบเดิมๆ หากมีการปรับตัวน่าจะดี
กว่าเดิม ขณะที่มหาวิทยาลัยเองก็ควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างพื้นที่วิชาการ สอน 
นักนเิทศศาสตร์รุน่ใหม่ท่ีต้องก้าวให้ทันโลก ทันการเปลีย่นแปลง ต้องทำาให้ห้องเรยีน
เป็นห้องทำางาน ฝึกปฏบัิตจิรงิ เชือ่มโยงโลกของเทคโนโลย ีการสือ่สาร และความจรงิ 
เพราะองค์ความรูต้้องไม่หยดุนิง่เพยีงในห้องเรยีนอกีต่อไป รวมถึงคนในแวดวงสือ่ต้อง
เข้ามาช่วยสอน เสนอแนะการผลิตบุคลากร นักนิเทศศาสตร์ นักสื่อสารสร้างสรรค์
เป็นเช่นใด เพื่อที่เด็กจบออกไปจะได้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมด้านนี้ 
 “อุตสาหกรรมด้านสื่อน้ัน ถ้ามองถึงการจบแล้วมีงานทำา ต้องมองแยกเรื่อง
ของอุตสาหกรรมสื่อท่ีมีการลดพนักงานต่อเนื่อง ซ่ึงน่ันเป็นเรื่องของธุรกิจสื่อ ไม่
เก่ียวกับการเรยีนการสอนด้านนเิทศศาสตร์ เพราะเด็กนิเทศศาสตร์ท่ีจบออกไปขณะ
นี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งผลิตเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมสื่ออย่างเดียว มีตลาดงานรองรับ
มากมาย เพราะทุกคนอาจจะสื่อสารได้ แต่ไม่ใช่สื่อสารอย่างมีคุณภาพ บัณฑิต  
นักนิเทศศาสตร์จะมีทักษะมากกว่าทำาหน้าที่สื่อสารอย่างเดียว 
 “สำาหรบัวารสารศาสตร์ ค่านยิมมกัจะมองว่าเป็นหนังสอืพมิพ์ ขณะท่ีการเรยีน
การสอนของคณะนิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการเขยีนหรอืการสือ่สาร มทัีกษะ
สามารถทำางานด้านอืน่ๆ อาทิ การเขยีนบทความ เขยีนรวิีว สร้างเน้ือหาคุณภาพ การ
สื่อสารภายใน การสร้างแคมเปญผ่านการเขียน ฉะนั้น เด็กวารสารศาสตร์ มีโอกาส
ตกงานน้อยมาก เน่ืองจากเดก็ท่ีเข้ามาเรยีนด้านนีก็้น้อยลง เพราะนกัเรยีนไทยไม่ค่อย
ชอบการอ่าน การเขียน คนที่มาเรียนด้านวารสารศาสตร์มีใจรักการอ่าน การเขียน
มากกว่าคนปกติ เมื่อจบออกมาจึงมีงานและทำาที่ไหนก็ได้ มีทักษะการเขียน การพูด 
การสื่อสาร รวมถึงสามารถผลิตสื่อได้ด้วยตนเอง”

 “ปัจจุบันไม่มีกุญแจแห่งความสำาเร็จ ดังนั้น สถาบันการศึกษา และสื่อวิชาชีพ
จะต้องร่วมมือกัน มิเช่นนั้น ในอนาคตจะเกิดปัญหา คนจบใหม่ไม่ทำางานในองค์กร
สื่อ เพราะคนไม่อ่าน คนไม่ดู ทางออกที่น่าสนใจ เช่น ในจีน มหาวิทยาลัยจะทำางาน
ป้อนให้องค์กรสื่อ โดยผลิตเน้ือหาให้ เพราะมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ เช่น เรื่อง
ชาติพันธุ์ต่างๆ ก็นำาเสนอในรูปแบบสารคดี ทำาให้ได้เนื้อหาเชิงลึก ขณะที่นักศึกษา
ทำางานประสบการณ์จริง และองค์กรสื่อลดต้นทุนในการจ้างคนหรือการผลิตเนื้อหา 
 การปรับตัวขององค์กรส่ือ คือหัวใจสำาคัญ ปัจจุบันตลาดแคบลง การจะทำา
ข่าวหรือสร้างเน้ือหาให้ถูกใจทุกคนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องมองท่ีตลาดเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น ทุกวันนี้คนที่ต้องการเสพสื่อ สามารถหยิบเครื่องมือเข้ามาดูได้ทันที เพราะ
อยู่ในมือ ฉะนั้น ต้องมองช่องทางการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรก ส่วน
หนังสือพิมพ์กระดาษ จะขายข่าวที่ความสดใหม่ ไม่ได้ เพราะไม่ทันกับข่าวออนไลน์
ที่นำาเสนอไปหมดแล้ว จะต้องเพิ่มความเจาะลึกหรือความลุ่มลึกในเนื้อหาที่นำาเสนอ
ผ่านหนังสือพิมพ์กระดาษ
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ตอนน้ีนิเทศศำสตร์อยู่

ในยุคกำรเปลี่ยนแปลง 

จำกเทคโนโลยีท่ีเข้ำมำ 

คนท่ีไม่สำมำรถประสบ

ควำมส�ำเร็จในกำรหำ

งำน คือคนท่ีปรับตัว

ช้ำ และไม่เข้ำใจสภำพ

ควำมเป็นจริงของชีวิต

ต ล ำ ด ยั ง มี ค ว ำ ม

ต้องกำรนักศึกษำด้ำน

วำรสำรศำสตร์ เพรำะ

วำรสำรไม่ใช่เรื่องของ

หนังสือพิมพ์ นิตยสำร 

”

“

“
จะอยู่รอดต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยำลัยนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต 

 “สื่อสิ่งพิมพ์อาจอยู่ได้ยากต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีต่างๆ ส่วนสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยจะเจอ 2 สภาวะ คือ 1. สื่อดิจิทัล
จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คนจะดูโทรทัศน์น้อยลงแต่มาดูผ่านโซเซียลมีเดียมากขึ้น 
และ 2. สถานีโทรทัศน์มีมากเกินไปขณะที่โฆษณา รายได้กลับมีเท่าเดิม เมื่อเม็ดเงิน
รายได้น้อยลงทำาให้สถานีโทรทัศน์ที่สายป่านสั้นต้องปิดตัวลง ดังนั้น ภาครัฐต้องเข้า
มาช่วยเหลือให้สื่อโทรทัศน์อยู่รอด 
 “สื่อดิจิทัลแนวโน้มคนดูจะเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ ผลิต
รายการป้อนทางโทรทัศน์และขายรายการผ่านดิจทัิล ท้ังการนำาเสนอผ่านโซเซยีลมเีดีย 
ถือเป็นทางรอดของสถานโีทรทัศน์ อกีท้ังอนาคตสือ่โทรทัศน์ต้องมกีารนำาเสนอเฉพาะ

ทุกหน่วยยังต้องการทักษะการสื่อสาร 
จันทิมำ เขียวแก้ว 
ผู้อ�ำนวยกำรหลักสูตรนิเทศศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์กำรตลำด 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

 “สำาหรบัตลาดอาชพีด้านนิเทศศาสตร์ขณะนีเ้ปลีย่นไปด้วยลกัษณะของสือ่ท่ีเกิด
การหลอมรวมสื่อ และ disruptive ทำาให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน การทำางานข่าว เร็วกว่า
แสง สื่อมวลชนต้องทำางานแข่งกับเวลา ข่าวจริงข่าวลวง มีมากจนยากจะแยกออก 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อTV สื่อวิทยุ หลอมรวมกัน พฤติกรรมการเสพข่าวของผู้รับสารเปลี่ยน
ไป AI เข้ามามีบทบาทจนน่ากลัว แต่คิดว่า human sense เป็นสิ่งสำาคัญ อย่างไร
ก็ตาม คณะนิเทศศาสตร์ปรับตัวให้อยู่รอดได้นั้น ต้องสร้างคนให้ตาดู หูฟัง ต้องรู้ 
คิดเร็ว จับประเด็นได้ สามารถไปยืนข้างหน้าผู้รับสารได้ 1 ก้าว แต่ถ้าคุณจะเป็น 
ผู้ส่งสารคุณต้องอยู่หน้า 1 ก้าว ต้องนำาเสนอข้อมลูข่าวสารอย่างมจีรยิธรรมเปิดโอกาส
ให้ผู้รบัสารคิด เรยีบเรยีงนำาเสนอข้อเท็จจรงิ นักนิเทศศาสตร์จะต้องมคีวามรูว่้าอะไร
จะเป็นข้อมูล เป็นข่าวสาร เป็นเรื่องราว และนำามาถ่ายทอดผ่านสื่อที่มีอยู่ทั้งหมด 
 “สื่อมวลชนปัจจุบันต้องปรับตัวให้ได้ 360 องศา ซึ่งตอนนี้ผู้รับสารทุกคนใช้ 
โลกออนไลน์ในมือถือ สื่อก็จะต้องทำาให้สารของส่ือเข้าถึงผู้รับสาร ต้องเพิ่มช่อง
ทางการนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร เพราะหลักการของสื่อคือเราต้องทำาเน้ือหาให้ถูกใจ
และตรงกับผู้รับสารเพ่ือท่ีจะให้เกิดการยอมรับสาร น่ีคือสิ่งท่ีเราจะต้องสอนคนท่ี
ต้องการเป็นนกันิเทศศาสตร์ ดังน้ัน ทักษะการสือ่สารมนัเป็นท่ีต้องการของทุกหน่วยงาน 
 “ทุกวิชา ทุกศาสตร์มีลักษณะเฉพาะมีจุดเด่น ท่ีสำาคัญ การหางาน การ
ตกงาน ทุกวิชามันสามารถตกงานได้หมด เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไป ซ่ึง
ตอนนี้นิเทศศาสตร์ก็อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง จากเทคโนโลยีที่เข้ามา คนที่ไม่
สามารถประสบความสำาเร็จในการหางานมันคือคนปรับตัวช้า และไม่เข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงของชีวิต ในส่วนอัตราการตกงานของนิเทศศาสตร์หอการค้านี้แทบจะ
ไม่มเีลย พอยคุสมยัเปลีย่นนักนเิทศศาสตร์จำาเป็นต้องเปลีย่นตวัเองตามยคุเพือ่ให้มนั
สอดคล้องกัน”



90 วันนักข่าว

กำรท�ำงำนด ้ำนข ่ำว

เท่ำนั้น แต่เป็นกำรผลิต

คอนเทนต์เน้ือห ท่ีมี

ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก 

ซึ่ งโลกตอนนี้มีควำม

ต้องกำรอยู่

”

”

“อำชีพด้ำนนิเทศศำสตร์ 

ไม่เคยคิดว่ำเรียนแล้ว

จะตกงำนเพรำะมันคือ 

ศำสตร์แห่งกำรสื่อสำร 

คนนิเทศศำสตร์คือคน

เล่ำเรื่อง เรื่องที่คนอ่ำน 

คนดู ท่ัวๆไป เข้ำใจ

ยำก ถ้ำหำกสำมำรถ

อธิบำยให้เขำเข้ำใจได้ 

ก็ยังมีงำนท�ำ 

ต้องเสนอข้อมูลเชิงลึกให้มาก
ธนภร เจริญธัญสกุล 
หวัหน้ำสำขำวชิำนเิทศศำสตร ์ส�ำนกัวชิำสำรสนเทศศำสตร ์มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์
 
 “ปัจจุบัน ประชาชนเข้าถึงสื่อได้หลากหลายขึ้น สามารถหาข้อมูลเองได้ หาก
สื่อมวลชนยังทำาข่าวด้วยข้อมูลชั้นสอง ชั้นสาม ไม่ได้หาข้อมูลเอง ไม่ได้ทำาข่าวเจาะ 
วิเคราะห์เอง คนอ่าน คนดูก็รูส้กึว่า เขาตามข่าวเองได้ ไม่ต้องพึง่สือ่มวลชนแล้ว ตรง
จุดนี้ที่จะทำาให้สื่อมวลชนไม่จำาเป็นในมุมมองของผู้รับสาร
 “ในวงวิชาการมเีรือ่งกังวลหลายอย่างท่ีเมือ่สอนนกัศกึษาไปแล้วว่าอะไรควรทำา 
อะไรไม่ควรทำา เช่น เรือ่งจรยิธรรมส่ือมวลชน อย่าทำาข่าวง่ายๆ โดยการเฝ้า IG ดารา 
แล้วนำาไปเขียน หรืออ้างชาวเน็ต โดยไม่ตรวจสอบข้อมูล ไม่รู้เท่าทัน ไม่วิเคราะห์ 
และตกเป็นเครื่องมือของแหล่งข่าวเสียเอง น่ีคือสิ่งท่ีในมหาวิทยาลัยสอนนักศึกษา 
แต่ในความเป็นจริง เมื่อนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษา หรือออกไปทำางานจริง เขามัก
จะกลับมาสะท้อนให้ฟังว่า ไม่เป็นอย่างที่สอน ใครๆ เขาก็ทำากัน 
 “สำาหรบัอาชพีทางด้านนเิทศศาสตร์ ไม่เคยคิดว่าเรยีนแล้วจะตกงาน เน่ืองจาก
นิเทศศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการสื่อสาร คนนิเทศศาสตร์คือคนเล่าเรื่อง เรื่องที่คน
อ่าน คนดู ทั่วๆ ไป เข้าใจยาก ถ้าหากสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้ ก็ยังมีงานทำา 
เหล่านี้คือสิ่งที่บอกนักศึกษาที่เข้ามาเรียนว่า ตราบใดที่เราปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เรา

กลุ่มมากขึ้น จะนำาเสนอเฉพาะวาไรตี้ หรือข่าว ละครทุกสื่อทุกช่องคงไม่ได้ สื่อใน
อนาคตต้องแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน ดังนั้น ธุรกิจสื่อจะอยู่รอดได้ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
รู้ว่าตนเองถนัดอะไร และผลิตสื่อด้านนั้นที่มีความแตกต่างออกไป
 “สำาหรับตลาดนิเทศศาสตร์ ต้องการคนเป็นมืออาชีพสูงมาก ไม่ใช่จบไปแล้ว
ไม่สามารถทำางานได้ ตอนนี้สาขาที่กำาลังขาดแคลนคน คือ สาขาเขียนบทและการ
กำากับ เพราะในปัจจุบันมีคนเขียนบทโทรทัศน์ ไม่ถึง 10 คน ทำาให้สถานีโทรทัศน์
หลายแห่งสะท้อนมายังวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตว่าต้องการให้เปิดสาขาด้านนี้ 
 “ส่วนสาขาด้านวารสารศาสตร์ ตลาดยงัคงมีความต้องการ เพราะวารสารไม่ใช่
เพยีงเป็นเรือ่งของหนงัสอืพมิพ์ นิตยสาร การทำางานด้านข่าวเท่านัน้ แต่เป็นการผลติ
คอนเทนต์เน้ือหาท่ีมคีวามสำาคัญอย่างมาก เน่ืองจากโลกตอนน้ีต้องการนักผลติคอนเทนต์
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบวารสารศาสตร์ แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการพูดถงึ
วารสาร คนในวงการสื่อเอง มหาวิทยาลัยเอง เด็กต่างมองเรื่องการทำางานเกี่ยวกับ
หนังสือ ทำาให้วารสารกลายเป็นจุดด้อย ไม่ได้รับความสนใจ ฉะนั้น ควรจะเปลี่ยน
ทัศนคตแิละมมุมอง ว่าการเรยีนนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ คือการผลติคอนเทนต์ 
โดยใช้หลักด้านวารสารศาสตร์ ทุกคนสามารถเขียนข่าว บทความ เนื้อหาการตลาด 
บทโฆษณา เพือ่นำาเสนอในโซเซยีลมเีดยี หรอืสือ่กระแสหลกั หรอืเขยีนประชาสมัพนัธ์ 
 มีความจำาเป็นท่ีต้องเรียนด้านนิเทศศาสตร์ เพราะการผลิตสื่อในทุก
แพลตฟอร์มต้องการความเป็นมอือาชพี และไม่ใช่ทุกคนทำาสือ่แล้วให้เกิดความสนใจ
ได้ ต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การลงมือปฏิบัติก่อนจะไปสู่วงการสื่อ 
ดังนั้น การเรียนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ที่มีการปรับรูปแบบใหม่ เรียนแล้ว
ไม่ตกงานอย่างแน่นอน
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กำรผลิตบัณฑิตด ้ำน

สื่อสำรมวลชน ไม่ใช่

มองตลำดงำนเพียงเพื่อ

เข้ำสู่องค์กรสื่อมวลชน

เท่ำน้ัน แต่มตีลำดงำนท่ี

ต้องอำศัยกระบวนกำร

สื่ อ ส ำ ร อี ก ม ำ ก ท่ี

สำมำรถท�ำได้และมีท่ี

รองรับ

”

“

ตลาดสื่อยังเปิดกว้าง 
จะเลิศ เจษฎำวัลย์ อดีตคณบดีคณะสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 “หนังสอืพมิพ์ ต้องปรบับทบาทมากขึน้ ไม่สามารถทำาข่าวแบบเดมิได้อกีต่อไป 
เพราะปัจจุบันคนจำานวนมากเข้าถึงช่องทางการส่ือสาร และทำาหน้าท่ีเป็นคนส่งข่าว
ผ่านช่องทางสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็ว อาจจะต้องปรับตัวเองเป็น ‘นิตยสารข่าว’ เพื่อ
ตอบสนองต่อผู้สูงอายุที่พื้นฐานจะเป็นคนอ่านหนังสือ ตรงนี้น่าจะไปได้รอดกว่าการ
ทำาหนังสือแบบมุ่งมวลชนจำานวนมากแบบเดิม หรือปรับตัวให้มีขนาดเล็กลง และมุ่ง
บทบาทตอบสนองต่อชุมชน เช่น หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เป็นต้น
 “ในส่วนของโทรทัศน์นัน้ ทีวีดิจทัิลเป็นเครือ่งมอืทรงพลงั แต่น่าห่วงเพราะข่าว
ทีวีปัจจุบันลอกข่าวจากโซเชียลมีเดียมานำาเสนอ ทำาให้ข่าวทีวีลดความน่าเชื่อถือไป 
ทั้งที่ หากมีการปรับบทบาทจะยังคงทรงพลัง เช่น บทบาทการเสริมความคิด เพิ่ม
การศึกษาของประชาชน ไม่ใช่เพื่อความบันเทิง
 “นักวิชาชีพด้านต่างๆ จะต้องเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนร่วมกับ
สถาบันการศึกษามากขึ้นเพื่อสร้างนักสื่อสารมวลชนแบบใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์
โดยอาศัยศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งจะทำาให้ได้นักสื่อสารที่เป็นงานศิลปะ ไม่ได้ทำาแบบ
ฉาบฉวย ซึง่สถาบันจะต้องเชญิมาสอนนักศกึษา แต่ สกอ.จะต้องคลายลอ็กข้อกำาหนด
ท่ีว่าจะเชิญมาสอนได้ต้องจบปริญญาโทและเชิญมาได้ไม่เกิน 50% หากทำาได้จะมี
อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพมาสอนนักศึกษาจำานวนมากและหลากหลาย 
ไม่ใช่มาเพียงแค่สร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น
 “ตลาดงานท่ีเป็นงานด้านวชิาชพีสือ่สารมวลชนในองค์กรวิชาชพีสือ่มวลชนน้อย
ลง เน่ืองจากงานในองค์กรด้านสือ่เริม่ลดลงและรบัคนเข้าทำางานน้อยลง แต่ในแง่ของ
งานอืน่ท่ีใช้หลกัการการสือ่สารมวลชนไปดำาเนินการไม่ได้ลดลง แต่ยงัมงีานให้ทำาอกี
มาก อย่างเช่น การใช้องค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเป็นช่องทางในการขายผลผลิต
ของตนเองผ่านระบบออนไลน์ ปัจจุบันมีหลายช่องทาง ซึ่งการโปรโมตหรือนำาเสนอ
สินค้าให้น่าสนใจล้วนจำาเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการสื่อสารทั้งสิ้น 
 “สำาหรับผู้ที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนได้เรียนรู้เรื่องวิธีการสื่อสาร การนำาเสนอ 
ส่วนช่องทางในการส่งสารไม่จำาเป็นต้องผ่านส่ือมวลชนอีกต่อไป โดยผู้รับสารท่ีจะ
เป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคต คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งตลาดที่นำาเสนอเนื้อหาตอบสนองกลุ่มนี้ยัง
เปิดกว้าง รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ปัจจุบันยังมีสื่อเพื่อคนกลุ่มนี้น้อย
 “ดังนัน้ การเรยีนสือ่สารมวลชนยงัมตีลาดรองรบัแบบกว้างมาก เพราะเป็นการ
เรียนเพื่อใช้การส่ือสารให้เป็นและใช้ศาสตร์น้ีเพ่ือประยุกต์การทำางานให้เกิดความ
สำาเร็จ ซึ่งการผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารมวลชน ไม่ใช่มองตลาดงานเพียงเข้าสู่องค์กร
สื่อมวลชนเท่าน้ัน แต่มีตลาดงานท่ีต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารอีกมากท่ีสามารถ
ทำาได้และมีที่รองรับ”

ก็จะเป็นนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ จะเรียกว่ายุคดิจิทัล ยุคคอนเวอร์เจนซ์ หรืออะไรก็
แล้วแต่ มันก็คือการปรับตัวให้ทันกับกระแสที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเรารู้เท่าทัน มันจะ
เป็นนิเทศศาสตร์ 1.0 2.0 3.0 4.0 หรือไปไกลกว่านั้น เราก็ยังมีงานทำา ไม่ตกงาน”
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เรำไม่คิดว่ำตลำดเลว

ร้ำยหรือตลำดปิด มันก็

เหมือนท่ีทุกคนบอกว่ำ

วิศกรเต็มประเทศชำติ 

แต่ก็ยังต้องใช้อยู่ เพียง

แค่ว ่ำคนท่ีอยู ่รอดคือ

คนท่ีเก่งจริงในสำยนั้น 

ส�ำคัญท่ีสุดคือ คนท่ี

เป็นหัวมองไม่เห็นกำร

เปลี่ยนแปลง นรกก็มำ

ถึงแน่

”

“

อยู่ได้ต้องรายงานความจริง 
วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ หัวหน้ำสำขำวิชำส่ือและกำรสื่อสำร วิทยำลัยนำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยมหิดล

 “ส่วนตัวยังเชื่อว่า สื่อไม่มีวันตาย แต่ส่ือต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องเป็นตัวกลางสำาคัญในการต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงและขับ
เคลื่อนสังคม ซ่ึงปัจจุบันส่ือยังไม่ได้ทำาหน้าท่ีน้ัน ประเทศไทยมีหลายเรื่องท่ีจับต้อง
ไม่ได้ ทำาให้สื่อไม่สามารถขับเคลื่อนได้ 100% ตราบใดที่ยังปิดหูปิดตาปิดปากกันอยู่ 
หรือตราบใดที่ยังคิดว่า คนดูจะเสพแบบนี้เราก็ต้องทำาละครให้มันนำ้าเน่า แบบนั้นมัน
ก็ตายได้ 
 “Mind Set เราเปลีย่นยากท่ีสดุ ถึงบอกไม่ต้องพดูหรอกว่าไทยแลนด์ 4.0 ตอนน้ี 
2.0 เอาให้ถึงก่อน เพราะถ้า Mind Set คนไม่เปลี่ยน ทุกอย่างก็อาจจะตายได้ คน
ที่จะอยู่รอด อาจมีจำานวนไม่เยอะ นอกนั้นก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซน เล่นไปตามมีตาม
เกิดในสิง่ท่ีเคยสร้างมาแค่น้ันเอง มนัก็เลยอยูไ่ม่รอด รูอ้ยูแ่ล้วว่าคนไม่อ่านก็ยงัทำาเน้ือ
หาเดิมๆ แล้วใครจะอ่าน ถ้าไม่ปรับตัว ไม่เผชิญปัญหา มีแต่วิ่งหนี ก็เลยตายจริงๆ
 “เราต้องมามองว่า ทำาไม The Crown, The Matter มีคนอ่าน เขาอยู่ได้ 
ทำาไม BK ซ่ึงฟรแีต่รวยแล้วรวยอกี วิธคิีดมนัเปลีย่นไปแล้ว แต่ถ้าคนยงัไม่ปรบัเปลีย่น
ตรงน้ี ไม่มยีทุธศาสตร์ใหม่กับสิง่ท่ีกำาลงัเปลีย่นไปในสงัคม ก็ตาย ท้ายท่ีสดุทฤษฎขีอง 
ชาร์ล ดาร์วิน ถูกต้องท่ีสดุ ท่ีว่า ส่ิงมชีวิีตถ้าจะอยู่รอดต้องปรบัตวัเท่าน้ัน ถ้าไม่ปรบัตวั
ก็ตาย
 “เราไม่คิดว่าตลาดเลวร้ายหรือตลาดปิด มันก็เหมือนท่ีทุกคนบอกว่าวิศวกร
เต็มประเทศชาติ แต่ก็ยังต้องใช้อยู่ เพียงแค่ว่าคนที่อยู่รอดคือคนที่เก่งจริงในสายนั้น 
สำาคัญที่สุดคือ คนที่เป็นหัวมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง นรกก็มาถึงแน่ อย่างที่เขา
บอกว่ามหาวิทยาลยักำาลงัจะตาย ใช่มนัตายแน่ๆ ถ้ายงัสอนแบบเดิมอยู ่ท้ายท่ีสดุครู
สอนไปแค่ไหน เด็กต้องแอพพลายได้ ต้องให้เด็กทำาเป็นโปรเจกต์ออกมาเลย ให้เห็น
ว่าเด็กเข้าใจและใช้ได้จริง เพราะถ้าไม่ใช้ได้จริง ความรู้มันจะเป็นแค่ข้อมูล ไม่ทำาให้
เกิดในสิ่งที่ดีขึ้นได้ เพราะสื่อ มันคือ การเล่าเรื่อง และตราบใดที่คนยังกอสซิปกันอยู่ 
มันยังเล่นเฟซบุ๊กกันอยู่ มันไม่ตาย แต่ทุกคนต้องรู้ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่จะอยู่รอด 
ขายใคร จะสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้จบัใจคนเหล่านัน้ และจำาอยูใ่นแพลตฟอร์มแบบ
ไหน สิ่งเหล่านี้ต้องคิด ไม่ใช่ทำาแต่เรื่องเดิมๆ ถ่ายทำาอยู่นั่นแหละละครนำ้าเน่า
 “ถ้าไปคุยกับท้ังเดนท์สุหรือโอกิลว่ี (เอเยนซี่โฆษณารายใหญ่) รู้เลยว่าทำาไม
เดี๋ยวนี้โปรดักชั่นเฮาส์ใหญ่ๆ ตายหมด เพราะไม่มีใครลงทุนกับโฆษณา 10 ล้านอีก
แล้ว ทุกคนจะลงแค่ล้านเดียวอย่างมาก ที่เหลือไปซื้อเฟซบุ๊กดีกว่า วิธีคิดมันเปลี่ยน
ไป ดังนั้น คนที่จะทำาสื่อต้องปรับตัว ถ้าไม่ปรับตัวมันตายแน่ๆ แต่ก่อนจะถ่ายอะไร
ก็ต้องเป็นกล้องใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้มือถือก็ถ่ายได้แล้ว สำาคัญคือต้องมีตา และเล่าเรื่อง
ให้เป็นผ่านมุมมองเรา”
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สังคมเปลี่ ยนไวมำก 

บำงทีเรำหันหลังกลับ

ไปก็เปลี่ยนแล้ว ดังน้ัน 

ไม่ควรย�ำ้อยูกั่บท่ี ควำม

รู ้ ท่ีมีไม ่ เพียงพอแล ้ว 

แพลตฟอร์มต่ำงๆ มี

มำกขึ้น ใครท่ีมีควำม

รู้เรื่องคอนเทนต์จะอยู่

รอดเพรำะแค่เปลี่ยน

ช ่องทำง ยั งไง ก็ไม ่

ตกงำน

ข ่ ำ วสำร น้ันจะต ้ อ ง

เฉพำะและตอบจริต 

ควำมสนใจมำกขึ้ น 

ค�ำถำมคือ แล้วเรำจะ

ดีไซน์แมสเซจน้ันอย่ำงไร 

ให ้ เ ฉพำะกลุ ่ มมำก

”

“

“
การสื่อสารไม่มีวันตาย
ปำริชำต สถำปิตำนนท์ คณบดีคณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 “ทุกวันนี้ธุรกิจสื่อเปลี่ยนมาก ดูจากพฤติกรรมผู้บริโภค เมื่อก่อนเราเคยอ่าน
หนงัสือพมิพ์ท่ีอยู่บนกระดาษ วันนีค้นก็ยังคงตดิตามข่าวอยูแ่ต่อยูใ่นสมาร์ทโฟน ตืน่เช้า
หยิบมาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลก ขณะเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นในวงการท่ี
เราชอบ ฉะน้ัน มนัมสีทิธท่ีิพวกหนึง่จะรูเ้รือ่งของนางงาม แต่พวกหน่ึงอาจจะไม่รูเ้ลย 
มนัไม่เหมอืนเมือ่ก่อนท่ีว่าทุกคนรูเ้หมอืนๆ กันหมด น่ีคือพฤตกิรรมผู้บรโิภคท่ีเปลีย่น 
แม้เรายังบริโภคข่าวสารอยู่ แต่ข่าวสารน้ันจะต้องเฉพาะและตอบจริตเฉพาะความ
สนใจมากขึ้น คำาถามคือ แล้วเราจะดีไซน์แมสเซจนั้นอย่างไรให้เฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
การสื่อสารไม่มีวันตายเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเทคโนโลยีไปตามแพลตฟอร์มต่างๆ
 “ในมมุตลาดวิชาชพีด้านนิเทศศาสตร์ ทางจฬุาฯ จะไม่ยดึตวัเทคโนโลยเีป็นตวั
ผลิตเด็ก เพราะเทคโนโลยีมาเร็ว ตายเร็ว ถ้าใครติดเทคโนโลยีก็แน่นอน โอกาสที่จะ
ตกงาน หลุดออกจากระบบค่อนข้างสูง  แต่ถ้าเกิดเราสอนให้เด็กติดที่ตัวคอนเทนต์ 

ถ้าอยากรอดต้องเปลี่ยนแปลง
นำฏยำ พิลำงำม 
หัวหน้ำภำควิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

 “สถานการณ์ส่ือในปัจจุบันเปล่ียนแปลงเร็ว ในต่างประเทศเปลี่ยนไปเยอะ 
เราจะมาต้วมเตี้ยมไม่ได้ ข้อดีคือ มันทำาให้เกิดการคัดคน มันดีกับคนส่วนใหญ่ด้วย 
อยากพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อุปสรรคแต่คือ ความท้าทาย 
ทำาให้คนท่ีพร้อมปรับตัวเอาตัวรอดได้ ส่วนคนท่ีไม่ปรับตัวก็ต้องฉุกคิดว่าทำาอย่างไร
ให้อยู่รอด
 “ช่วงเวลากว่า 5 ปีท่ีผ่านมา ต้องยอมรับการเมืองมีผลต่อการนำาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในทุกด้านจริงๆ ทำาให้สังคมอ่อนแอ ผู้คนเสพแต่สื่อบันเทิงเป็นหลัก 
สถานการณ์สื่อถูกจำากัดสิทธิเสรีภาพมาก เกิดส่ือเทียม สื่อปัจเจกมากมายผ่านสื่อ
ออนไลน์ทุกรูปแบบ ความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานกำากับท่ีไม่สามารถพัฒนา
สื่อตามแผนที่ได้กำาหนดไว้ ที่สำาคัญคือ ยังคงไร้ทิศทางทุกด้าน เกิดปรากฏการณ์ทุน
ครอบงำาธุรกิจสื่ออย่างเบ็ดเสร็จ เกิดรายการบันเทิงท่ีขาดสำานึกรับผิดขอบต่อสังคม
ขึ้นมากมาย และเป็นกระแสตามๆ กัน ไม่มีข้อเสนอทางธุรกิจสื่อใดๆ เพราะเชื่อว่า
สภาพท่ีเป็นอยูม่รีากเหง้าของปัญหาท่ียากจะแก้ไข การสร้างภมูคุ้ิมกันให้กับบุคคลใน
สังคมน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุด
 “ตอนนี้คนที่เรียนจบต้องปรับตัวให้ทัน สังคมเปลี่ยนไวมาก บางทีเราหันหลัง
กลบัไปก็เปลีย่นแล้ว ดังน้ัน ไม่ควรยำา่อยูกั่บท่ี ความรูท่ี้มไีม่เพยีงพอแล้ว แพลตฟอร์ม
ต่างๆ มมีากขึน้ ใครท่ีมคีวามรูเ้รือ่งคอนเทนต์จะอยูร่อดเพราะแค่เปลีย่นช่องทาง ยงั
ไงก็ไม่ตกงาน มหาวิทยาลยัช่วยได้แค่เพยีงส่วนหน่ึง 50% ส่วนอกี 50% คุณต้องหาเอง 
อยา่หยดุทีต่รงนี ้อย่าคดิว่าแค่มาเรียนในห้องแล้วจะได้ทกุอย่าง ต้องหาเพิม่ ไม่ใชร่อ
ให้อาจารย์ป้อน ในส่วนของอาจารย์ก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน ต่างคนต่างปรับ เพราะ
โลกมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่”
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ขึ้น กำรสื่อสำรไม่มีวัน

ตำยเพียงแต่ว่ำมันจะ

เปลี่ยนเทคโนโลยีไป

ตำมแพลตฟอร์มต่ำงๆ

คนท่ีบอกว ่ ำ  สื่ อจะ

ตำย จริงๆ มันไม่ตำย 

เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบ 

และเรำต้องพร้อมรับ

กับควำมเปลี่ยนแปลง 

เรำอย่ำไปมองมันเป็น

ท่อนๆ แค่โทรทัศน์ วิทยุ 

หรือหนังสือพิมพ์ แต่ 

เรำต ้องมองให ้ เป ็น 

พหุศำสตร์ ท่ีสำมำรถ

แทรกไปกับสื่ออื่นๆ ได้

”

”

“ต้องมองให้เป็นพหุศาสตร์ 
อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธำนโครงกำรพัฒนำหลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบกำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยสวนดุสติ

 “สถานการณ์สื่อปัจจุบัน ยังอยู่ในบริบทที่ว่า ข่าวไม่มีวันตาย ‘News Is Never 
Die’ แต่ว่าสือ่มนัเปลีย่นรปูแบบอืน่ ความเป็นนิเทศศาสตร์ทุกอย่างมนัมอียูแ่ล้ว เพยีง
แค่ว่าสื่อมันเปล่ียน เราต้องสามารถทำางานตามแพลตฟอร์มท่ีเปลี่ยนไปได้ด้วย AI 
กำาลังมา แต่เราจะไปแข่งกับ AIทำาไม ในเมื่อมันก็คือสิ่งที่ถอดแบบมาจากมนุษย์ เรา
ต้องเป็นคนสร้างคอนเทนต์ 
 “เราต้องลบภาพสื่อท่ีมีแค่ ทีวี วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ออกไป นักวิชาการหรือ 
นักวิชาชีพถ้าหลอมส่ือเข้ากับศาสตร์อื่นๆ มันจะช่วยประเทศชาติได้เยอะเลย 
นวัตกรรมจะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้าไม่มกีารเปลีย่นแปลง หลกัสตูรของเราจะลบภาพตรงนัน้ 
และแทรกเข้าไป เราจึงอยากให้มองนิเทศศาสตร์แบบใหม่ท่ีเอาพหุศาสตร์เข้ามา คนท่ี
บอกว่า สื่อจะตาย จริงๆ มันไม่ตาย เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบ และเราต้องพร้อมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง เราอย่าไปมองมันเป็นท่อนๆ แค่โทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ 
แต่เราต้องมองให้เป็นพหุศาสตร์ท่ีสามารถแทรกไปกับสื่ออื่นๆ ได้ การสื่อสารเป็น
สิ่งสำาคัญอยู่ที่ว่าเราจะหยิบไปใช้ตรงไหน สื่อไม่ตายถ้าเรารู้จักพลิก ข่าวก็ยังคงมีอยู่
เพียงแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม 
 “ตลาดอาชพีนิเทศศาสตร์ ไม่มวัีนตายอยูแ่ล้ว หลกัสตูรใหม่ของเราไม่ต้องการ
ให้งานมารองรบั แต่เราเป็นผู้สร้างผู้ประกอบการธรุกิจขึน้มาเอง และอยากให้ลบภาพ
น้ันไปเลยท่ีว่า นเิทศศาสตร์จบแล้วไม่มงีานทำา อย่าพดูแบบน้ันเพราะมนัเป็นความคิด
แบบเดิม”

ออกแบบ สร้างสรรค์ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับชีวิตของเขา เขา
ก็จะสามารถเปล่ียนเป็นเจ้าของท่ีจะออกแบบสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดกับทุก
แพลตฟอร์ม ถ้าเขาสามารถคิดเป็นก็จะสามารถเอาไปประยกุต์ใช้ได้ และอาจจะเกิด
ผู้ประกอบการท่ีเป็นอสิระมากขึน้ ซึง่ทุกวันน้ีเราเริม่เห็นว่าคนอยากจะเป็น Youtuber 
มากขึน้ อยากจะเป็น Influencer มากขึน้ ซึง่ฐานพวกนีจ้ะทำาให้พวกเขาเข้าใจผู้บรโิภค 
พฤติกรรมของผู้คนในสังคม และสามารถออกแบบสารเข้าไปโดนจริตครองใจ ขณะ
เดียวกันก็ยงัทำางานบนพืน้ฐานของการเคารพกฎหมาย จรยิธรรม และสิง่ท่ีเป็นคุณค่า
ความเป็นไทยอยู่
 “เด็กสมัยนี้เรียกว่ามี Passion ชัดมาก เขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นอะไร และที่
แน่ๆ คือ พอเทคโนโลยไีปอยูกั่บเขา เขาก็จะรูว่้าจะเอาตวัเทคโนโลยไีปต่อยอดอย่างไร 
เราเริม่เห็นว่าเขามกิีจกรรมท่ีสามารถหารายได้ตัง้แต่ในช่วงท่ีเขายงัคงเรยีนอยู ่บางที 
สิ่งที่เขาทดลองมันทำารายได้ตอบแทนเข้ามา เช่น เป็น Youtuber, Blogger หรือ 
Reviewer ซึง่มนัไม่ต้องผ่านตวักลาง แต่ก่อนอาจจะต้องเข้าไปอยูใ่นสงักัดบรษิทัพักใหญ่ 
แต่ตอนนี้มันลิงก์กันตรงเลย เขาจะมีอาชีพของตัวเองมากขึ้น หรือในส่วนของรายได้
เสริมเข้ามา เด็กสมัยนี้เก่งมาก เรื่องเรียน การใช้ชีวิต และการทำางาน มันเป็นเรื่อง
เดียวกันหมดซึ่งไม่น่าเป็นห่วง”
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คู ่แข ่งขันของสื่อมิใช ่

เ พี ย ง แต ่ อ งค ์ ก ร ส่ื อ

ด ้วยกัน หำกแต ่ ทุก

คนในสังคมท่ีเข ้ำ ถึง

เ ทค โน โลยี ท ำ งกำ ร

สื่อสำรสำมำรถกลำย

มำเป ็น ผู ้ แข ่ งขัน กับ

บุคลำกรสื่อได้ทั้งหมด

คนท่ีจบออกไปในวัน

น้ีจะไปอยู ่ ใ นตลำด

ออนไลน์มำกกว่ำ เช่น 

The Matter เขำไม่ได้

เรียกคุณว่ำนักข่ำว แต่

”

“

“
ศาสตร์เดียวไม่ตอบโจทย์
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ 

 “ค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่เปล่ียนไปเยอะ อาจเป็นเพราะงานวงการสื่อเริ่มไม่
มั่นคง จนตอนนี้เกิดคำาถามว่า ‘จะมีอาชีพนี้อยู่หรือไม่’ แต่ก่อนอาชีพนักข่าวคือคน
ขายข่าว แต่ทุกวันน้ีข่าวได้มาฟร ีและเราพบว่า หลงัๆ พืน้ท่ีสือ่อืน่ๆ เปิดมากขึน้ เดก็
ที่มีความสามารถในตัวเองก็เป็น Startup, Freelance หรือ Youtuber ในยุคนี้ใคร
ก็เป็นสื่อได้ ดังนั้น วันนี้ศาสตร์เดียวจึงไม่ตอบโจทย์ และต่อไปจะมีการข้ามศาสตร์
เกิดขึน้ วันน้ีเราบูรณาการศาสตร์ในการสือ่สาร แต่ในอนาคตเราอาจจะไปข้ามศาสตร์
กับรัฐศาสตร์ สถาปัตย์ฯ ก็ได้ 

คุณภาพส�าคัญกว่าความเร็ว 
วลักษณ์กมล จ่ำงกมล 
อำจำรย์ประจ�ำสำขำวิชำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 

 “การทำางานของสื่อในยุคสื่อหลอมรวมมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
การทำางานแข่งกับเวลา ยุคของสื่อใหม่ การแข่งขันความเร็วไม่ได้เป็นเรื่องของระดับ
วัน หรือชั่วโมง หากแต่แข่งกันเป็นรายนาที และคู่แข่งขันของสื่อมิใช่เพียงแต่องค์กร
สือ่ด้วยกัน หากแต่ทุกคนในสงัคมท่ีเข้าถึงเทคโนโลยทีางการสือ่สารสามารถกลายมา
เป็นผู้แข่งขันกับบุคลากรสื่อได้ทั้งหมด
 “อย่างไรก็ดี พบว่าส่ือมองเห็นจุดแข็งของตนเองในเรื่องการเข้าถึงแหล่งข่าว
และการมสีายสมัพนัธ์กับแหล่งข่าวท่ีทำาให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูได้ชดัเจน
กว่า ทำาให้มบุีคลากรสือ่จำานวนหนึง่หันมาให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสารท่ีรายงาน
ออกไปมากกว่าจะมุ่งให้ความสำาคัญกับความเร็วของการรายงาน 
 “อีกประเด็นหนึ่งที่ท้าทายการทำางานของสื่อในยุคสื่อหลอมรวมคือ การใช้สื่อ
ใหม่และช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ สร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ให้กับตนเอง จากเดิมที่
ผูส้ือ่ข่าวจะมพีืน้ท่ีสือ่สารกับสงัคมได้เฉพาะพืน้ท่ีท่ีองค์กรสือ่ท่ีตนเองสงักัดกำาหนดให้
เท่านั้น ปัจจุบันทุกคนสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับสังคมได้โดยตรงผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ซึ่งทำาให้เส้นแบ่งระหว่างการ
แสดงความเห็นส่วนตัวทีส่ามารถเอนเอียงเลือกข้างได้กบัการรายงานข่าวทีต่้องละไว้
ซึ่งความเห็นและอคติ แต่ธำารงไว้ซึ่งความเป็นกลางรางเลือนลง
 “สถาบันการศกึษาต้องเน้นการปลกูฝังผู้เรยีนให้มศีลิปะทางการสือ่สารมากกว่า
การเน้นเรือ่งการใช้อปุกรณ์เครือ่งมอื เพราะหน้าท่ีสำาคัญของสือ่มวลชนคือ การเป็นผู้
ถ่ายทอดเรือ่งราวต่างๆ ท่ีมรีะดบัความยากง่ายต่างกันออกสูส่งัคมในวงกว้าง เน้นการ
ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนคิดและวิเคราะห์ได้อย่างมคุีณภาพ สามารถใช้วิจารณญาณแยกแยะ
ความจรงิออกจากความเท็จและรูจ้กัตัง้ข้อสงัเกตในเรือ่งราวต่างๆ ท่ีหลัง่ไหลอยูใ่นส่ือ
สมยัใหม่ ให้ความสำาคัญกับการอ่านและการเขยีนของผูเ้รยีนมากกว่าน้ี เพือ่สร้างนสิยั
การรกัการอ่าน การใฝ่รูแ้ละการค้นคว้าให้เกิดขึน้กับบุคลากรด้านสือ่ เพราะบุคลากร
ด้านสื่อจำาเป็นต้องมีความรอบรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้าน”
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เรยีก Content Creator 

เป็นมำกกว่ำผู ้สื่อข่ำว 

ไม่ใช่รำยงำนแค่ 5W1H 

อีกต่อไป”

”

สื่อยังอยู่ได้แน่นอน แต่

ต้องอยู ่ในรูปแบบใหม่ 

มันเปลี่ยนแปลงเหมือน

กับยุคเครื่องจักรไอน�้ำ 

มำเป็นไฟฟ้ำ เรำต้อง

ยอมรับสิ่งใหม่ๆ และ

ปรับตัวกันเรียกว่ำ แบบ

พลิกหน้ำพลิกหลังกัน

เลย

”

“

หนังสือพิมพ์จะไม่เป็นหลักอีกต่อไป
เอกพล เธียรถำวร 
หัวหน้ำแขนงวิชำวำรสำรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 “งานข่าวยังไปได้ในอนาคต แต่ไม่ได้หมายถึงการอยู่ในสื่อดั้งเดิมเพียงอย่าง
เดียว ถ้าแนวโน้มสื่อด้ังเดิม คงไม่ได้รับความนิยมเหมือนเมื่อก่อน ในขณะท่ีส่ือ
ออนไลน์ยังไปได้ เช่น ในกรุ๊ปศิษย์เก่า จะมีรุ่นมีที่มาบอกต่อเรื่องงานกับรุ่นน้อง ซึ่ง
สังเกตได้ว่า งานในสื่อดั้งเดิมลดน้อยลงไปมาก แต่สื่อออนไลน์ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆ
“สถานการณ์สื่อในปัจจุบันต้องปรับตัวกันเยอะ จะเอาให้ได้รับความนิยมเหมือนเดิม
เรยีกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่สือ่ยงัอยูไ่ด้แน่นอน แต่ต้องอยูใ่นรปูแบบใหม่ มนัเปลีย่นแปลง
เหมือนกับยุคเครื่องจักรไอนำ้า มาเป็นไฟฟ้า เราต้องยอมรับส่ิงใหม่ๆ และปรับตัว
กันเรียกว่า แบบพลิกหน้าพลิกหลังกันเลย มันจะเปลี่ยนไปอย่างไร คนก็ยังต้องการ
ข่าวสารอยู่ดี
 “ท่ีบอกว่าหนังสอืกำาลงัจะตาย ถ้าแบบหายไปเลยผมว่าไม่ แต่ถ้าบอกว่า มนัไม่
ได้เป็นหลักอีกต่อไปผมคิดว่าก็จะเป็นอย่างนั้น มันยังคงมีอยู่ ผมเชื่อว่ามันยังไม่หาย
ไปไหน แต่จากเมื่อก่อนบทบาทหนังสือพิมพ์ เป็นหลักในการที่ทุกคนต้องตื่นมาอ่าน
ข่าว มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ยังสามารถใช้ความ
รู้ที่มี ไปใช้ในสื่ออื่นๆ ได้ 
 “ผมว่าทักษะที่เด็กๆ ได้เรียนไป ขอแค่เอาไปใช้ได้จริง ก็โอเคอยู่แล้ว ผมไม่
ได้คาดหวังว่า ทุกคนที่มาเรียนวารสารศาสตร์ต้องเป็นนักข่าว ซึ่งตอนนี้เราก็มองว่า
จะเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ ให้กับเด็ก เช่น เรื่อง Data เพราะเชื่อว่ามันเป็นอนาคตของ
หลายๆ วงการ รวมถึงวงการข่าวด้วย”

 “วันน้ีโจทย์ของตลาดแรงงาน วิชาชีพสื่อ บัณฑิตท่ีจบออกไปต้องมีทักษะท่ี
หลากหลาย ดังน้ัน คุณจบวิทยุโทรทัศน์ คุณจะเล่าเรื่องแค่ในวิทยุโทรทัศน์อย่าง
เดียวไม่ได้แล้ว เพราะตอนนี้ตลาดงานจริงๆ สื่อกระแสหลัก พวกนี้ไม่รับคนทำางาน
มีแต่เอาคนออก ดังนั้น การผลิตบัณฑิตเราต้องทำานายอนาคตให้เขาด้วย คนที่จบ
ออกไปในวันน้ีจะไปอยูใ่นตลาดออนไลน์มากกว่า เช่น The Matter เขาไม่ได้เรยีกคุณ
ว่านักข่าว แต่เรยีก Content Creator เป็นมากกว่าผูส้ือ่ข่าว ไม่ใช่รายงานแค่ 5W 1H 
อกีต่อไป
 “นักศึกษาที่จบไป แม้มีบางส่วนที่ทำางานในวงการสื่อ แต่ต้องยอมรับว่าเด็ก
ทุกวันน้ีมีธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น ค่านิยมปริญญาตรีทางด้านนิเทศฯ วารสารฯ ของ
จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ สูงมาก แต่พอเข้ามาแล้วถามว่าเขาต้องการจะทำางานสื่อไหม...
ไม่ เพราะพอถึงจดุหนึง่เริม่ฝึกงาน เด็กจะรูส้กึว่างานหนกั เงนิเดอืนน้อย เดก็จงึนิยม
มีธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น ดังนั้น การประเมินของ สกอ. ที่บอกว่าเด็กจบไปทำางานตรง
สาขากี่คนมันใช้ไม่ได้แล้ว และเด็กรุ่นใหม่ไม่มีทางถูกล้อมคอกแน่นอน”
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ตลำดอำชีพด้ำนนิเทศ 

ยังไงก็เติบโต แต่ด้ำน

วำรสำรอำจจะต้องเพิ่ม

เ ง่ือนไขว่ำ ต ้องเป ็น

วำรสำรท่ีรู ้ว ่ำจะขำย

คอนเทนท์ตัวเองยังไง 

ด้วยวิธีไหน ซ่ึงเรำจะ

เห็นว ่ำคนท�ำหนังสือ

ท่ีผันตัวมำท�ำงำนส่ือ

ออนไลน์อย่ำงตระกูล 

The ท้ังหลำย The Matter  

The Standard เขำก็ยัง

อยู่ได้

”

“

ต้องซีพ และลึก สื่อสารเป็น
สมศกัด์ิ ชำตนิ�ำ้เพช็ร คณบดีคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร มหำวิทยำลยั
ศิลปำกร 
 
 “สือ่ในปัจจบัุนกำาลงัเผชญิความท้าทายครัง้ใหญ่ท่ีสดุ หลงัจากเกิดทีวีดิจทัิลไป
เมื่อไม่กี่ปีนี้ ไม่กี่ปีต่อมาเราเห็นทีวีดิจิทัลล้มลง จากไปเร็วมาก เห็นสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่
ปิดตัวหายไป สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีการ
สื่อสารมันมาเร็วและมาแรง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ปีสองปี แต่นานกว่าน้ัน 
สิ่งจำาเป็นที่จะช่วยในการปรับตัวได้ คือ ความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อ ทักษะความสามารถ
ในการสร้างและนำาเสนอเนื้อหา ความยืดหยุ่นปรับตัวในเชิงการตลาด 
 “คนทำาสื่อต้องรู้วิธีหาเนื้อหาใหม่ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาที่ผู้ใช้ผลิตขึ้น และให้ใน
สิ่งที่ผู้บริโภคหาจากผู้ใช้สื่อด้วยกันเองไม่ได้  เช่น ความลึก ความ exclusive ของ
เนือ้หา ความเขา้ใจในธรรมชาติ มียุทธวธิีการสื่อสาร เข้าใจว่าคนดูยุคนี้ไมไ่ด้แค่อ่าน 
แต่จะแชร์หรือส่งต่อสิ่งที่เขาชอบออกไปด้วย ดังนั้น เนื้อหาสื่อยุคนี้ที่ขายได้ คนชอบ
จึงมักจะมีองค์ประกอบที่ทำาให้เขารู้สึกร่วมไปด้วย เข้าใจได้ทันที 
 “ตอนนี้คนที่เสี่ยงตกงานในตลาดนิเทศ ตลาดวารสาร คือ คนที่มีทักษะแบบ
เก่าที่ต้องใช้ในการทำางานสื่อดั้งเดิม แล้วปรับตัวไม่ได้ เพราะเวลาพูดว่าสื่อตาย สื่อ
ตกงาน คนทำาสื่อที่ตกงาน องค์กรสื่อที่อยู่ไม่รอดคือสื่อเก่าที่ปรับตัวไม่ทัน แต่สื่อที่
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ คือ สื่อใหม่ สื่อดิจิทัล ส่วนสื่อเก่าที่ไหวตัวทันก็ยังพอมีอยู่ 
 “เราจะเห็นว่าอตุสาหกรรมสือ่ ซึง่นบัเป็นหน่ึงในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์มีแนว
โน้มจะเติบโตได้อีกมาก รัฐบาลเองก็สนับสนุน ฉะนั้นตลาดอาชีพด้านนิเทศ ยังไงก็
เตบิโต แต่ด้านวารสารอาจต้องเพิม่เงือ่นไขว่า ต้องเป็นวารสารท่ีรูว่้าจะขายคอนเทนต์
ตวัเองยงัไง ด้วยวิธไีหน ซึง่เราก็จะเห็นว่าคนทำาหนังสอืทีผั่นตวัมาทำางานสือ่ออนไลน์
อย่างตระกูล The ทั้งหลาย the Matter, the Standard เขาอยู่ได้ เมื่อเรากลับมา
มองที่เด็ก เด็กที่มาเรียนเป็นเด็กที่เติบโตมาในยุคดิจิทัล เป็น Native digital อยู่แล้ว 
เขามีความเข้าใจธรรมชาติของสื่อใหม่ สิ่งที่เราต้องทำาก็คือ การเติมทักษะที่แตกต่าง
ให้กับเขา ให้ทักษะท่ีจำาเป็นและอตุสาหกรรมสือ่ตอนน้ีต้องการกับเขา เพราะตราบใด
ท่ีอตุสาหกรรมสือ่ต้องการความอยูร่อด เขาก็ต้องมองหาคนร่วมงานท่ีมสีกิลในสิง่ท่ีเขา
ขาดและจะผลักดันให้องค์กรเขาเติบโตได้ในตลาดที่ทั้งผู้เล่น ผู้ดูผู้ชม แพลตฟอร์ม 
ช่องทางต่างๆเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่”



98 วันนักข่าว

 ในยุคนี้ที่ว่ากันว่าใครๆ ก็เป็นสื่อ
ได้ นำามาสู่การต้ังคำาถามถึงหลักสูตร
นิ เทศศาสตร ์ ท่ีกำ าลั งสอนกันอยู ่ ใน
มหาวิทยาลยัในปัจจบัุน ว่าสามารถปรบัตวั 
รับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้มาก
น้อยเพยีงไร เมือ่ความรูใ้นศาสตร์เหล่าน้ี
บางส่วนสามารถหาเรยีนได้จากภายนอก
สถาบนัการศกึษาหรอือาจลองผิดลองถูก
ฝึกฝนปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง 
 ต้องยอมรับว่าความเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยปัีจจบัุน ทำาให้ท้ัง “เน้ือหา” 
และ “รูปแบบการนำาเสนอ” ที่คุ้นเคยใน
อดีต กลายเป็นของเก่าตกยุค ในขณะที่
รูปแบบการนำาเสนออย่าง อินโฟกราฟิก 
โมชั่นอินโฟกราฟฟิก อิมเมอร์ซีฟ วิดีโอ 
ไปจนถึงเวอร์ชวล เรยีลติี ้กลายเป็นเทรนด์
ของการสื่อสารท่ีตอบโจทย์ตรงกับความ
ต้องการของคนในปัจจุบัน 
 รวมไปถึงวารสารศาสตร์มือถือ 
หรือ MOJO ท่ีใช้สมาร์ทโฟนเพียง
เครือ่งเดียวแต่สามารถผลติชิน้งานตัง้แต่
ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า เกิดการปฏิวัติ
กระบวนการทำางาน และเปิดประตูให้
หลายคนสามารถเป็นสือ่มวลชนนำาเสนอ
มมุมองความคิดของตวัเองสูส่าธารณะได้
แบบไร้ขอบเขต 
 นับเป็นอีกความท้าทายกับการ
พัฒนา “หลักสูตร” ให้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ส่ือในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางสร้างนักข่าวเปิด
กว้างและหลากหลายไม่ผูกขาดเพียง
เฉพาะแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยเหมือนท่ี 
ผ่านมา 
 ดังจะเห็นจากสภาพปัจจุบัน ท้ัง 
คอร์สอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไป

สารพัดหลักสูตรนอกรั้วมหาวิทยาลัย
ทางลัด ทางเลือก ของคนท�าสื่อรุ่นใหม่

จนถึงหลกัสตูรออนไลน์ ท่ีนับเป็นอกีทาง
เลอืกและทางลดัของคนท่ีต้องการจะเข้า
สู่เส้นทางส่ือมวลชน ในยุคนี้ท่ีเป็นยุค
ของผู้บริโภคผลิตเนื้อหาด้วยตัวเอง User 
Generated Content หรือ UGC. 
 ยิ่ งหากพิจารณาจากจำ านวน
หลักสูตรต่างๆ ท่ีเปิดขึ้นมามากมาย 
รวมไปถึงปริมาณคนท่ีเข้าร่วมอบรมท่ี
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ย่อมสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีกำาลังเกิด
ขึ้นในแวดวงสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี 
วารสารศาสตร์มอืถือ Mobile Journalism 
หรือ MOJO ถือเป็นตัวอย่างสำาคัญ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการจัดอบรมจากหลายฝ่ายจน
มผีูผ่้านการอบรมและออกมาผลติผลงาน
สู่สาธารณะหลายพันคน และมีชิ้นงานที่
นำาเสนอสู่สาธารณะจำานวนมาก    

คอร์สที่เปิดข้างนอก
สอนแค่เทคนิค 

 ไม่ได้สอนเรื่องระเบียบวิธีการ
ทำางานข่าว

 พภิพ พานิชภกัด์ิ รองผู้อำานวยการ
ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์
ไทยพบีเีอส ในฐานะผู้บกุเบกิจดัโครงการ
อบรม MOJO กล่าวถึงจุดเริ่มต้นว่า เดิม
ตนเองเป็นนักข่าวสายวิทยุโทรทัศน์ 
ท่ีหลายครั้งต้องทำางานคนเดียวแบบ 
วันแมนเจอร ์นัลลิสต ์หรือแบ็กแพ็ก 
เจอร์นัลลิสต์ ใช้อุปกรณ์น้อยท้ังกล้อง 
โน้ตบุ๊ก ลงพืน้ท่ีทำาข้อมลู สมัภาษณ์ ถ่าย
ภาพประกอบ เขียนบทข่าวแล้วส่งเข้า
สถานี จนมาถึงยุคน้ีท่ีโทรศัพท์สามารถ
ถ่ายทำาได้ตัดต่อได้หมดทุกอย่างกระแส
ทั่วโลกจึงเกิด MOJO 
 ขณะน้ัน สำานักข่าวใหญ่ๆ ท้ัง 
BBC หรอื CNN ได้คุยเรือ่งการใช้ MOJO 
เวลนั้นตนเองได้สมัครเป็นสมาชิกไป
เรียนรู้และเริ่มทดลองใช้ โดยเริ่มจากทำา
สารคดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี สึนามิ 
เมื่อ 4 ปีที่แล้วและออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไทพีบีเอส ชื่อบันทึกขอบฟ้า
ปลายอนัดามนั โดยเป็นรายการแรกท่ีทำา
เป็นเรือ่งเป็นราวใช้มอืถือท้ังกระบวนการ 
ตัง้แต่ถ่ายทำา ตดัต่อ สมัภาษณ์ ต่อมาก็มี

พิภพ พำนิชภักดิ์
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เสยีงเรยีกร้องอยากให้ฝึกอบรม ประกอบ
กับก่อนหน้าน้ีก็เป็นวิทยากรด้านส่ืออยู่
แล้ว
 จากจุดเริ่มต้น ท่ีฝึกให้กับฝั ่ง
สื่อมวลชน คือ ช่อง 3 ช่อง 7 และ 
สปริงนิวส์ แต่อีกส่วนก็ฝึกอบรมนักข่าว
พลเมือง ซึ่งไม่ใช่นักข่าวแต่เป็นชาวบ้าน 
จะเห็นว่าการฝึกชาวบ้านสนุกมากพอเริม่
จุดติดก็เป็นกระแสคนอยากทำา MOJO 
ติดต่อมาให้จัดอบรมจนจัดไม่ไหว ต้อง
พฒันาเป็นทีมงาน หน่วยงานท่ีสนใจเวลา
น้ัน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ท่ีส่งเจ้าหน้าท่ีเกือบท้ังกระทรวงมาฝึก 
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซ่ึงเวลานั้นมีคำาใหม่เกิดขึ้น 
UGC 
 พิภพอธิบายว่า หลักสูตรท่ีจัด
อบรมเวลานั้นมี 2 รูปแบบ แบบแรกคือ
วันเดียวเสร็จและแบบท่ีสองจัดอบรม 2 
วัน มีภาคปฏิบัติเมื่อทำาสกู๊ปเสร็จก็มา
วิจารณ์กัน ท่ีผ่านมาจัดอบรม MOJO 
ให้กับประชาชนไปแล้ว 4,000-5,000 คน 
จนระยะหลังต้องเปิดเพจขึ้นมาเพราะ
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเอาดีทางด้านน้ี
เพราะอาชีพหลักเป็นนักข่าว แต่ช่วง 2 
ปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีนิยมมากจองคิวกันยาน
ท้ังประชาชนท่ัวไป และหน่วยงานอย่าง
เอน็จโีอท่ีทำาเรือ่งส่ิงแวดล้อม เช่น เครอืข่าย
โลกร้อนซึ่งไปจัดอบรมให้ชาวเขา
 “ข้อดีคือ ทุกคนมีมือถืออยู่แล้ว 
เพราะฉะน้ันเขาจะเรียนรู ้เร็วเพราะใช้
ของเขาเอง ต ่างจากตอนแบ็กแพ็ก 
เจอร์นัลลิสต์ท่ีต้องเอากล้องไปให้เขา
ใช้ ชาวบ้านก็จะกลัวชำารุดไม่กล้าใช่แต่
พอเป็นมือถือของเขาเองก็ปรื๊ดเลย แต่
ข้อยากคือการจับประเด็น และการนำา
เสนอท่ีเราต้องให้หลักจริยธรรม ไม่ได้
สอนแบบคุณไปถ่ายอะไรก็ได้ หรือเจ้าที่
จะจัดอบรมแบบเป็นโฆษณาผมก็ไม่รับ
เพราะเรื่อง Jouranalism ก็ศักดิ์สิทธิ์ 
Mojo ย่อมาจากตรงนั้นเลยเน้นเรื่องท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม” 

 พิภพกล่าวว่า หลักการเล่าเรื่อง
ไม่ใช่แค่การทำาคลิปธรรมดา แต่จะต้อง
มีองค์ประกอบของการทำาบท ถ่ายทำา 
สัมภาษณ์ ตดัต่อ จนระยะกลางเริม่มเีฟซบุ๊ก 
ไลฟ์ คนสนใจเราก็อบรมเฟซบุ๊กไลฟ์
ด้วย ทำาเป็น MOJO 3 กล้อง สวิตชิ่ง
จัดรายการแบบชาวบ้านได้ อย่างสถานี
วิทยชุมชุนท่ีได้รบัเงนิจาก กสทช. ตอนน้ี 
ทั้ง อุบลราชธานี พะเยา อันดามันก็ใช้
สูตรนี้ทำางาน ใช้แค่มือถอื ถามว่าเฟซบุ๊ก
ไลฟ์กระทบ MOJO ไหม มนัก็ไม่กระทบ 
เฟซบุก๊ไลฟ์มนัเป็นทอล์คโชว์ แต่ MOJO 
เป็นสกู๊ป คนอยากทำารูปแบบสกู๊ป ท้ัง
เรื่องเล่ากึ่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ชุมชน 
มันจึงมีความเอื้อต่อกันไม่ใช่หักล้างกัน 
และสามารรถต่อยอดเช่นในเฟซบุ๊กไลฟ์
ก็ปล่อย VTR MOJO คั่นไปด้วยได้ 
 สำาหรับการเปิดอบรมท่ีผ่านมา
ท่ัวไปจะอยูท่ี่ 70-80 คน ต่อคอร์ส แต่ช่วง
ท่ีพีคมีคนสนใจมากเคยบรรยายคอร์ส
หน่ึง 400 คน คิวยาวต่อนเองจนต้อง
เปิดเป็น Young MOJO ให้คนรุ่นใหม่
ท่ีอบรมมารับช่วงต่อ ซึ่งช่องท่ีทำาจริงจัง
ขณะนั้นคือช่อง 3 ลงทุนซื้อไอโฟนแจก
พนักงาน ส่วนประชาชนท่ัวไปก็มจีำานวน
ไม่น้อย กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่ม มีการทำา
เรื่องการรักษาสุขภาพ ซึ่งผู้สูงวัยอาจจะ
ต้องค่อยๆ อธิบายตั้งแต่การใช้ทัชสกรีน 
กดแช่ แตะ ซ่ึงเราไม่ใช้ศัพท์แสงทาง
วิชาการ 
 “คนสูงวัยจุดเด่นคือเรื่องเจ้าบท
เจ้ากลอน ใช้ภาษาได้ดีกว่าคนรุ่นใหม่ มี
ความประณตี แต่จะมคีวามกังวลกลวัทำา
แล้วจะเสีย เราก็ต้องสร้างความมั่นใจว่า
ทุกอย่างเป็นคอมพวิเตอร์ UNDO ได้หมด 
คนแก่ต้องให้ความมั่นใจ มือถือเขาเองก็
อยากจะเล่นให้เป็นอยู่แล้ว หรือชาวเขา
เด็กรุน่ใหม่เข้าถึงอนิเทอร์เน็ตไม่มปัีญหา
เรื่องเทคโนโลยี น่าสนใจตรงบางหมู่บ้าน
ไม่มีไฟฟ้าแต่เขาเข้าถึงเฟซบุ๊กได้ เขาไป
ชาร์จแบตเตอรี่มาจากที่อื่น แต่ที่หมู่บ้าน
สัญญาณเน็ตไปถึง หรือต่างประเทศก็มี

ไปสอนท่ีลาวสอนผู้กำากับภาพยนตร์รุ่น
ใหม่อยากทำาหนังสั้นแนวชาวบ้าน หรือ
พม่าก็ไปสอนกลุ ่มท่ีเขาอยากทำาการ
อนุรักษ์ลุ่มนำ้า ใช้มือถือเก็บตัวอย่างพันธุ์
ปลา พันธุ์ไม้ เป็นการวิจัยชุมชนโดยใช้
มือถือ” 
 สำาหรบัประชาชนท่ัวไปท่ีมาอบรม
แล้วออกไปผลิตชิ้นงานสู่สาธารณะก็มี
หลายที่ เช่น บ้านบางใหญ่ อ.ตะกั่วป่า 
จ.พังงา ทำาคลิปศึกษาลำานำ้าตะวันตก
อุทยานเขาสกซึ่งมีความสมบูรณ์มาก ใช้
มือถือบันทึกเป็นช่วงๆ ซึ่งการฝึกอบรม
วันครึ่งก็สามารถทำาผลงานออกมาได้แต่
อยู่ที่ว่าเขาจะไปฝึกต่อหรือไม่ เพราะเรา
สอนพื้นฐาน เคล็ดลับง่ายๆ 3 ส. คือ 
อย่าสั้น อย่าสั่น อย่าส่าย พอบวกกับ
โปรแกรมตัดต่อแป๊บเดียวก็ทำาได้เลย 
 “แต่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ยัง
ต้องเรียนกัน 4 ปีนั้นผมก็คิดว่ายังจำาเป็น 
แต่ต้องปรับตัวอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับ
หลายอย่าง ผมก็จบนิเทศฯ โดยตรง
ให้ความสำาคัญกับจริยธรรม การตรวจ
สอบความถูกต้อง คอร์สท่ีเขาสอนกัน
ข้างนอกส่วนใหญ่ เป็นคอร์สท่ีสอน
เทคนิค ไม่ได้สอนเรื่องระเบียบวิธีการ
ทำางานข่าว ปัจจุบันข้อมูลเยอะก็ต้องหัด
วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล แปลงข้อมูลให้
เข้าใจง่าย หรือปัญหาจริยธรรมท่ีดูเป็น
เรื่องเก่าแต่จำาเป็นมาก” 
 พิภพอธิบายว่า เรื่องหลักสูตร
จำาเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันประชาชน 
เพราะเดี๋ยวนี้คนเรียหลักสูตรMOJO วัน
สองวันก็ทำาได้ เผลอๆ ต่อไปไม่ต้องเรยีน
ก็ทำาเป็นได้เลย เด็กโตมากับมอืถืออยูแ่ล้ว 
ดงันัน้ เรือ่งหลกัสตูรท่ีสอนน่าจะต้องเป็น
เรื่องการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ข้อมูลใหญ่ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย อย่าง
เรื่องจริยธรรมในคอร์สท่ีตนจัดก็สอด
แทรกเข้าไปด้วยกับเน้ือหาเพราะหากแยก
ส่วนออกมาจะไม่มีคนเรียนเพราะรู้สึก
ครำ่าครึ คนส่วนใหญ่มากกระหายเทคนิค 
อยากรู้เทคนิค แต่ในเทคนิคก็ต้องสอน
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ให้เห็นเลยว่า ตัดต่อแบบนี้ ทำาให้เรื่องมี
ความหมายแบบนี้ แต่เปลี่ยนภาพนี้ภาพ
เดียวกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
 “การเรียนผลิตสื่อข้อดีคือทำาให้
เขารูว่้าเข่าวถูกประกอบขึน้มายงัไง เวลา
ไปดูคลิปในอินเทอร์เน็ตเห็นรอยตัดต่อ
ภาพน้ี เขาก็จะตรวจสอบเน้ือหาเก่งขึ้น 
เท่าทันสื่อมากขึ้น หรือเวลาสอนเรื่อง
จริยธรรมก็จะสอนเทคนิคตรวจสอบ
ข้อมูล การหาข้อมูลหลายแหล่งไม่ใช่ฟัง
ข้อมูลจากคนเดียว เราเห็นอยู่ในยูทูบ
ความรู้บางอันไม่น่าจะเป็นความรู้ คน
ตั้งตัวเป็นผู้รู้ เอ็กซ์เพิร์ทแต่พูดอะไรไม่รู้ 
ดังนั้นต้องไม่ฟังคนเดียวต้องฟังสองสาม
แหล่ง แต่เราไม่ได้สอนแข็งๆ แบบคุณ
ต้องนู่นนี่ ไม่ได้ เพราะไม่ใช่คอร์สที่เขา
มาเอาหน่วยกิจกับเรา แต่เขาอยากสนกุ” 
 พิภพยังมองว ่า ทิศทางของ 
MOJO ยงัจะเป็นท่ีนิยมอยูต่่อไป ส่วนตวั
ไม่ได้มีอาชีพน้ีโดยตรง แต่พอดีทำาแล้ว  
ฟลกุตดิกระแส จนตอนหลงัเห็นคนรุน่ใหม่
เป็นกูรูด้านโมโจจัดอบรมคิดตังค์แพง  
ดังนั้น เชื่อว่าจะมีคนเรียนอยู่ ไม่ได้หาย
ไป แต่สิ่งที่ตนอยากทำาคือ พยายามเอา
ตวัหลกัสตูรการสอน ใส่ไว้ในอนิเทอร์เนต็ 
ให้คนมาเรียนได้ไม่จบ แต่ถามว่าอบรม 
2 วันผลิตงานได้จะกระทบกับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยท่ีต้องเรียน 4 ปีหรือไม่นั้น  
ตรงน้ีก็อยู ่ ที่การปรับตัวเพราะต่อไป
ประชาชนผลิตงานกันเองได้เยอะส่ิงท่ี
จะแข่งได้ก็คือความประณีตเป็นเกรด
พรีเมียม
 “ต ่อไปนักข ่าวอาจจะไปถ ่าย
เหมือนสารคดีเลยก็ได้ กล้องไม่ใช่ 4K 
เป็น 8K ต้องหนีกัน เหมือนยุคหนึ่งบอก
มีเทป VHS แล้วโรงหนังจะเจ๊งคนไม่ดู
หนังก็ไม่ใช่ คนผลติก็ต้องปรบัให้ดูในโรง
ถึงจะได้อารมณ์มีระบบเสียงดอลบี้ ทีวีก็
แบบเดียวกัน เฟิร์สสกรีนคือการดูข้อมูล
แรกคงต้องมาจากมือถือแหละ เน้ือหา 
UGC เยอะ แต่เนื้อหา ที่ดูจอใหญ่ ดูที่
บ้านจะต้องมีความลึก ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ก็ต้องเข้าใจว่าคนจะบริโภคคอนเทนต์
ท่ีพรีเมียม สายข่าวจะอยู่ได้ก็ต้องทำาให้
พรีเมียม เอ็กซ์คลูซีฟ“ พิภพกล่าว

อินโฟกราฟฟิค 
ไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยี  

    แต่ความสำาคัญอยู่ที่ ข้อมูลและวิธี
เล่าเรื่อง
  อีกด้านหน่ึง ทินกร พรมดีมา 
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media develop-
ment, Graphic Design) ฝ่ายสถาบัน
วิทยาการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะผู้ดูแล 
รบัผิดชอบจดัโครงการอบรม Infographic 
ให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ กล่าวว่า 
Infographic ถือเป็นอีกกระแสท่ีเติบโต
และเป็นท่ีนิยมท้ังสื่อกระแสหลัก และ
ส่ือขนาดเล็ก ทางเลือก ท่ีนิยมใช้กัน
อย่างกว้างขวางเพ่ือนำาเสนอเรื่องท่ียาก
มีข้อมูลเยอะให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาอัน
รวดเร็ว ทำาให้คนสนใจท่ีจะเรียนรู้งาน
ด้านนี้จำานวนมาก

 ท้ังน้ี ในปี 2560 ทางสถาบนัได้จดั
อบรม Infographic ให้กับผู้สนใจ ไปแล้ว 
20 รุ่น มีผุ้ผ่านการฝึกอบรมประมาณ 
700 คน และมีการพัฒนาเพิ่มเป็น Info 
graphic motion 4 คอร์ส VDO motion 
3 คอร์ส โดยบุคคลที่เข้ามารับการฝึกมี
หลากหลายทั้งพนักงานบริษัทใหญ่ บาง
คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
โดยเฉพาะฝ่ายสื่อสารองค์กรท่ีให้ความ
สนใจ รวมไปถึงคนท่ัวไป สำาหรบัพืน้ฐาน
สำาคัญของการเปิดคอร์สน้ีเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และรูปแบบการนำา
เสนอข้อมลูข่าวสารท่ีเปลีย่นแปลงไปจาก
เดิม ซึ่งปัจจุบันคนไม่ต้องการเสพอะไร
ยาวๆ ต้องการภาพประกอบ ต้องการ
สร้างสรรค์วิธีการนำาเสนอให้น่าสนใจ
และเข้าใจง่ายเพือ่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
รวดเร็ว
 “นักข่าวเองท่ีสนใจมาเรียนเพื่อ
เพิม่ความรูก็้มบ้ีางแต่ไม่มาก แต่ส่วนหนึง่
ท่ีประชาชนคนท่ัวไปมาเรียนก็รองรับไป
กับการเตบิโตของสือ่มวลชนอสิระ เพราะ
รูปแบบเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีกำาลังเป็นกระแส 

ทินกร พรมดีมำ  
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โดยคอร์สของเราจะออกแบบให้คนท่ีเคย
ทำา Infographic เป็นมาก่อนสามารถ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง โดยเริ่ม
จากเรียนรู้เรื่องการนำาข้อมูลมาวิเคราะห ์
ว่าจะแยกแยะอย่างไร นำาเสนออย่างไรให้
น่าสนใจ แต่สิง่สำาคัญคือวิธกีารเล่าเรือ่ง” 
ทินกรกล่าวว่า หัวใจสำาคัญของ Info-
graphic ไม่ใช่การใช้เทคโนโลย ีแต่ความ
สำาคัญอยู่ตรงข้อมูลและวิธีการเลือกเล่า
เรื่องที่จะสร้างสรรค์ออกมาอย่างไร เรื่อง
เหล่าน้ีเหมือนจะยากสำาหรับคนท่ีไม่เคย
ลงมอืปฏบัิต ิแต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่เรือ่งยาก 
คนท่ีไม่เคยเป็นนักข่าวก็สามารถเรียนรู้
ได้ เวลาน้ีก็ต่อยอดพัฒนาไปสู่หลักสูตร 
Infographic presentation ไม่ใช่แค่ 
Infographic แผ่นเดยีวจบ แต่นำามาเรยีง
เป็น presentation 
  สำาหรับราคาค่าอบรมต่อคอร์ส
นั้นมีหลายราคาตั้งแต่ หลักสูตร 2 วัน 
15,000 บาท หลักสูตร 3 วัน 18,000 
บาท หลักสูตร 4 วัน ซึ่งเป็น Motion 
Infographic จะอยู่ที่ 27,000 บาท ซึ่ง
เมื่อเรียนเสร็จก็จะสามารถผลิตชิ้นงาน
ออกมาได้ ซึง่บางคนท่ีเคยมปีระสบการณ์
ด้านกราฟิกมาก่อนก็อาจจะทำาออกมา
สวยกว่าคนที่ไม่เคยทำามาก่อน ขึ้นอยู่กับ 
พื้นฐานของแต่ละคน แต่หลักสูตรท่ีจะ
สอนคือการให้ไอเดีย
 ทินกรมองว ่ า  หลั กสู ต ร ใน
มหาวิทยาลัยด้านนิเทศศาสตร์ ควร
จะต ้องปรับตัวให ้ เท ่ า ทันกับความ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีโดยเมือ่เรยีน
จบออกมาแล้วควรจะสามารถปฏบัิตงิาน
ได้จริง ขณะท่ีบางคนซึ่งไม่จำาเป็นต้อง
เรียน 4 ปี แต่อยากเป็นสื่อก็สามารถหา
หลกัสตูรเข้าอบรมเพือ่เพิม่ความสามารถ
ก็สามารถทำาได้ ยิ่งในช่วงนี้ที่กระแสการ
ทำาเพจอิสระกำาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

ไม่ได้หวัง
แค่ท�างานเชิงพาณิชย์
แต่ปลูกฝังความคิด

เพื่อสังคมด้วย 
 แม้แต่สถาบันการศึกษาอย่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีเปิดสอน
ด้านนิเทศศาสตร์ แต่อีกด้านหน่ึงศูนย์
สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ยังเปิดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นิสิต 
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจใน
ศาสตร์แห่งการสื่อสารโดยเฉพาะผ่าน
ช่องทางโซเชยีลมเีดียในโครงการเวิร์กชอ็ป 
“So เชี่ยว Reporter ใครๆ ก็เป็นนักข่าว
ได้” ซึ่งได้รับความสนใจจากคนท่ัวไป   
ไม่น้อย 
  ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ หัวหน้า
กลุม่ภารกิจสือ่สารนานาชาต ิศนูย์สือ่สาร
องค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
ฐานะผู้ดูแลโครงการเล่าถึงท่ีมาท่ีไปว่ามา
จากแนวคิดแบ่งปันความรูจ้ฬุาฯ สูส่งัคม 
โดยเห็นว่ารูปแบบการส่ือสารปัจจุบัน
ผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น อยากให้คนใน
สังคมท่ีติดตามดูข่าวแล้วรู้ว่าเรื่องไหน
จริงเรื่องไหนเท็จ หรือถ้าจะเป็นนักข่าว
โซเชียลมีเดียก็สามารถทำาได้ด้วยตัวเอง
เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ 
 รูปแบบการจัดอบรมครั้งน้ันแบ่ง
ออกเป็นหลายส่วนเริม่ตัง้แต่การสอนถ่าย
ภาพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่สอน
กันท้ังเรื่ององค์ประกอบภาพ เรื่องราวท่ี
จะนำาเสนอ เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ไม่ใช่

ถ่ายอะไรก็ได้หรือเพื่อการค้าอย่างเดียว 
มีการเปิดเซคชั่นเรื่อง Cyber Bullying 
หรอืเรือ่งการสือ่สารของคนด้อยโอกาส ท่ี
มี นิจรีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ หรือน้องธนัย์ 
และมานิตย์ อินทร์พิมพ์ หรือซาบะ 
เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Accessibility Is 
Freedom นักรณรงค์เพื่อสิทธิคนพิการ
มาเป็นวิทยากร
  จากท่ีตัง้เป้าเปิดรบัผู้เข้าร่วมอบรม 
50 คน มีคนสมัครเข้ามา 40 กว่าคน และ
มาจริงๆ ประมาณ 30 คน ส่วนหนึ่ง 
เพราะหลักสูตรท่ีกำาหนดไว้ 5 วัน ใน
หน่ึงเดือนเน้นไปท่ีวันเสาร์และอาทิตย์ 
และต้องเข้าอบรมเกิน 80% ถึงจะได้ใบ
ประกาศจบหลักสูตร โดยคนท่ีมาอบรม
มีท้ังนิสิตซึ่งใช่ด้านนิเทศศาสตร์แต่เป็น
คณะอืน่อย่าง แพทย์ หรอืรฐัศาสตร์ รวม
ไปถึงอาจารย์ และคนนอก ผู้พิการและ 
ผู้สงูอาย ุซึง่จบไปก็สามารถผลติงานออก
สู่สาธารณะได้ 
 “ของพวกนี้มีความรู ้พื้นฐานก็
ทำาได้แต่ยิ่งใช้บ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งทำาได้
ดีขึ้น บางคนไม่ได้เน้นท่ีการเป็นนักข่าว
โดยตรง คนใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร 
เช่น น้องนสิิตคณะแพทย์ท่ีเหมอืนจะเป็น
หัวหน้ากลุ่มทำาพีอาร์บางอย่างในรุ่นก็ใช้
ความรู้ตรงนี้ได้ หรือในเชิงเรียกร้องสิทธิ
ต่างๆ ซึ่งเห็นจากผลงานที่เคยส่งเข้ามา
ในกรุ๊ปไลน์ของผู้เข้าอบรมว่าโอเคไหม 
ซ่ึงยังมีวิทยากรบางคนให้ความกรุณาอยู่
ในกลุ่มและตดิตามให้ความเห็นต่อเน่ือง” 
ศุภวรรณกล่าว
 ศุภวรรณกล่าวว ่า การอบรม
เปรียบเหมือนการปูพื้นฐานแต่ก่อนจะ
ไปถึงเรื่องเทคนิคต่างๆ ในช่วงเริ่มต้น 
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ซ่ึงมาจากสาย
นิเทศศาสตร์ ได้มาพูดให้ว่าถึงการทำา
โครงการน้ีว่าต้องการให้เกิดสื่อนำ้าดี จึง
พยายามปลูกฝังผู้ท่ีมาอบรมว่าไม่เพียง
แค่มีเครื่องมืออยากทำาอะไรก็ถ่ายเพื่อ
สนองความต้องการของตวัเองเท่านัน้ แต่

ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ
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ให้คิดถึงส่วนรวมว่าส่วนรวมได้อะไรจาก
ที่ทำาหรือไม่ด้วย เพราะจุฬาฯ จัดอบรม
ไม่ได้เฉพาะหวังแค่ให้ไปทำางานในเชิง
พาณชิย์แต่ยงัสอดแทรกปลูกฝังความคิด
เพื่อสังคมเข้าไปด้วย 
  ส ่ วนเนื้ อหาการทำ า ส่ือ น้ันได ้
วิทยากรที่มาจาก The Standard และ 
MangoZero ซึ่งเขาจะสอนว่าเน้ือหา
สื่อออนไลน์นั้นต้องเริ่มจากเลือกหัวเรื่อง 
มุมที่จะพูด ความยาวไม่ควรเกินเท่าไหร่ 
รูปท่ีโพสต์หรือวิดีโอควรจะเลือกแบบ
ไหน เพราะกระแสสมัยน้ีคนนิยมดูคลิป
วิดีโอมากกว่าจะดูรูป หรือในเพจท่ีจะมี
ซีรีส์ภาพถ่ายน้ันจะเห็นเครื่องหมายบวก
ว่าจะมีอีกก่ีรูปในซีรีส์นี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่
ควรเกิน 8 รูป เพราะหากเยอะเกินไป
คนจะไม่โหลดดูหรือหากจะมีเน้ือหายาว
ก็สามารถเขียนได้ลงในเว็บไซต์ แต่ต้อง
เขียนคำาโปรยใส่ในเฟซบุ๊กให้คนท่ีสนใจ
คลิกเข้าไปอ่านต่อในเว็บไซต์ของเรา
  อกีด้านหนึง่ในการสอนทำาคลิป จะ
เริม่จากการถ่ายรปู ตดัต่อ มแีอปพลิเคชนั
แนะนำาว่าแบบไหนจะมีการปรับค่าไวท์
บาลานซ์ หรือหากเป็นระบบแอนดรอยด์
ใช้อันไหน ไอโอเอสใช้อันไหน เพราะ
มือถือทำาได้หมดทุกขั้นตอน โดยถือว่า
กระแสตอบรบัดีมากคนท่ีจบการอบรมไป
แล้วค่อนข้างชอบอยากให้เปิดต่อเพราะ
ไม่มท่ีีไหนให้เรยีนฟรแีบบน้ีมอีาหารกลางวัน 
ให้บริการด้วยเพราะเป้าหมายอยากให้
คนท่ีอบรมมคีวามรูจ้รงิๆ ออกไปผลติสือ่
ที่เป็นประโยชน์ให้สังคมได้ 
 ผู้ดูแลโครงการน้ีเล่าให้ฟังว่า วัน
สดุท้ายเปิดให้ผู้อบรมเข้าไปทำางานจรงิท่ี
สยาม อนิโนเวชัน่ ดสิทรคิท์ สยามสแควร์
วัน ให้ออกไปถ่ายกันจรงิแล้วนำามาตดัต่อ
ส่งเข้าไลน์กลุม่แล้วมาเปิดจอให้ผูอ้บรมดู
กันว่าออกมาดีหรือไม่ ตรงนี้โอเคหรือไม่ 
ซึง่ถามว่าทำาได้ไหมก็ทำาได้ระดับหน่ึง แต่
จะให้เชี่ยวชาญกว่าน้ีแต่ละคนก็ต้องไป
ทำาบ่อยๆ ซึ่งท้ังหมดสอดรับไปกับการ
เตบิโตของนกัข่าวโซเชยีลมท่ีีมากขึน้ รวม

ไปถึงคนทำางานภาคประชาสัมพันธ์ท่ีจะ
รู้เทคนิคให้คนอ่านอ่านข่าวของเขามาก
ขึ้น คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสรู้แนวการ
ทำาคลิปเพื่อสังคม 
 ศุภวรรณกล่าวว่า หลังจากจบ
คอร์สโซเชยีลรพีอร์ตเตอร์ ทางศนูย์ได้จดั
อบรมเพิม่เตมิในหลายหลกัสตูรท่ีสบืเนือ่ง
กันแต่เน่ืองจากงบประมาณท่ีจำากัดทำาให้
เปิดรับเฉพาะบุคลากรของจุฬาฯ ไม่เปิด
ให้คนภายนอกเข้าอบรมเหมอืนคอร์สแรก 
โดยคอร์สถัดมาเป็นการเจาะลกึเรือ่งถ่าย
รปู ท้ังภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหวด้วยมอืถือ 
และอีกคอร์สเป็นการจัดอบรม MOJO 
โดยได้วิทยากรจากวอยส์ ออฟ อเมริกา 
มาอบรมให้ 3 วัน
  “อย่างท่ีบอกว่าส่วนหน่ึงเป็นเรื่อง
ของนโยบายของมหาวิทยาลัย และอีก
ส่วนเราเห็นว่าเป็นเรื่องของเทรนด์โลก
ท่ีกำาลังมา เดี๋ยวน้ีจะให้นักข่าวถือกล้อง
ตัวใหญ่ๆ ออกไปไล่ทำาข่าวก็ไม่ทันแล้ว 
เพราะข่าวในโซเชียลแชร์กันไวมาก เรา
ในฐานะมหาวิทยาลยั และทำางานด้านสือ่
อย่างน้อยก็อยากให้คนจุฬาฯ มีภมูคุ้ิมกัน
ให้ทันโลก และหากมีเวลา มีเงินมาก
ก็อยากเปิดให้คนนอกเข้ามาอบรมด้วย 
ถามว่าเป้าหมายอยากให้บคุลากรท่ีอบรม
เสรจ็แล้วเป็นนกัข่าวโซเชยีลได้เลยหรอืไม่ 
ปลายทางกต็ัง้ใจอย่างนัน้แต่หากดคูวาม
ต้องการของสื่อท่ีออกมา จุฬาฯ ก็ไม่ได้ 
โซเชยีลจ๋าขนาดนัน้ แต่จฬุาฯ ยงัต้องการ
เน้นท่ีคอนเทนต์ โซเชียลจึงอาจจะได้
เพียงแค่กระแสท่ีดึงให้คนเข้ามาเว็บไซต์
หรืออ่านหนังสือของเรา” ศุภวรรณกล่าว
 ส่วนคอร์สการอบรมถ่ายภาพและ
ทำาคลิปิดีโอนั้น สุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้า
กลุม่ภารกิจสารนิเทศ ศนูย์สือ่สารองค์กร 
จุฬาฯ กล่าวว่า เปิดอบรมให้เฉพาะกับ
บุคลากรภายในจฬุาฯ โดยได้ กุลพฒัน์ 
จันทร์ไกรลาส ช่างภาพอิสระมาเป็น
วิทยากร โดยเปิดรับผู้สนใจ 60 คน 
ช่วงเช้าเรียนภาพนิ่ง ช่วงบ่ายเรียนภาพ
เคล่ือนไหว ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ โดย

ท้ังหมดใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือซ่ึงมี
ความคล่องตัวและทำางานได้หลากหลาย
 เน้ือหาการอบรมจะสอนตั้งแต่
ทฤษฎีการถ่ายรูปด้วยมือถือ การจัด
องค์ประกอบ ทำาอย่างไรให้น่าสนใจ ไป
จนถึงวิธีการถ่าย การใช้แอปพลิเคชัน 
การแต่งรูป ตัดต่อ และฝึกปฏิบัติกัน
จริงๆ เสร็จแล้วก็นำามาพรีเซนต์เพื่อให้
คำาแนะนำา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมหลาย
คนก็ถ่ายรปู ถ่ายวิดีโออยูแ่ล้ว บางคนเป็น
นักประชาสมัพนัธ์แต่ไม่รูเ้ทคนิคท่ีถูกต้อง 
เม่ือได้รับข้อมูลคำาแนะนำาจากวิทยากรก็
สามารถนำาไปปรบัใช้ในการทำางานต่อไป 
 “ก่อนหน้าน้ีเขาก็มีการทำาคลิป
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในแต่ละ
หน่วยงาน เมื่ออบรมไปก็จะทำาให้การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของแต่ละหน่วยงานทำาได้มปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือท่ีทำา
อะไรได้หลายอย่าง หลายคนก็สามารถ
ทำาหน้าท่ีเป็นเหมือนนักข่าวได้เอง หรือ
บางทีผลิตผลงานออกไปเผยแพร่ส่ือบาง
กระแสอย่างสือ่โซเชยีลเห็นแล้วก็สามารถ
นำาไปเผยแพร่ต่อได้ทันที” สุรเดชกล่าว 
  ท้ังหมดน้ีเป็นเพยีงแค่บางส่วนบาง
หลักสูตรหรือคอร์สอบรมท่ีประชาชนคน
ท่ัวไปสามารถเลือกเรียนได้ ตามความ
ต้องการเพื่อนำาทักษะท่ีได้ออกไปผลิต 
ผลงานสู่สาธารณะในแพลตฟอร์มต่างๆ 
ในยุคท่ีเทคโนโลยีเอือ้อำานวยการให้แสดง
ความคิดความเห็นของแต่ละคนอย่าง
ไร้ขีดจำากัด และน่ียังอาจถือเป็นอีกทาง
เลอืก ทางลดั สำาหรบัคนท่ีต้องการทำาสือ่
แต่ไม่มโีอกาสได้เข้าไปศึกษาในหลกัสตูร
ปกติที่เปิดสอนกันทั่วไปในมหาวิทยาลัย
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 ประเทศไทยมีการเรียนการสอน
ด้านวารสารศาสตร์ครั้งแรกโดยคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เปิดแผนกวิชาการหนังสือพิมพ์ เมื่อปี 
2483 แต่ต้องปิดไป เพราะไม่มีคนเรียน
อันเน่ืองมาจากสงครามโลก ครั้งท่ี 2 
แล้วมาเปิดแผนกสื่อสารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ์อีกครั้งในคณะรัฐศาสตร์ 
เมื่อปี 2508 ก่อนจะเป็นแผนกอิสระ
สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 
เมื่อปี 2509 โดยมีวิชาการหนังสือพิมพ์
อยู่ในสาขาวิชาส่ือสารมวลชน หลังยก
ฐานะขึ้นเป็นคณะวิชา จึงมีภาควิชา
วารสารศาสตร์ท่ีสอนการหนังสือพิมพ์
เป็นหลัก
 ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปิดคณะสังคมสงเคราะห์ เมื่อปี 2497 
โดยมีวารสารศาสตร์เป็นแผนกวิชาใน
คณะน้ีนับแต่แรกตั้ง แล้วแยกมาเป็น
แผนกอิสระวารสารศาสตร์และส่ือสาร
มวลชน เมื่อปี 2513 ก่อนจะเป็นคณะ
วิชาในเวลาต่อมา
 การหยบิยกเรือ่งนีม้ากล่าวก็เพราะ
เมื่อพูดถึงวารสารศาสตร์ จึงเข้าใจกันว่า
คือ ‘หนังสือพิมพ์’ ครั้นพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารของคนเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทำาให้จำานวน
ผู้อ่านหนังสอืพมิพ์และนติยสารลดลง จงึ
คิดว่าวิชาชพีด้านวารสารศาสตร์ตกอยูใ่น
ภาวะถดถอย จนเกิดคำาถามจะเกิดอะไร
ขึ้นกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และจะ
ทำาอย่างไรต่อไป
 แต่หลกัการพืน้ฐานวารสารศาสตร์ 
(Journalism) เมือ่แยกตามสือ่แล้ว สือ่สิง่
พิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) เป็น
ส่วนหน่ึงของวารสารศาสตร์ (Newspaper 

Journalism, Magazine Journalism) 
ยังมีวารสารศาสตร์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพ (Broadcast Journalism) 
คือ Radio Journalism และ Television 
Journalism  
 เมือ่มาถึงยคุท่ีสี ่ (4th Generation: 
4G) ของการสื่อสาร ท่ีสื่อออนไลน์
เติบโต พัฒนาการด้านวารสารศาสตร์
ก็คือ วารสารศาสตร์ออนไลน์ (Online 
Journalism) 
 อีกมิติหนึ่ง ซึ่งไม่จัดประเภทของ
วารสารศาสตร์ด้วยสื่อ เป็นการพิจารณา
ที่ตัวเนื้อหา (content) เช่นนี้ ภาพของ
วารสารศาสตร์ก็จะชัดเจนโดยแนวคิด
ของตัวเน้ือหาเอง ไม่ว่าข่าว บทความ 
สารคดี สารคดีเชิงข่าว เป็นต้น 
 ในภาวะท่ีสื่อสิ่งพิมพ์ลดบทบาท 
จึงมี ส่ืออื่นให ้ใช ้เป ็นช ่องทางในการ
สื่อสาร เหลือแต่จะปรับเปล่ียนอุปสรรค
ให้เป็นโอกาสได้อย่างไร 

 ในภาวะท่ีธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดำาเนินงานอนัสบืเน่ืองจากเทคพฒันาการ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital disrup-
tion) นั้น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไทยรับรู ้
อปุสรรคและปัญหาเหล่าน้ี เหลอืเพยีงจะ
ปรับเปลี่ยนตนเองอย่างไร
 แต ่ผลกระทบไม ่ได ้หยุดอยู ่ ท่ี
อุตสาหกรรมสื่อในภาพรวม ยังส่งผล
ต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษา แหล่งผลิต
บัณฑิตนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน
วารสารศาสตร์ กับคำาถามที่ว่าหลักสูตร
ท่ีใช้สอนในปัจจุบัน ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดวิชาชพีสือ่ท่ีก็ต้องปรบั
ไปตามการเปลี่ยนแปลงด้วย

 อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 
ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อ 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
มองว่า สถาบันอุดมศึกษาจำาเป็นต้อง
เข้าใจตรงกันกับคำาว่า ‘วารสารศาสตร์’ 
ไม่เช่นนั้น เม่ือถึงเวลาพัฒนาหลักสูตร 
จะไม ่ตอบโจทย ์ความต ้องการของ
ตลาด เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว ก็จะได้
คำาตอบเบ้ืองต้นว่า หลักสูตรปัจจุบัน
ท่ีเปิดสอนอยู่น้ัน สามารถผลิตบัณฑิต
เข้าสู่ตลาดในยุคท่ีการสื่อสารกำาลังจะ
เข้าสู่ยุคท่ี 5G (5th Generation) ได้
หรือไม่ แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์
เต็มรูปแบบ นอกจากวิชาชีพหลักได้แก่ 
วารสารศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์ (ท่ีกำาลัง
อยู ่ในภาวะถดถอย) วารสารศาสตร์
การกระจายเสียงและแพร่ภาพ และ
วารสารศาสตร์ออนไลน์ แล้ว ยังมีกลุ่ม
วิชาชีพสำาคัญ ได้แก่ วารสารศาสตร์
คอนเวอร์เจนซ์ (Convergence Jour-
nalism) วารสารศาสตร์ข้อมูล (Data 
Journalism) และวารสารศาสตร์กราฟิก 
(Graphic Journalism) ซึง่มอีนิโฟกราฟิก 
(Info-graphic) อยู่ในวิชานีด้้วย ไมเ่พียง
เท่าน้ัน ยังมีรายวิชาสนับสนุนสำาคัญใน

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง

นักวิชาการ-นักวิชาชีพมองสื่อ
อนาคตวารสารศาสตร์ ต้องปรับตัวตลอดเวลา  
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ด้านการสร้างเสริมทักษะบัณฑิตให้ผลิต
สือ่ได้ ท้ังการถ่ายภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว 
การตัดต่อ และตกแต่ง “จะเต็มรูปแบบ
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละ
สถาบันและท้องถิ่นสถาบันตั้งอยู่” 
 การผลติบัณฑติสาขาวารสารศาสตร์
ในมุมมองของตลาดผู้ใช้และได้สัมผัส
บัณฑติแต่ละสถาบนั แล้วเห็นว่ายงัแตกต่าง 
กันน้ัน อาจารย์บรรยงค์ ซึง่เป็นกรรมการ
พัฒนาหลักสูจตรนิเทศศาสตร์ต้ังแต่ 
ครั้งยังเป็นทบวงมหาวิทยาลัย จนวันน้ี 
เป ็นสำ า นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เห็นด้วย “แต่ก็ไม่
ได้หมายความว่า อาจารย์ที่เป็นผู้บริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะไม่รู ้นะ 
ด้วยเหตน้ีุ หลกัสตูรนเิทศศาสตร์ในหลาย
มหาวิทยาลัยจึงยุบหรือพัฒนาให้เหลือ
หลักสูตรเดียวที่เสนอ สกอ. แล้วมาแบ่ง
เป็นสาขาวิชาภายใน จะมมีากมน้ีอย คือ
จะมีก่ีสาขาวิชาภายในหลักสูตรก็ขึ้นอยู่
กับความพร้อม โดยเฉพาะอาจารย์ประจำา
สาขาวิชา แต่ท่ีมองข้ามไม่ได้เลย คือท้องถ่ิน 
มีตลาดให้บัณฑิตทำางานหรือไม่ น่ีคือ
เรื่องใหญ่” 
 สถาบันอุดมศึกษาหลายแห ่ง 
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ท่ีพัฒนาเป็น
หลักสูตรเดียวจริงๆ คือไม่มีสาขาวิชา
วารสารฯ (และสาขาวิชาอื่นๆ) ภายใน
หลักสูตร แบบน้ียังตอบโจทย ์ตลาด 
วารสารฯ ยคุดิจทัิลหรอืไม่นัน้ อ.บรรยงค์ 
ตอบว่า เข้าใจ ทำาไมจึงเป็นหลักสูตร
เดียว เพราะอาจารย์ก็อยากให้ลูกศิษย์
ขายได้ คือจบไปแล้ว ทำาได้หมด โฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ วารสารฯ ภาพยนตร์ หรอื
อะไรท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสาร แต่ก็มี
คำาถามว่าจรงิหรอื ตลาดวิชาชพีวารสารฯ 
คือองค์กรสื่อผู้ว่าจ้างเลือกได้ เพราะยัง
มีสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตวารสารศาสตร์
โดยตรงที่หลักสูตรครบเครื่องจริง ๆ แต่
มีน้อยแห่งแล้ว เพราะจะเต็มใบแบบนี้ได้ 
ต้องมคีวามพร้อมในเรือ่งเครือ่งมอื มวัีสดุ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องในการผลิตบัณฑิต 

“ถ้ารู้ค่าเทอมท่ีนักศึกษาจ่าย บางแห่ง
ยังเทอมละ 6,500 บาท คงไปเรียกร้อง
เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือฝึกปฏิบัติอะไร
ไม่ได้แล้ว”
 แม้จะมีหลักสูตรเดียว ไม่ใช่ว่า
จะผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ
ตลาดไม่ได้ อ.บรรยงค์ เห็นว่า จะต้อง
มีโครงสร้างหลักสูตรท่ีเป็นนิเทศศาสตร์ 
5.0 ท่ีบัณฑิตมีพื้นฐานการสื่อสารท่ีปรับ
ใช้ได้ทุกแขนงวิชา มคีวามสามารถในการ
สือ่สารข้ามได้ในทุกชานชาลา (platform) 
สามารถสร้างสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
ท้ังท่ีเป็นตัวอักษร ส่ือเสียง ส่ือภาพ
เคล่ือนไหว ท่ีรวมไปถึงกราฟิกได้ “นั่น
หมายความว่า บัณฑิตสามารถใช้เครื่อง
มือต่างๆ ท้ังกล้องถ่ายภาพน่ิง/ภาพ
เคลื่อนไหว อุปกรณ์ดิจิทัล อื่น ๆ และ
โปรแกรมการตัดต่อ รวมทั้งเว็บไซต์ด้วย 
แบบนี้ บัณฑิตขายได้”
 อย่างไรก็ตาม สิ่งสำาคัญไม่ใช่แค่
หลักสูตรอย่างเดียว “ตัวผู้สอนด้วย จาก
ประสบการณ์ที่อยู่กับมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ได้รู้จักคนสอนทางด้านวารสารศาสตร์ 
ผมยังกังวลและมีความรู ้สึกว ่ามีไม่ก่ี
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในขั้นพร้อม เช่น สอน 
Online journalism ต้องสอนอนิเทอร์เน็ต
ได้ ต้องสอน Data journalism ซึ่งเป็น
วิชาใหม่ได้ จะมอีาจารย์อยูจ่ำานวนหนึง่ท่ี
กลัว ไม่กล้า และไม่พร้อม สอนแต่วิชา
เก่าๆ และวิธกีารเดมิๆ มนัจงึเป็นปัญหา 
อาจารย์จะอยู่ไม่ติดหากตัวเองไม่พัฒนา 
 ถามว่าเราจะเอาอะไรมาวัด ลอง
ประกาศรับคนท่ีจบวารสารฯ โดยบอก
เงื่อนไข  ให้ทำากราฟิกง่าย ๆ ที่แปะไป
บนสื่อออนไลน์ ให้ผู้รับสารเห็น แล้วกด
ลงิค์เข้ามาท่ีเว็บข่าวของเรา ถ้าแค่นีย้งัทำา
ไม่ได้ ก็ไม่มใีครรบั เพราะมนัเบ้ืองต้นจรงิๆ”
 กระนัน้ อ.บรรยงค์ ก็ไม่อยากเห็น
บ้านเราเห่อหลักสูตรเมืองนอก เพราะ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่างกัน ต้องคำานึงถึง ‘ผู้รับสาร’ ด้วย 
เพียงแต่ว่าชะโงกดูว่า อันไหนเรานำามา

ใช้ได้ อันไหนยังไม่ใช่ เพราะอะไร 
 “เน้ือหาบนชานชาลาดิจิทัลท่ีฝาก
พจิารณา คือการรายงานข่าวข้ามสือ่ ต่าง
ประเทศรายงานข่าวออนไลน์อย่างหลาก
หลาย เว็บไซต์เป็นตัวหลักของออนไลน์ 
แต่เวลาข่าวออนไลน์ออกอินเตอร์เน็ต 
เขาใช้สื่อสังคมมาช่วยดึงผู้รับสาร จ่อกัน
ที่หน้าจอมือถือ รูปแบบการรายงานข่าว
ยุค 5.0 ไม่ใช่การสวมเสื้อผูกเนคไทใส่
สูท อีกแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนไป เนื้อหา
ตรงไหนเหมอืนได้ หรอืตรงไหนต้องแตก
ต่าง ต้องปรับเปลี่ยนไปตามช่องทาง แม้
กระท่ังรูปแบบของการนำาเสนอด้วยซำ้า
ไป นี่คือ ทิศทางในอนาคต ที่พูดให้เห็น
คร่าวๆ ว่าภาพของวารสารศาสตร์วันน้ี 
สดุท้ายไม่ว่าจะพร้อมหรอืไม่พร้อม ตลาด
วันน้ีตอบตัวมันแล้วว่า วารสารศาสตร์
ไม่ใช่ ‘เชิงปริมาณ’ อีกต่อไป คำาถาม
คือ จะมก่ีีมหาวิทยาลยัท่ีทำาได้ นีคื่อสิง่ท่ี
ท้าทายมาก” อ.บรรยงค์ กล่าว
 ขณะท่ี พรีะพงษ์ เตชะทัตตานนท์ 
ผู้จัดการอาวุโส ด้านงานสร้างสรรค์และ
สื่อสารสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ  ให้
ทรรศนะและมุมมองอีกด้านอย่างน่า
สนใจว่า  สิ่งท่ีเห็นชัดเจนในหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ในช่วง 5 
ถึง 10 ปีที่ผ่านมา คือภาพรวมที่เป็นด้าน
บวกมากขึน้ เห็นถึงการเปลีย่นแปลงและ
ปรบัตวัของทุกสถาบันท่ีเกิดขึน้ พยายาม
ท่ีจะทำาให้เป็น “digital journalism” มาก
ขึ้น  และมีพื้นท่ีให้นักศึกษาลองเล่น
อะไรเยอะขึ้น  ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ี
ดี  แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือ เทรนด์
ของนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ว่าใน
อนาคตควรจะเป็นไปในทิศทางใด  
 “มีอยู่ 2 ประเด็น ท่ีอยากเห็น
ในหลักสูตรคณะนิเทศฯ หรือวารสารฯ 
ก็ตาม นั่นคือ 1.มีวิชาตัวเบา คือ การ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้ยึดติดกับอะไร 
และต้องพยายามปรับตัวได้เร็ว พร้อมท่ี
จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพราะว่าโจทย์วันนี้



105วันนักข่าว

เปลี่ยนไป แค่ทักษะการอ่านออกเขียน
ได้ ไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบัน เพราะใน
แต่ละวันนี้มีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้เสมอ 
เช่น Data literacy ความรอบรู้ด้าน
ข้อมูล, Health literacy ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ หรือแม้แต่ Digital literacy 
ทำาให้มีความต้องการความรู้เฉพาะทาง 
เฉพาะด้าน มากขึ้น และบทบาทของ
สื่อมวลชนต้องไวต่อเรื่องพวกน้ีและปรับ
เปลี่ยนได้ตลอดเวลา” 
 “เพราะทุกวันนี้ นำ้าหนักข่าวไปอยู่
ในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เทรนด์
หลายๆ อย่างถูกปรับเปล่ียนไปเรื่อยๆ 
และเร็วขึ้น เช่น 3-4 ปีที่ผ่านมา  video 
journalism มาแรงมากๆในบ้านเรา แต่
วันน้ีงานวิจัยของต่างประเทศ บอกว่า 
เทรนด์ของปี 2562 น้ี  วิดีโอจะลดลง 
แต่เทรนด์ของ broadcast จะเพิ่มขึ้น 
และเทรนด์ของ Text ของตัวหนังสือ จะ
เพิ่มขึ้นกลับมาทำาให้คนอ่านอีกครั้ง ด้วย
เง่ือนไขของการปรับ “อัลกอริทึม” ของ
บรษัิทท่ีเราใช้โซเชยีลมเีดยีกัน  ฉะนัน้จะ
ทำาอย่างไรก็ได้ให้หลกัสตูรนิเทศฯ วารสารฯ 
เหมือนมีวิชาตัวเบา”
 เขายกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้น เช่น  
Data literacy นักข่าวควรรูว่้าข้อมลูแบบ
ไหนท่ีนักข่าวจะเข้าถึงได้ และแบบไหนเข้า
ถึงไม่ได้  มารยาทของการเข้าถึง  อะไร
ท่ีสามารถนำาไปเผยแพร่ได้ และมากน้อย
แค่ไหน  มันควรหรือไม่  เช่น กรณีท่ี 

นักข่าวไปหาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ
นักร้องคนไทยท่ีไปเตบิโตโด่งดังในเกาหลี  
ถึงขั้นไปที่บ้านสัมภาษณ์ปู่ย่าตายาย แม้
ในมมุการเป็นคนสาธารณะ ควรเข้าถึงได้ 
แต่มารยาทในการเข้าถึงข้อมูล และนำา
มาเผยแพร่เหมาะสมหรือไม่  สิ่งเหล่านี้ 
เป็นหัวใจของคำาว่า privacy เส้นแบ่ง
ท่ีมักถูกตั้งคำาถามตลอดเวลา ประเด็น
เหล่านีจ้ำาเป็นต้องม ีliteracy ความฉลาดรู้ 
ใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ 
 “อย่างที่ 2 คือ นักข่าวในอนาคต
ควรมีความรู้แบบตัว “T”  อันอาจจะดู
สวนทางกันกับข้อแรก ท่ีควรรู้ทุกเรื่อง 
เพราะนักข่าวจะถูกพูดถึงเสมอว่าเป็น
เหมือน “เป็ด” รู้ได้ทุกอย่าง แต่ความรู้
แบบตัว T คือ การมีความรู้ที่ “เจาะลึก” 
เฉพาะทางท่ีตวัเองควรจะเป็น มมุลกึท่ีตวั
เองสนใจเฉพาะด้านเป็นพิเศษ นักข่าวรู้
กว้างจริง แต่มุมของการรู้ลึก เรายังถูก
ตั้งคำาถามอยู่กันเยอะ สมัยก่อน ถ้าบอก
ว่านักข่าวทำาอะไรได้บ้าง ส่วนใหญ่ก็เขยีน 
ถ่ายรปู แต่ไม่เคยมีใครตัง้คำาถามว่านักข่าว 
ควรจะรู้เรื่อง Coding หรือไม่ ควรจะรู้
เรื่องกระบวนการด้านข้อมูลหรือไม่ เช่น 
เวลาพูดถึง Data journalism มันคือ
วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล ความสามารถ
ของนักวารสารศาสตร์ จึงควรมีความรู้
ในเรื่องของ Data ด้านการเก็บข้อมูล 
ประมวลผลใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
ฟังดูเหมือนมันห่างไกลกันมาก แต่จุดท่ี
สำาคัญคือ ตอนนีใ้นสงัคมเรามข้ีอมลูเยอะ
มาก เพราะฉะนั้น การทำาข่าวท่ีมีการรู้
กว้างรู้ลึก มันจะช่วยตอบโจทย์สังคม”
  นักข่าวพยายามจะช่วยกันยกระดับ
ให้สังคมมีความเป็นเหตุผล มีความรู้ 
หาข้อมูลได้ดีขึ้นหรือเปล่า เช่น เรื่อง
ไสยศาสตร์ เรื่องลี้ลับ และเชื่อมโยงให้
มนัเป็นเหตเุป็นผล คำาถามคือคนในสงัคม
จะมีความเชื่อม่ันกับสื่อมวลชนมากน้อย
แค่ไหน เพราะทุกวันนี้  ถึงขั้นมีคำาพูด
ท่ีว่าใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้ ก็เป็นอย่าง
น้ันจริงๆ เพราะนักข่าวไม่ได้มีความ

สามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ได้
ทุกเรื่อง แต่กลับกัน ด้วยแพลตฟอร์ม
อย่าง Social Media เช่น Facebook, 
Google มันช่วยให้คนท่ีอยู ่ในเชิงลึก
เรื่องนั้นๆ สามารถพูดด้วยภาษาของ
เขา สื่อสารไปถึงคนอื่นๆ ได้ด้วย ทั้งที่
อันนี้เป็นบทบาทของนักข่าว แต่นักข่าว
ไม่สามารถทำาหน้าท่ีน้ันหรอืบทบาทนีไ้ด้”
“โจทย์จึงกลับมาท่ีห้องเรียนของนิเทศฯ 
วารสารฯ ว่า การที่มี Active Learning 
คอืห้องเรียนทีเ่ป็นห้องทำางาน เป็นสนาม
เรียนรู้ ลองของใหม่ๆ ตลอดเวลา มันจะ
ช่วยหล่อหลอมคนอีกแบบหนึ่ง ผมคิดว่า
น่ีเป็นหัวใจสำาคัญ ท่ีการเรียนการสอน
ในอนาคตควรจะปรับเพิ่ม หรือแม้แต่
คณะอื่นๆ การเรียนสาขาอื่นๆ ก็เป็น
ไปในทางแนวโน้มแบบเดียวกัน เพราะ
เทรนด์ของโลกเป็นไปแบบนี้ ทุกคนต้อง
รู้ทุกกระบวนการ รู้ทุกอย่าง แต่ในขณะ
เดียวกันก็ต้องมีโฟกัสของตัวเองด้วย มัน
คือการ Balance กันในห้องเรียน ในสื่อ
ปัจจบัุนเองทุกวันน้ีผูบ้รหิารสือ่หลายคนรู้
อยูแ่ล้วว่าของหลายๆอย่างจะถูก Disrup-
tion ฉะนั้นการที่เขาถูก Disrupt กับการ
ที่ Disrupt ตัวเอง ตัวผลลัพธ์มันต่างกัน
เยอะ ถ้าถูก Disrupt นั่นคือนั่งรอ แต่ถ้า
เรา Disrupt ตัวเอง เราก็จะได้ลองของ
ใหม่ ล้มเอง เล่นเองก็จริง แต่ได้ของที่
ตัวเองกำาหนดปลายทางได้ ”
 ส่วนมมุมองของ ผศ.อรนิ เจยีจนัทร์ 
พงษ์ อาจารย์ประจำาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ฉายภาพในอีกแง ่หน่ึงใน
ฐานะนักวิชาการและอดีตคนสื่อฯ โดย
เล่าสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของ
มหาวิทยาลัย ในการพยายามท่ีจะสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์
ผู ้เรียนและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
การปรับหลักสูตร ให้มีผู้สอนท่ีมีความ
เชีย่วชาญเฉพาะทาง ของศาสตร์แต่ละด้าน  
มาสอนให้กับนักศึกษา ซ่ึงถือเป็นการ
ปรับโดยเอา “Content” เป็นตัวตั้ง

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์
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 “ถ้าถามว่าหลกัสตูรนเิทศฯ วารสารฯ 
ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาของบ้านเราเป็น
อย่างไร ต้องบอกว่าในส่วนของสถาบัน 
และคณะท่ีสอนอยู่ มีการปรับหลักสูตร
ทุก 5 ปี  ตอนนี้เป็นหลักสูตรที่ 3 แล้ว 
ปรับมาจากหลักสูตรแรกสุด รุ่นที่ 1 คือ
เมื่อปี 2550 ซ่ึงตอนน้ันผมยังเป็นแค่
นักข่าวอยู่  เมื่อ 10 ปีที่แล้ว หลักสูตร
ของคณะเป็นวิชาในเชิงเทคนิค และ
วิธีการ คือทางมหาวิทยาลัยพยายาม
จะคิดเป็นสหวิทยาการ แต่ด้วยความท่ี
ศิลปากรมีหลายวิทยาเขตมาก จึงทำาให้
ห่างจากคณะอื่น  โอกาสท่ีจะไปเรียน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จาก
อาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญจากคณะอื่นๆ จึง
ค่อนข้างยาก คณะตอนนัน้ก็เพิง่ตัง้ใหม่ๆ 
ยังค่อนข้างกระท่อนกระแท่นอยู่ อีกท้ัง
ผู้ก่อตั้งคณะ คือ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเดิม
เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรม จึงใช้ 
Concept แบบคณะทางศิลปะทั้งหลาย 
ที่ก่อนจบปีสุดท้ายต้องทำาเหมือนธีซิส  7 
หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาต้องวางแผนการ
ทำางาน ค้นคว้าข้อมลูเอง จะไปสมัภาษณ์
ใคร แบบไหน และผลิตมันออกมาเองทั้ง
ระบบ ถือเป็นหลักสูตรของคณะท่ีทำามา
ตั้งแต่หลักสูตรแรก จนถึงปัจจุบัน”
 “พอหลังผมเข้ามาเป็นอาจารย์
ประจำาก็ได้มีส่วนช่วยทำาหลักสูตรให้มี
ความเป็นสเปเชียลลิสต์มากขึ้น  โดย

ปรับจากจุดอ่อนของหลักสูตรแรก เพิ่ม
วิชาท่ีเป็น Concept เป็นศาสตร์ของ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มากขึ้น ผม
เองจบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
วารสารศาสตร์ ซ่ึงท่ีธรรมศาสตร์จะให้
นักศึกษาไปเรียนวิชาต่างๆ พวกนี้กับ
อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านเทพๆ นอกคณะเต็ม
ไปหมดเกือบ 2 ปี เช่น ด้านกฎหมาย 
การเมืองการปกครอง ลอจิกส์ เมื่อมา
ปรับหลักสูตรท่ีน่ี ก็คิดกันว่าเราน่าจะ
ทำาแบบน้ันนะ เปิดกว้างเชิญอาจารย์ท่ี
เชีย่วชาญเรือ่งนัน้ๆมาสอน หรอืจดัอบรม
ต่างๆเพื่อทำาให้นักศึกษามีทักษะความรู้ 
เพ่ิมมากขึ้น จนกระท่ังมาถึงหลักสูตร
ในปัจจุบัน  คือ เราคิดในมุมของคนทำา 
Content เรียนแบบ journalism ไม่ได้
เอาคำาว่า “ตวัสือ่” ตัง้ แต่เอา “Content”  
เป็นตัวตั้ง คือ จะเน้นท่ีออกมาเป็น 
journalism หรือ creative Media สื่อ
สร้างสรรค์ในรปูแบบอืน่ๆ ก็จะเรยีนรวมกัน
ในเรือ่งของเทคนคิ วิธกีารวิเคราะห์ ผู้รบั
สาร การตลาดและเรื่องการออกแบบสื่อ
ทุกแพลตฟอร์ม เราก็ปรับเป็นแบบนี้”
 ซ่ึงถ้าถามถึงเทรนด์ในอนาคต 
เขามองว่า หลักสูตรการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย ท้ังในบ้านเราหรือต่าง
ประเทศ จะสนับสนุนการลดความเป็น
คณะลง และเพิ่มการไปรู ้จักศาสตร์
อื่นๆ ให้มากขึ้น  เพราะทิศทางของคน
ทำา Content  ต้องเป็นแบบนี้ นอกจาก

ด้านเทคนิค วิธีการแล้ว ก็ต้องไปรู้จัก 
ไปเข้าใจศาสตร์อื่นๆ มากขึ้น  ไม่ใช่แค่
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แต่รวม
ถึงวิทยาศาสตร์ด้วย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี 
 “จรงิๆ แล้วส่ิงพวกน้ี เมือ่ 4-5 ปีท่ี
แล้ว เว็บ TCIJ มกีารเปิดให้นักศกึษาหรอื
คนทำางานข่าว ทำาหลักสูตรถอดรื้อมายา
คติ เขาทำามา 5 รุ่น แล้วก็มีเป็นหนังสือ
ออกมา ผมได้มโีอกาสไปร่วมด้วย มองว่า
เป็นเรือ่งท่ีดี เพราะมกีารเชญิผู้เชีย่วชาญ 
ในทุกด้าน ทำาให้เห็นว่าประเด็นเรื่อง
การเมอืง เรือ่งเศรษฐศาสตร์ เรือ่งสิง่แวดล้อม 
มนัมอีะไร ยงัไงบ้าง มีความรูช้ดุไหนบ้าง 
ท่ีผ่านมา เราถูกกดทับด้วยชุดความรู ้ 
ชุดแบบไหนบ้าง และความรู้สึกแบบไหน
ท่ีมนัอาจจะตอบในเรือ่งสทิธเิสรภีาพและ
ความเสมอภาคของพลเมือง แบบน้ีผม
มองว่ามันเวิร์คมาก และที่คณะเองเราก็
พยายามปรับพวกนี้ แม้แต่คนที่สอนด้าน
ภาพยนตร์เอง ก็มีเรียนวิชาเหล่าน้ี คือ 
ให้ไปรู ้จักศาสตร์อื่นๆ เพราะเราทำา  
Content มันต้องเริ่มมาจากสิ่งเหล่าน้ี 
ท้ังนัน้ เพราะ วารสารศาสตร์ คือ factual 
คือการทำา Content ที่พูดถึง “เรื่องจริง” 
ไม่ว่าจะนำาเสนอออกมาในสือ่รปูแบบไหน
ก็ตาม”  ผศ.อริน กล่าวทิ้งท้าย

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์
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ทางเลือก-ทางรอด โมเดลธุรกิจสื่อ
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 “เมื่อโลกขยับ....ต้องปรับตัว” 
 เป็นประโยคท่ี “คนในวงการส่ือ” 
ได้ยินกันจนชินหูมานานนับสิบปี โดย
เฉพาะ 2-3 ปีหลัง ในห้วงท่ีเทคโนโลยี
เปลี่ยนเร็ว เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ยุคที่ 4 
 หลายธุรกิจไม่ว่าเล็ก-กลาง-ใหญ่ 
ถูกผลกระทบจาก Disrupt technology 
รวมถึงธุรกิจสื่อ 
 ไม่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หรือ 
ทีวี 
 คนที่เคยจับกระดาษ อ่านหนังสือ 
เปลีย่นมาถือสมาร์ตโฟน เลือ่นหน้าจอมอืถือ 
อ่านเนื้อหาข่าวบนแอปพลิเคชัน 
 คนท่ีเคยดูโทรทัศน์ วันน้ีหันมาดู
แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า YouTube Netflix  
 ทำาให้ “สำานกัข่าว” ผู้ผลติคอนเทนต์
ต้องปรบักระบวนท่าใหม่ ขายเนือ้หาของ
ตนเองบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ ท่ีเรียกว่า 
โซเชยีล มเีดีย ไม่ว่า Facebook - YouTube 
- Google - Line เพราะเป็นช่องทางที่
ใช้เข้าถึงคนอ่านได้มากกว่า 
 และยิ่งใครๆ ก็ใช้แพลตฟอร์ม
เหล่านี้ เพียงแค่มีสมาร์ตโฟนอยู่ในมือ 
สามารถสร้างคอนเทนต์ของตวัเองขึน้มา
แข่งกับสื่อ-สำานักพิมพ์ได้อีก 
 แล้วสือ่หลกัจะปรบัตวักันอย่างไร?
 ต่อไปน้ีคือ มมุมองของผู้ให้บรกิาร 
“แพลตฟอร์ม” ใหม่ๆ ที่สื่อต้อง “พึ่งพา” 
และอาจมีความสำาคัญถึงขนาดเป็นทาง
เลือก - ทางรอดคนสื่อยุค 4.0 จากภาวะ 
disrupt technology 

Line คนกลาง เชื่อมสื่อ - 
คนอ่าน

 “ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย” หัวหน้า
ธุรกิจ LINE TODAY, LINE ประเทศไทย 
กล่าวว่า ทุกวันนี้ส่งที่เปลี่ยนแปลงมากๆ 
คือ เทคโนโลยีซึ่งมาเร็วมาก คนสามารถ
สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้เร็วมากขึ้น ณ 
ตอนน้ี publisher (สำานักพมิพ์) และผูอ่้าน 
มีเยอะมากขึ้น สามารถใช้โซเชียล มีเดีย 

หลายๆ ช่องทาง ทำาให้มกีารแข่งขนัมาก
ขึน้ ซึง่ในมมุมองคนอ่านการท่ีมคีอนเทนต์
เยอะมหาศาลจนเสพคอนเทนต์ไม่ทัน 
เพราะมีการอัพเดตแทบทุกวินาที แต่สิ่ง
สำาคัญคือ จะไปหาอ่านที่ตรงไหน  
 ดังนั้น โซเชียล มีเดีย   
 คือ “คีย์” หลักสำาคัญเป็น “ทาง
เลือก” มากกว่า “ทางรอด” ให้ผู้สื่อข่าว
สามารถอยู่ได้ ให้คอนเทนต์ออกไปสู่คน
ท่ัวไปได้มากขึ้น เครื่องมือในการผลิต
คอนเทนต์ก็มมีากขึน้เมือ่เทียบกับแต่ก่อน 
ปัจจบุนัการใช้น้ิวมอืเลือ่นขึน้เลือ่นลง ทุก 
action ที่เกิดขึ้นเวลาคนเล่นสมาร์ตโฟน
สามารถจับได้หมดว่าวันๆ หนึ่งเลื่อนนิ้ว
ก่ีครั้ง สามารถเอาข้อมูลมาทำาให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์
ตามความต้องการของผู้รับสารได้ แม้ว่า
คนดูทีวีน้อยลง อ่านกระดาษน้อยลง 
แต่มีช่วงเวลาท่ีคนใช้สมาร์ตโฟนค่อยๆ 
เยอะขึน้เรือ่ยๆ แพลตฟอร์มท่ีคนใช้เวลา
ไปกับมันบ่อยที่สุดคือ ไลน์ เฟซบุ๊ก และ
กูเกิล”
 “ชรัตน์” แนะทางออกที่ “คนสื่อ” 
ต้องทำา คือ ต้องอยู่ในที่ที่คนมองเห็น ใน
ที่ที่คนอยู่เยอะๆ  มากที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ 

 “ LINE TODAY สามารถเจาะในสิง่ท่ี 
สำานักพิมพ์กับผู้อ่านต้องการ เรียกว่า 
ตอบโจทย์ทั้งสองฝั่ง สำานักพิมพ์อยากได้
ช่องทางเผยแพร่ข้อมลู ก็สามารถใช้ LINE 
TODAY ความน่าจะเป็นของคนใช้งาน Line 
42-43 ล้านคน”   
 “ชรัตน์” มองว่า ความเร็วไม่ใช่
ประเด็นหลักของการนำาเสนอข่าวในยุค
ปัจจุบันแล้ว แต่เป็นความจริง ถูกต้อง 
และส่งเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 “ไม่ใช่ทำาคอนเทนต์เดียวแล้วจะ
เหมาะกันทุกๆ แพลตฟอร์ม ให้คิดถึงว่า 
ณ ตอนน้ีแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับอะไร 
สามารถใช้แพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์
เท่าท่ีเป็นไปได้ สิง่ท่ีเรยีกว่า smart device 
สามารถเรยีนรูว่้าท่ีผ่านมาเราเคยเข้าเว็บ
อะไร ประเภทไหน เคยดูคอนเทนต์อะไร 
จับพฤติกรมก่อนหน้าน้ีว่าผู ้อ่านสนใจ
อะไร ซึ่ง Line มี AI เข้ามาช่วยคัดกรอง
เนื้อหา เพื่อให้สามารถดูอัลกอริทึมว่า  
ผู ้อ ่านชอบอ่านข่าวหมวดหมู ่ใด เพื่อ 
คัดเลือกคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจให้กับกลุ่ม
เป้าหมายของ LINE TODAY ช่วยสื่อให้
อยู่รอดได้”

Google สร้างหลักสูตร 
“อัพเกรดคนข่าว”  

 ในปี 1998 หรือ 20 ปีท่ีแล้ว 
Google เริ่มต้นเป็นบริษัทเทคโนโลยี 
Search engines จากโรงจอดรถ และ
สร้างอัลกอริทึมท่ีเรียกว่า “Pagerank” 
ขึ้นมา เพื่อเรียงลำาดับเว็บไซต์ที่คนค้นหา 
บนหน้า Google เว็บไหนที่คนคลิกมาก
ที่สุดจะอยู่อันดับแรกของการค้นพบ 
 20 ปีให้หลัง Google กลายเป็น
ทางเลือก-ทางรอดท่ีสำานักข่าวขาดไม่ได้ 
เพราะเวลาผู ้อ ่านต้องการค้นหาข่าว  
คำ าตอบแรกท่ีอยู ่ ในพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคคือ ค้นหาข่าวผ่าน Google  
  “น.ส.สายใย สระกวี” หัวหน้า
ฝ่ายส่ือสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ 
Google (Thailand) Company Limited 
ขยายให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า Google ตั้ง

ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย
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มา 20 ปี มีภารกิจท่ีไม่เคยเปลี่ยนคือ
ต้องการมีส่วนร่วมจัดการข้อมูลข่าวสาร
บนโลกใบน้ี โดยผู้ส่ือข่าวทำาส่ิงเหล่านี้ 
มาก่อนที่จะมี Google เพราะผู้สื่อข่าว
นำาข้อมูลเหล่าน้ันมาบริหารจัดการให้
กับผู้อ่านได้อ่าน เมื่อ Google เป็น
บริษัทท่ีมีเทคโนโลยี จึงมีโปรเจกต์ท่ีให้
ผู้สื่อข่าวมาทำางานร่วมกับเทคโนโลยี คือ 
Google News Initiative โดยลงเงิน 
300 ล้านเหรยีญสหรฐั เพือ่พฒันานกัข่าว
และสำานักข่าวทั่วโลก โดยใช้พัฒนาการ
เทคโนโลยใีนการผลติข่าว และนำาข่าวไป
ถึงผู้เสพข่าวรอบโลก ซึ่ง Google News 
Initiative จะมีหลักสูตรเป็นภาษาไทย 
ภายในปีนี้
 “Google  มีคอร์สออนไลน์ มี
เครื่องมือท่ีเหมาะกับการทำาข่าว เช่น  
Google Translate จากแปลภาษา
เป็นคำาๆ ปัจจุบันเริ่มเข้าใจรูปประโยค
ภาษาไทยได้ ช่วยให้ทำางานข่าวได้ง่าย
ขึ้น Image Search สามารถค้นหา
รปูภาพต้นฉบับได้ว่ามาจากแหล่งใด ส่วน 
Google doc online เป็นประโยชน์มาก
สำาหรบังานข่าว หากใช้จดโน้ตนอกสถานท่ี 
คนที่ใช้ Google doc online ร่วมกัน
อยู่ในออฟฟิศสามารถเห็นแบบเรียลไทม์
ได้ อาจทำาให้การอัพเดตข่าวง่ายขึ้น” 
 “Google trends มีประโยชน์
มากต่อข้อมูลข่าวสาร เพราะในต่อปี
มีการค้นหาเป็นล้านๆ ครั้ง มีเว็บไซต์ 
130 ล้านเว็บไซต์ ที่ค้นหาเจอในโลก ซึ่ง 
Google trends สามารถรู้ได้ว่าคนใน
โลกสนใจเรื่องอะไรต่อไปนี้ คีย์เวิร์ดแบบ
ไหนที่คนกำาลังสนใจอยู่ เช่น ในอเมริกา 
มีคำาค้น ‘ย้ายไปแคนาดา’ สูงมากในช่วง 
โดนัล ทรัมป์ ชนะเลือกตั้ง หรือหาได้ว่า
พื้นที่ไหนชอบเพลงแบบไหน จะได้เขียน
ข่าวหรือสัมภาษณ์บุคคลได้ตรงกับความ
สนใจมากที่สุด”
 “นอกจากนี้ Google news lab 
ช่วงเลอืกตัง้ในสหรฐัฯ สามารถดไูด้เลยว่า
คนสนใจข่าวอะไรท่ีเก่ียวกับเรือ่งเลือกตัง้ 

นโยบายใดที่คนสนใจ เครื่องมือทั้งหมด
ใช้ฟรี ดังนั้น ถ้าเราสนใจเรื่อง Big data 
นำาข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
แล้วเข้าไปใช้มนั เราสามารถนำาข้อมลูมา
เขียนข่าว นำาเสนอให้น่าสนใจมากขึ้น”
 เป้าหมาย 3 ข้อ ของ “Google 
News Initiative” 1. ต้องการผลติเครือ่งมอื 
ช่วยให้นักข่าวทำางานได้อย่างง่ายขึ้น มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ มอีอนไลน์ เทรนน่ิง 
2. ต้องการสร้างรายได้ สร้างการเตบิโต
ธรุกิจร่วมมอืกับเจ้าของสือ่ สมาคมนักข่าว 
เพราะเชื่อว่าเราคือแพลตฟอร์ม เป็นโลก
ท่ีเปิดให้ทุกคนมาอยู ่บนโลกออนไลน์ 
ต้องการให้โตไปด้วยกัน Google มี
ทีมในเมืองไทยท่ีจะดูโดยเฉพาะว่า ขึ้น 
YouTube อย่างไรให้ธุรกิจเติบโต การ
ใช้ Google Ads อย่างไร 3. ทำางานร่วม
กับสมาคมนักข่าวท่ัวโลก โดยเฉพาะเรือ่ง
ข่าวปลอม ซึ่ง Google ให้ความสำาคัญ 
และเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง
 “อนาคตเราทำางานร่วมกับนัก
ข่าวเยอะมากๆ และมีหลายอย่างท่ีต้อง
ทำาร่วมกัน เพื่อการนำาเสนอข่าวในโลก
เทคโนโลย ีซ่ึง Google พร้อมท่ีจะทำางาน
ร่วมกบัสำานกัพมิพ์ สำานักข่าว ที่จะโตไป
ด้วยกัน”  

 ใช้ “จอบ” ขุดดิน เป็นใช้ 
“แบ็กโฮ” 

 ด้านคนทำาสื่ออย่าง “ก้าวโรจน์ 
สุตาภักดี” นายกสมาคมผู ้ผลิตข่าว
ออนไลน์ มองหาทางรอดของสื่อใน
ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 ว่า 
ปัจจุบัน คนอ่านหนังสือพิมพ์คือคนแก่ 
ส่วนวัยรุ่นคือ กินกาแฟ ใส่หูฟังเพลง 
เทคโนโลยีปัจจุบันมีแค่กล้องโทรศัพท์
และสมาร์ตโฟน ทำาสื่อยุคปัจจุบันไม่ต้อง
ไปซื้อแท่นพิมพ์ราคา 200 ล้านบาท ไม่
ต้องซื้อเครื่องพิมพ์ดีด พิมพ์บนโทรศัพท์
ก็จบในที่เดียว 
 “ตรงไปตรงมาคือ ต้องวิเคราะห์ 
ผู้บรโิภค บรรณาธกิารต้องมคีวามเชือ่มัน่
ในเทรนด์ของข่าวท่ีนำาเสนอ ในปัจจุบัน
ถ้าทำาคลปิวีดิโอท่ีเป็นไวรลั ต้องมีความคิด 
สร้างสรรค์ คนอ่านอะไรเวลาไหนเราต้องรู้ 
ข่าวอยู่ไม่ถูกท่ีคนก็ไม่อ่าน เพราะข่าว
ออกทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม Line  
Facebook Whatsapp ต้องรูจ้กัการเผยแพร่ 
รูจ้กักระแส รูจ้กัเซต็ให้ไปอยูแ่ชแนลท่ีส่งต่อ 
ได้ง่าย ข่าวจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเข้าถึง
มือผู้คนได้เยอะท่ีสุด ในเวลาท่ีถูกต้อง 
เวลานี้เอนเกจเมนต์คนได้เยอะท่ีสุดคือ 
วีดิโอ ถ้าอยากให้คนอ่านเยอะ สามารถ
บูธโพสต์ เลือกกลุ่มเป้าหมายได้” 

สำยใย สระกวี
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 “เพราะวันนี ้สิง่ท่ีเปลีย่นไปคือการ
เปลีย่นพฤตกิรรมของผู้บรโิภค มกีารวิจยั
ว่าวันหนึ่งคนก้มๆ เงยๆ หยิบโทรศัพท์
มอืถือ 200-300 ครัง้เป็นเรือ่งจรงิ ทุกวันน้ี 
จะต้อง Change ห้าม Transform ถ้า
องค์กรใดยังไม่เปล่ียนเป็นยุคดิจิทัลมี 2 
ตำาแหน่งท่ีควรเปลี่ยนคือ หัวหน้า HR 
กับ CEO ถ้าไม่เข้าใจมายด์เซ็ต โลกของ
ดจิทัิล ก็บรหิารองค์กรท่ีเป็นดิจทัิลไม่ได้”
 “ก ้าวโรจน์” ฉายทางรอดคน
ทำางานสือ่ว่า ม ี3 แกนท่ีควรทำา แกนท่ี 1 
ทำา Digital marketing - Big data 
monetization เปลีย่นคลงัข้อมลูให้กลาย
เป็น “เงิน” มีการวิเคราะห์ Big data & 
analysis และหารายได้โฆษณาได้ผ่าน 
ad monitor (eCPM) แกนท่ี 2 Technical 
Technics Create Our platform การ
ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อนำาข่าวไปถึงมือ
ผู้บริโภค การเอาคอนเทนต์ออกไปทุก
แพลตฟอร์มที่มี แกนที่ 3 คอนเทนต์ไหน
เยอะ ต้องทำาให้หมด เอนเกจเมนต์ไหน
เยอะต้องแชร์ให้หมด แล้วไม่ต้องซื้อบธู
โพสต์เลย แชร์ครัง้เดยีวคนดูเป็นพนัคน ท้ัง
คอนเทนต์ออนไลน์ คอนเทนต์ในโซเชยีล 
วีดิโอคอนเทนต์  
 “คนไทยก็ยังบริโภคคอนเทนต์
แบบเดิม เพียงแต่คอนเทนต์ไปอยู่ใน
แพลตฟอร์มต่างๆ แล้ว เช่นเทรนด์วันหวย
ออก คนก็เสร์ิชชือ่เว็บไซต์ แปลว่า สำานักพมิพ์

หรอืเว็บไซต์มคีวามน่าเชือ่ถือหรอืข้อมลูท่ี
เขาต้องการอยู ่ ทุกแพลตฟอร์มมเีงนิเข้า
มาอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับเข้าใจกระบวนการ
หาเงินหรือเปล่า ทำาอย่างเดียวไม่ได้ต้อง
รูว่้าเงนิมาอย่างไร รอดแน่นอน เพยีงต้อง
ศึกษา เหมือนวันหนึ่งใช้จอบ มีแบ็กโฮ   
ก็ต้องลองหัดขับ” 

ทางรอดใหม่ 
สไตล์ “สุทธิชัย” 

 ความกลัว กลัวว่าฉีกตัวออกมา
แล้วจะไหวไหม จะรอดไหม...?
 กลวัว่าทำาผ่านโซเชยีลมเีดียแล้วจะ
มีคนดูไหม จะเอาอะไรไปพูด...?
 “ความไม่กลัวอย่างเดียวไม่พอ 
แต่ก็สำาคัญมาก เพราะทำาให้กล้าลองสิ่ง
ต่างๆ ถ้ามนัไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไร แค่ลองใหม่ 
ฉะนั้น พอมีทวิตเตอร์ มีบล็อก ผมก็
เข้าไปลองเลย ไม่ได้รูเ้รือ่งเทคโนโลยมีาก 
แต่ระหว่างความกลวัเทคโนโลย ีกับความ
ตื่นเต้นท่ีจะใช้ให้เป็นประโยชน์ ความ 
ตื่นเต้นมีมากกว่า ผมจึงลองผิดลองถูก
ไปเรื่อยๆ” 
 เป็นคำาพดูของนักข่าวอาวุโสระดับ
ตำานาน “สุทธิชัย หยุ่น” ที่วันนี้เขากลาย
เป็น Content Creator เต็มตัว คนใน
สังเวียนข่าวทุกคนย่อมรู้ดีว่า “สุทธิชัย” 
คือนักข่าวท่ีนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
รายงานข่าว เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับค่าย
เนชั่นอยู่เสมอ

ก้ำวโรจน์ สุตำภักดี

สุทธิชัย หยุ่น
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 หลงัออกจากเครอืเนชัน่ “สทุธชิยั” 
ก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า “บริษัท กาแฟดำา 
จำากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 
ประกอบธรุกิจผลติ และรบัจ้างทำารายการ 
ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อ 
 โมเดลธรุกิจใหม่ของ “สทุธชิยั” ยงั
คงเป็น “ข่าว” แต่ไม่ใช่สือ่กระดาษอกีต่อ
ไป เขากระโจนคลุกวงในกับเทคโนโลยี 
ใช้เรือลำาใหม่ท่ีเขาเรียกว่า “สปีดโบ๊ท” 
โต้กับลกูคลืน่เทคโนโลยอีย่างไม่มฝ่ีายใด
ยอมให้แก่กัน  
  “ต ้องปรับวิธีการนำาเสนอและ
เนือ้หา คำาถามแรกๆ ท่ีผมชวนทีมคิดคือ 
สิ่งท่ีเราผลิตอยู่ทุกวันน้ียังมีคนต้องการ
ไหม ถ้าเราไม่มอีะไรท่ีลกึและฉกีแนวกว่า
คนอื่น คนจะมาเสพเราไหม คนต้องการ
สิ่งที่หาเสพจากที่อื่นไม่ได้”
 สำาหรบัสือ่ท่ัวไป การปรบัตวัยงัไม่
เกิดขึน้ เพราะคิดว่ายงัทำางานแบบเดมิได้ 
ก้มหน้าก้มตาทำางาน หัวหน้าก็คงพาเรา
ไปรอดได้ ผมขอเปรยีบเทียบว่าสือ่ดัง้เดมิ
เหมือนอยู่ในเรือเอี้ยมจุ๊น เทอะทะ ผุผัง 
รั่วแล้ว ในภาวะปกติก็อาจจะพอแล่นได้ 
แต่ทุกวันนีเ้รอืเอีย๊มจุน้กำาลงัเจอพาย ุและ
เป็น perfect storm เสียด้วย ผู้โดยสาร
ก็เยอะ สัมภาระก็หนัก แล้วเรือมันจะ
ไปหมดได้อย่างไร อย่าคิดว่ากัปตันหรือ
เจ้าของเรือจะพาเรารอดได้เสมอไป
 เราเป็นสปีดโบ๊ทลำาเล็กๆ ทุกคน
ต้องหาสปีดโบ๊ทของตัวเอง มีคนไม่ต้อง 
เยอะ แต่ต้องนั่งคุยกันให้ชัดว่าเราจะ
ทำาเน้ือหาอะไรท่ีคนต้องการและหา
จากท่ีอื่นไม่ได้ ใครเชี่ยวชาญในด้าน
ข่าวสิ่งแวดล้อมก็ทำาให้ลึกอย่างต่อเน่ือง 
วิเคราะห์จนนำาไปสู่การแก้ปัญหา นำา
เสนอผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย ไม่ต้อง
ลงทุนเยอะ มือถือน่ีแหละ เน้ือหาต้อง
ลึก ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม และสร้างให้
เกิดกลุ่มผู้ติดตามเราให้ได้ 
 “สื่อจะถูกหรือผิดไม่สำาคัญเท่ากับ
การท่ีคุณได้เรยีนรู ้ในโลกสมยัใหม่น้ี คุณ 
fail ได้ ล้มเหลวได้ ไม่มีใครล้ม แต่ fail 

fast ล้มเร็ว แล้วลุกทำาให้ เรียนรู้ใหม่ จะ
ได้ปรับตัว แก้ไขทัน และเริ่มต้นใหม่” 
 กับคำาถามที่ว่า วงการสื่อปัจจุบัน
มกีารแข่งขนัสงู ทำาอย่างไรให้การแข่งขนั
เป็น climb to the top (ไต่ขึ้นสู่จุด
สูงสุด) ไม่ใช่ race to the bottom 
(แข่งกันลงตำ่า)?
 “ถ้าเป็นการแข่งขนัท่ี race to the 
bottom แข่งกันตำ่าเตี้ยลงก็อยู ่ไม่รอด 
อยู่ดี แต่ถ้าแข่งเพื่อเรตติ้ง หรือยอดไลค์ 
คนก็จะรู ้ทุกวันน้ีคนอ่านฉลาดขึน้ เพราะ
มีทางเลือกมากขึ้น ถ้าเป็นการแข่งกัน
สรา้งคณุภาพ คนจะเหน็ ผมฝันถงึขนาด
คนไทยพร้อมจะจ่ายเงิน ถ้าคุณทำาอย่าง
มีคุณภาพถึงจุดหนึ่ง คุณจะเห็นว่าถ้าไม่
สนับสนุนก็จะไม่มีสื่อแบบนี้ต่อไป” 
 สื่อหลักในเมืองนอกอย่าง The 
New York Times ที่เคยมีปัญหาทางการ
เงิน ก็ฟื้นขึ้นมาด้วยระบบจ่ายเงินแบบ 
วันนี้?
 “ฟื ้นมาและดีขึ้นกว ่าเดิมด้วย  
คนอืน่ท่ีตายไปก็เพราะไม่ปรบัตวั เหลอือยู ่
เพียงไม่ก่ีเจ้า แต่ตัวจริงยังอยู ่ แถม
แข็งแกร่งขึ้นอีก รายได้มาจากสมาชิก
ท่ีพร้อมจะจ่ายเงิน ซึ่งแสดงว่าต้องรัก
สถาบันนั้นมาก และมีความรู้สึกร่วมเป็น
เจ้าของ ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อย่าง The New Yorker ก็อยู่รอดได้ 
The Economist ก็เช่นกัน ใช้สตูรเดียวกัน 
อ่านออนไลน์ก็ต้องจ่ายเงนิ หลายเจ้าอ่าน
ในมือถือก็ราคาเท่ากับนิตยสารเลย เพื่อ
แลกกับเนื้อหาที่คนอื่นสู้ไม่ได้ 
 “เราคิดว่าคนไทยคงไม่จ่ายเงิน 
แต่ถ้าคุยกับคนไทยจำานวนหน่ึง จะพบ
ว่าเขาเบ่ือสื่อหลักมาก ไม่มีอะไรดูจึงมา
ดูในมือถือ ถ้าส่ือมีคุณภาพ ผมเชื่อว่า
เราสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึน้มาได้ 
ถ้าคนไทยไม่พร้อมจ่าย สื่อคุณภาพก็เจ๊ง
หมด”      
 ทุกบรรทัด - ทุกวรรคตอน เป็น
ทางเลือก - ทางรอด ของสื่อเพื่อดิ้นสู้ 
Disrupt technology
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เสียงสะท้อน นักศึกษา-คนข่าว

จริงไหม “ใครๆ ก็เป็นสื่อได้ แค่มีมือถือ”
กับหลักสูตรนิเทศฯ ที่ต้องรีเซ็ต
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 จากหลายความเห็น-ทัศนะของ
คณาจารย์ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
ต ่อการปรับตัวและพัฒนาการเรียน
การสอนด ้านนิเทศศาสตร ์และการ
สื่อสารมวลชนของสถาบันอุดมศึกษา-
มหาวิทยาลัย ท้ังของรัฐและเอกชนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ส่ือ
ในยุคปัจจุบันและอนาคต 
 ด้านความเห็น-เสียงสะท้อนของ 
“นักศกึษา” ท่ีเรยีนด้านนเิทศศาสตร์-การ
สื่อสารมวลชน ก็เป็นอีกหน่ึงภาคส่วน 
ท่ีควรให ้นำ้ าหนักรับฟ ัง โดยเฉพาะ
นักศึกษาท่ีเคยเข้าค่าย “พิราบน้อย” ท่ี
เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมนักศึกษาท่ี
เรียนด้านนิเทศศาสตร์ฯ ท้ังของรัฐและ
เอกชน ที่สมาคมนักข่าวฯ จัดมาหลายปี 
ติดต่อกัน 
 โดยมีความเห็น-เสียงสะท้อน
ต่างๆ ไล่เรียงมาดังนี้ เริ่มที่ “เกียรติก้อง 
เทียมธรรม” หรือ “มอส” จากวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มองว่า อาชีพสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพท่ี
สนใจตั้งแต่เด็ก ถือว่าเป็นอาชีพเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพราะคนในสังคมต้องใช้สื่อ
อยู่แล้วทุกช่องทาง จึงคิดในแง่บวกจาก
การเห็นสื่อมวลชนมีการปรับตัวมากมาย 
โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ 
อินโฟกราฟิก หรือคลิปส้ันๆ เพ่ือทำาให้
คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น แสดงให้เห็นถึงการ

ปรับตัวให้อยู่รอดในยุคท่ีคนมีทางเลือก
มากขึ้นและพร้อมจะปรับตัวเองไปด้วย 
ทำาให้ส่ือต้องมีกลยุทธ์ดึงให้คนมาสนใจ
สิ่งที่นำาเสนอ 
 ส่วนหลังจากนี้ตัวเองยังอยากเข้า
วงการส่ือมวลชน เพราะอาจจะเรียกว่า
รกัสือ่ไปแล้ว อยากจะถ่ายทอดคอนเทนต์
ออกมาทุกช่องทางท่ีเราได้ทำา ถึงแม้บางคน 
อาจติดภาพว่าส่ือทำางานหนัก เหน่ือย 

โดนสังคมด่า ทำาให้มีแง่ดีและลบออกมา 
แต่กลับทำาให้เรารู ้ สึกว่าอยากเข้ามา
เปลี่ยนแปลงให้สังคมมองสื่อมวลชนให้ 
ดีขึ้น เพราะสังคมเป็นอย่างไรสื่อก็เป็น
แบบนั้น แต่อยากทำาให้สื่อมีคุณภาพ 
 “อยากมาทำางานเตม็ตวั ผมอยากไป 
สื่อสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ท่ีเก่ียวกับงาน
เขียน ขณะท่ีสถานการณ์สื่อท่ีไม่มั่นคง
น้ันก็ไม่เป็นห่วงมาก เพราะเราไม่ได้เลอืก
งาน สามารถมช่ีองทางในสือ่สารมวลชน 
และจากท่ีเรยีนมาทำาให้เรารูทั้นคนทุกคน 
จากท่ีมีความรู้รอบตัว ทำาให้เรามีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น ทุกคนจะเลือกฟังเรา 
ทำาให้เรามีบุคคลิกท่ีดีตามมา ท่ีสำาคัญ
การท่ีเราเรียนส่ือสารมวลชนก็ได้ความรู้
หลายด้านกว่าผู้อื่นได้ ทำาให้เราสนุกกับ
การหาข้อมูล ผมชอบข่าวด้านสังคมและ
เกษตรด้วย เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงและ  
ขับเคลื่อนประเทศไทยได้” 
 ส่วน พัทธดนย์ ปรีชญารัตน์ หรือ 
“เพชร” จากคณะนิเทศศาสตร์ สถาบัน
การจดัการปัญญาภวัิฒน์ มองว่า วิชาชพี

เกียรติก้อง เทียมธรรม

พัทธดนย์ ปรีชญำรัตน์
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สื่อมวลชนเป็นเหมือนอีกหน่ึงขั้นในการ 
เข้าไปทำางาน ซึ่งตัวเองชอบงานด้านสื่อ
และด้านข่าวอยู่แล้ว โดยจากการมาค่าย
พิราบน้อยครั้งน้ี ก็มีความคิดเปล่ียนไป
พอสมควรจากท่ีเคยเรียนหรือไปฝึกงาน
มา เพราะไม่ได้ลงลึกเท่ากับการมาค่าย
พิราบน้อย โดยเฉพาะเมื่อได้เรียนรู้ใน
ค่ายก็พบว่า งานด้านสื่อสารมวลชนมี
อะไรมากกว่าวิธกีารคิดสกู๊ปการเขยีนข่าว 
เพราะต้องคำานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา 
ด้วย เน้นไปท่ีความถูกต้องตามหลัก
วิชาชพี จากเดมิท่ีตวัเองคิดว่าการทำาข่าว
นั้นไม่ยาก แต่การมาค่ายกลับทำาให้รู้สึก
ว่า ต้องเริม่ต้นใหม่ท้ังหมดเลย เพือ่ทำาให้
เราเข้าใจมากขึ้นในการเตรียมพร้อมการ
ลงพื้นที่ว่าต้องทำาอย่างไรบ้าง

ท่ีผ่านมาได้ไปฝึกงานมาหลายท่ี ทำามา
หลายอย่าง ทำาให้เชื่อว่าตัวเองสามารถ
ทำาได้ในหลายแพลตฟอร์ม ผมเองไม่ได้
คิดว่าสื่อจะไม่มั่นคงหรือรอดหรือไม่ แต่
อยากทำาวันนี้ให้ดีท่ีสุด อยากจะทำางาน
ด้านนี้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำาได้”
 พทัธดนย์ระบุด้วยว่า ส่วนความรูท่ี้
ได้จากการไปค่ายพริาบน้อยนัน้ ทำาให้เรา
ฝึกการคิดประเดน็ข่าวและการตัง้คำาถาม 
เพือ่นำาข่าวไปต่อยอด ทำาให้เราต้องมองลกึ 
ไปถึงข้างในให้แตกต่างจากท่ีอืน่ เพือ่ให้ข่าว
ครบมมุมอง และน่าสนใจ ส่วนการนำามาใช้ 
ในชวิีตประจำาวันน้ัน ก็ทำาให้ผมระมดัระวัง
ในการโพสต์มากขึน้ จะคิดก่อนโพสต์เพือ่
ไม่ให้มผีลกระทบต่อคนรอบข้าง และต้องดู 
ว่ามีผลอะไรตามมาหรือไม่

ความเป็นวารสารศาสตร์ท่ีเรียนมาน้ัน 
อยากลองเขียนบทละครซิทคอม ส่วน 
เป้าหมายหลังจากเรียนจบแล้ว อยากไป
ทำาท่ีบริษัทแกรมมี่เพราะท่ีน่ีมีงานหลาย
ด้าน ตั้งแต่ข่าว ซิทคอม ไปจนถึงละคร 
จึงเชื่อว่าทำาให้เราน่าจะมีโอกาสทำางาน
ที่นี่ได้ 

ข้อแตกต่าง
นักข่าวตัวจริง-

คนโพสต์โซเชียลฯ 
 ขณะท่ีความเห็นจากนักข่าว-คนสือ่ 
ต ่อหลักสูตรการเรียนการสอนด ้าน
นิเทศศาสตร์ ก็มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจ 
ต่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การเรียน-
การสอนของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสอน
ด้านนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตรร์และ
การสื่อสารมวลชน ไว้อย่างน่าคิด
 เริ่มท่ี “น.ส.นฤมล รัตนสุวรรณ์” 
ผู ้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน  ซึ่งจบ
การศึกษาจากคณะการสื่อสารมวลชน 
(Mass Communication) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (มช.) สาขาการหนังสือพิมพ์
และสื่อพิมพ์ โดยจบการศึกษาเม่ือปี 
2558 หรือราวสองปีก่อน 
 “นฤมล-คนข่าวมติชน” เปิดเผย
ไว้ว่า หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทาง
คณะได้มีมติยุบสาขาดังกล่าวทันที และ
ผนวกกันกับวิชาอื่น เพื่อปรับหลักสูตร
ให้มคีวามทันสมยัสอดคล้องกับการปรบัตวั
ของเทคโนโลยี 
 ...เน่ืองจากสาขาการหนงัสอืพมิพ์ 
มุ ่ ง เน ้นการเรียนการสอนด ้านการ
หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะทุกกระบวนการ 
ตัง้แต่ขัน้ตอนการผลติ การคิดคอนเทนต์
การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์แหล่งข่าว การ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถคิดและ
ใช้เวลาในการหาประเด็นข่าว การ
ออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ การจัด
ทำากราฟิกและข้ันหลังการผลิต โดย
ให้นักศึกษาวางแผนการตลาดเพื่อจัด
จำาหน่ายหนังสือพิมพ์ และสิ่งสำาคัญคือ 

 ... ขณะท่ีสถานการณ์ในวงการสือ่
ขณะน้ีน้ัน ส่วนตัวยังอยากทำางานด้าน
สื่ออยู่แล้วจากความต้ังใจต้ังแต่ก่อนมา
เรียนมหาวิทยาลัย เพ่ือเลือกมาอยู่ด้าน
วารสารศาสตร์ ถึงแม้จะรู้ว่ายากและมี
ความท้อบ้าง แต่เมือ่ไปเรยีนรูท่ี้ค่ายพริาบ
น้อยก็พบว่า งานข่าวจริงๆ ก็ไม่ยากเกิน
ความสามารถของเรา ซึง่ส่วนตวัอยากทำา
ข่าวออนไลน์ หรือทีวีก็สามารถไปทำาได้ 
 “สถานการณ์ความมัน่คงของสือ่ท่ี
เปลีย่นไป เราต้องปรบัเปลีย่นและปรบัตวั 
กันอยู่แล้ว ต้องพัฒนาตัวเองเพ่ือเพ่ิม
ทักษะในหลายด้าน อย่างน้อยคนท่ีมา
ทำางานด้านสื่อต้องทำาได้หลายรูปแบบ 

 ส่วนมุมมองของ “น.ส.วรรณวิภา 
ขุลีดี” หรือ “ปูนิ่ม” จากวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ระบุว่า เมือ่
ไปค่ายพริาบน้อยก็ได้ประสบการณ์แตกต่าง 
จากท่ีเรยีนในมหาวิทยาลยั เพราะมคีวาม
ยากมากกว่าเดิม จากที่เราคิดคอนเทนต์
ไม่เก่งและตีโจทย์ไม่แตก แต่ถ้าจะเป็น
เรือ่งการเขยีนข่าวหรอืสมัภาษณ์สามารถ
ทำาได้ แต่รู้สึกว่าช่วงท่ีไปค่ายพิราบน้อย
ไม่อยากเป็นนักข่าวและไม่อยากลงพื้นท่ี 
แต่ตัวเองยังอยากทำางานสื่อมวลชนใน
ด้านอื่นๆ หรือเป็นเบื้องหลัง งานตัดต่อ 
โดยเฉพาะท่ีชอบเรือ่งวงการบนัเทิง อยาก
ไปทำาภาพยนตร์ หรอืละครโทรทัศน์ ส่วน

วรรณวิภำ ขุลีดี
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วิชาทฤษฎีและจริยธรรมสื่อมวลชน โดย
หลักสูตรสามารถนำามาใช้ได้จริงในการ
ทำางานด้านสื่อมวลชน 
 “มองว่ายังมีความจำาเป็นต้องฝึก
ปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองใช้
ประสบการณ์จากห้องเรียนสู่การทำางาน
จริง” 
 หลักสูตร นิเทศศาสตร์ ของ
สถาบันการศกึษา ยังมคีวามจำาเป็นหรอืไม่ 
ในยุคท่ีใครๆ ก็บอกว่า ใครๆ ก็เป็น
สื่อได้ แค่มีโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ก็
สามารถรายงานข่าว สื่อข่าว เป็นสื่อได้
แล้ว ไม่ต้องเรียนนิเทศศาสตร์ เพราะ
สามารถไลฟ์สด อดัคลิปเหตกุารณ์ต่างๆ 
วิเคราะห์ข่าวได้? 
 นฤมลยำา้ว่า หลกัสตูรนเิทศศาสตร์ 
ยังมีความจำาเป็นต่อสถาบันการศึกษา 
และตัวนักศึกษา โดยเฉพาะในยุคท่ี
เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงรวดเรว็ ยิง่จำาเป็น
อย่างยิง่ท่ีต้องมคีณะนเิทศศาสตร์ ปฏเิสธ
ไม่ได้ว่าสมาร์ตโฟน แท็บเลต็ ล้วนเข้ามา 
มบีทบาทต่อวงการสือ่มวลชน แต่กระนัน้
เน้ือหายังคงต้องถูกตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ข้อเท็จจรงิ โดยส่ือมวลชน โดยเฉพาะ 
ประเด็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดังน้ัน 
จึงไม่ได้หมายความว่าใครจะเป็นส่ือก็ได้ 
เพยีงแค่อดัคลปิ ไลฟ์เป็น รายงานข่าวได้ 
โดยผู้ทำางานสือ่มวลชนยงัจำาเป็นต้องผ่าน

การเรียนการสอนเช่นเดียวกันผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่น ผ่านสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรที่ทันสมัยต่อผู้เรียน 
 ส ่ วนความ เ ห็นว ่ า  สถา บัน
อุดมศึกษา ควรต ้องปรับการเรียน
การสอนนิเทศศาสตร์อย่างไรเพื่อให้ 
นักศกึษาจบแล้วมงีานทำา หางานได้ และ
ตวัสถาบันก็มนัีกศกึษาไปเรยีนโดยเฉพาะ 
สถาบันเอกชน ท่ีมีข่าวตอนน้ีหลายแห่ง
ประสบปัญหา ไม่มคีนเรยีน เพราะมองว่า 
จบแล้วหางานยาก เรือ่งน้ี “นฤมล-ผูส้ือ่ข่าว 
นสพ.มตชิน” ให้ทัศนะว่า ขณะเรยีน สิง่หนึง่ 
ท่ีทางมหาวิทยาลยัปรบัตวัค่อนข้างช้า คือ 
การปรับเ น้ือหาจากสิ่งพิมพ ์สู ่ ระบบ
ออนไลน์ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบ
การเรียนท่ีทันสมัยให ้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี การเปิดหลักสูตรท่ีตรงกับ 
ความต ้ อ งการของตลาดแรงงาน 
ส่วนประเด็นเรียนจบแล้วหางานยาก 
เน่ืองจากหลายคนจบมาไม่ตรงกับความ
ต้องการตลาด ซึ่งปัจจุบันการทำางาน
ด้านสื่อมวลชนยังมีความต้องการอีก
มาก โดยเฉพาะผู้ท่ีมคีวามเชีย่วชาญด้าน
เทคโนโลย ีงานออกแบบงานดีไซน์ ผู้ผลติ
เน้ือหาคอนเทนต์ โดยต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ส่วนข้อเสนอแนะต่อสถาบัน
ท่ัวประเทศเพียงปรับจุดอ่อน เพิ่มความ
ทันสมัยของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
 ถัดมาท่ีความเห็นของ นักข่าวมาก 
ประสบการณ์อย่าง “น.ส.นันทพร ทาวะระ”  
ท่ี จ บก า ร ศึ กษ าป ริ ญญา โท  จ าก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขา ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร
องค์กร และปรญิญาตร ีจากมหาวิทยาลยั 
ธรุบัณฑติย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
 “นันทพร” ซึ่งปัจจุบัน เป็น บ.ก.
…ทันข่าวเช้า ช่อง MONO 29 มี
ประสบการณ์ทำางานโชกโชนในด้านงาน
ข่าว อาทิ บ.ก.ข่าวเท่ียง / เย็น ช่อง
อมรนิทร์ทีวี –ผู้สือ่ข่าวอาวุโส  โต๊ะหน้า 1/

สงัคม-สิง่แวดล้อม/อาชญากรรม /เฉพาะกิจ/ 
โซเชียลฯ ไทยรัฐที วี - ผู ้สื่อข ่าวสาย
เศรษฐกิจ /สิ่งแวดล้อม   ช่อง TNN 24 - 
ผู ้สื่อข่าวภาคสนาม รายการคุยโขมง 
บ่าย 3 โมง ช่อง 9  อสมท-ผู้สื่อข่าว 
สายอาชญกรรม รายการประเด็นเด็ด 7 สี 
/ เช้านี้ที่หมอชิต เป็นต้น 
 โดย “นันทพร” เล่าว่า ในช่วง
เป็นนักศึกษา  เรียนคณะนิเทศศาสตร์  
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  มีหลักสูตรการเรียน
การสอนวิชาเกี่ยวกับการเขียนข่าว  การ
ถ่ายภาพ และการทำารายการโทรทัศน ์ 
อาจารย ์ ให ้นักศึกษาฝ ึกทำาข ่ าวใน
สถานการณ์จรงิ  รายงานสดทางโทรศพัท์
จริง  ทำาให้เม่ือเรียนจบมาจึงมีพื้นฐาน
การทำาข่าวโทรทัศน์อยู่บ้างประกอบกับ
ความรูจ้ากการฝึกงานสหกิจศกึษาตลอด 
4 เดือน  เราสามารถนำาความรู้ในช่วง
เรียนมาปรับใช้กับการทำางานจริงได้  แต่
ก็ไม่ใช่ทั้งหมด สุดท้ายแล้วการที่เราเป็น
เสมือนนำ้าไม่เต็มแก้ว จะทำาให้เราพร้อม
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

นฤมล รัตนสุวรรณ์

 “การทำางานจริงแตกต่างจากการ
เรียนในห้อง  คำาแนะนำาสั่งสอนจาก
หัวหน้างาน  นกัข่าวรุน่พี ่ หรอืเพือ่นร่วม
งาน คือบทเรยีนท่ีเราต้องตกัตวงเองให้ได้
มากที่สุด  รวมถึงความผิดพลาดในการ
ทำางานจริง   ก็คือบทเรียนที่สำาคัญให้เรา
มีสติในการนำาเสนอข่าวในครั้งต่อไป”
 “บก.ทันข่าวเช้า  ช่อง MONO 29” 
ยำา้ว่า การศกึษาในหลกัสูตรนิเทศศาสตร์

นันทพร ทำวะระ
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ในมหาวิทยาลัย ยังมีความจำาเป็นอยู่
เน่ืองจากจะเป็นพ้ืนฐานของนักศึกษา 
ในการนำาไปต่อยอดเมื่อต้องทำางานใน
สถานการณ์จริง  หากไม่มีหลักสูตร  
หรือเรียนรู้กันเอง จะเกิดความไม่เป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน เพราะต่างคนต่าง
ความคิด   
 ในยุคโซเชียลที่ถูกมองว่า  ใครๆ
ก็เป็นนกัข่าวได้  ส่วนตวัมองว่าไม่เห็นด้วย 
เพราะผู ้สื่อข ่าวมืออาชีพกับนักข ่าว
พลเมืองต่างกัน ผู้ส่ือข่าวมืออาชีพจะมี 
จรรยาบรรณ  มีความคิด ไตร่ตรอง  
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนนำาเสนอข่าวสู่ 
สาธารณชน แต่นักข่าวพลเมือง คือ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ก็
พร้อมท่ีจะไลฟ์สดโดยไม่คำานึงถึงความ
ถูกต้อง  เหมาะสม  มีแค่ความสดใหม่ 
ทันเหตกุารณ์   แต่การนำาเสนอข่าวควรมี
ทักษะอย่างอืน่มากกว่าความรวดเรว็เพยีง
อย่างเดียว” เธอให้ทัศนะ 
 ...พร้อมกับยำ้าว ่า ไม่เห็นด้วย
กับความคิดยุบคณะนิเทศศาสตร์ ใน
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา  แต่
ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานในปัจจบุนั เพือ่ให้นักศกึษาจบมา
มีงานรองรับ และเป็นนักสื่อสารมวลชน
ท่ีมีคุณภาพในอนาคต  แม้ปัจจุบันสื่อ
ยุคดิจิทัลจะมีความสำาคัญและได้รับ
ความนิยมในอันดับต้นๆ   แต่หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ก็ยงัต้องเป็นพืน้ฐานของการ
ทำางานด้านสื่อสารมวลชนของนักศึกษา
ทุกคน  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
นิเทศฯให้เข้ากับยุคสมัยคือแนวทางท่ีจะ
ทำาให้วงการสื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
และอยู่ภายใต้จรรยาบรรณเดียวกัน
 ขณะท่ี “จิรันธนิน ภูพนาแสง”  
ผู้สือ่ข่าวการตลาด กอง บ.ก.ประชาชาตธิรุกิจ 
บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน) ซึ่ง 
เรียนจบมาจากสาขาภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยปัจจุบันทำางานมาได้

สองปีแล้ว ก็เห็นว่าจากการเรียนมา พบ
ว่าสามารถนำาหลักสูตรท่ีเรียนมาใช้ใน
การทำางานได้เพราะตอนท่ีเรียนมีการ
สอนถึงการรายงานข่าวจากโซเชยีลมเีดีย
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษามา
ในรั้วมหาวิทยาลัย แตกต่างจากสภาพ
การทำางานจริง เน่ืองจากต้องมาเรียนรู้
เพิ่มเติมจากประสบการณ์ท่ีได้จากการ
ทำาข่าว
 “สถาบันการศึกษาท่ีสอนด้าน
นิเทศ วารสาร ควรต้องมีหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น การคิด
ประเด็นข่าว การวิเคราะห์ข่าว เพราะ
จะสามารถนำาไปใช้ในการทำางานจริงได้ 
รวมท้ังตวันสิติหรอืนกัศึกษา ก็ต้องเรยีนรู้
เอง เช่นเลอืกไปฝึกงานในสถานท่ีท่ีได้ลง
สนามทำาข่าวจริงๆ จะได้มีประสบการณ์ 
เตรียมพร้อมรับมือกับสนามจริงของการ
ทำางาน”
 จิรันธนิน มีมุมมองว่า การท่ีคน
ชอบพดูกันว่าใครๆ ก็เป็นสือ่ได้ แค่มมีอืถือ  
กับเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์  มองว่า เป็นเรื่อง
จริง เพราะเหตุการณ์ในปัจจุบันต่างเกิด
ขึน้เรว็ ใครอยูใ่นเหตกุารณ์ก็สามารถออก
มาเผยแพร่เรื่องราวหรือข่าวสู่สาธารณะ 
ได้แต่ก็ต้องมวิีจารญาณ ในการเสพข่าวด้วย 
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลกัสตูรการเรยีน 
การสอน นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์  
มองว่ายงัจำาเป็นอยู ่แต่ท่ีมนีกัศึกษาเรยีน
น้อยลง ก็อาจจะเป็นเพราะปัจจบัุน เรยีน
จบสาขาไหนมา ก็สามารถทำางานนักข่าว 
หรอืประชาสมัพนัธ์ และผู้ประกาศข่าวได้ 
อาจจะทำาให้คนมองว่าไม่ต้องจบตรงสาย 
ก็ได้
 “คำาว่า นิเทศศาสตร์ ภาพมันถูก
สร้างมาว่าเรยีนจบไปต้องไปเป็นนักแสดง 
หรือดารา หรือเรียนจบมาหางานยาก  
แต่ท่ีจริงมันมีหลายอาชีพมากกว่าน้ัน 
อยากให้ปรับปรุงเรื่องภาพลักษณ์ของ
คณะมากที่สุด”
 ปิดท้ายท่ี “น.ส.ทัศณีย์ บรรจง” 
หรือโอ ไทยโพสต์ ซึ่งไม่ได้จบการศึกษา

ด้านนเิทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ แต่เข้า
มาเป็นนักข่าว จึงมีความน่าสนใจอย่าง
มากว่ามองเรื่องนักข่าวท่ีไม่ได้จบด้าน
สื่อสารมวลชน แต่มาทำางานสื่ออย่างไร 
 โอไทยโพสต์ จบรัฐศาสตร์ สาขา
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ โดยปัจจุบันเป็นนักข่าวไทย
โพสต์ ประจำาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
สายงานข่าวการศกึษา สำาหรบัการเข้ามา 
ทำางานข่าวน้ัน เป็นเพราะช่วงท่ีเรียนอยู่
ชั้นปีท่ี 4 ได้มีโอกาสฝึกงาน ในอาชีพ 
สื่ อมวลชน สายข ่าวการเมืองของ
หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง  จากน้ันก็ได้รับ
โอกาสจากรุ่นพี่ ชวนให้มาสมัครงานท่ี
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จึงได้เข้ามาสู่
อาชีพสื่ออย่างเต็มตัว
 “ทัศณย์ี” พดูถึงความแตกต่างของ
นักข่าวท่ีเรยีนด้านนเิทศศาสตร์กับนักข่าว 
ท่ีไม่ได้เรียนทางด้านนี้แต่มาทำางานข่าว
ว่า การท่ีไม่ได้เรียนด้านนิเทศฯ มา
โดยตรงแล้วมาทำาอาชีพนักข่าว ถือว่ามี
ความยากพอสมควร แต่เนื่องจากตอนที่ 
ฝึกงาน ฝึกในสายข่าวการเมืองซึ่งตัวเรา 
ก็พอท่ีจะรู ้จักบุคคลต่างๆ ในแวดวง
การเมืองบ้าง ทำาให้มีปัญหาแค่เรื่องการ
เขยีนข่าว ท่ีช่วงฝึกงานจะไม่ค่อยรูเ้รือ่งว่า
จะต้องเขียนอย่างไร เขียนรูปแบบใด แต่
ก็ได้รับคำาแนะนำาจากพี่ๆ นักข่าว ว่า ให้
อ่านหนังสือพมิพ์เยอะๆ จงึจะช่วยในการ
เขียนข่าวได้ แต่พอมาทำางานจริง และ
ทำาหน้าที่นักข่าวสายการศึกษา ประจำาที่
กระทรวงศกึษาธกิาร ถือว่าเป็นเรือ่งท่ีหิน
มากในช่วงแรก เพราะวงการการศึกษา 
จะมีแต่นกัวิชาการซ่ึงมีความหลากหลาย 
และข่าวต่างๆ ก็เป็นเรือ่งท่ีมคีวามเป็นมา
อย่างช้านาน ทำาให้นอกจากจะอ่านเยอะ
แล้วยังต้องศึกษาต้นข่าว หรือจุดเริ่มต้น
ของเรื่องราวในข่าวด้วย 
 ...ส่วนตัวคิดว่าการมีทักษะการ
เขียนเป็นเรื่องท่ีดีมาก เพราะความ
สามารถในการเขียน การรู้ว่าจะเขียน
อะไร เขยีนอย่างไรเป็นเรือ่งสำาคัญ เพราะ
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การเขยีนข่าว คือ การส่ือสาร ดงันัน้นักข่าว 
จำาเป็นท่ีจะต้องสื่อสารให้ถึงผู ้รับสาร
อย่างถูกต้องและเข้าใจ แต่การจบในด้าน
อื่นๆ ที่ไม่ใช่นิเทศฯ แล้วมาทำางาน เช่น 
สมัยท่ีฝึกงานได้ไปฝึกสายข่าวการเมือง 
ก็จะทำาให้เรารูบุ้คคลในข่าว หรอืสามารถ
ใช้คำาท่ีเคยได้ยินในช่วงท่ีเรียนอยู่มาใช้
ในข่าวได้ เช่น การแสดงออกเชงิสัญลักษณ์
เป็นต้น 
 “มองว่าเรื่องเหล่านี้สามารถฝึก 
หรอืแสวงหาความรูด้้วยตนเองได้ จงึมอง
ว่า ผูท่ี้จบด้านนิเทศ จะมทัีกษะการเขยีน
ซึ่งถือเป็นทักษะสำาคัญของอาชีพนักข่าว
มากกว่าผู้ที่จบในด้านอื่นๆ”
 “ทัศณีย์-โอไทยโพสต์” ยังกล่าว
ถึงกรณีปัจจุบันมีการพูดกันมากว่าใครๆ 
ก็เป็นส่ือได้ แค่มีโทรศัพท์มือถือ โดย
เธอให้ทัศนะว่า การเป็นนักข่าวไม่ใช่แค่
เพียงการรายงานข่าวเท่านั้น เพราะจาก
ประสบการณ์ท่ีทำาอาชพีน้ีมา พบว่านักข่าว 
จะต้องรู้จักจับประเด็นและมุ่งท่ีจะเจาะ
ลกึหาข้อเท็จจรงิในเรือ่งต่างๆ และยงัต้อง
มีการหาข้อมูลประกอบออย่างรอบด้าน 

ในแต่ละประเด็น อกีท้ังในปัจจบัุนท่ีมกีาร
แชร์เรื่องราวต่างๆ ในโซเชียลมีเดียนั้น 
ส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงการรายงาน
สถานการณ์ ท่ี เ กิดขึ้นในท่ีต ่างๆ ท่ี
สามารถทำาได้อย่างรวดเรว็ และเข้าถึงคน 
มากขึ้น และหากในกรณี ท่ีเป ็นการ
รายงานเหตุการณ์ที่จะต้องมีผู้กระทำาผิด 
เช่น ถ่ายคลิปเหตุการณ์รถชน เป็นต้น 
สังคมโซเชียลมีเดียก็จะมีการชี้ หรือระบุ 
ให้ใครเป็นผู้กระทำาผิด ซ่ึงบางความคิดเห็น 
ก็เป็นความคิดเห็นท่ีมาจากความรู ้สึก 
ไม่ได้อิงข้อกฎหมาย หรือข้อเท็จจริงใน
เรื่องน้ันๆ อาจจะสร้างความเข้าใจผิด
ให้กับสังคมได้

ทัศณีย์ บรรจง
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การปรับตัวของสื่ออเมริกัน
ในยุค Digital Disruption
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 “วริษฐ ์ ลิ้มทองกุล” จากค ่าย 
เอเอสทีวี ผู้จัดการ เป็น 1 ใน 8 ผู้สื่อข่าว
ไทยท่ีได้รบัการเชือ้เชญิจากกระทรวงต่าง
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ให้เดินทางไปเยอืน
สหรฐัอเมรกิาตามโปรแกรม International 
Visitor Leadership Program (IVLP) ใน
หัวข้อ การบริหารข้อเท็จจริงในยุคส่ือ
ดิจิทัล-โครงการสำาหรับประเทศไทย 
(MANAGING FACTS IN THE AGE 
OF DIGITAL MEDIA-A PROJECT FOR 
THAILAND) เมือ่ช่วงปลายปี 2561 ซึง่การ
เดินทางครั้งนั้นใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 
สัปดาห์
 เขาเล ่าว ่า ในการเดินทางไป
สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ นอกจากจะมีโอกาส
ได้พบเจอกับนักการทูต นักวิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์ กลุ่มคลังสมองของสหรัฐฯ 
เอ็นจีโอด้านสื่อ นักข่าวระดับหัวกะทิ
ของอเมริการะดับรางวัลพูลิตเซอร์แล้ว 
ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม และพูดคุย
อย่างใกล้ชดิกับนักหนังสอืพมิพ์ส่วนกลาง 

หนังสอืพมิพ์ท้องถ่ิน สถานวิีทย-ุโทรทัศน์ 
และเจ้าของสือ่ใหม่หลายแห่ง เช่น โพลติโิค 
(Politico) สือ่ใหม่ผู้ทรงอทิธพิลในแวดวง
การเมืองสหรัฐฯ, เดอะ เพลน ดีลเลอร์ 
(The Plain Dealer) หนังสือพิมพ์และ
สื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐโอไฮโอ, ซาน
ฟรานซิสโก โครนิเคิล หนังสือพิมพ์และ
ส่ือทรงอทิธพิลระดับต้นๆ ทางฝ่ังตะวันตก 
ของอเมริกาอีกด้วย ซ่ึงพบว่าพวกเขา 
มีการปรับตัวขนานใหญ่เพื่อให้เข้ากับ 
ยุคสมัย และนั่นหมายถึงความอยู่รอด
ของพวกเขา 

Politico พรีเมียม
คอนเทนต์ กับโมเดล
ที่ยากจะเลียนแบบ

 โพลิติโค (Politico) เป็นสื่อท่ี
รายงานเฉพาะข่าวการเมือง สำานักงาน
ตั้งอยู่ในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย  
ติดกับกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีถือเป็นศนูย์กลาง
ในการเมืองการปกครองของมหาอำานาจ
เบอร์หนึ่งของโลก
 พจนานุกรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์
ของสหรัฐฯ แปลความหมายของคำาว่า 
“โพลติโิค (Politico)” ว่า คือ  “นักการเมอืง 
(Politician)”
 โพลิติโค หรือในชื่อเดิมคือ เดอะ 
โพลิติโค (The Politico) เป็นสื่อแนวใหม่ 
ก่อตั้งโดยอดีตบรรณาธิการข่าวและ 
ผู้สือ่ข่าวของหนังสอืพมิพ์วอชงิตนั โพสต์ 
2 คน เมื่อเดือนมกราคมปี 2550 (ค.ศ.
2007) นำาเสนอเน้ือหาเฉพาะทางเก่ียวกับ 
การเมือง นโยบาย และกฎหมายต่างๆ 
ในสหรฐัฯ และประเทศอืน่ๆ ผ่านช่องทาง 
คือ เว็บไซต์ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ ช ่องทางอื่นๆ ทาง
อนิเทอร์เน็ต รวมไปถึงการจดัอเีวนต์ต่างๆ 
ด้วยเงินทุนของ นายโรเบิร์ต อัลบริตัน 
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เจ้าของสถานีโทรทัศน์ท้องถ่ินในวอชงิตนั 
ดี.ซี.
 หลังจากก่อต้ัง โพลิติโคใช้เวลา
พิสูจน์ตัวเองเพียงไม่นานก็กลายเป็นสื่อ
ท่ี ลอ็บบ้ียสิต์ นักข่าว นักการเมอืงท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก 
ประธานาธิบดี รวมไปถึงคนท่ีอยากลง
แข่งเป็นประธานาธิบดีต้องอ่าน ด้วย
แนวทางของเนื้อหาท่ีมุ ่งเป้าตรงไปยัง
ผู้สนใจข่าวการเมือง ความเคลื่อนไหว
ทางด้านการเมือง นโยบายภาครัฐ ร่าง
กฎหมาย การพิจารณาร่างกฎหมาย 
ด้วยกองทัพนักข่าวท่ีเช่ียวชาญการเมือง
เฉพาะทางหลายร้อยคน
 ความโดดเด่นของโพลิติโค อยู่ที่ 
ความเรว็ (Speed) และความลกึ (In-Depth) 
ท่ีหาอ่านท่ีไหนไม่ได้ โดยจดุแขง็สองจดุนี้
ทำาให้โพลิติโคสามารถแข่งขันกับส่ือ 
ยกัษ์ใหญ่ของสหรฐัฯ ท่ีกลายเป็นตำานาน
อย่าง นิวยอร์ก ไทมส์ และวอชิงตัน 
โพสต์ได้อย่างสมนำ้าสมเนื้อ
 ความหลากหลายในการใช้ช่องทาง 
การเข้าถึงผู้อ่านคืออีกจุดเด่นหน่ึงของ  
โพลิติโค ยกตัวอย่างเช่น จดหมายข่าว
ตอนเช้าตรูท่ี่ชือ่ โพลติโิค เพลย์บุ๊ก (Politico 
Playbook) ท่ีส่งผ่านอีเมลทุกเช้ามี
สมาชิกรับข่าวสารมากกว่า 100,000 คน 
โดยจดหมายข่าวดังกล่าวสร้างรายได้ให้
บริษัทด้วยวิธีการขายสปอนเซอร์ ตกเจ้า
ละ 50,000-60,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
สัปดาห์ (ราว 1.6-2.0 ล้านบาท)
 นอกจากนี ้แม้เว็บไซต์ของ Politico 
(www.politico.com) จะเปิดให้คนท่ัวไป
อ ่านได ้โดยไม ่คิดค ่าใช ้จ ่าย แต ่ผู ้ ท่ี 
ต้องการข้อมูลเชิงลึกก็สามารถสมัคร
สมาชิกใน โพลิติโค โปร (Politico Pro) 
ท่ีเน้นข่าววิเคราะห์เจาะลึกให้แก่สมาชิก 
โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวข้อ/ประเด็น 
ในราคาหัวข้อ/ประเด็น ละ 1,000 เหรยีญ
สหรัฐฯ/ปี (ราว 32,000 บาท/ปี)
 โพลติโิค โปร ได้รบัความนิยมมาก
จากคนอ่าน และทำารายได้ให้กับองค์กร

สื่อแนวใหม่ท่ีมีอายุเพียง 12 ปี อย่าง
เป็นกอบเป็นกำา
 นอกจากนี้แล ้วยังมี โพลิติโค 
แมกกาซนี (Politico Magazine ; www.
politico.com/magazine) ซ่ึงนำาเสนอ
ข่าว เป็นรายงานชิน้ยาวเจาะลกึถึงเรือ่งราว
ต่างๆ แบบถึงก๋ึน โดยนำาเสนอผ่านช่องทาง 
เว็บไซต์ และนิตยสารรายสองเดือน โดย
คิดค่าสมาชกิอยูปี่ละ 200 เหรยีญสหรฐัฯ 
(ราว 6,500 บาท)
 ในส่วนของหนังสือพิมพ์ ผู้บริหาร 
ของโพลติโิคเปิดเผยว่า แม้องค์กรจะเป็น
สื่อแนวใหม่ท่ีก ่อร ่างสร้างตัวมาจาก 
พ้ืนฐานของสื่อดิจิทัล แต่หนังสือพิมพ์
กระดาษก็ ยังคงมีประโยชน ์ ในเ ชิง
การสร้างแบรนด์ (Branding) โดย
หนังสอืพมิพ์เป็นแบบแจกฟร ีกระจายไป
ตามย่านสำาคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. โดยจะพิมพ์ทุกวันหากในช่วงน้ัน
มีการประชุมสภาคองเกรส และลดลง
เหลอืเพยีงสปัดาห์ละหน่ึงเล่มในช่วงไม่มี
การประชุม
 ท่ามกลางความล่มสลายของ
อาณาจักรสื่อด้ังเดิม จากการรุกคืบเข้า
มาของสือ่ดจิทัิล และสือ่สงัคม (Social 
Media) โพลติโิคกลบัสามารถสวนกระแส 
สยายปีกในวงการสื่อ ขยายกิจการ และ
กลายเป็นผู้ทรงอทิธพิลในวงการการเมอืง
สหรัฐฯ ได้อย่างน่าทึ่ง

The Plain Dealer ยักษ์ใหญ่
แห่งโอไฮโอ ในวันพายุสื่อ

โหมกระหน�่า
 เดอะ เพลน ดีลเลอร ์ เป ็น
หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในแถบมิดเวสต์
ของอเมริกา ที่มีอายุยาวนานถึง 177 ปี 
(ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2385 หรือ ค.ศ. 1842) 
นอกจากจะเก่าแก่แล้ว เพลน ดีลเลอร์ 
ยังถือเป็นสื่อทรงอิทธิพลท่ีสุดของรัฐ
โอไฮโอ และยังถือเป็นหนังสือพิมพ์ใน
ระดับ Top 20 ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
หากพิจารณาจากยอดจำาหน่าย
 อาคารสำานักงานใหญ่และโรงพมิพ์
ของเพลน ดีลเลอร์ ซึง่ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี 4800 
ถ.ทีเดอร์แมน บรูกลิน อาคารสีเทาปูน 
ดูเข ้มขลัง ใหญ่โตราวกับสำานักงาน 
เพนตากอน ภายในตั้งไว้ด้วยแท่นพิมพ์
ขนาดใหญ่หลายหลัง มีหุ ่นยนต์ขน
กระดาษอัตโนมัติว่ิงกันขวักไขว่ แต่เมื่อ
เหลียวมองซ้ายแลขวา แทบจะไม่เห็น 
นักข่าว บรรณาธิการ พนักงาน หรือผู้มา 
ติดต่อ อย่างที่เราคาดหมาย
 จอร์จ พี. โรดริเกวซ บรรณาธิการ
บริหารของเดอะ เพลน ดีลเลอร์ อดีต 
นักข่าวมอืเก๋าเจ้าของสองรางวัลพลูติเซอร์ 
1 ในระดับชาติ และอีก 1 ในระดับ
นานาชาติเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเริ่มต้น
ชีวิตในฐานะนักข่าวหนังสือพิมพ์ดัลลัส 
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มอร์นิง นิวส์ ในปี 2521 (ค.ศ. 1978) 
ท่ีดัลลัส ก่อนท่ีจะถูกส่งไปประจำาท่ีกรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. ในเวลาต่อมา
 “ยคุ 1970 1980 1990 อตุสาหกรรม
หนังสือพิมพ์เฟื ่องฟูมาก ตอนท่ีผมถูก 
ดัลลัส มอร์นิง นิวส์ ส่งไปเป็นนักข่าว
ประจำาท่ีกรุงวอชิงตัน หนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินอย่างเราจ้างคนถึง 30 คนใน
วอชิงตัน สาเหตุของความเฟื่องฟูของ
หนังสือพิมพ์ก็เน่ืองมาจากโฆษณา ขาย
บ้าน ขายรถ รบัสมคัรงานต้องลงโฆษณา
ในหนังสอืพมิพ์ท้ังสิน้ ... แต่ปัจจบัุนไม่ใช่
แล้ว เพราะโฆษณาเหล่าน้ีต่างหันไปใช้
ช ่องทางของสื่อดิจิทัลแทน” บก.บห. 
เดอะ เพลน ดลีเลอร์เล่า และกล่าวต่อว่า 
ราวปี 2544 (ค.ศ. 2001) หลังฟองสบู่ 
ดอทคอมแตก ถือเป็นจุดเปล่ียนของ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้ังในระดับชาติ และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั่วสหรัฐอเมริกา
 “ปัจจบัุนสิง่ท่ีท้าทายใหญ่ท่ีสดุของ
วงการสื่อ ไม่ใช่เรื่องของการทำาข่าว แต่
เป็นเรื่องธุรกิจ เพราะเงินโฆษณาในโลก

ดจิทัิล 75 เซนต์ ของทุก 1 ดอลลาร์ หรอื 
3 ใน 4 ตกอยู่ในมือกูเกิลและเฟซบุ๊ก แม้
หลายปีก่อนหน้านี้เดอะ เพลน ดีลเลอร์ 
จะลงทุนไปจำานวนมหาศาลกับดิจิทัล 
มีเดีย (โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ดิจิทัล ที่
อ่านบนแท็บเล็ตอย่างไอแพด) รวมไปถึง
การสร้างเว็บไซต์อย่าง Cleveland.com 
เพื่อรายงานข่าวด่วน โดยเฉพาะข่าว
อาชญากรรม และข่าวกีฬาท่ีคนส่วนใหญ่
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ แต่ผลตอบรับ
ทางรายได้ก็ยงัคงไม่ประสบความสำาเรจ็”
 ความถดถอยของสื่อยักษ์ใหญ่
แห่งเมืองคลีฟแลนด์สะท้อนออกมาผ่าน
ท้ังยอดพิมพ์ท่ีตกลงอย่างฮวบฮาบจาก 
350,000 ฉบับ/วัน ในปี 2550 เหลือ
เพียง 200,000 ฉบับ/วัน (ในวันที่พิมพ์
จำาหน่าย) โดยในปัจจบัุนมกีารลดวันพมิพ์
จำาหน่ายจาก 7 วัน เหลือเพียง 4 วัน 
ขณะท่ียอดคนอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านช่อง
ทางดิจิทัลก็ไม่สามารถชดเชยยอดของ
สิ่งพิมพ์ที่ลดลงได้ เพราะมีคนอ่านเพียง
ฉบับละ 30,000 คน

 แม้ในยคุท่ีดิจิทัลเฟ่ืองฟ ูและมข่ีาว
ว่าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่าง นิวยอร์ก 
ไทมส์, วอชงิตนั โพสต์ หรอื วอลล์ สตรที 
เจอร์นัล เริ่มทำากำาไรได้เป็นกอบเป็นกำา
จากการสมคัรสมาชกิผ่านช่องทางดิจทัิล 
(Digital Subscription) รวมถึงบางส่วน 
มีการรับนักข่าวเพิ่มขึ้นด้วย แต่ จอร์จ  
โรดรเิกวซ อธบิายต่อว่า โมเดลธรุกิจของ
สื่อท้องถิ่นในสหรัฐฯ นั้นมีความแตกต่าง
กับสื่อในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
อย่างสื่อยักษ์ 3 เจ้าที่ยกตัวอย่างไปข้าง
ต้น เพราะวอลล์ สตรีท เจอร์นัล นั้นเป็น
หนังสือพิมพ์ธุรกิจท่ีสมาชิกจำาเป็นต้อง
อ่าน เพราะเก่ียวข้องกับเงินในกระเป๋า
ของตัวเอง ส่วนนิวยอร์ก ไทมส์ และ
วอชงิตนั โพสต์ก็เป็นสือ่ท่ีโด่งดังในระดับ
ประเทศ และระดับโลก ซึ่งหากพิจารณา
จากฐานผู้อ่านที่กว้างแล้ว หากมีผู้สมัคร
สมาชิกในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยก็พอท่ี
จะสร้างรายได้ให้สื่อยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้
อย่างเป็นกอบเป็นกำา
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 ในส ่วนของกองบรรณาธิการ 
จากหนังสื อพิมพ ์ ท่ี เคยมี ผู ้ ส่ื อข ่ าว
และพนักงานหลายร้อยคน ทุกวันน้ี
หนังสือพิมพ์เดอะ เพลน ดีลเลอร์ เหลือ
นักข่าวเพียง 65 คน และฝ่ายผลิตอีก
เพียง 30 คน (ส่วนเว็บไซต์ Cleveland.
com มีพนักงานประมาณ 65-75 คน)
 ยิง่ไปกว่าน้ัน ในช่วงวันครสิต์มาส 
ปลายปี 2561 ยงัมข่ีาวว่าบรษิทั Advance 
Publications ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเดอะ 
เพลน ดีลเลอร์ยังเตรียมท่ีจะปรับลด
พนักงานกอง บก. ลงอีก 1 ใน 3 
เพ่ือลดการขาดทุน โดยเฉพาะในฝ่าย
บรรณาธกิาร และจดัหน้า โดยจะเอาต์ซอร์ส 
งานไปให้บริษัทข้างนอกทำาแทน [3]
 บ.ก.เดอะ เพลน ดลีเลอร์ เจ้าของ
รางวัลพูลิตเซอร์กล่าวท้ิงท้ายไว้อย่าง 
น่าสนใจมากว่า ณ เวลานี้ความท้าทาย
ของการทำาสื่อในยุคดิจิทัลเปล่ียนโลก
ก็คือ การสร้างสมดุลระหว่างคุณค่า
ทางสังคม และผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
ส่วนช่องทางในการเอาตัวรอดต่อไปใน
อนาคตของหนังสอืพมิพ์ท่ีเขากุมบังเหียน 
และเว็บไซต์ในเครือ (Cleveland.com) 
นั้นมีอยู่ 3 ช่องทางด้วยกันก็คือ โฆษณา 
การสมัครสมาชิก และการพัฒนางานใน
ส่วนของเอเยนซีโฆษณา

ซานฟรานซิสโก โครนิเคิล 
สื่อใหญ่ในดง 

‘ซิลิคอน วัลเลย์’
 เวลา 09.30 น. บนชั้น 3 ของ
อาคารเลขท่ี 901 ถ.มิชชัน ซานฟราน
ซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ีตั้งของกอง
บรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์ซานฟรานซิสโก 
โครนิเคิล การประชุมกองบรรณาธิการ
ของหนงัสอืพมิพ์และเว็บไซต์เริม่ขึน้ ด้วย
บรรยากาศไม่เคร่งเครียด
 ไมเคิล เกรย์ บรรณาธิการบริหาร
น่ังเป ็นประธานอยู ่ ท่ี หัวโต ๊ะ ขณะท่ี
บรรณาธิการอีก 10 กว่าคนร่วมนำาเสนอ 
ถกเถียง และให้ความเห็นกันอย่างออกรส 
โดยประเด็นเด่นท่ีดูจะได้รับความสนใจ
ที่สุดในวันนั้นก็คือ การเกาะติดข่าวเรื่อง
การย้ายสนามแข่งของทีมโอคแลนด์ 
เรดเดอร์ส ทีมอเมริกันฟุตบอล NFL ทีม
สำาคัญในย่านอ่าวซานฟรานซิสโก และ
การยืดประกาศห ้ ามนักดำ านำ้ า เ ก็บ 
หอยเป๋าฮ้ือในอ่าวซานฟรานซิสโกไปอีก  
2 ปี เนือ่งจากจำานวนประชากรหอยเป๋าฮ้ือ 
ที่ลดลง
 วันนัน้นักข่าวไทยท้ัง 8 ชวิีต ถือว่า
ได้รับโอกาสอันแสนลำ้าค่าในการเข้าร่วม
ฟังการประชุมข่าวยามเช้าของหนังสือ

ท้องถ่ินท่ีสำาคัญท่ีสุดของเมืองซานฟราน
ซิสโก ใหญ่ท่ีสุดในแคลิฟอร์เนียตอน
เหนอื และถือเป็นหนังสอืพมิพ์ชัน้นำาของ
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก 
 ซานฟรานซิสโก โครนิเคิล (San 
Francisco Chronicle) ก่อตั้งในปี 2408 
(ค.ศ.1865) โดยสองพี่น้อง ชาร์ลส์ และ
ไมเคิล เดอ ยงั เดมิทีใช้ชือ่ว่า เดล ีดรามาตกิ 
โครนิเคิล (Daily Dramatic Chronicle) 
ถึงปัจจุบันมีอายุยาวนานกว่า 150 ปีแล้ว 
โดยในปี 2543 (ค.ศ. 2000) ตระกูลเดอ ยงั 
ได ้ขายกิจการหนังสือพิมพ ์ น้ีต ่อให ้ 
เฮิร์สท์ คอปอเรชัน เครือสื่อยักษ์ใหญ่
ที่มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก
 เช่นเดียวกับสือ่ท้องถ่ินท้ังหลายใน
สหรฐัฯ แม้จะตัง้อยูใ่กล้กับศนูย์กลางของ
เทคโนโลยีโลกอย่างซิลิคอน วัลเลย์ แต่
สื่อเก่าแก่ฉบับน้ีก็หนีไม่พ้นวัฏจักรแห่ง
ความถดถอยของสื่อแบบดั้งเดิม
 “จากช่วงปี ค.ศ. 2000 ท่ีเรา
มีพนักงานรวมกว่า 600 คน ตอนน้ี
พนักงานท้ังหมดของเราเหลือประมาณ 
200 คน เป็นนักข่าวประมาณ 75-80 คน 
แล้วก็มีนักข่าว/บรรณาธกิาร ประจำาอยูท่ี่
ต่างๆ อีกประมาณ 40 คน โดยทุกคนที่
กล่าวมานีต้้องทำาข่าวเองทุกอย่าง รวมถึง 
ถ่ายวีดิโอ ตัดต่อ และทำาพ็อดคาสต์” 
ไมเคิล เกรย์เปิดเผย และกล่าวว่าปัจจบุนั
ยอดจำาหน่ายของหนังสือพิมพ์ลดลงจาก
ราว 400,000 ฉบบัต่อวัน ในปี 2550 เหลอื
ราว 165,000 ฉบับต่อวันในวันธรรมดา 
(225,000 ฉบับในวันอาทิตย์)
 จุดเด่นของฉบับวันอาทิตย์ก็คือ 
เน้ือหาเชิงไลฟ์สไตล์ ท่องเท่ียว อาหาร 
ไวน์ สปา รวมถึง กัญชา ท่ีกลายเป็น
เรือ่งถูกกฎหมายในรฐัแคลฟิอร์เนียตัง้แต่
ปี 2561 ท่ีผ่านมา (แม้จะยังไม่ค่อยได้
รับความนิยมจากผู้อ่านเท่าไรนักก็ตาม
เพราะเป็นเรื่องใหม่)
 ซานฟรานซิสโก โครนิเคิลปรับ
ตัวรับกับโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ด้วย
การเป็นส่ือแรกๆ ในสหรัฐฯ ท่ีเปิดตัว
เว็บไซต์ในชือ่ sfgate.com ตัง้แต่ปี 2537 
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(ค.ศ. 1994) ทำาให้ปัจจบัุน ในแต่ละเดือน
เว็บไซต์แห่งนีส้ามารถดงึดูดผูอ่้านได้มาก
ถึง 30 ล้านคน (Unique Readers) และ
กลายเป็นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ระดับ  
Top 10 ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมี  
sfchronicle.com ท่ีเป็นเว็บไซต์ข่าวแบบ
บอกรับสมาชิก (Digital Subscription) 
ซึง่ปัจจบุนัมสีมาชกิอยูร่าว 3-4 หมืน่คน 
โดยสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุอยู ่ในช่วง 
40-45 ปี
 “เราเป็นสื่อแรกๆ ท่ีปรับตัวเข้า
สู่ยุคดิจิทัล นโยบายของเราคือ Online 
First  ทำาให้ปัจจบัุนสดัส่วนรายได้ระหว่าง
ออฟไลน์กับออนไลน์น้ันอยู ่ ท่ี 50/50  
โดยนอกจากการลดขนาดขององค์กรแล้ว  
เรายังพยายามลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
ในส่วนอื่นด้วย อย่างเช่นการปล่อยเช่า  
ชั้นอื่นๆ ของตึกท่ีเราทำางานอยู่นี้ให้กับ
คนข้างนอก” บ.ก.บห.คนเดิมระบุ และ
ว่า จากการปรบัตวัอย่างต่อเนือ่งดังกล่าว
ทำาให้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทเริ่ม 
กลบัมามกีำาไรแล้ว โดยธรุกิจหนังสอืพมิพ์
ก็ยังสามารถอยู่ได้จากรายได้หลักคือค่า
สมาชิก และยอดขาย มิใช่ค่าโฆษณา

 ข่าวร้ายก็คือ ยังไม่มีใครมองเห็น
ทางออกที่ชัดเจน และสำาเร็จรูป สำาหรับ
ปัญหา Digital Disruption ในแวดวงสือ่ แต่
ข่าวดีคือ ทุกคนยังเชื่อมั่นว่า สื่อมวลชน
คุณภาพ (Good Journalism) ยังเป็น
สิ่งท่ีจำาเป็นกับทุกคนในทุกสังคม ไม่ว่า
เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปอีกมากมาย
เพยีงใด ไม่ว่าจะในอดีต ในปัจจบุนั หรอื
ในอนาคตข้างหน้าก็ตาม
 
อ้างอิง : 
Top 100 Newspapers in the United 
States ; https://www.infoplease.com/
arts-entertainment/newspapers-and-
magazines/top-100-newspapers-
united-states
Plain Dealer Staff, Hoping to Avoid 
Newsroom Cuts, Offer Counter Pro-
posal ; https://goo.gl/w61aZv
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”
“

 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาส่ือและการส่ือสาร 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวว่าการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุค 
ดิสรัปในต่างประเทศน้ัน มหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด หรอืเคมบรดิจ์ ไม่มแีลคเชอร์ 
มานานแล้ว เพราะบังคับให้เด็กอ่านมา
จากบ้าน และเวลาเรียนในคลาสคือการ 
ดีเบท แต่ในเมืองไทยเด็กไม่อ่าน ดังนั้น
ต้องมีวิธีอื่นท่ีให้เด็กอยากอยู ่ในคลาส 
อยากดีเบท แต่ข้อดีของมหิดลคือ เด็ก
ค่อนข้างมีส่วนร่วม เพราะถูกฝึกมาจาก
โรงเรียนนานาชาติ จะถามตอบได้ตลอด
เวลา ทำาให้คลาสขับเคลื่อนไปได้มากพอ
สมควร 

ออกซฟอร์ด- เคมบริดจ์ ไม่มีแลคเชอร์
สิงคโปร์เขารู ้ว่าชาติจะพัฒนาได้ไม่ใช่
เฉพาะคนท่ีจบปรญิญาตร ีแต่เขาต้องการ
ช่างฝีมือ ทุกวันนี้เราขาดเด็กจบเทคโน 
ช่างซ่อมแอร์ไม่มี เพราะทุกคนอยากเป็น
วิศวกร ดงัน้ัน มนัจงึเกิดช่องว่างใหญ่มาก
ในประเทศ”
 แต่ที่สิงคโปร์เขาจะแนะนำาว่า จบ
มัธยมต้องเรียน Technical College 
แล้วจะมีสกิลท่ีรอด เด็กท่ีเรียนทางด้าน
นิเทศศาสตร์เขาจะรูว่้าจบมาเขาอยากจะ
เป็นช่างกล้อง ไม่ใช่ไดเรคเตอร์ หรือบาง
คนออกมาจะเป็นช่างตดัต่อ  สงิคโปร์เขา
วางยุทธศาสตร์ดีว่าจะวางคนไว้ตรงไหน 
เด็กไม่เยอะมาก แต่รัฐบาลสนับสนุน ถ้า
เรยีนในด้าน Technical College เพราะ

 “ต่างประเทศ พูดเรื่องดิสรัปชั่น 
มาก่อนเรา 2–3 ปีเขามองว่าจะอยู่กับ AI 
อย่างไร จะสร้างงานอย่างไร สร้างงานใน
เวลาท่ีคนถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์อย่างไร 
สกีลตรงไหนท่ีถ้ามีคุณยังจับต้องเราไม่
ได้ สิ่งเหล่านี้เขาพูดกันมานานแล้ว แต่
เราเพิ่งมาเริ่มเมื่อปีที่แล้วเอง สำาหรับการ
ปรบัตวัของมหาวิทยาลยัในยคุเทคโนโลยี
ดิสรัปชั่น” 
 ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญกล่าวว่า สิ่ง
สำาคัญที่สุด ครูต้องปรับตัวมาก อาจารย์
ที่มาสอนต้องไกด์เด็กได้ ต้องให้ฟีดแบ็ก
เพื่อการพัฒนา  คอมเมนต์ แก้ไขงานได้ 
ในส่วนของมหิดล เพิ่มการทำาออนไลน์
คลาสมากขึน้ แต่ท้ายท่ีสดุ ยงัเชือ่ว่าอยูท่ี่
คนสอน คนสอนต้องเก่ง การสอนหนังสอื
เป็นการสร้างคน เป็นงานหนักมาก และ
ยากท่ีจะทำาให้คนแต่ละคนเข้าใจในสิ่ง
นั้นๆ หน้าที่ของการเป็นครูที่สำาคัญที่สุด 
ต้องทำาให้คนในยุคหน้าเก่งกว่าเรา
 “สมมตุมีิภาพภาพหน่ึง แล้วบอกให้
แต่งเพลงจากภาพนี้ เด็กจะต้องใช้สกิล 
ของตัวเองว่าเห็นภาพนี้แล้วจะตีความ
เป็นตวัอกัษรจะทำาอย่างไร หรอืจะตคีวาม
มาเป็นเสียงเพลงอย่างไร สิ่งเหล่านี ้
ทำาให้เกิดความครีเอตมากขึ้น ไม่ได้ติด
อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่ง เพราะฉะน้ัน  
วิธีสอนจะต้องมีการประยุกต์มากขึ้น”
 หรือ ...“มีวิชาหน่ึงท่ีสอนเรื่อง
สุนทรียศาสตร์ เปิดเพลงให้เด็กฟัง และ
สอนว่าเพลงแต่ละยุค ใช้อะไรมองว่า
เพลงน้ีดีหรือไม่ดี ตีความอย่างไรว่า
เพลงน้ีพูดว่าอะไร หรือให้ดูหนังแล้ว
เขียนวิจารณ์มา ทำาให้เด็กได้สัมผัส คิด
วิเคราะห์จรงิ ไม่อย่างน้ันเด็กไม่ประจกัษ์ 
ความรู ้ก็จะเป็นแค่ข้อมูล แต่ไม่ทำาให้ 
ตัวเองเป็นมนุษย์ ท่ีดีขึ้นได้” ผศ.ดร. 
วรรณ์ขวัญกล่าว

ต่ำงประเทศ พูดเรื่องดิสรัปชั่นมำก่อนเรำ 2–3 ปี เขำมอง
ว่ำจะอยู่กับ AI อย่ำงไร จะสร้ำงงำนอย่ำงไร สร้ำงงำน

ในเวลำที่คนถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์อย่ำงไร สกิลตรงไหน
ทีถ้่ำมีคุณยงัจับต้องเรำไม่ได้ ส่ิงเหล่ำน้ีเขำพดูกนัมำนำนแล้ว 
แต่เรำเพิ่งมำเริ่มเมื่อปีที่แล้วเองส�ำหรับกำรปรับตัวของ

มหำวิทยำลัยในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น

 ท่ีผ่านมา มหิดลเองพยายามทำา
คลาสออนไลน์ แต่อย่าลืมว่าเด็กก็จ่าย
ตังค์เพื่อมาเรียนในเวลา ดังนั้นการเรียน
ในชั้นเรียนมันต้องมีคุณค่าอะไรสักอย่าง 
ท่ีทำาให้เขาต้องมาอย่างเช่นการสอน  
Acting เป็นคลาสที่ไม่มีใครลา ไม่มีใคร
สาย แต่ละชั่วโมง เหมือนเด็กเข้ามาเห็น
ว่าจะได้อะไร มนัต้องเห็นผลตรงนัน้ ต้อง
ทำาให้เด็กเข้าใจ ว่าจะผสมผสานอย่างไร 
เดก็จะต้องได้อะไร เดินออกไปจากคลาส
จะต้องรู้ว่าอันน้ีคืออะไร เพื่ออะไร ไม่
อย่างนั้นมันจะเป็นการนั่งเสียเวลาเปล่า
 “เรามีเด็กจากสิงคโปร์ท่ีชอบมา
ซัมเมอร์แทบทุกปี เราค้นพบว่าเด็กเขา
ไม่ได้เก่ง ไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไร แต่

ประเทศกำาลังต้องการ
 ดังนั้นสิ่งสำาคัญในการอยู่ในยุคน้ี 
มหาวิทยาลัยต้องเอาตัวรอดให้ได้ ต้อง
ประเมนิการเปลีย่นแปลงของสงัคมตลอด
เวลา และต้องรู้จักลูกค้า รู้จักผู้ชม รู้จัก
การใช้เทคโนโลยี ต้องมองออกว่าอะไร
เป็นอะไร อันไหนคือนิยายท่ีดี อันไหน 
คือหนังท่ีด ี และอนัไหนคือการกำากับท่ีดี 
ต้องบอกได้ เพราะฉะนัน้มนัอยูท่ี่คอนเทนต์ 
ไม่ได้อยูแ่ค่ Know How แล้วสิง่สำาคัญของ 
ยคุน้ีคือ Skill /Creativity /Imagination 
ซึง่สามอย่างนี ้AI ทำาไม่ได้ ให้เดก็สามารถ
คิดวิเคราะห์ พร้อมกับการปรับตัวของ 
ทั้งครูและมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง
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”
“

ในมิติของกำรรับรู้ของมหำวิทยำลัย ควรจะมีบรรยำกำศ
ของกำรตื่นตัวมันล้อไปกับโลกของออนไลน์ จำกกระแส
ต่ำงๆ ที่ว่ำตอนนี้สถำบันกำรศึกษำเด็กลดลง ด้วยเรื่อง
ของเทรนด์ที่มำจำกต่ำงประเทศว่ำกำรจบปริญญำตรี

อำจจะไม่ใช่ค�ำตอบของชีวิตทั้งหมด และปริมำณประชำกร
วัยรุ่นที่เริ่มเข้ำสู่มหำวิทยำลัยในระดับประเทศลดลง

มาเลเซีย รับเด็กต่างชาติมากขึ้น
 ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ อาจารย์
ประจำาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร มหาวิทยาลยัศลิปากร  กล่าว
ว่า จากการที่มาเรียนต่อปริญญาเอก ที่
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย 
(Universiti Sains Malaysia: USM) ทำาให้
เห็นพัฒนาการบางอย่างของบรรยากาศ
การปรับตัว ขณะท่ีประเทศเรายังใช้คำา
ว่า Globalization ซึ่งเป็นคำาท่ีเก่ามาก 
แต่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งอันดับ
ดีๆ เขา Internationalization จนกลาย
เป็นเรื่องปกติไปแล้ว เขาร ่วมมือกับ 
ต่างประเทศ ในขณะที่มหาวิทยาลัยไทย
มีเพียงไม่ก่ีมหาวิทยาลัยท่ีเปิดรับเด็ก
นักเรียนต่างชาติ
 ท่ีมหาวิทยาลัย USM พยายาม
ยกระดับเด็กปริญญาตรีของเขา ไปสู่
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก และเชือ่มโยง 
กับปัญหาเด็กในประเทศลดลง โดยการ
เปิดรับเด็กต่างชาติมากย่ิงขึ้น แม้ว่าจะ
เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตามสโลแกน 
Transforming Higher Education 
เขาก้าวลำ้าเด็กปริญญาตรีไป เพื่อไป
เน้นปริญญาโทและเอก โดยเน้นตลาด
ต่างประเทศเป็นหลัก เด็ก 1 ส่วน 4 
ของมหาวิทยาลัยคือเด็กต่างชาติท่ีมา
เรียน ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือไปหมด 
มาเลเซยี เขาเดนิตามสงิคโปร์ ท่ีเป็นเบอร์
หน่ึงของโซนอาเซยีน เขาศกึษาว่าจะตาม
อย่างไร และรัฐบาลเขาก็สนับสนุน พอ
ตั้งเป้าในประเทศท่ีสูงกว่ามันผลักดันไป
ทั้งระบบ
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำา 
ขอ งมา เ ล เ ซี ยป ั จ จุ บั นมี ก ว ่ า  1 0 
มหาวิทยาลัย ในจำานวนน้ีมีอยู่ประมาณ 
5 แห่ง ท่ีใกล้เคียงมหิดล และสูงกว่า
จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ซึ่งบางแห่งเปิด
รบัปรญิญาตรนิีเทศศาสตร์เพยีง 120 คน 
นอกนั้นเป็นปริญญาโทและเอก และใคร
ที่สอบไม่ติดใน 5 มหาวิทยาลัยนี้ ซึ่งอยู่

ในสามเหลี่ยมชั้นนำาที่เรียกว่า APEX คุณ
ก็ไม่ต้องสอบแล้ว อยากเข้าท่ีไหนก็เดิน
เข้าได้เลย และในสิงคโปร์ ก็มีการเปิด
ให้คนนอกเข้ามาลองเรยีนได้ ถ้าเขาไม่ใช่
สถาบันการศึกษาเราก็จะมองว่ามันเป็น
หลักการตลาด
 ทัพพ์เทพ ให้ความเห็นกรณีการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยไทย ว่าควรจะ
เป็นเรื่องของท้ังระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการศึกษาใน
กำากับของรฐั การขยบัเดนิหน้า ต้องอาศยั
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความร่วมมือ
ของบุคลากรท่ีต้องไปในทิศทางเดียวกัน 
ขณะเดียวกัน ความเชือ่มโยงความร่วมมอื 
กับต่างประเทศก็ถือเป็นสิ่งสำาคัญ
 ใ น มิ ติ ข อ ง ก า ร รั บ รู ้ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ควรจะมีบรรยากาศของ
การตื่นตัวมันล้อไปกับโลกของออนไลน์ 
จากกระแสต่างๆ ท่ีว่าตอนน้ีสถาบัน

การศกึษาเดก็ลดลง ด้วยเรือ่งของเทรนด์
ท่ีมาจากต่างประเทศว่าการจบปริญญา
ตรีอาจจะไม่ใช่คำาตอบของชีวิตท้ังหมด 
และปริมาณประชากรวัยรุ ่นท่ีเริ่มเข้า
สู ่มหาวิทยาลัยในระดับประเทศลดลง 
เป็นต้น
 เขามองว่าการศึกษาจะขยับได้
ต้องมมีติขิองรฐับาลสัง่ขยบั เมือ่ประเมนิ 
6-7 ปีท่ีแล้ว เช่นรัฐบอกว่าอาจารย์
ทุกคนต้องปรับตัว และในตอนน้ีใน

มหาวิทยาลัยมี ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 
เต็มไปหมดภายใน 2 ปี เพราะสั่งมา 
มหาวิทยาลยัม ีผศ.เพิม่ขึน้มา ในขณะท่ีเดก็ 
ลดลง และอาจารย์หลายคนมองว่าฉนัก็ทำา 
ผศ. ก็ปรบัตวัเพราะมหาวิทยาลยักำาหนด
มา ซึ่งอาจจะตอบโจทย์ของประเทศ แต่
ตอนนี้ปัญหาใหม่คือ เด็กลดลง
 มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทัน
กับโลกของดิจิทัล องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มี
ความต้องการเป็นสหวิทยาการ การร่วมมอื 
กันข้ามคณะ ข้ามสาขา เพื่อเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีทันสมัย ต้อง
มองเหมือนภาคเอกชนท่ีมีอะไรใหม่ๆ 
เพราะเอาเทคโนโลยีนำา เป็นเรื่องของ 
วิสัยทัศน์และการทำางานเหมือนบริษัท
เอกชน ท้ังวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และ
พนักงานระดับล่าง ต้องเปิดใจท่ีจะแบ่งปัน 
ร่วมกันและปรับตัวไปพร้อมๆ กัน
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 สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนไทยในรอบปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแห่งการ “ซึมแทรก ซึมทรุด” เพราะยังคงเผชิญความเสี่ยงและ
ท้าทายหลายประเด็น โดยเฉพาะการไม่มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎหมายพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ในห้วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีอตุสาหกรรมส่ือท้ังระบบยงัอยูใ่นภาวะยากลำาบากอย่างต่อเนือ่ง  เน่ืองจากผลกระทบ 
ด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารท่ีมุ่งไปสู่ทิศทางทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยจึงสรุปสถานการณ์สื่อฯ ใน 4 ประเด็นสำาคัญ ดังนี้

รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�าปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

1. ถูกควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษ : 
 แม้ว่าปี 2560 มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ รองรับสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การพิมพ์ ไว้ใน
มาตรา 34 และมาตรา 35 บัญญัติให้
บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนย่อม
มีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการ
แสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชพี  ทว่ายงัคงมกีารบงัคับใช้ประกาศ 
คสช.และคำาสั่งหัวหน้า คสช. 4 ฉบับ 
เก่ียวข้องกับสื่อมวลชนท่ียังไม่ยกเลิก 
สวนทางกับบรรยากาศของการปลดล็อก
ทางการเมืองเพ่ือเดินหน้าสู่การเลือกต้ัง 
ท่ีประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วนรอบด้าน  แม้ว่าองค์กรสื่อ 
จะร่วมกันรณรงค์ เรียกร้องและออก
แถลงการณ์มาตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา แต่
การยกเลิกประกาศ คสช.และคำาสั่ง
หวัหน้า คสช.ทั้ง 4 ฉบับก็ไม่เป็นผล
 4 ประกาศ คสช.และคำาสัง่หัวหน้า
คสช. ประกอบด้วย 1.ประกาศ คสช.
ฉบบัท่ี 97/2557 เรือ่ง การขอความร่วมมอื 
ต่อการปฏิบัติงานของ คสช.และการ   
เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
2.ประกาศ คสช.ท่ี 103/2557 แก้ไขเพิม่เตมิ 

ประกาศคสช.ฉบับท่ี 97 /2557 โดย
ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ 
คสช. โดยเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำาลาย
ความน่าเชื่อถือของ คสช.ด้วยข้อมูลอัน
เป็นเท็จ 3. คำาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 
(ข้อ 5) ให้อำานาจเจ้าพนักงานรกัษาความ
สงบเรยีบร้อยมอีำานาจออกคำาสัง่ห้ามการ
เสนอข่าว การจำาหน่าย หรอืทำาให้แพร่หลาย 
ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด... 
 และ 4. คำาสั่งหัวหน้า คสช.
ท่ี 41/2559 เรื่อง การกำากับดูแลการ
เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
โดยมีเจตนาในการขยายอำานาจ ตาม
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห ่ งชาติ 
(กสทช.) ให้ครอบคลุมไปถึงประกาศ
ของ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่ 
103/2557 รวมทั้งคุ้มครองการใช้อำานาจ
ของ กสทช.

2. จับตากฎหมายกระทบเสรีภาพ : 
 ประเทศไทยอยู่ในช่วงขับเคล่ือน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
รวมถึงแผนปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในนั้นคือการ
จัดทำาพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.  
ซ่ึงก ่อนหน้านี้องค ์กรส่ือได ้รวมพลัง
คัดค้านในหลายประเด็น แต่ในที่สุดร่าง
กฎหมายดังกล่าวก็ได้รับความเห็นชอบ
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
18 ธันวาคม 2561 โดยมีข้อสังเกตบาง
ประการ และคณะรัฐมนตรีได้ส ่งให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อน
เสนอกลับคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ในชั้นน้ี
ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงไม่น่าจะทันการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ชุดน้ี ถึงกระน้ัน องค์กรสื่อก็ยังยืนยัน
หลกัการในการกำากับดูแลกันเอง อนัเป็น  
หลักการสากลท่ีนานาประเทศใช้กำากับ
ดูแลเรื่องจริยธรรม อีกท้ังจะต้องไม่มี
ตัวแทนฝ่ายรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง
 นอกจากน้ียังมีร ่างกฎหมายท่ี 
เก่ียวกับเสรีภาพบนโลกออนไลน์ ได้แก่ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจาก ครม.แล้วเช่นกัน 
แต่หลายประเด็นอาจจะกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนและสื่อมวลชนตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ รวมท้ังติดตามร่างพระราช 
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
...  ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และ
ยนืยนัตวัตนทางดิจิทัล พ.ศ. ...  การแก้ไข 
พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ ว่าจะมี
ส่วนใดลดิรอนเสรภีาพของประชาชนและ
สื่อมวลชนหรือไม่

3. ธุรกิจสื่อยังระส�่า :
 การใช้อำานาจพิเศษของ คสช.  
ในการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ด้วยการ
พักชำาระหน้ีค่าสัมปทานเป็นเวลา 3 ปี 
ตามท่ีผู้ประกอบการร้องขอ เป็นสญัญาณ
ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของธุรกิจ
สื่อได้อย่างชัดเจนตลอดท้ังปีท่ีผ่านมา  
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 
 ฝั ่งของสิ่งพิมพ์ “หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ” เป ิดโครงการลาออกด ้วย
ความสมั ค ร ใจ ในช ่ ว งสิ้ นป ี  ด ้ าน
หนังสอืพมิพ์ยกัษ์ภาคเหนือ “เชยีงใหม่นวิส์” 
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีตีพิมพ์ข่าวสารใน
พืน้ทีภ่าคเหนอื มานานกว่า 27 ปี อำาลา
แผงเมือ่ 5 มนีาคม 2561 ผันตวัสูอ่อนไลน์  
และวันท่ี 4 มกราคม 2562 นิตยสาร
วิเคราะห์ข ่าวการเมือง รายสัปดาห์ 
“สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ก็อำาลาแผง
เช่นกันหลังยืนหยัดมาได้ถึง 66 ปี  ตาม
หลัง “เนชั่นสุดสัปดาห์” ท่ีอำาลาแผงไป
ก่อนหน้าน้ี นติยสารสตาร์พคิส์รายเดือน 
ท่ีอยู ่คู ่แผงหนังสือไทยมากว่า 52 ปี 
ประกาศปิดตัว ตีพิมพ์ ฉบับที่ 888 เดือน
เมษายน 2018 เป็นฉบับ “รายเดือน” เล่ม
สุดท้าย  
 นิตยสาร Secret เครืออมรินทร์ 
ประกาศเลิกผลิต เดือนมิถุนายน วาง

แผงฉบับสดุท้าย ปรบัรปูแบบการนำาเสนอ
ผ่านช่องทางออนไลน ์ และช ่องทาง
โซเชียลมีเดียต่างๆ  รวมทั้ง Student 
Weekly ในเครือ Bangkok Post ได้
ประกาศวางแผงเป็นฉบับสุดท้าย ฉบับ
วันที่ 30 กันยายน ถือเป็นการปิดตำานาน
นิตยสารภาษาองักฤษท่ีอยูคู่่นกัเรยีนไทย
มากว่า 50 ปีนิตยสารแพรวก้าวเข้าสู่    
ปีที่ 40 ประกาศปรับจากรายปักษ์ เป็น     
รายเดือนฉบับแรก เริ่มเดือนตุลาคม
 ฟากฝ ั ่ งของสื่อที วี เริ่มตั้ งแต ่  
“นิวทีวีช ่อง 18” เป ็นช ่องแรกของปี 
ท่ีปรั บ โครงสร ้ า ง  โดยมีคำ าสั่ ง ลด
พนักงาน 30% ตามติดด้วยสปริงนิวส์
ช่อง 19 เลิกจ้างพนักงาน 80 คน พร้อม
กับการต่อลมหายใจด้วยการขายหุ้นให้
กับทีวีไดเร็ค และให้บางรายการไปออก
อากาศทางช่อง NOW26 ในเครือเนชั่น 
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับท่ีเนชัน่เปิดตวัทีม
ผู้บรหิารชดุใหม่ได้ไม่นาน ปลายปีสถานี
โทรทัศน์ “Money Channel” แจ้งยุติ 
ออกอากาศตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 และ
จะรกุตลาดผลิตคอนเทนต์ สร้างความ 
เข ้มแข็งในโลกออนไลน์ แม้กระท่ัง      
สื่อยักษ์ใหญ่ อย่างสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ก็ยอมเปิดโครงการเกษียณ
อายุให้แก่พนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 ซึ่งภาวะธุรกิจเช่นนี้ สื่อระดับโลก 
อย่างสำานักข่าวรอยเตอร์เอง มีแผนลด 
พนักงาน 3,200 ตำาแหน่ง ปิดสำานักงาน 
133 แห่งท่ัวโลก ภายใน 2 ปีข้างหน้า 
ตามแผนปรับโครงสร้างบริษัท

4. บทเรียนถ�้าหลวง :
 เป็นเหตุการณ์ท่ีต ้องบันทึกไว ้
กั บ เหตุ ก า รณ ์ ท่ี สื่ อมวลชน ท่ั ว โลก
มากกว่าพันชีวิต ปักหลักทำาข่าวต่อเนื่อง
ยาวนาน 17 วัน ในภารกิจช่วย 13 ชวิีต
ทีมหมูป่า อะคาเดม่ี ติดอยู่ในถำ้าหลวง
ขุนนำ้านางนอน จังหวัดเชียงราย เป็น
สถานการณ์ที่ยากทั้งการช่วยเหลือ และ
ยากต่อการรายงานข่าวบนเน้ือท่ีปากถำ้า   
ท่ีมหีลากหลายอปุสรรค เงือ่นไข ข้อจำากัด
ท่ีต้องแข่งกับเวลา และการช่วงชงิยอดผู้ชม 
และเรตติ้งของข่าวให้ได้มากที่สุด นำามา
ซึ่งคำาชื่นชม ตำาหนิ และบทเรียนให้กับ
สื่อมวลชนนำากลับไปเป็นการบ้านเพื่อ  
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
30 ธันวาคม 2561
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 Freedom of expression remains threatened by the National Council for Peace and Order’s (NCPO) special 
laws and the media businesses are falling on hard times thanks to disruption from technological advancement 
and consumers’ shift to the digital media.
 The media situation in Thailand can be summed up as four points. 

2. Some draft laws are threatening 
freedom of the press.
 The government has given a 
green light to a number of draft 
laws that are worth scrutiny as they 
might be abused to undermine press 
freedom and threaten civil rights 
and liberties as well as individuals’ 
privacy.
 One of them is a draft law 
on promotion of media ethics and 
professional standards which was 
endorsed by the cabinet on Dec 
18 despite a strong objection by 
the media organizations.
 The bill is pending a review 
by the Council of State, the          
government’s legal adviser, and will 
be resubmitted to the cabinet for 
consideration.
 Even though the controver-
sial bill is unlikely to be passed by 
the National Legislative Assembly 
(NLA), it does not bode well with 

the principles of self-regulation and 
independence from state intervention.
 The other bills include the 
cybersecur i ty b i l l  to increase 
surveillance, prevent the publication 
of sensitive material, and allow data 
interception and website blocking; 
the personal data protection bill in 
what kind of customer data the 
regulator or the third party can 
use for the public interest and 
what should be strictly protected 
as personal data; the digital ID bill 
under which a national digital ID 
company would be set up to build 
a digital ID platform to identify and 
authenticate citizens’ digital IDs.
 Several issues related to these 
bills should be monitored closely as 
they may h inder f reedom of  
expression or civil liberties.

The Media Situation in 2018 is marked by 
“interference and slowdown” and the sector

 has a number of challenges to overcome.

1. Freedom of expression is 
limited by the NCPO’s orders 
and announcements.
 Despite the enforcement of 
the 2017 charter which advocates 
freedom of expression and free 
press, four of the NCPO’s orders 
and announcements restricting the 
media remain intact.
 The four orders in question are 
No.97/2014, No.103/2014, Article 5 of 
No.3/2015, and No.41/2016.
 Maintaining these orders and 
announcements is not conducive 
because when the country is moving 
toward the general election, the 
public should in fact be guaranteed 
a free flow of information to make 
well-informed decisions.
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3. The media businesses are 
shaken.
 The NCPO’s use of Section 
44 in May to impose a three-year 
debt moratorium to help digital TV 
operators speaks volume about the 
media industry’s struggle.
 Under order No.9/2018, the 
operators who owe the National 
Broadcasting and Telecommunications 
Commission (NBTC) billions of baht 
in unpaid licence fees are granted 
a debt relief of up to three years 
for the operators.
 Several players in the  broad-
casting and print industries have 
been forced to undergo corporate 
restructuring to remain competitive 
and while some have decided to 
shut down or moved to the online 
platform.
 On the print media, Chiang 
Mai News, a local newspaper which 
covers the northern region, has mi-
grated to online since March, while 
Siam Weekly, a news magazine, will 
publish its last issue on Jan 4 after 
66 years.
 Praew magazine, a lifestyle 
magaz ine, has swi tched f rom  
biweekly to monthly format, while 
Starpics, a monthly entertainment 
magazine, will publish its last issue 
in April next year after 52 years.
 Thai Rath newspaper, which 
has the largest circulation in Thailand, 
has recently joined the restructuring 
by launching a voluntary retirement 
scheme.
 On the broadcasting sector, 
the 2018 rang in with New TV channel 
being the first to downsize its work 

force, followed by Spring News 
channel which laid off 80 employees, 
sold shares and migrated some 
contents to NOW 26 channel.
 As the year is drawing to a 
close. Money Channel announced it 
will go off air on Jan 1, 2019 and will 
focus on online contents. Channel 
3, one of the major broadcasting 
operators, offers a voluntary retirement 
for long-serving employees.

4. Tham Luang cave rescue 
coverage brings good lessons.
 The Tham Luang cave rescue 
in Chiang Rai which gained attention 
from the people around the world 
has put the spotlight on the Thai 
media which scrambled to cover 
one of the most challenging opera-
tions.
 Criticisms and praises will be 
used to improve the media profes-
sional standards.

 

The Thai Journalists Association
December 30, 2018
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หลักเกณฑ์การให้รางวัล

- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
	 1.	จะต้องเป็นข่าวจริง	มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน	เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง	และไม่มีอคติ
	 2.	จะต้องเป็นข่าวท่ีถือเอาเน้ือหาสาระเป็นคุณค่า	มปีระโยชน์ต่อสังคม	ไม่มผีลให้เกิดความเสือ่มเสยีทางศีลธรรมแก่ผู้อ่าน	
	 	 ทุกวัย
	 3.	ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม
	 1.	จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า	ภาพข่าว	เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น		
	 	 โดยไม่จ�าเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ	(Pictorial)	และมีเทคนิคที่ดี	มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
	 2.	เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
	 3.	เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
	 4.	ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
	 5.	ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ	รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ		
	 	 ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
	 6.	เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
	 7.	ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย	หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
	 1.	การตดัสินข่าว	และภาพข่าว		แต่ละประเภทมคีณะกรรมการตดัสนิแต่ละชดุแยกจากกัน	การตดัสนิของคณะกรรมการ	
	 	 ตัดสิน	ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
	 2.	กรณไีม่มข่ีาวหรอืภาพข่าวใดสมควรได้รบัรางวัลยอดเยีย่มหรอืดีเด่น		คณะกรรมการตดัสนิ	อาจให้ได้รบัรางวัลชมเชย	
	 	 หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
	 3.	การประกาศผลการตัดสิน	และการมอบรางวัล	จะมีขึ้นในวันอังคารที่	5	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมอโนมาแกรนด์		
	 	 ประตูน�้า	กรุงเทพฯ	ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

ประกาศมา	ณ	วันที่	21	ธันวาคม	2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ 
ในรอบปี ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561
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	 กรณพีบคนไข้ในสหรฐัฯ	มยีนีแบคทีเรยีด้ือยาสายพนัธุใ์หม่	MCR-1	ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน	แม้แต่ยาปฏชิวีนะต้านแบคทีเรยี	
colistin	ที่มีประสิทธิภาพก็ยังใช้ไม่ได้ผล
	 ประเทศไทยปัจจุบัน	มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณวันละร้อยราย	หรือปีละเกือบสี่หมื่นราย	หากมีเชื้อดื้อยาโคลิสติน
ตัวใหม่แพร่ระบาดในไทยจะยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น
	 หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้ใช้วิธีการเชิงสืบสวนรายงานข่าวน้ี	 โดยพบยาปฏิชีวนะหลายชนิดผสมในอาหารหมูจากฟาร์ม		
เครือขา่ยส่งหมใูห้ผูค้้าตามสญัญาในจงัหวดันครปฐม	ซึง่แพทย์ระบวุ่า	ผูบ้รโิภคอาจมอีาการไตวายจากยาทีใ่ช้ผสมในอาหารสตัว์
	 ผลจากข่าวน้ี	อธบิดีกรมปศสุตัว์ได้สัง่ควบคุมการใช้ยาโคลสิตนิอย่างจรงิจงั	ขณะท่ีหน่วยงานรฐั	เครอืข่ายผู้บรโิภค	เครอืข่าย
แพทย์และเภสัช	รวมถึงนักวิจัยได้ร่วมกันคิดค้นและวางแผนการท�างาน	เพื่อสกัดภัยยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่จากฟาร์หมูไทย	และ
ศึกษาค้นคว้าเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาอันตรายจากฟาร์มหมู	ว่าจะแพร่ระบาดสู่คนทางใดบ้าง
	 คณะกรรมการตัดสิน	จึงมีมติให้ข่าว	‘แผนสกัดยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่	จากหมูสู่มนุษย์’	โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
คมชัดลึก	เป็นข่าวยอดเยี่ยม	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปีสองพันห้าร้อยหกสิบ

ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจ�าปี 2560
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	 15	กันยายน	2560	เวลาประมาณเก้านาฬิกา	เจ้าหน้าที่ทหารต�ารวจและหน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิด	ได้เดินทางไปตรวจ
เหตุระเบิดท่ีบ้านลาเตาะ	หมู่	5	ต�าบลกาบัง	อาเภอกาบัง	จังหวัดยะลา	ท่ีถูกผู้ก่อการร้ายระเบิดเสาไฟฟ้าเม่ือเวลาประมาณ				
หนึ่งนาฬิกาวันเดียวกัน	โดยมีอับดุลการิมรามันห์	สิริวงศ์	ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์	ติดตามเข้าไปท�าข่าวด้วย	ระหว่างทาง	มีทหารพราน	
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีคนละคณะ	 ถูกระเบิดแสวงเครื่องจากคนร้ายลอบวางไว้	 ทหารท่ีร่วมทางไปด้วยกันซ่ึงรอดจากเหตุระเบิดได้น�า						
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล	 คณะทหารต�ารวจและผู้ส่ือข่าวชุดท่ีเดินทางไปตรวจสอบเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าเมื่อได้รับแจ้งจึงต้องเข้า
ตรวจสอบเหตุระเบิดล่าสุดก่อน
	 ระหว่างเดินเท้าเข้าไป	 โดยมีหน่วยท�าลายล้างวัตถุระเบิดน�าหน้า	 ระเบิดแสวงเครื่องก็ถูกผู้ก่อการร้ายกดผ่านเครื่องมือ
สือ่สารขึน้อกีครัง้ราวกับแผนลวงท่ีผู้ก่อการร้ายวางแผนไว้	เหตรุะเบิดครัง้น้ี	ท�าให้เจ้าหน้าท่ีบาดเจบ็หลายนาย	รวมท้ังผู้สือ่ข่าวด้วย
	 หลังได้สติ	นายอับดุลการิมรามันห์	สิริวงศ์	ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์	ได้ลุกขึ้นบันทึกภาพเหตุการณ์ท่ามกลางควันระเบิดยังไม่ทัน
จางหาย	โดยไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีระเบิดลวงอีกลูกหนึ่งหรือไม่
	 ภาพท่ีน�าลงหน้า	 1	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 ฉบับวันท่ี	 16	 กันยายน	 2560	 สะท้อนความเสียสละแม้ชีวิตของเจ้าหน้าท่ี						
เพื่อความสงบของบ้านเมืองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนได้อย่างดี
	 คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว	 ชื่อ	 ‘ลวงบ้ึม’	 ถ่ายโดยนายอับดุลการิมรามันห	์ สิริวงศ์	 ผู้ส่ือข่าวและช่างภาพ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปีสองพันห้าร้อยหกสิบ

ประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจ�าปี 2560

	 ลวงบึม้	นาทีระทึก	ตร.ชดุอโีอด	ีบก.ภ.จว.ยะลา	ปฐมพยาบาลช่วย	ตร.บาดเจบ็	จากเหตุ
โจรใต้วางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านลาเตาะ	หมู่	5	ต.กาบัง	อ.กาบัง	จ.ยะลา	ลวงเจ้าหน้าที่
เข้าไปเก็บกู้แล้วกดระเบิด	ท�าให้	ตร.-ทหารพรานพลีชีพ	2	นาย	มีนักข่าวบาดเจ็บด้วย	
	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	16	กันยายน	2560	ช่างภาพ	อับดุลการิมรามันห์	สิริวงศ์
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	 เนื่องในโอกาสวันนักข่าว	5	มีนาคม	2562	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		มีโครงการจัดประกวดข่าว	
และภาพข่าว	 	ชิงรางวัล	 “อิศรา	อมันตกุล”	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ของ
ชมรมนักข่าวสิง่แวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2561	ขึน้	อนัเป็นโครงการท่ีด�าเนินต่อเน่ืองมา
ทุกปี	 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน	อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม	3	ประเภท	คือ
1.	ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา	อมันตกุล	 	 	 2.	ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา	อมันตกุล	 	และ	3.	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ					
สิ่งแวดล้อมดีเด่น

ส�าหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว	ประจ�าปี	2561	มีประเภทรางวัล	ดังนี้

ประเภทรางวัล
1.	ประเภท	ข่าว	แบ่งเป็น
	 1.1	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2561	รางวัลยอดเยี่ยม
จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	100,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 1.2	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2561	รางวัลชมเชย
จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2.	ประเภท	ภาพข่าว		แบ่งเป็น
	 2.1	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2561	รางวัลยอดเยี่ยม
จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	100,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 2.2	รางวัล	“อิศรา	อมันตกุล”	ประเภท	ภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2561	รางวัลชมเชย																			
จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3.	 ประเภท	 ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดีเด่น	 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย	แบ่งเป็น
	 3.1	รางวัล	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดีเด่น	ประจ�าปี	2561	รางวัล	ดีเด่น
จ�านวน	1	รางวัล	รางวัลละ	30,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 3.2	รางวัล	ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดีเด่น	ประจ�าปี	2561	รางวัล	ชมเชย
จ�านวน	2	รางวัล	รางวัลละ	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล 

ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  

ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561
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หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
	 1.	ข่าว	และภาพข่าว		ที่ส่งเข้าประกวด	จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดท�าหนังสือรับรองการส่งประกวด
	 2.	ข่าวทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน		และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัล
ข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา	 อมันตกุล	 และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	 ของชมรมนักข่าวส่ิงแวดล้อม	
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน
	 3.	ข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลข่าวยอดเยี่ยม	มูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้ปฏิบัติดังนี้
	 	 -	 ให้จัดท�าส�าเนาข่าวน้ันเรียงล�าดับตามวันเวลา	 โดยระบุวันท่ีตีพิมพ์ทุกฉบับ	 	 พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวน้ัน	
ความยาวไม่เกิน	2	หน้ากระดาษเอ	4		จัดเรียงใส่แฟ้ม	จ�านวน	14	ชุด
	 4.	ข่าวที่ส่งประกวดชิง	รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ให้ปฏิบัติดังนี้
	 	 -	ให้จัดท�าส�าเนาข่าวนั้นเรียงล�าดับตามวันเวลา		โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ		พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความ
ยาวไม่เกิน	2	หน้ากระดาษเอ	4	จัดเรียงใส่แฟ้ม	จ�านวน	10	ชุด
	 5.		กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง	2	ประเภท	ผู้ส่งจะต้องท�าแฟ้มส�าเนาแยกต่างหากตามจ�านวนชุดที่ระบุ
ไว้ในแต่ละประเภท
	 6.		ข่าวท่ีส่งเข้าประกวดทุกประเภท	จะต้องเป็นข่าวท่ีตพีมิพ์ลงในหนงัสอืพิมพ์รายวัน	ราย	3	วัน	หรอืรายสปัดาห์	ท่ีตพีมิพ์	
ในประเทศไทย		ด้วยภาษาไทย		หรือภาษาต่างประเทศ	(อังกฤษ-จีน)		ระหว่างวันที่		1	มกราคม	2561		ถึง		วันที่	31	ธันวาคม	
2561		ส�าหรับข่าวภาษาต่างประเทศ		ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
	 7.	ภาพข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม	มูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้อัดขยายภาพข่าว	ขนาด	8		คูณ	10	นิ้ว		
จ�านวนภาพละ	3	ชุด	พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น		และไฟล์ภาพดิจิทัลมาด้วย	โดยมีขนาดไฟล์ภาพตั้งแต่	
1	เมกะไบต์ขึ้นไป	และต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากการถ่ายภาพไม่ใช่ไฟล์จากการสแกน
	 8.	ภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน		ราย	3	วัน	หรือรายสัปดาห์		ที่ตีพิมพ์
ในประเทศไทยด้วยภาษาไทย	หรือภาษาต่างประเทศ	(อังกฤษ-จีน)		ระหว่างวันที่		1	มกราคม	2561		ถึงวันที่		31	ธันวาคม	
2561	ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวด	ส่งได้ฉบับละไม่เกิน	15	ภาพ
	 9.	 	 ส่งผลงานประกวดข่าว	 	ภาพข่าว	 และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ที่	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กทม.	10300	โทร.	0-2668-9422		โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป		จนถึงวัน
อังคารที่	15		มกราคม	2562		เป็นวันสุดท้าย
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หลักเกณฑ์การให้รางวัล
	 -	หลักเกณฑ์	ข่าวยอดเยี่ยม	และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
	 	 1.	จะต้องเป็นข่าวจริง		มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน	เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง	และไม่มีอคติ
	 	 2.	 จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า	 มีประโยชน์ต่อสังคม	 ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่		
ผู้อ่านทุกวัย
	 	 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	ทั้ง
ด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
	 	 6.	เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
	 	 7.	ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น	คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล
	 1.	การตัดสินข่าว	และภาพข่าว		แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสินแต่ละชุดแยกจากกัน	การตัดสินของคณะกรรมการ
ตัดสิน	ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ		
	 2.	กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น		คณะกรรมการตัดสิน		อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย		
หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
	 3.	การประกาศผลการตัดสิน		และการมอบรางวัล	จะมีขึ้นในวันอังคารที่		5	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท	
ประตูน�้า	กรุงเทพฯ		ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

ประกาศมา	ณ	วันที่	...................................
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล 
ประเภทข่าวยอดเยี่ยม

ประจ�าปี 2561
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 
	 จากวิกฤต	ิ“หนีเ้น่า”	สถาบันการเงนิ	
ของต�ารวจอีสานเหนือเมื่อปี	 2558	 ท�า
หลายรายถูกออกจากราชการเพราะโดน
ฟ้องล้มละลาย	มีข้อมูลพบ	13,000	นาย	
เป็นหนีกั้บสถาบันการเงนิวงเงนิถึง	9,000	
ล้านบาท	 เกิดปัญหาเริ่มขาดส่งช�าระหนี้
อยู่ราว	2,500	นาย	ยอดเงินกว่า	2,000	
ล้านบาท	 และจ่อถูกฟ้องล้มละลาย
ถึง	 600	 นาย	 ส่วนใหญ่เป็นต�ารวจชั้น
ประทวน	 ผู้บังคับบัญชาแก้ปัญหาด้วย
การเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินขอ
ปรบัโครงสร้างน้ี	ชะลอการฟ้องล้มละลาย
ท่ีจะเสีย่งต่อค�าสัง่ให้ออกจากราชการเพือ่
ปลดล็อกวิกฤติหนี้เสียแก่ลูกน้องแต่กลับ	
มีนายพลต�ารวจตรีของกองบังคับการ
ต�ารวจภูธรจังหวัดเลยหัวใสเสนอแก้
ปัญหาให้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือ	
“โปะหนีเ้สยี”	ท่ีเกิดขึน้กับสถาบันการเงนิ	
ก่อนชักชวนนายต�ารวจระดับผู้ก�ากับ	
ถึงชั้นประทวนร่วมลงทุนระดมเงินไว้ใน
สหกรณ์	 เป็นกองทุนหมุนเวียนคอยช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องหน้ีสิน	
หลายคนเห็นด้วยยอมกู้เงนิสหกรณ์ไปปิด
หน้ีสถาบันการเงินและชักชวนกันลงทุน
ไว้ในสหกรณ์แลกดอกเบ้ียเป็นเงินปันผล
ตอบแทน	ปรากฏว่าผ่านไป	4	 เดือนทั้ง
เงินต้นและดอกเบ้ียหายไปพร้อมกับนายพล
ท่ีท�าตัวเป็นโต้โผระดมเงินสหกรณ์ทันที	
ท่ีมคี�าสัง่ย้ายด�ารงต�าแหน่งใหญ่ข้ึน	เดือดร้อน	
ถึงต�ารวจเกือบ	200	ชวิีตท่ีค้างค่าผ่อนบ้าน	
ค่าผ่อนรถ	บัตรเครดติ	จนสถาบนัการเงนิ
เตรยีมยดึบ้านและรถ	ชัน้ประทวนบางราย	
เครียดจนถึง	 “อยากฆ่าตัวตาย”	 เมื่อ

สอบถามการช่วยเหลือก็ยังไม่ได ้รับ	
ค�าตอบชัดเจนจากผู้เป็นนาย	 กลายเป็น
ท่ีมาของการน�าเสนอข่าว	ตแีผ่พฤตกิรรม	
“พล.ต.ต.”	 โกงลูกน้องเชิดเงินสหกรณ์
กว่า	229	ล้านบาท

วิธีการน�าเสนอข่าว
 
	 ปัญหาหมกัหมมหมกเมด็มานานท่ี
ไม่ได้รับการแก้ไข	ท�าให้ต�ารวจชั้นผู้น้อย	
หว่ันวิตกและตดัสนิใจขอความช่วยเหลอื
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วยปัดเป่า	
ทุกข์ระทมท่ีกระทบไปถึงครอบครวั	ลกูเมยี	
เหตุเพราะเกิดสภาพหนี้สินพะรุงพะรัง	
แทบหมดตัว	 ทว่าการน�าเสนอข่าวถึง
พฤติกรรมไม ่ชอบมาพากลของนาย
ต�ารวจชัน้ผู้ใหญ่ต้องอาศยัพยานหลักฐาน	
ท่ีแน่นพอสมควร	ชัน้ผู้น้อยหลายคนกล้าๆ	
กลวัๆ	อทิธพิลจากผู้เป็นนายท่ีมตี�าแหน่ง
สูงกว่าแถมมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการ
แต่งตัง้โยกย้ายโดยตรง	เกรงจะส่งผลกระทบ	
ตามมาภายหลัง	 ถึงกระนั้นทีมกอง
บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พร้อมจะเป็นเกราะคุ้มครอง	 และเป็น
สื่อกลางเรียกร้องขอความเป็นธรรมท่ี
เกิดขึ้น	ก่อนพยายามให้ต�ารวจที่ตกเป็น
เหย่ือเปิดข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้บังคับ
บัญชาท่ีกล้าโกงเงินลูกน้องนับเกือบ	
200	ชีวิตแล้วทิ้งชะตากรรมให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาอยู่ในสภาพระทมอมทุกข์	ในที่สุด
ตัวแทนข้าราชการต�ารวจระดับผู้ก�ากับ
ถึงสารวัตรจากโรงพกัภธูรในพืน้ท่ีจงัหวัด
เลย	เข้ายืน่หนงัสอืต่อผูบั้ญชาการต�ารวจ
ภธูรภาค	4	ผ่าน	พล.ต.ต.ธนาศกัดิ	์ฤทธเิดช	
ไพบูลย์	 รองผู ้บัญชาการต�ารวจภูธร

ภาค	4	เปิดประเด็นร้อนเป็นข่าวหน้า	1	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	เพียงฉบับเดียว	ระบุ
กลุม่ผูร้้องเรยีนมาในฐานะตวัแทนต�ารวจ
ท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจภูธรจังหวัดเลยท่ีเข้าร่วมโครงการ
บริหารหนี้	 194	 ราย	 จ�านวนกว่า	 229	
ล้านบาท	 ก�าลังถูกยึดบ้าน	 ยึดรถ	 ไม่มี
เงินประทังชีวิตและครอบครัว	 เพราะถูก
หักเงินเดือนไปใช้หนี้สหกรณ์
	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรั ฐ ได ้ เ วลากระชากหน ้ ากาก
พฤติกรรมนายต�ารวจผู้ใหญ่	ด้วยการ	
น�าเสนอข้อมูล	เริ่มต้นจากเหตุการณ์เมื่อ
ปีงบประมาณ	2560	ช่วงเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคม	 ต�ารวจภธูรจงัหวัดเลยจ�านวน	
194	นายเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์	
ต� ารวจภูธรจั งห วัดเลยได ้ เข ้ าร ่ วม
โครงการกู้รวมหน้ีของสหกรณ์รวมวงเงิน	
229,476,804	 บาท	 ไปช�าระปิดบัญชจีาก
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินต่างๆ	จากภายนอก	
ให้เป็นหน้ีกับสหกรณ์เพียงแห่งเดียว		
เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหนี้ฟ้อง										
ล้มละลาย	โดยม	ีพล.ต.ต.สทิุพย์	ผลติกุศลธชั		
ขณะน้ันเป ็นผู ้บังคับการต�ารวจภูธร
จังหวัดเลย	 และเป็นประธานสหกรณ์
คิดโครงการบริหารหน้ีขึ้นมา	 โดยมี
วัตถุประสงค์ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ให้บรหิารจดัการหน้ีสนิให้หมดไปโดยเรว็
	 ต่อมา	พล.ต.ต.สทิุพย์	ผลติกุศลธชั	
เรียกประชุมสมาชิกท่ีกองบังคับการ
ต�ารวจภูธรจังหวัดเลยเสนอผลประโยชน์
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารหนี้	 และจะ
รบัผิดชอบน�าเงนิไปผ่อนช�าระสถาบันการ
เงินเจ้าหนีใ้ห้ทุกเดอืนจนปิดบญัชยีอดหน้ี
ท้ังหมด	 หว่านล้อมท�าหลายคนเชื่อใน

กระชากหน้ากาก “พล.ต.ต.” โกงลูกน้อง 
เชิดเงินสหกรณ์กว่า 229 ล้านบาท

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ความหวังดีของผู้บังคับบัญชาตอบตกลง
เข้าโครงการบรหิารหน้ี	 ย่ืนเรือ่งกู้เงนิจาก
สหกรณ์ก่อนเซน็ชือ่รบัเชค็จากสหกรณ์และ
เซน็สลกัหลงัเชค็มอบให้	 พล.ต.ต.สทิุพย์
ผลติกุศลธชั	รบัเงินไป	เรือ่งมาแดงขึน้เมือ่
สมาชกิได้รบัการทวงหน้ีจากธนาคารต่างๆ	
ท่ีเป็นเจ้าหน้ีของสมาชกิว่า	มกีารค้างช�าระ
หน้ีตั้งแต่เดือนธันวาคม	 2560	 ถึงเดือน
มนีาคม	2561	เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน
อีกหลายแห่งท่ีสมาชิกมีภาระหน้ีเก่าอยู	่	
เมือ่สอบถามไปถึงทีมงาน	ผู้เป็นนายท่ีย้าย
ไปด�ารงต�าแหน่งใหม่กลับถูกบ่ายเบ่ียง
เรื่อยมา	 ส่งผลต่อหลายครอบครัวต้อง
ประสบปัญหาหน้ีสินเป็นลูกโซ่เสมือน
เคราะห์ซ�า้กรรมซดั	แม้กระท่ังกลุ่มท่ีค�า้ประกัน	
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ยังตกกระได
พลอยโจนแบกภาระไปด้วย	
	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐตามเกาะติดข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางแรงอิทธิพลของนายต�ารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ข่มขู ่ผู ้ ส่ือข่าวในพ้ืนท่ี	 ข่มขู ่
ต�ารวจชั้นผู้น้อยและครอบครัวห้ามให้
ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องฉาวท่ีเกิดข้ึนในสังกัด	
ต�ารวจหลายคนอึดอัด	 แต่พยายามดิ้นสู้
ขอความเป็นธรรม	กระทั่ง	ร.ต.อ.สมเผ่า	
โพธิ์ศรี	 รอง	 สวป.สภ.ปากชม	 จ.เลย	
หน่ึงในผู้เสยีหายเครยีดจดั	“เส้นโลหิตใน
สมองแตก”	เสยีชวิีตก่อนเกษยีณราชการ
ไม่ก่ีวัน	เพราะภาระหนีส้นิรมุเร้า	กระทบ
ถึงเพื่อนต�ารวจที่ค�้าประกันเงินกู้
	 สดุท้าย	พล.ต.อ.จกัรทิพย์	ชยัจนิดา	
ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 ต้องส่ังการ
ให้ด�าเนนิการอย่างเฉยีบขาดกับ	พล.ต.ต.	
สุทิพย์	 ผลิตกุศลธัช	 รองผู้บัญชาการ
ส�านักงานก�าลังพล	 อดีตผู้บังคับการ
ต�ารวจภูธรจังหวัดเลย	 และมีค�าส่ังให้
ออกจากราชการ	 เอาผิดวินัยร้ายแรง	
ด�าเนินคดี	 “ข้อหาฉ้อโกงประชาชน”	 มี
การขยายผลยึดทรัพย์	 และเอาผิดผู้ร่วม
ขบวนการเป็นต�ารวจอีกหลายนายท่ีท�า
เป็นเครือข่ายฉ้อโกงในลักษณะเดียวกัน
มูลค่าหลายร้อยล้านบาทในพื้นท่ีภาค

อีสาน	 เพื่อน�าเงินไปลงทุนธุรกิจหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 มหากาพย์นายพลต�ารวจโกงเงิน
สหกรณ์ลูกน้องไปถึง	229	ล้านบาท	เป็น
ข่าวสะท้อนชวิีตต�ารวจชัน้ผู้น้อยท่ีถูกผีซ�า้
ด�้าพลอยจากผู้บังคับบัญชาท่ีตอนแรก
เข้ามาอย่าง	 “อัศวินม้าขาว”	 ประกาศ
นโยบายบริหารหนี้เสีย	 “กู้วิกฤติหนี้เน่า”	
ของลูกน้อง	 ตอนหลังดันสวมวิญญาณ	
“ซาตาน”	 สูบเลือดเชิดเอาเงินลูกน้องไป
ต่อยอดขึ้นนั่งเก้าอี้ตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่า	
	 ก า ร น� า เ ส น อ ข ่ า ว ข อ ง ก อ ง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่าง
ต่อเน่ือง	ถือเป็น	“กระบอกเสยีง”	ไม่หว่ัน
อทิธพิล	“บิก๊สกีากี”	ท่ีพยายามข่มขูนั่กข่าว	
ในพื้นที่	 และปิดบังข้อมูลพฤติกรรมฉาว
ของพวกตัวเอง	 กระตุ ้นให้ผู ้มีอ�านาจ
ระดับสูงของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ลงมาเยียวยาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่าง
เร่งด่วน	 หลังจากต�ารวจภูธรจังหวัดเลย
หมดท่ีพึง่พาเพราะผู้บงัคบับัญชาบางนาย	
พยายาม	 “เก้ียเซียะ”	 ช่วยเหลือพวก
เดียวกัน	ไม่ใส่ใจว่าลูกน้องจะทุกข์ระทม
ถึงขนาดจะฆ่าตัวตาย	ลูกเมียจะอดตาย
ขายบ้าน	 ท�างานหารายได้เสริมประทัง
ชี วิตครอบครัวเพื่อจัดการกับปัญหา		
“หนี้เน่า”	ที่รุมเร้ามาจาก	พล.ต.ต.สุทิพย์	
ผลิตกุศลธัช	 เพียงคนเดียว	 น�าไปสู่การ
ด�าเนินคดีอดตีผู้บงัคับการต�ารวจภธูรเลย	
กับพวก	 ปิดฉากชีวิตราชการท่ีท�าท่าจะ
รุ่งโรจน์ในต�าแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่า
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 
	 จากการท่ีนักศึกษาสาวคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 สาขา
พัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
เข้าฝึกงานท่ีศูนย์คุ ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง
จังหวัดขอนแก่น	แต่ระหว่างฝึกงานกลับ
พบความไม่ชอบมาพากลในการเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือคนจนและคนพิการภายใน
ศูนย์ฯ	ถูก	ผอ.ศูนย์ฯ	สั่งให้กรอกเอกสาร
และปลอมลายมอืชือ่ประชาชนในใบเสรจ็
รับเงิน	
	 เมื่อน�าเรื่องไปบอกให้อาจารย์ท่ี
ปรกึษาทราบกลบัถูกอาจารย์ต�าหนอิย่าง
รุนแรงกล่าวหาว่าเป็น	 “เด็กเลี้ยงแกะ”	
และยังสั่งให้กราบเท้าเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ	
ได้รับความบอบช�้าทางด้านจิตใจอย่าง
รุนแรง	 กระท่ังตัดสินใจเข้าร้องเรียนต่อ
เลขาธิการ	 คสช.	 แต่ไม่มีความคืบหน้า	
จึงเข้าร้องเรียนกับผู้ส่ือข่าว	 จนน�าไปสู่
การเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจนขึ้น
	 ข่าวนี้สร้างความหดหู่ใจให้กับ
สังคมไทยเป็นอย่างมากท่ีบุคลากรใน
หน่วยงานของรฐัซึง่ได้ชือ่ว่าเป็นหน่วยงาน	
ท่ีดูแลทางด้านสวัสดิการสังคมของคน	
ในชาตมิพีฤตกิรรมทุจรติคอรรปัชนั	ไม่เว้น	
แม้กระทั่งเงินคนจนและคนพิการ		 	
	 โดยข่าวน้ีเริม่ต้นจากเมือ่ต้นเดอืน	
ต.ค.	2560	น.ส.ปณิดา	ยศปัญญา	หรือ	
“น้องแบม”	อายุ	23	ปี		นิสิตปี	4	คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 สาขา
พัฒนาชุมชน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
เข้าร้องเรยีนต่อ	พล.อ.เฉลมิชยั	สทิธสิาท		
ผบ.ทบ.	ในฐานะเลขาธกิาร	คสช.	(ขณะน้ัน)	
ว่าขณะเข้าฝึกงานในต�าแหน่งนักพัฒนา

ชุมชนท่ีศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัด
ขอนแก่น	ระหว่างเดือน	ส.ค.	-	พ.ย.	2560	
ถูกนางพะยอม	จติรคง	ผอ.ศนูย์คุ้มครอง	
คนไร้ท่ีพึง่จงัหวัดขอนแก่น	ให้กรอกเอกสาร
และปลอมลายมอืชือ่ของประชาชนในใบ
เสรจ็รบัเงินสงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้มรีายได้	
น้อยและเอกสารผู้ติดเชื้อเอดส์	 รวมเป็น
เงินกว่า	6.9	ล้านบาท	
	 แต่เมือ่น�าข้อมลูการทุจรติท่ีเกิดขึน้	
ไปเล่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ	กลับถูก
ต�าหนิกล่าวหาว่าเป็นเด็กโกหก	บังคับให้
กราบเท้าเจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ	และถูกทุบหลงั	
หลังการร ้องเรียนไม่มีความคืบหน้า	
กระท่ังเมือ่วันท่ี	8	ก.พ.	2561	น.ส.ปณดิา	
พร้อมมารดา	ได้หอบหลกัฐานท้ังหมดเข้า
ร้องเรียนต่อผู้ส่ือข่าว	 “ไทยรัฐ”	 ประจ�า
จังหวัดขอนแก่น	 จากนั้นหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐจึงได้เสนอข่าวเปิดโปงพฤติกรรม
การทุจรติโกงเงนิคนจนน้ีในหนงัสอืพมิพ์
ไทยรัฐฉบับวันที่	11	ก.พ.	2561
	 หลงัจากหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	เสนอ
ข่าวเปิดโปงเรือ่งนีอ้อกไป	พล.อ.เฉลมิชยั	
สทิธสิาท	ผบ.ทบ.	ในฐานะเลขาธกิาร	คสช.	
(ขณะน้ัน)	 ได้มอบหมายให้	 ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติในภาครฐั	(ป.ป.ท.)	เขต	4	จ.ขอนแก่น	
เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พบว่ามีการ
ทุจริตเงินช่วยเหลือคนจนและคนพิการ
เกิดขึน้ในศนูย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึง่จงัหวัด
ขอนแก่นจริงตามที่มีการร้องเรียน	
	 จากการลงพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ี	
ป.ป.ท.	ตรวจสอบผู้ที่มีรายชื่อในเอกสาร
การรับเงินช่วยเหลือ	พบว่าบางคนไม่ได้	
รับเงินจริงตามเอกสาร	 บางคนได้รับ
แค่ครึ่งเดียว	 นอกจากนี้ยังมีชื่อคนตาย

ปรากฏในเอกสารการรับเงินด้วย	 โดย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เกาะติดเสนอข่าว
อย่างต่อเนื่อง
	 ต ่อมากรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ	 (พส.)	 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	
มีค�าสั่งให้นางพะยอม	 จิตรคง	 ผอ.ศูนย์
คุ ้มครองคนไร ้ ท่ีพึ่งจังหวัดขอนแก่น	
พร้อมพวกรวม	5	คน	ออกจากราชการ	
พร้อมกันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทั่วประเทศ	 ยัง
ได้ตรวจสอบพบว่ามพีฤตกิรรมการทุจรติ
ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัด	
จงึได้เสนอข่าวเปิดโปงให้มกีารตรวจสอบ
	 ขณะเดียวกัน	 พล.อ.อนันตพร	
กาญจนรตัน์	รมว.พม.	ขณะน้ัน	ได้สัง่การ	
ให้กรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ	(พส.)	
ตรวจสอบขยายผลไปยงัศนูย์ฯ	อืน่ๆ	 ท่ัว
ประเทศ	รวมท้ังนิคมสร้างตนเองและศนูย์
พัฒนาราษฎรบนท่ีราบสูง	 พบว่ามีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันมากถึง	
53	จงัหวัด	ความเสยีหายนับร้อยล้านบาท	
มีผู้เก่ียวข้องรวม	189	คน		โดยหนงัสอืพิมพ์
ไทยรัฐ	 ติดตามเสนอข่าวเปิดโปงอย่าง
ละเอยีด
	 จนกระท่ังผลการสอบสวนยังพบ
ว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารระดับ
สูงคือ	นายพุฒิพัฒน์	เลิศเชาวสิทธิ์	ปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์	 และนายณรงค์	 คงค�า	
รองปลัดกระทรวงฯ	ต่อมาวันที่	22	พ.ค.	
2561	นายพฒุพิฒัน์และนายณรงค์ถูกให้
ออกจากราชการ	พร้อมกับถูกด�าเนินคดี
อาญา	และส่ังอายัดทรัพย์สิน	แต่นาย	
พฒุพิฒัน์กินยาพษิเสยีชีวิิตในเวลาต่อมา
 

เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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วิธีการน�าเสนอข่าว
 
	 ทันที่ได้รับการร้องเรียนและได้รับ	
ข้อมูลเรื่องการทุจริตจาก	น.ส.ปณิดา		
ยศปัญญา	 หรือ	 “น้องแบม”	 ผู้ส่ือข่าว
ไทยรัฐ	 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และ
รายงานข่าวให้กองบรรณาธิการทราบ	
โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้วางแนวทางการเสนอข่าว	โดยเสนอข่าว	
เปิดโปงพฤตกิรรมการทุจรติ	และการร้องเรยีน	
ของ	น.ส.ปณดิา	ท่ีกระท�าตนเป็นพลเมอืงดี	
เปิดโปงการทุจรติซึง่สอดคล้องกับนโยบาย
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ
รฐับาล	เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ	
เข้ามาตรวจสอบ	 พร้อมท้ังจัดทีมข่าว
ตรวจสอบตามจังหวัดต ่างๆ	 ว ่ามี
พฤติกรรมทุจริตเช่นเดียวกันหรือไม่	 มี
การน�าเสนอข่าวควบคู่กันไปกับการตรวจ
สอบของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 ซึ่งพบ
การทุจริตเกิดขึ้นจริง	 จึงได้มีการลงโทษ	
ผู้กระท�าความผิดให้ออกจากราชการ	
รวมท้ังตรวจสอบพบการทุจริตเพ่ิมอีก
หลายจังหวัดจริง
	 ภายหลังจากท่ีข่าวน้ีถูกน�าเสนอ
ออกไป	ทางรฐับาลได้สัง่ให้มกีารขยายผล	
การตรวจสอบไปยังทุกกระทรวง	 จาก
การตรวจสอบพบว่านอกจากในส่วน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์แล้ว	 ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการก็พบว่ามีการทุจริต
เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตกว่า	88	ล้าน
บาท	 มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน	
ตรวจสอบถึงท่ีมาท่ีไป	 และพบว่ามีนาง
รจนา	สนิที	ข้าราชการระดบั	8	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 กับพวกรวม	 5	 คนเข้าไป
เกี่ยวข้อง	 	 มีการโอนถ่ายเงินจากองทุน
เสมาฯตั้งแต่ปี	2551-2561	รวม	24	บัญชี	
ต่อมานางรจนาถูกไล่ออกและถูกด�าเนิน
คดีอาญา	 โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 มี
การน�าเสนอข่าวเปิดโปงติดต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง

	 นับตั้งแต่มีการน�าเสนอข่าวการ
ทุจริตเงินคนจน	 ท�าให้มีการตรวจสอบ
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ของ
ประเทศ	สือ่มวลชนแขนงต่าง 	ๆมกีารน�าเสนอ	
ข่าวไปในทิศทางเดียวกัน	 ขณะเดียวกัน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งน�าเสนอข่าวนี้เป็น
ฉบับแรกยังได้สอดแทรกความรู้ในเรื่อง
ของกฎหมาย	เรือ่งคุณธรรมในเนือ้หาของ
ข่าวด้วย	มีการสัมภาษณ์อย่างรอบด้าน	
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมท้ังผู้กล่าวหา
และผู้ถูกกล่าวหาตามหลักจริยธรรมของ
วิชาชีพ	
	 กองบรรณาธิการหนังสือพิพม์	
“ไทยรฐั”	ยงัได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี
ของการน�าเสนอข่าวและให้ความส�าคัญ
กับข่าวโกงเงินคนจน	มีการน�าเสนอข่าว
มาอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่วันแรกท่ีได้รับ
การร้องเรียนจาก	น.ส.ปณิดา	ยศปัญญา	
นิสิตสาว	
	 พร้อมท้ังได้เสนอข่าวกระตุ้นให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้ความคุ้มครอง
นิสติสาวในฐานะพยาน	เพือ่ให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีิ วิตและทรัพย์สิน		หลัง
จากพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามข่มขู่
คุกคามมาโดยตลอด	โดยช ่วงแรก	
พยายามปกป ิดชื่อและท่ีอยู ่ เพื่ อไม ่
ให้แหล่งข่าวเกิดอันตราย	 เน่ืองจาก	
“ขบวนการโกงเงินคนจน”	มีเครือข่ายทั้ง
ในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี	มข้ีาราชการตัง้แต่
ระดับล่างถึงระดับบนเข้าไปเก่ียวข้อง
จ�านวนมาก	 ดังน้ันการน�าเสนอข่าวจึง
เป็นไปด้วยความระมัดระวังและหลกีเลีย่ง	
ไม่ให้เกิดการฟ้องร้องผู้ร้องเรียน	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 
	 ภายหลังหนังสือพมิพ์ไทยรฐั	น�าเสนอ	
ข่าวนีอ้อกไป	ท�าให้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
ออกมาตรวจสอบและลงโทษผูก้ระท�าผิด	
พร้อมท้ังตรวจสอบขยายผลจนได้ทราบ
การกระท�าผิดเพิ่มเติมอีกจ�านวนมาก	
กระท่ังน�าไปสูก่ารด�าเนินการลงโทษตาม
กฎหมายแก่ผู้กระท�าผิด
	 นอกจากนีก้ารออกมาเปิดโปงการ
ทุจริตครั้งน้ี	ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัว	
ในการท�าหน้าท่ีพลเมอืง	ปกป้องผลประโยชน์	
ของชาติ	 ในการเป็นพลเมืองดีกล้า
เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียว
กับนิสิตสาว	 และคนในสังคมเกิดการ
ตืน่ตวั	 ให้ความสนใจกับเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชัน	 มีการแสดงความคิดเห็นทาง
สื่อโซเชียลกันอย่างกว้างขวาง	
	 ในขณะท่ีรั ฐบาลซึ่ งประกาศ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ได้
ให้ความส�าคัญกับเรือ่งการทุจรติคอร์รปัชนั	
อย่างจริงจัง	มีการสั่งตรวจสอบโครงการ
ต่างๆ	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	รวมท้ัง	
เลง็เห็นความส�าคัญของผูร้้อง	มกีารมอบ
รางวัลต่างๆ	 ให้กับ	 น.ส.ปณิดา	 เพื่อ
ยกย่องในคุณงามความดี	 หาญกล้าออก
มาเปิดโปงกระบวนการโกงเงินคนจน	
รวมท้ังรบัเข้าท�างาน	ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแบบ
อย่างที่ดีของสังคม	
	 ท่ีส�าคัญการน�าเสนอข ่าวน้ียัง
ส่งผลให้คนจนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและ
ท่ัวถึง	 ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้มีอ�านาจ	
รวมท้ังลงโทษข้าราชการท่ีทุจริต	 และ
ช่วยหยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชันโกงเงิน
คนจนไว้ได้
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 
	 การเปิดโปงคดีเงินทอนวัด	 หรือ
คดีการทุจรติงบประมาณการอดุหนนุการ
ศกึษาพระปรยิตัธิรรม	มลูค่าความเสยีหาย	
หลายร้อยล้านบาท	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	
น�าเสนอข่าวอย่างต่อเน่ือง	 จากข้อมูล
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 อาทิ	 ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 (พศ.)	 กอง
บังคับการป้องกันและปราบปรามการ	
กระท�าความผิดเ ก่ียว กับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ	 (บก.ปปป.)	 กอง
บังคับการปราบปราม	(บก.ป.)	ที่ร่วมกัน
ตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานมัดตัวคน
โกงกินเงินรัฐ	 พบการกระท�าความผิด
กันเป็นทอดและเป็นขบวนการล้วนอยู่
ในแวดวงศาสนา	ไล่เรียงตั้งแต่เจ้าหน้าที่	
พศ.	ฆราวาส	ไปจนถึงพระภิกษุสงฆ์	
ต่างรู้เห็นท�าผิดกฎหมายมานานนับสิบปี
	 สืบเนื่องจาก	 พ.ต.ท.พงศ ์พร	
พราหมณ์เสน่ห์	ผอ.พศ.	ร่วมกับ	บก.ปปป.	
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งบประมาณของ	
พศ.	ช่วงปี	2555-2559	โดยพบความไม่
ชอบมาพากลการอนุมัติงบประมาณการ
อุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมให้แก่
พระภิกษุและสามเณรตามวัดต่างๆ	 ท้ัง
ใน	กทม.	และต่างจังหวัด	 เนื่องจากวัด
ท่ีได้งบประมาณไม่มีโรงเรียนสอนปริยัติ
ธรรม	บางวัดน�าเงินไปใช้ก่อสร้างอาคาร	
ศาสนสถาน	หรือบูรณปฏิสังขรณ์วัด	ผิด
ไปจากวัตถุประสงค์	ท่ีส�าคัญกลุม่ผูทุ้จรติ
ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัจะเรยีกเงนิจากวัดส่วนหน่ึง
กลับคืนไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเหมือน
เป็น	“เงินทอน”	ที่มาของคดี
	 ยุทธการปราบโกงประเดิมจับ	
ผู้ต้องหากลุ่มแรก	มีอดีต	ผอ.พศ.,	รอง	

ผอ.พศ.	ผู้น�าหน่วยกระท�าผิดเสยีเอง	ร่วม
กับพระและฆราวาส	ก่อนส่งให้ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ด�าเนินคดี	
และประสานส�านักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 อายัดทรัพย์	
จากน้ันขยายผลไปถึงผู ้ต้องหากลุ ่มท่ี	
2	 จับกุมพระสงฆ์ฝ่ายปกครองหลายรูป	
ต�าแหน่งเจ้าคณะจงัหวัด	เจ้าคณะอ�าเภอ	
เจ้าอาวาส	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	ทั้งใน	กทม.	
และต่างจังหวัด
	 โดยเฉพาะการจับผู้ต้องหากลุ่ม	
ท่ี	 3	 ตอนเช้ามืดวันท่ี	 24	 พ.ค.	 2561	
สถาบันสงฆ์ต้องส่ันสะเทือนในความรูส้กึ	
ของพุทธศาสนิกชน	 เม่ือกองปราบฯ	
บุกจับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการมหาเถรสมาคม	 (มส.)	 ระดับ
ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะถึง	 3	 รูป	
พร้อมๆ	กัน	3	วัดท่ีมีชื่อเสียงกลางกรุง	
ได้แก่	พระพรหมสิทธิ	(ธงชัย	สุขญาโณ)	
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	
และเจ ้าคณะภาค	 10	 พระพรหม
ดิลก	 (เอื้อน	 หาสธมฺโม)	 เจ้าอาวาสวัด
สามพระยาวรวิหาร	และเจ้าคณะกรงุเทพ	
และพระพรหมเมธี	 (จ�านง	ธมฺมจารี)	ผู้
ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม	และ
เจ้าคณะภาค	 4-7	 พร้อมจับพระเลขา
ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส	 พระครู	 ผอ.พศ.
หลายจังหวัด	 และฆราวาส	 ในความ
ผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน	 สนับสนุนเจ้า
พนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ	 หลังตรวจสอบเส้นทางการ
เงนิพบว่าเก่ียวข้องคดโีดยครอบครองเงนิ
จ�านวนมาก	ฉ้อฉลโอนเงินบาปไปซุกไว้ที่
สีกาและคนใกล้ชิด
	 พระพรหมดิลกถูกจับได้คากุฏิ	

พระพรหมสิทธิ	 หรือเจ้าคุณธงชัย	 เข้า
มอบตัวเมื่อวันที่	30	พ.ค.	2561	ขณะที่
พระพรหมเมธี	 หรือจ�านง	 เอี่ยมอินทรา	
ไหวตัวหลบหนีไปเยอรมนี	อยู่ในขั้นตอน
ขอส่งตัวกลับมาด�าเนินคดี	และแจ้งจับ	
ผู้ที่พาหลบหนี
	 ขณะเดียวกัน	 เจ้าหน้าท่ี	 ปปง.	
อายัดเงิน	 10	 บัญชี	 ยอดเงินกว่า	 130	
ล้านบาท	ซ�้าร ้ายจากการค้นกุฏิของ	
พระชั้นผู้ใหญ่รูปหน่ึงพบพยานหลักฐาน
มั่วสีกาเสพเมถุน
	 พร้อมกันนั้น	สมเด็จพระสังฆราช
มีพระบัญชาปลดออกจากกรรมการ	
มส.	 และต�าแหน่งการปกครอง	 ต่อมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	ถอดสมณศักดิ์	7	พระเถระ
ผู้ใหญ่ชั้นพรหม	ชั้นเทพ	และชั้นราช	ที่
ถูกจบักุมท้ังหมด	โดยศาลอาญาคดีทุจรติ
และประพฤติมิชอบกลางไม่อนุญาตให้
ประกันตวัจงึต้องสกึก่อนส่งตวัเข้าเรอืนจ�า	
เพื่อรอฟังค�าพิพากษา

วิธีการน�าเสนอข่าว
 
	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐได้กระจายก�าลังกันเกาะติดการ
ท�างานของต�ารวจกองปราบปราม	หน่วยงาน	
ท่ีเก่ียวข้อง	 ขบวนการยุติธรรม	 และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากวัดท่ีมีการทุจริต
ตามจังหวัดต่างๆ	 แม้กระท่ังติดตามผล
ตรวจค้นหาหลกัฐานเอกสารส�าคัญต่างๆ	
ภายในวัดท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าความผิด	
ขุดคุ้ยจนพบว่า	พระเถระผู้ใหญ่บางรูปมี
พฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์การ	
แต่งตั้งเลื่อนสมณศักด์ิพระสงฆ์ท่ีอยู่ใน	
ความปกครอง	อีกท้ังมีความสัมพันธ	์

ฉีกจีวรพระเถระผู้ใหญ่เขมือบงบปริยัติธรรม

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ลึกซึ้งกับสีกาถึงขั้นเสพเมถุนภายในวัด	
โดยสอบปากค� าสีกาไว ้ เป ็นพยาน	
นอกจากนี้จากการตรวจสอบโทรศัพท์
มือถือพระวิสุทธิศาสนวิเทศ	(เจ้าคุณปิง)	
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ	พบภาพร่วมเพศ	
ชายกับชาย	 เจ้าคุณปิงจ�านนเข้ามอบตัว
ยอมสึกที่กองปราบปราม

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 1.	 มีการแก้ไข	 พ.ร.บ.คณะสงฆ	์
เน่ืองจากเห็นว่า	การแต่งตัง้กรรมการ	มส.	
ในอดีตเกิดช่องโหว่	มกีารเล่นพรรคเล่นพวก	
มากกว่าดูความเหมาะสม	จนน�าไปสูก่าร
แก้	 พ.ร.บ.คณะสงฆ์	 ฉบับแก้ไข	 พ.ศ.	
2561	และประกาศใช้เมื่อวันที่	 15	ก.ค.	
2561	 ให้กรรมการ	 มส.	 เป็นพระราช
อ�านาจในการแต่งตั้ง
	 2.	ปปง.	มีมติอายัดทรัพย์ของ	
พระเถระชัน้ผู้ใหญ่และกลุม่ผู้ต้องหาท่ีได้
มาจากการทุจรติมลูค่ากว่า	134	ล้านบาท	
และอายัดทรัพย์อดีตข้าราชการ	พศ.	
มูลค่ากว่า	71	ล้านบาท
	 3.	 ด�าเนินการทางวินัย	 ปลด
ข้าราชการ	พศ.	ท่ีกระท�าความผดิออกจาก	
ต�าแหน่ง	และด�าเนินคดีอาญาส่งเรื่องให้	
ป.ป.ช.	ชี้มูลความผิด
	 4.ลงโทษทางวินัยสงฆ์กับพระเถระ
ชั้นผู้ใหญ่และพระภิกษุท่ีเก่ียวข้องกับ	
คดีเงินทอนวัดท้ังในกรุงเทพฯ	 และ															
ต่างจังหวัด	 โดยการปลดออกจาก
กรรมการ	มส.	และต�าแหน่งการปกครอง	
รวมทั้งด�าเนินคดีทางอาญา
	 5.	ขจดัเหลอืบทีใ่ชส้ถาบนัศาสนา
เป็นท่ีหากิน	ส่งผลท�าให้ศาสนาเกิดความ
เสียหายและกระทบต่อความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ	
อันเป็นศาสนาประจ�าชาติ
	 6.	 “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”	 ให้
ความส�าคัญตีแผ่การขุดรากถอนโคนคดี
เงินทอนวัดเพื่อท�าให้ตระหนักว่าผู้ใดท่ี
กระท�าผิดกฎหมายก็มอิาจลอยนวลอยูใ่น

สงัคม	โดยเฉพาะพระภกิษสุงฆ์ชัน้ผู้ใหญ่
ที่เป็นที่เคารพกราบไหว้ของฆราวาส	 ใช้
ช่องทางทุจริตท�ามาหากินจนร�่ารวยเป็น
แบบอย่างท่ีไม่ดีให้หมดไป	เพือ่ท�านุบ�ารงุ
พระพุทธศาสนายั่งยืนตลอดไป
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	 ช่องโหว่	ประกาศ	ป.ป.ช.	ยื่น	
ตรวจสอบทรพัย์สนิ	“พ่นพษิ”		กระทบใจ	
ชาวพทุธก�าหนดให้	“สมเดจ็พระสงัฆราช”	
ต้องยืน่บญัชทีรพัย์สนิ		เจอแรงต้านสดุท้าย	
ต้องถอย		กระทบภาพลักษณ์	“เปา”	หลาย	
มาตรฐาน			

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว  
 
	 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 เป็น
เสมือนมะเร็งร้ายที่ท�าลายสังคมไทย	 จึง
เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะต้อง	
ช่วยกันตรวจสอบ	สอดส่อง	เพื่อเป็นการ	
ป้องปราม	หรือหากพบว่าบุคคล	องค์กร	
หรือหน่วยงานใด	มีพฤติกรรมทุจริต	
ฉ้อราษฎร์บังหลวง	 ก็ต้องใช้กฎหมาย
เข้าไปปราบปราม	
	 ในส ่วนขององค ์กรภาครัฐนั้น	
เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 หรือ
ป.ป.ช.	ตรวจสอบการท�างานของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมือง	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พ.ศ.	2560	จึงน�ามาซึ่งการประกาศคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	 เรื่อง	 ก�าหนดต�าแหน่ง
ของผู ้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย ์สินและ
หน้ีสินตามมาตรา	 102	 แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	
2561	 ซึ่งในประกาศดังกล่าว	 ข้อ	 7.8.7	
ก�าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังในระบบราชการและในก�ากับรัฐ	 ซึ่ง
ได้แก่	 มหาวิทยาลัยนอกระบบท้ังหมด	

รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์	 2	แห่ง	 ได้แก่	
มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั	นอกจากน้ียงัมมีหาวิทยาลยั
ราชภฏั	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	
ประกาศนี้ยังรวมถึงประธานบอร์ด	 และ
กรรมการในองค์การมหาชน	เช่น	กองทุน
สนับสนุนการวิจัย,	กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 	 ส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	
หน่วยงานในสงักัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 กระทรวงวัฒนธรรม	
เป็นต้น
	 โดยมีผลบงัคบัหลังวนัประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา	30	วัน	คือ	วันท่ี	1	ธ.ค.	
2561	ทันทีท่ี	ป.ป.ช.	ประกาศเรือ่งน้ีออกมา	
ก็ส ่งผลกระทบต ่อมหาวิทยาลัย ท่ัว
ประเทศในทันที	 โดยเฉพาะนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภา	 ท่ีเป็น
บุคคลภายนอก	 ท้ังท่ีมาจากภาคธุรกิจ	
เอกชน	บุคคลทั่วไป	ซึ่งแสดงความกังวล
ต่อการยื่นบัญชีทรัพย์สิน	 เพราะขั้นตอน
การยื่นมีความยุ่งยาก	 โดยเฉพาะหาก
เกิดข้อผิดพลาดเกรงจะมีโทษทางอาญา	
ที่ส�าคัญไม่มีใครอยากติดคุกตอนแก่	 จึง
พากัน	“ตบเท้า”	ลาออก
	 ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ	ประกาศ
การยืน่บัญชทีรพัย์สนินีไ้ด้รวมถึง	“สมเดจ็
พระสังฆราช”	 ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	
(มมร.)	 และพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปท่ี
เป็นกรรมการสภาด้วยก็เตรียมลาออก
เช่นกัน
	 ขณะเดียวกันก็เกิดความโกลาหล
กับแวดวงมหาวิทยาลัย ท่ัวประเทศ	
ท้ั งมหา วิทยาลัย ในก� า กับรั ฐ 	 และ

มหาวิทยาลยัของรฐั	 ได้แก่	 มหาวิทยาลยั
ราชภฏั	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	
เพราะกรรมการสภาแห่ลาออก	ซ่ึงจะส่งผล	
ให้การบริหารงานในมหาวิทยาลัยหยุด
ชะงัก	 ท้ังการอนุมัติปริญญาบัตร	 การ
อนุมัติหลักสูตร	 และอื่นๆ	 อธิการบดี
มหาวิทยาลยัท่ัวประเทศจงึนัดประชมุด่วน
ในวันท่ี	7	พ.ย.	2561	และมมีตยิืน่หนังสอืถึง	
ป.ป.ช.	ให้มกีารทบทวนประกาศ	โดยชีแ้จง
ข้อมลูด้วยว่า	นายกสภาและกรรมการสภา	
ท�าหน้าท่ีเฉพาะด้านวิชาการ	 ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆ	
	 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักธุรกจิ	และ
ผู้หลักผู ้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกหลายต่อ
หลายคนท่ีน่ังในบอร์ดต่างๆ	 ออกมาส่ง
สญัญาณขอลาออกรายวัน	เน่ืองจากมอง
ว่าขั้นตอนการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน
และหน้ีสนิมคีวามยุง่ยาก	หากพลาดพลัง้	
อาจตดิคุกตดิตะราง	บางคนถึงกับออกมา	
เปรยีบเปรยว่าเรือ่งน้ีเข้าต�ารา	“เน้ือไม่ได้กิน	
หนังไม่ได้รองนั่ง	 แล้วจะเอากระดูก					
มาแขวนคอ”	 ไว้ท�าไม	 แม้จะมีเจตนา
อย่างเต็มเปี่ยมท่ีจะเข้ามาช่วยงานชาต	ิ
บ้านเมือง	แต่ก็คงต้องขอถอนตัวในที่สุด	
ท�าให้	นพ.ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	
รมว.ศกึษาธกิาร	ซึง่ก�ากับดูแลมหาวิทยาลยั
รฐัท่ัวประเทศขอให้นายกสภาและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใจเยน็ๆ	อย่าเพิง่ตดัสนิใจ	
ลาออก	 โดยเร่งหารือกับคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	และคณะรฐัมนตรเีพือ่หาทางออก
เรื่องนี้เร็วที่สุด	จากนั้น		ป.ป.ช.	ได้ขยาย
เวลาการประกาศ	 ป.ป.ช.	 ออกไปอีก
อย่างน้อย	60	วัน	และวินิจฉัยว่าสมเด็จ
พระสังฆราช	 ไม่มีหน้าท่ีต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สิน	

ป.ป.ช.ดาบหัก  

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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	 และสุดท ้าย	พล.อ.ประยุทธ	์	
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ หรอื	 คสช.	
ประกาศใช้มาตรา	44	แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย	
ป.ป.ช.	 คลายลอ็ก	 ให้	 ป.ป.ช.	 พจิารณา
ก�าหนดต�าแหน่งเฉพาะหน่วยงานใด	
หน่วยงานหน่ึงยื่นบัญชีทรัพย์สิน	 ซึ่ง
หมายความว่า	นายกสภา	กรรมการสภา	
บอร์ดกองทุน	 บางแห่งก็จะไม่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สิน	 	 โดยจากน้ีไปก็จะต้อง
รอดูประกาศ	ป.ป.ช.	ที่ชัดเจนว่าจะระบุ
ให้หน่วยงานใดบ้างท่ีจะต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินต่อไป	

วิธีการน�าเสนอข่าว
 
	 หลงัจากท่ี	ป.ป.ช.ได้ออกประกาศ
กองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	และ	
“ทีมข่าวการศึกษา”	เห็นตรงกันท่ีควร	
ต้องเกาะติด	และตีแผ่ปัญหาท่ีเกิดขึ้น	
อย่างรอบคอบรอบด้าน	 โดยทันทีท่ี	
ป.ป.ช.มีประกาศให ้มีการย่ืนแสดง
บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน	 จึงท�าให้กลุ่ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัย	 นายกสภา
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 หลาย
ต่อหลายคนเตรียมตัดสินใจลาออกก่อน
ประกาศดังกล่าวมผีลบังคับใช้ในวันท่ี	1	ธ.ค.	
2561	ไม่เว้นแม้กระทั่งนายมีชัย	ฤชุพันธุ์	
ประธานกรรมการร ่ างรั ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	
ซึ่งน่ังต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์	 และนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 ก็ลาออก
จากนายกสภามหาวิทยาลัยท้ัง	 2	 แห่ง
ด้วย
	 ไม่เพียงผลกระทบจะเกิดกับกลุ่ม
ฆราวาสท่ีน่ังอยู่ในบอร์ดต่างๆ	 เท่านั้น	
แต่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังได้เกาะติดและ
ตแีผ่เรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง	จนท�าให้ทราบว่า	
ปัญหานี้ได ้ลุกลามหนักไปถึงสมเด็จ	
พระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	
ประมุขสูงสุดของสงฆ์	ที่จะต้องยื่นแสดง	

บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินไม่ต่างจาก
ฆราวาสด้วยเช่นกัน	สร้างความไม่สบายใจ	
ให้กับพุทธศาสนิกชน	และผู้คนในสังคม
ไทยเป็นอย่างมาก	
	 จ า ก ก า ร น� า เ ส น อ ข ่ า ว ข อ ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้
รัฐบาล	โดย	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรฐัมนตร	ีได้มอบหมายให้นายวิษณ	ุ
เครืองาม	 รองนายกรัฐมนตรีท่ีดูแลด้าน
กฎหมาย	 ไปหารือกับคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	เพือ่หาทางออกเรือ่งน้ีให้ได้ข้อยตุ	ิ
โดยเร็ว	 จนน�ามาสู่การออกค�าสั่งของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ
(คสช.)	มาตรา	44	เพือ่ยตุปัิญหาดงักล่าว
ตามมาในที่สุด

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 
	 1.	ประกาศ	ป.ป.ช.ส่งผลกระทบ
ให้นายกสภา	กรรมการสภามหาวิทยาลยั	
บอร์ดกองทุนต่างๆ	ตบเท้าลาออก
	 2.	ท่ีประชมุอธกิารบดีมหาวิทยาลยั
ทั่วประเทศ	มีมติยื่นหนังสือถึง	ป.ป.ช.ให้
ทบทวนมติ
	 3.	 เกิดกระแสความไม่พอใจของ
องค์กรพทุธ	ท่ีประกาศ	ป.ป.ช.ครอบคลมุ
ถึงสมเด็จพระสังฆราช	ต้องยื่นทรัพย์สิน
ด้วย
	 4.	ป.ป.ช.	ทนเสียงคัดค้านไม่ไหว	
ต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมาย
ออกไปอีก	60	วัน	พร้อมกับแถลงแก้เก้อ
ว่า	 สมเด็จพระสังฆราช	 ไม่มีหน้าที่ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สิน	 เพราะเป็นต�าแหน่งท่ี	
โปรดเกล้าฯ	โดยพระมหากษัตริย์
	 5.	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 มอบหมายให้นายวิษณุ	
เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี	ถกด่วนกับ	
ป.ป.ช.	เพื่อหาทางออกโดยด่วน
	 6.	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 ใช้อ�านาจหัวหน้า	 คสช.	
ประกาศใช้มาตรา	 44	 แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย	ป.ป.ช.	คลายล็อก	ให้	ป.ป.ช.	

พจิารณาก�าหนดต�าแหน่งเฉพาะหน่วยงาน	
ใดหน่วยงานหนึ่งยื่นบัญชีทรัพย์สิน	
	 7.	สงัคมไทยได้ประโยชน์จากการ
ตีแผ่ข่าวนี้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ซึ่งจะ
ท�าให้คนไทยเห็นความส�าคัญของการ
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ไทย	แต่ต้องท�าด้วยความรอบคอบรัดกุม	
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนบริสุทธิ์
โดยใช่เหตุ	
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ความเดิม
	 “ลานนาโพสต์”	หนังสือพมิพ์ท้องถ่ิน	
จังหวัดล�าปาง	 เน้นการน�าเสนอเน้ือหา
แนวการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	มี	
นโยบายข ่ า วมุ ่ ง ต ่ อกา รท� าหน ้ า ท่ี
หนังสือพิมพ์ชุมชน	 ท่ีสะท้อนปัญหา
ระดับชาติ	 โดยเฉพาะปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน	 ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของเวลาและสถานท่ี	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	
ลานนาโพสต์	 ยังคงเกาะติดข่าวทุจริต
คอร์รัปชันหลายเรื่องอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	
ข่าวทุจริตการก่อสร้างสนามกีฬา	 ข่าว
ทุจริตกองทุนไฟฟ้า	 ข่าวทุจริตสหกรณ์
ออมทรพัย์ครลู�าปาง	ซึง่ศาลชัน้ต้นตดัสนิ
ให้กรรมการสหกรณ์คืนเงิน	จ�านวน	126	
ล้านบาทให้สหกรณ์	ต่อมาเมื่อวันท่ี	25	
ตุลาคม	2561	ศาลอุทธรณ์มีค�าพิพากษา
ยืนตามศาลชั้นต ้น	และในปี	2561		
ลานนาโพสต ์ได ้ เป ิดประเด็นทุจริต	
สหกรณ์ต�ารวจ	 ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ใน		
สหกรณ์ต�ารวจหลายแห่งในประเทศไทย	
ผลการเกาะตดิรายงานข่าวอย่างต่อเนือ่ง	
น�าไปสู่การคืนเงินให้สหกรณ์ในที่สุด

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

	 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงเรียนต�ารวจภูธรภาค	5	แจ้งความ	
ด�าเนินคดีกับ	 พ.ต.อ.เพ่ือน	 ควงจินา	
ผกก.ปากน�า้ประแสร์	จงัหวัดระยอง	และ
ประธานสหกรณ์	ข้อหายักยอกทรัพย	์	
จ�านวนเงิน	47,443,500	บาท	หลังจาก	
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จงัหวัดล�าปางตรวจสอบ	
พบว่า	พ.ต.อ.เพื่อน	ควงจินา	ใช้อ�านาจ	

หน้าท่ีสัง่การให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จ่ายเงิน
ยืมทดรองจ�านวนดังกล่าวให้กับร้านค้า
สวัสดิการ	ซึง่	พ.ต.อ.เพือ่น	เป็นประธาน
กรรมการร้าน	โดยมใิช่กิจการของสหกรณ์	
และไม่ผ่านมตคิณะกรรมการ	ผลจากการ	
น�าเงินสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว	
โดยน�าไปใช้ลงทุนธุรกิจจ�าหน่ายเครื่อง
ตรวจวัตถุระเบิด	ท�าให้สมาชกิท้ัง	741	คน	
ไม่สามารถเบิกเงินได้
	 พ.ต.อ.เพื่อน	 ควงจินา	 มีฐานะ
เป็นประธานสหกรณ์	 ซ่ึงมีหน้าท่ีบริหาร
จัดการเงินของสมาชิกด้วยความโปร่งใส	
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก	 ใน
ขณะเดียวกัน	พ.ต.อ.เพื่อน	ควงจินา	ก็มี
ฐานะเป็นประธานร้านค้าสวัสดิการ	 ซึ่ง
เป็นผูน้�าเงนิสหกรณ์ไปใช้ในธรุกิจส่วนตวั	
กรณีจึงเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	 หรือ	
Confl ict	of	interest	เป ็นบทบาท	
เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่สามารถไว้วางใจได้
	 ต่อมา	ราวต้นเดอืนสงิหาคม	2561	
พล.ต.ท.พลูทรพัย์	ประเสรฐิศกัดิ	์ผู้บัญชา
การต�ารวจภธูรภาค	5	สัง่การให้ตรวจสอบ	
ข้อเท็จจรงิ	ม	ีพล.ต.ต.พทิยา	ศริริกัษ์	เป็น
ประธาน	 อีกท้ังก�าชับให้คณะกรรมการ
สหกรณ์	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด	 ในขณะเดียวกันก็เกิดกระแส
การติดตามทวงถามเงินจ�านวนดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง	พ.ต.อ.เพื่อน	ควงจินา	
อ้างว่าเป็นการกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค�้า
ประกัน	 และคณะกรรมการสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบแล้ว	 ลานนาโพสต์ได้ใช้
สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ขอตรวจสอบ
เอกสารการประชมุคณะกรรมการในวันท่ี	
อ้างว่ามกีารอนุมตั	ิพ.ต.อ.เพือ่น	ควงจนิา	

ได้รับหนังสือแล้ว	ไม่สามารถยืนยัน	
หลักฐานมติตามที่อ้าง
	 การติดตามทวงถามเงินจ�านวน	
47	 ล้านบาทเศษเป็นไปอย่างเข้มข้น	
กดดันให้	พ.ต.อ.เพือ่น	ควงจินา	พยายาม
หาเงนิมาคืน	และให้ค�ามัน่สญัญาครัง้แล้ว	
ครั้งเล่า	 โดยเริ่มจากสัญญาว่าจะคืนให้
ภายในวันที่	15	กันยายน	2561	เลื่อนไป
เป็นภายในวันที่	15	ตุลาคม	2561	ต่อมา	
เป็นภายในเดือนตุลาคม	 2561	 วันท่ี	
12	 พฤศจิกายน	 2561	 ซึ่งในระหว่างน้ี
พ.ต.อ.เพื่อน	 ควงจินา	 ได้ถือเช็คไม่มี
เงินมาจ่ายคืนด้วย	 จนกระท่ังวันท่ี	 26	
พฤศจกิายน	2561	พ.ต.อ.เพือ่น	ควงจนิา	
จึงน�าเงินมาคืนได้จนครบถ้วน	คืนความ
มัน่ใจในสถานะการเงินของสหกรณ์ให้กับ
สมาชิกอีกครั้ง

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 ลานนาโพสต์เป็นฉบับแรกและ
ฉบับเดียวท่ีเปิดประเด็นข่าวน้ีและมีการ
ตดิตามข่าวอย่างต่อเน่ือง	หลงัจากพบว่า	
มีเบาะแสการแจ้งความด�าเนินคดีกับ	
พ.ต.อ.เพือ่น	ควงจนิา	ในการรายงานข่าว	
ได้ใช้ความพยายามสอบถามข้อเท็จจริง	
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	รวมท้ัง	พ.ต.อ.เพือ่น	
ควงจินา	นอกจากน้ันได้ศึกษาเอกสาร	
เท่าท่ีสบืค้นได้	เพือ่น�าไปสูก่ารรายงานข่าว	
ท่ีครบถ้วน	สมบูรณ์	และรอบด้าน	ท้ังยงัใช้	
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	 ซึ่งเป็น
เครือ่งมือส�าคัญในการท�าข่าวเชงิสบืสอบ
สอบสวน	เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้วย

เจาะทุจริตสหกรณ์ต�ารวจ เกาะติดผลประโยชน์ทับซ้อน
ทวงคืน 47 ล้าน

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
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คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 การเกาะติดและตามข่าวอย่างต่อเน่ือง	
ในสถานการณ์เส่ียงภัยของผู ้ ส่ือข่าว	
ท้องถ่ิน	ท่ีเป็นสงัคมขนาดเลก็	ผูม้อี�านาจ	
รู้ตัวผู้รายงานข่าวชัดเจน	 มีการคุกคาม
และข่มขู่หลายรูปแบบ	 แต่ก็ไม่สามารถ
หยุดยั้งการท�าหน้าท่ีท�าความจริงให้
ปรากฏ	การท�าหน้าท่ีหมาเฝ้าบ้านอนัเป็น	
อาชีวปฏิญาณของส่ือได้	 ส�าหรับข่าว
ชิ้นน้ี	 ได้น�าไปสู่การคืนเงินจ�านวน	 47	
ล้านบาทเศษให้สหกรณ์	 และเป็นข่าวท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในส่ือระดับชาติ	 เช่น	
หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ไทยรัฐ	เว็บไซต์
มติชน
	 การทุจรติคอร์รปัชนัเป็นปรากฏการณ์	
ร่วมในสงัคมไทย	ทุจรติ	1	บาท	หรอืร้อยล้าน	
ก็คือทุจริต	 ในเชิงพื้นท่ีการทุจริตจะเกิด
ในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด	 ก็เรียกว่า
เป็นการทุจริต	 ข่าวทุจริตจะตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในสือ่กระแสหลกั	หรอืส่ือท้องถ่ิน	
ก็เรียกว่าเป็นการทุจริต	 โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นมีกรณีทุจริตเช่นนี้มากมาย	 ทั้งที่
ปรากฏเป็นข่าวในระดับชาติ	และไม่เป็น
ข่าว	การส่งเสริม	สนับสนุน	และกระตุ้น
เตือนให้สื่อท้องถ่ินได้ท�าหน้าท่ีอันเป็น
วาระแห่งชาติท่ีส�าคัญย่ิงน้ี	 ควรจะเป็น
ภารกิจร่วมของสื่อทั้งระบบในการพิทักษ์
รักษาความถูกต้อง	 และธ�ารงสถาบันสื่อ
ให้เป็นท่ีเชื่อถือและไว้วางใจของสังคม
ต่อไป
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว 

	 ข่าวการหลอกลวงทางโทรศัพท	์
หรือคอลเซ็นเตอร์	ไม่ได้เกิดเมื่อเร็วๆ	นี้	
แต่ปรากฏข้อมูลมาว่ามีมากว่า	 10	 ปีท่ี
ผ่านมาแล้ว	แต่ก็ยงัปราบปรามไม่หมดสิน้	
มหิน�าซ�า้ยงัทวีความรนุแรงและปรบัเปลีย่น	
วิธีการด้วย	 ...	 ทาง	 “กองบรรณาธิการ	
หนังสือพิมพ์เดลนิิวส์”	ได้ตดิตามน�าเสนอข่าว	
“คอลเซน็เตอร์”	มาต่อเนือ่ง	ท้ังในรปูแบบ
ข่าว	บทความ	และคอลัมน์สังคมต่างๆ	
	 หากนบัเพยีงช่วงปี	2561	น้ัน	ต้อง
ย้อนไปว่า	ช่วงปี	2560	การหลอกหลวง
จากแก๊งคอลเซน็เตอร์ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ไปมาก	แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง	คือ	
การท�างานของต�ารวจ	 ท่ีไม่เชื่อมโยงกัน
ของแต่ละหน่วย	แต่ละสถานตี�ารวจไม่ได้
ส่งข้อมลูของพฤตกิรรมคนร้ายเพือ่ให้เป็น
ฐานข้อมูล	ท�าให้ในบางครั้งเมื่อเหยื่อมา
แจ้งความด�าเนินคดีกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์	
ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด	
	 กลลวงท่ีเหล ่าอาชญากรกลุ ่ม
มิจฉาชีพชาวต ่างชาติ ท่ีอาศัยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า	 VOIP	
ปลอมเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงาน
รัฐโทร.ไปหลอกลวงให้หลงเชื่อและเกิด
ความกลัว	 จนโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้าย
เป็นเมด็เงนิมหาศาล	สร้างความเสยีหาย
มปีระชาชนไม่น้อยตกเป็นเหยือ่โดยไม่รูต้วั		
	 ด้วยเหตุน้ีทางรัฐบาลมอบหมาย
ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 จัดต้ัง	
ศูนย์ป้องกันและปรามปรามการฉ้อโกง
ประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งต่อมาได้ยกระดับ
เป็น	 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง

ทลายคอลเซ็นเตอร์ทั้งใน ปท.-ตปท.
ลากคอโจรซับน�้าตาเหยื่อ ใช้กฎหมายหนัก-คืนเงินคนถูกหลอก

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 หรือ	 ศปอส.ตร.		
พร้อมกับโจทย์ใหญ่	คือ	“ท�าอย่างไรไม่ให้	
คอลเซ็นเตอร์อยู่ในพื้นแผ่นดินไทย	และ
หลอกคนไทยได้อีก”	...	ในการริเริ่ม	
ด�าเนินการตั้งศูนย ์นั้น	 ทางทีมข ่าว
อาชญากรรม	 หนงัสอืพมิพ์เดลินิวส์	 ได้
เข้าไปร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลเก่ียว
กับพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย			
	 ชุ ดท� า ง านศู นย ์ ป ร าบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ	หรอื
ศปอส.ตร.	ที่มี	พล.ต.ท.สุรเชษฐ์	หักพาล	
ผบช.สตม	เป ็น	รอง	ผอ.ศปอส.ตร.		
ระดมสรรพก�าลังต�ารวจฝีมือดี	น�าฐาน	
ข้อมูลแผนประทุษกรรมของขบวนการ	
คอลเซ็นเตอร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันมา
ถอดบทเรยีนวิเคราะห์กับหลกัการสบืสวน
สมัยใหม่	 ท�าให้พบข้อมูลว่า	 ขบวนการ
คอลเซ็นเตอร์	มอียู	่3	กลุม่ใหญ่	ประกอบ
ไปด้วย	 “กลุ่มของนายเฉิน	 หยวน	 ไข่,	
กลุ่มของนายฉีเกอ,	 และกลุ่มของนาย
ทอมมี่	วู”		
	 ปูมหลังของ	3	คนนี้	 ใช้ประเทศ
ในแถบเอเชียอาคเนย์เป็นฐานท่ีตั้งคอล
เซ็นเตอร์	รวมทั้งในหลายประเทศ		โดย
เลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับ
ต้นๆ	ในการหลอกลวง		รวมถึงมีการใช้	
ประเทศตุรกี	 และดูไบเป็นฐาน	 ใช้
ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งฐานหลอกคนไทย	
ประเทศกัมพูชา	ประเทศมาเลเชีย	และ
สปป.ลาว	ด้วย	
	 “ชดุท�างาน	ศปอส.ตร”	เดนิหน้าตดั
วงจรปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร	์
โดยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายคอล
เซ็นเตอร์ในต่างแดน	9	ครั้ง	7	ประเทศ		
จับผู้ต้องหา	 160	 คน	 ไต้หวัน	 44	 คน	

มาเลเซีย	2	คน	กัมพูชา	5	คน	คนไทย	
109	คน		ซ่ึงท้ังหมดเป็นสมุนของฉีเกอ		
ทอมมี	่วู	และนายเฉนิ	หยวน	ไข่	ท้ังสิน้	...		
ทีมข่าวอาชญากรรม	 ได้ติดตามการ
ท�างานของต�ารวจไปทลายคอลเซ็นเตอร์	
หลายประเทศด้วยกัน	ซึง่มคีวามยากง่าย
ที่แตกต่างกันไป	นั่นคือ	ความร่วมมือกัน
ของต�ารวจไทยและต�ารวจของประเทศ
น้ันๆ	 ซึ่งค่อนข้างจะให้ความส�าคัญกับ
กฎหมายและเรื่องความมั่นคงด้วย	

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 การน�าเสนอข่าวของ	 หนังสือพมิพ์
เดลนิวิส์	ในเรื่องคอลเซ็นเตอร์	พยายาม
ท�าให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าท่ี
ไทยทีต้่องการทลายกลุม่เครอืข่ายนีอ้ย่าง
จริงจัง	 แม้ว่าจะต้องเดินทางไปรอให้
เจ้าหน้าท่ีของประเทศนั้นๆ	 ตรวจสอบ	
ด�าเนินการเองก่อนก็ตาม	 ซ่ึงในบางครั้ง
บางประเด็นก็น�าเสนอข่าวอย่างตรงไป
ตรงมาไม่ได	้ ต้องมีการหลบเล่ียงเพื่อให้
ไม่มปัีญหาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
และด้านความมั่นคงของประเทศนั้น	
	 นอกจากการทลายเครือข่ายคอล
เซน็เตอร์ท่ีใช้ไทยเป็นฐานแล้ว		ชดุท�างาน
ได้ขยายผลออกหมายจับติดตามจับกุม
เครือข่ายดังกล่าว	จ�าพวกม้ากดเงิน		
ผู้สนับสนนุเปิดบัญชธีนาคาร	ท่ีแฝงตวัอยู่
ในประเทศไทย	รวมท้ังกลุม่คอลเซ็นเตอร์
ท่ีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการปฏิบัติ
การ	จนสถานการณ์ดีขึ้น		
	 อย่างไรก็ตาม	 ยิ่งเทคโนโลยีก้าว
ไกล	 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็จะ
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น	 การรู้เท่าทัน
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อาชญากรรม	รวมถึงมาตรการป้องกันแก้ไข	
เป็นส่ิงส�าคัญท่ีชุดท�างาน	ศปอส.ตร.		
ได ้ด�าเนินการโดยบูรณาการร ่วมกับ	
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ท้ังส�านักงาน	กสทช.	
ในการขอความร่วมมอืผู้ให้บรกิารเครอืข่าย	
ส�านกังาน	ปปง.	ในการน�า	พ.ร.บ.ฟอกเงนิ	
มา บัง คับใช ้ 	 เนื่ อ งจากขบวนการ
คอลเซ็นเตอร ์มีลักษณะเป ็นองค ์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ	 ท่ีมีการฉ้อโกง
ประชาชน	เข้าข่ายมลูฐานความผดิฟอกเงิน	
จ�าเป็นต้องยดึทรพัย์	ซึง่ในส่วนน้ีเป็นการ
บังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังบทหนัก		

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 แต่สิ่งหนึ่งที่	หนงัสอืพมิพ์เดลินิวส์	
พยายามตั้งค�าถามกับชุดท�างานว่าเมื่อ
เราจับกุมคนร้ายแล้ว	 จะช่วยเหลือเหยื่อ
ได้อย่างไร	และหลงัจากนัน้ไม่นานนักก็มี
การเริ่มคืนเงินกับเหยื่อคอลเซ็นเตอร์	ซึ่ ง
ถือว ่าเป ็นเรื่องใหม ่และเป ็นเรื่อง ท่ี	
น่ายนิดเีป็นอย่างมากท่ีเหยือ่ได้รบัเงินคืน
แม้จะไม่ทุกรายและครบทุกบาท	 แต่ก็มี
บางส่วนท่ีได้รบัคืนไปก่อน	ถือเป็นการยก
ระดับการท�างานเชงิรกุ	หาใช่เชงิรบัอย่าง
ท่ีแล้วมาสร้างความอุน่ใจพีน้่องประชาชน		
	 ไม่เพยีงแต่ขบวนการคอลเซ็นเตอร์	
เท่านั้น	“ศปอส.ตร.”	ได้ด�าเนินการปราบ
ปรามขบวนการโรแมนสแกรม	 ท่ีใช้เล่ห์
เพทุบายหลอกเหยือ่ให้โอนเงิน	โดยอาศยั
กลลวงจากความรักมาเป็นตัวล่อ	 	 ซึ่ง				
ท่ีผ่านมาได้ด�าเนินการควบคู่กันไป	 โดย
ยึดหลักการท�างานแบบเดียวกัน	 “รุกรบ
จบเรว็”	ท�าให้สถานการณ์ขณะนีท้ั้งขบวน
การคอลเซน็เตอร์และโรแมนสแกรมทุเลา
เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด	 	 จนเป็นท่ี
ยอมรับในสายตานานาประเทศ	 ในการ
ยกเป็นโมเดลต้นแบบในการปราบปราม
อาชญากรรมในลักษณะดังกล่าว		
	 นัน่คือผลลัพธ์จากการท�างานของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถตดิตามจบักุมคนร้าย
ได้ท้ังขบวนการและสามารถติดตามน�า
เงินมาคืนเหยือ่ได้ด้วย	...	และการท�างาน	

ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 ก็พยายาม
จะน�าเสนอข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณและเหย่ือใน			
ขบวนการคอลเซ็นเตอร์นี้ด้วย
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

	 สืบเน่ืองจากกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้รับเรื่องร้องเรียน	
จากประชาชนเมื่อ	 3	 ป ีก ่อนว ่าถูก
โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษา
พยาบาลไม่เป็นธรรม	ซึง่จากการตดิตาม
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาได้น�ามาสู่การ
ตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
ค่ารักษาพยาบาลแพง	โดยมี	นพ.ศุภชัย	
คุณารัตนพฤกษ์	 คณะท่ีปรึกษา	 รมว.
สาธารณสุข	 ในขณะน้ัน	 เป็นประธาน	
โดยผลการหารือของคณะกรรมการและ
หน่วยงานเก่ียวข้องหลายครั้งได้ข้อสรุป
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดราคายาข้าง
กล่องอย่างชัดเจน	 และห้ามขายเกินน้ัน
เด็ดขาด	
	 นอกจากน้ียังต่อยอดไปถึงการ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์เรือ่งค่ารกัษาพยาบาล
ในโครงการ	“เจบ็ป่วยฉกุเฉนิวิกฤต	ิมสีทิธิ
ทุกท่ี	(Universal	Coverage	for	Emergency	
Patients:	UCEP)”	โดยก�าหนดให้โรงพยาบาล	
ทุกแห่งต้องให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤติ
ถึงแก่ชีวิต	หรือวิกฤติสีแดงฟรีในช่วง	72	
ชั่วโมงแรกที่เข้ามาในโรงพยาบาล	
	 ตลอดระยะเวลา	 3	 ปีท่ีผ่านมา	
“เดลินิวส์”	 ยังคงเกาะติดเรื่องค่ารักษา
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง		ล่าสุดพบว่ายังมี
ผู ้ได ้รับความเดือดร้อนจากค่ารักษา
พยาบาลไม่เป็นธรรมอยู ่อีกมาก	 ติด
อันดับสูงสุดของจ�านวนเรื่องร้องเรียนท่ี
เข้ามายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
กระทรวงสาธารณสุข	และอันดับ	2	ของ	

ก�าราบ “ธุรกิจนักบุญ”
วัดใจรัฐบาลลุงตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม?

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เรือ่งร้องเรยีนท่ีเข้ามายงัมลูนธิเิพือ่ผู้บรโิภค	
(มพบ.)	ทางกองบรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์
เดลนิิวส์จงึได้เกาะตดิเรือ่งน้ีอย่างใกล้ชดิ
อีกครั้ง	

วิธีการน�าเสนอ

	 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์	ได้
ตัง้ทีมข่าวเพือ่ตดิตาม	ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	
ท่ีเกิดขึ้นอย ่างเข ้มข ้น	 โดยเริ่มเป ิด
ประเด็นเมื่อวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2561	
เป็นต้นมา	 จากการเปิดเผยข้อมูลของ
นางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง	 เลขาธิการ
มลูนธิเิพือ่ผู้บรโิภค	ว่า	มตห้ิามขายยาเกิน
ราคาที่ติดข้างกล่อง	รวมถึงการประกาศ
ราคาค่ารกัษาผ่านเว็บไซต์	ยงัไม่ใช่บทสรปุ
ของการแก้ไขปัญหา	 เพราะสุดท้ายค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนยัง
คงสูงมาก	 และเป็นท่ีมาให้มูลนิธิฯ	 ได้
รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเสมอ	 แบ่งเป็น	
1.	ค่ารักษาพยาบาลแพง	ผู้ป่วยไม่มีเงิน
จ่ายท�าให้ถูกโรงพยาบาลเอกชนฟ้องร้อง	
และ	2.	ค่ารกัษาแพงเกินไปไม่มหีน่วยงาน
เข้าไปก�ากับควบคุม	
	 นอกจากนี	้ทางมลูนิธเิพือ่ผูบ้รโิภค
ได้ยกตัวอย่าง	 ผู้ป่วยร้องเรียนเข้ามาว่า
ถกูโรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารกัษาทั้งหมด	
23	 ล้านบาท	 เฉพาะค่ายาบางตัวราคา
สูงเกือบ	 200	 เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกับ
ร้านขายยาหรือโรงพยาบาลรัฐ	 ค่าวัสดุ	
อปุกรณ์	แพงหมด	รวมถึงค่าแพทย์ผ่าตดั
ก็มีราคาสูงมาก	 โดยสรุปทุกอย่างไม่มี
การก�ากับเรื่องราคาเลย	

	 จึงเดินหน้าเรียกร้องให้ใช้ยาแรง
โดยเสนอ	“กรมการค้าภายใน	กระทรวง
พาณิชย์”	 ออกประกาศให้	 “ค่ารักษา
พยาบาลเป็นสินค้าและบริการท่ีต้องมี
การควบคุม”	
	 ท้ังนี	้“ทีมข่าวเดลนิิวส์”	ได้น�าเสนอ	
ข่าวในทุกมุมมองของผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ัง	
ภาครัฐและภาคเอกชน	โดยในส่วนของ	
โรงพยาบาลเอกชน	 น�าโดย	 นพ.พงษ์พฒัน์	
ปธานวนิช	ในฐานะนายกสมาคมโรงพยาบาล	
เอกชน	ได้ชี้แจงเหตุผล	“ท�าไมค่ารักษา-
ค่ายาแพง?”	 ซึ่งได้มีการระบุว่าสาเหตุ
เน่ืองมาจาก	 “ต้นทุน”	 ท่ีเอกชนต้อง
ลงทุนเองท้ังหมด	 ไม่ว่าจะเป็นค่ายา
และเวชภัณฑ์	เงินเดือนแพทย์	พยาบาล	
บุคลากร	เป็นต้น	ประการส�าคัญยงัมกีาร
ระบุว่า	การรักษาเป็นศิลปะ	โรคเดียวกัน	
แต่คนต่างกัน	ความยากง่ายในการรกัษา
ก็ต่างกัน
	 และผลจากทีมข ่ าว เดลิ นิวส 	์
เกาะตดิเรือ่งนีอ้ย่างเข้มข้น		ท�าให้กรมการค้า	
ภายใน	กระทรวงพาณชิย์	ได้เรยีกประชมุ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทันที	 อาทิ	 	 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ	 และผู้แทนโรงพยาบาล
เอกชน	รวมถึงภาคประชาชนเพื่อหา	
ข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาค่ารักษาท่ี	
ไม่เป็นธรรม	จนได้ข้อสรปุเมือ่กลางเดอืน
ธันวาคม	 2561	 ให้โรงพยาบาลเอกชน
ต้องมีการเปิดเผยค่ารักษาผ่านเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งพร้อม
เชือ่มโยงมาท่ีเว็บไซต์กลางของกระทรวง
พาณชิย์	เริม่อย่างเป็นทางการในวันท่ี	13	
เมษายน	2562	เป็นต้นไป	ขณะเดียวกัน
ก็ยังไม่ท้ิงการพิจารณาให้ค่ารักษาเป็น
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สินค้าและบริการที่ต้องมีการควบคุม
	 กระทั่งเมื่อวันที่	9	มกราคม	2562	
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบรกิาร	(กกร.)	ท่ีมนีายสนธริตัน์	สนธิ
จริวงศ์	รมว.พาณชิย์เป็นประธาน	ได้มมีติ
ให้	 “ค่ารักษา”	 เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้า
และบริการควบคุม	เพื่อใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการก�าหนดราคาเพดานของ
ส่วนต่างราคายากับต้นทุนว่า	 ควรบวก
เพิ่มขึ้นไม่เกินกี่เท่าของต้นทุน	 พร้อมตั้ง
อนุคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด	
ประกอบด้วย	 ตัวแทนจากกระทรวง
สาธารณสุข	 โรงพยาบาลเอกชน	 บริษัท
ประกันภยั	กระทรวงพาณชิย์		เพือ่เข้ามา
ท�าหน้าท่ีพจิารณาแนวทางในการดูแลทัง้
ค่ายาและเวชภณัฑ์		และค่าบรกิาร	รวมถึง	
บริการฉุกเฉินในระยะยาว	
	 ซึง่จากมตดิงักล่าวได้ส่งผลกระทบ	
กับกลุ ่มโรงพยาบาลเอกชนอย่างมาก	
เห็นได้จากราคาหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาล
เอกชนตกลงในทันที	ท�าให ้สมาคม	
โรงพยาบาลเอกชน	 ต้องออกมาต้ังโต๊ะ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี	 14	
มกราคม	 2562	 เพ่ือยืนยันในเหตุผล	
ท่ีมาท่ีไปของค่ารักษา	 ค่ายาแพงอีกครั้ง	
โดยย�้าเหตุผล	“ต้นทุน”	ที่ต้องลงทุนเอง
ทั้งหมด	100	เปอร์เซ็นต์	ดังเดิม
	 พร้อมกันนี้ยังได้ชูความส�าเร็จ
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถ
พัฒนาและท�าก�าไรมหาศาลเมื่อมีการ
บริหารงานอย่างอิสระ	 แต่หากถูกก�ากับ
เรื่องค่ารักษาจะท�าให้ไม่สามารถพัฒนา
ต่อได้				
	 ขณะท่ีภาคประชาชนเองก็ยืนยัน
ว่าสิ่งท่ีเรียกร้องน้ันไม่ได้ต้องการให	้
โรงพยาบาลเอกชนขาดทุนจนเดินหน้าต่อ
ไม่ได้	แต่การก�าหนดให้ค่ารกัษาพยาบาล
เป็นสินค้าควบคุมนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุท่ี
ท�าให้โรงพยาบาลขาดทุน	 แต่ควรมีการ
ควบคุมเพดานการบวกเพิ่มค่ารักษาจาก
ต้นทุนท่ีโรงพยาบาลเอกชนยกขึ้นมา
ชี้แจงว่าเป็นเหตุให้ต้องคิดค่ารักษาแพง	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 แม้ว่าเรื่องน้ียังต้องรอลุ้นบทสรุป
สุดท้ายว่ามติของ	 กกร.ท่ีให้	 “ค่ารักษา
พยาบาลเป็นสินค้าที่ต้องควบคุม”	จะถูก
น�าเข้าท่ีประชมุ	ครม.หรอืไม่	ต้องมาวัดใจ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 และ
รัฐบาล	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 จะ
เลือกยืนอยู่ข้างประชาชนหรือกลุ่มทุน	
โรงพยาบาลเอกชน	และถือเป็นผลส�าเรจ็
ของกองบรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์	
เกาะติดการแก ้ ไขป ัญหาค ่ารักษา
พยาบาลแพง	ช่วยให้ผู ้ป ่วยสามารถ	
เข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในราคาท่ี
เป ็นธรรม	ซ่ึงระหว ่างการเดินหน ้า	
ยกระดับให้การรักษาพยาบาลเป็นสินค้า	
บริการท่ีต้องมีการควบคุม	 ประชาชน
สามารถตรวจสอบและตัดสินใจเข้ารับ	
การรกัษาโรคได้	 ท้ังน้ี	 หนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์	
ยืนยันจะท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ติดตามต่อไป
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 
	 ข่าวการโกงเงินจ�านวนกว่า	 229	
ล้านบาท	ในโครงการรวมหน้ีเพือ่ช่วยเหลอื	
ต�ารวจของสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจภธูร
จงัหวัดเลย	เมือ่ปี	2560	ไม่ได้เป็นประเด็น
ส�าคัญท่ีสื่อมวลชนให้ความสนใจหรือ	
น�าเสนอข่าวมากนักในช่วงแรกท่ีเหยื่อ		
คือ	ต�ารวจในสงักัด	บก.ภ.จว.เลย	192	นาย	
เข้ามายื่นหนังสือให้ต�ารวจภูธรภาค	 4	
ตรวจสอบ	 ในปี	 2560	 หรือแม้กระท่ัง
ในวันท่ีมายื่นหนังสือท่ีส�านักงานต�ารวจ	
แห่งชาต	ิเมือ่ต้นปี	2561	เน่ืองจากผูท่ี้ถูก
กล่าวหาน้ัน	คือ	พล.ต.ต.สทิุพย์	ผลติกุศลธชั		
อดีต	รอง	ผบช.สกพ.และผบก.ภ.จว.เลย	
ท่ีถือเป็นนายต�ารวจระดับนายพล	 และ
เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ท่ีร้องเรียนด้วย	
...	มเีพยีงการน�าเสนอข่าวท่ีไม่ชดัเจนและ
ยังคลุมเครือเพราะทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่
ได้เปิดเผยข้อมูล	ข้อเท็จจริงท้ังหมดใน	
ช่วงแรกนั่นเอง

วิธีการน�าเสนอข่าว 
 
	 การน�าเสนอข่าวของส่ือมวลชน
รวมถึง	 “หนงัสอืพมิพ์เดลินิวส์”	 ก็เป็นไป
ในลกัษณะของการท�าข่าวร้องเรยีนท่ัวไป	
ท่ีมีคนเดือดร้อน	 “เหยื่อ”	 มาร้องขอให้
ต�ารวจช่วยเหลือน่ันเอง	 แต่ท่ีน่าสนใจ
และน่าตดิตาม	ซึง่ทาง	“กองบรรณาธกิาร	
หนงัสอืพมิพ์เดลินิวส์”	ให้ความสนใจ	คือ	
ประเด็นที่คนเดือดร้อน	หรือเหยื่อ	ก็เป็น
ต�ารวจ	 คนท่ีถูกกล่าวหาก็เป็นต�ารวจ	
และคนท่ีจะให้ความเป็นธรรมก็เป็น
ต�ารวจ...เรียกได้ว่าเป็นข่าวต�ารวจโกง

ขุดช�าแหละมีสติ...ข่าวเสี่ยงติดคุก
ต�ารวจโกงต�ารวจ ลากไส้คนกระบวนยุติธรรมมีเอี่ยว

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ต�ารวจ	 ท่ีน่าจะมีความซับซ้อนและต้อง
น�าเสนอข่าวอย่างระมดัระวัง	ไม่สามารถ
น�าข้อมูลท่ีไม่ระบุแหล่งข่าวหรือท่ีมา	
น�าเสนอได้	เพราะมีโอกาสถูกฟ้องร้อง	
ในภายหลังหากท้ังหมด	“เคลียร์กันได้”		
มหิน�าซ�า้การให้ข่าวของต�ารวจท่ีตรวจสอบ	
ก็เป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่มีข้อมูล
เชิงลึกให้น�าเสนอด้วย	
	 การน�าเสนอของ	“หนังสือพิมพ์			
เดลินิวส์”	 ในช่วงแรกไม่ได้ตดิตามต่อเน่ือง
เพราะเป็นข่าวท่ีเกิดขึน้ในเขต	จ.ขอนแก่น	
และจ.เลย	ซึ่งศักยภาพของสื่อมวลชนใน	
พืน้ท่ีแตกต่างกับสือ่มวลชนส่วนกลาง	แต่
เมื่อมีการร้องเรียนท่ีส�านักงานต�ารวจ	
แห่งชาตขิองกลุม่ตวัแทนต�ารวจ	192	นาย	
ในช่วงปลายเดือน	พ.ค.2561	ท่ีผ่านมานัน้	
ทาง	 “หนงัสอืพมิพ์เดลนิิวส์”	 ได้มอบหมาย
ให้	 “แผนกข่าวอาชญากรรม”	 รวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบเชิงลึกถึงท่ีมาท่ีไป
ของเรื่องดังกล่าวแต่ก็มีการเก็บข้อมูลไว้	
ยังไม่มีการน�าเสนอออกมาผ่านส่ือแต่อย่าง
ใด	 เน่ืองจากเกรงในเรื่องข้อกฎหมาย
และการน�าข้อมูลทางคดีและเชงิลกึออกสู่
สาธารณะแล้วจะท�าให้เกิดผลเสยีต่อรปูคดี
ได้	 อกีท้ังในขณะนัน้ทางส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติยังไม่ได้มอบหมายให้หน่วยงาน
หรอืบุคคลใดด�าเนนิการเรือ่งน้ีอย่างเข้มข้น		
มีเพียงทีมงานโฆษก	ตร.และต�ารวจท่ี	
รบัผิดชอบตามสายงาน	ให้ข้อมลูเบ้ืองต้น	
เท่านั้น	
	 แต่หลังจากท่ีรับเรื่องร้องเรียน	
ตรวจสอบ	 ตั้งกรรมการสอบ	 และเรียก
บุคคลท่ีเก่ียวข้องมาท้ังหมดแล้ว	ได้ข้อสรปุ	
ว่า	พล.ต.ต.สุทิพย์	มีความผิดจริงตามที่
ต�ารวจ	192	นายร้องเรียนนั้น	ทางแผนก

ข่าวอาชญากรรม	ได้ส่งทีมข่าวไปเกาะตดิ
การท�างานของต�ารวจท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ไปด�าเนินการ	 คือ	 พล.ต.ต.สุรเชษฐ	์
หักพาล	(ยศขณะนั้น)	และทีมงาน	และ
มีโอกาสได้เข้าไปติดตามการท�างานและ
เข้าตรวจค้นตามบ้านพกัและจดุต้องสงสยัต่างๆ 	
ท่ีน่าจะเก่ียวพนักับทรพัย์สินของ	พล.ต.ต.สทิุพย์	
ซ่ึงมีมากกว่าพันล้านบาท	และยังพบว่า	
นอกจาก	 พล.ต.ต.สทิุพย์	 เก่ียวข้องแล้ว	
ยังพบต�ารวจในสังกัดภูธรภาค	 4	ตั้งแต่
ระดับ	 “พล.ต.ต.-ชั้นประทวน”	 เข้ามา
เกี่ยวข้องและยุ่งเหยิงเรื่องคดีด้วย	
	 ชุดท�างานของ	 พล.ต.ต.สุรเชษฐ	์
น�าเรื่องดังกล่าว	 ตั้งแต่การเข้าตรวจค้น
จดุต้องสงสยั	บุคคลท่ีเก่ียวข้อง	โดยเฉพาะ	
ในส่วนของต�ารวจท่ีเข้ามายุ ่งเหยิงต่อ	
คดีนั้น	ขอให้ทาง	พล.ต.อ.จักรทิพย์		
ชัยจินดา	 ผบ.ตร.	 ออกจากราชการและ
ย้ายพ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ีด้วย	...	การน�า
เสนอข่าวในส่วนนี้ของ	 “หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์”	 เป็นไปด้วยความระมัดระวัง	
ท้ังพฤติกรรมและรายชื่อของต�ารวจท่ี
เก่ียวข้อง	 เนื่องจากการกล่าวหาต�ารวจ
กระท�าผิดน้ันค่อนข้างอ ่อนไหวและ	
เก่ียวพันกับรูปคดี	 โดยหลังจากท่ีมีการ
เผยแพร ่ข ้อมูลไปสู ่สาธารณชนแล้ว	
ก็พบว่าทุกข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงท้ังหมด
และไม่ได้ท�าให้ส�านวนคดีเกิดความ	
เสยีหาย	แต่ในทางกลบักันท�าให้ต�ารวจท่ี
เกี่ยวข้องถูกค�าสั่งย้าย	 บางนายน�าเงินที่
ได้รบัไปจากการโกงเงินสหกรณ์มาคืนให้
กับชุดท�างานด้วย	
	 ส่ิงส�าคัญในการน�าเสนอข่าวของ	
“หนงัสอืพมิพ์เดลนิิวส์”	ในประเด็นต�ารวจ
โกงต�ารวจนี้	 นอกจากจะเก่ียวข้องกับ
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ต�ารวจแล้ว	 ยังพบว่าเก่ียวข้องกับคนใน
กระบวนการยุติธรรมด้วย	คือ	เจ้าหน้าที่	
ศาล	 ผู ้พิพากษา	 ผู ้พิพากษาสมบท	
อัยการ	 เป็นต้น	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถูก
ต�ารวจชุดท�างานเข้าตรวจค้นบ้านพัก
และตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมกับการ
แจ้งข้อหาด�าเนินคดีตามพยานหลักฐาน
ท่ีปรากฏด้วย	 ...การน�าเสนอข่าวของ	
“หนังสอืพิมพ์เดลินวิส์”	ก็ยังยึดเช่นเดิม	คือ		
ใช้ความระมัดระวังในการน�าเสนอข้อมูล	
ซึง่เมือ่ปรากฏสูส่าธารณะไปแล้วน้ันก็เป็น
ไปตามข้อเท็จจริงและไม่ได้สร้างความ
เสียหายแก่ส�านวนคดีแต่อย่างใด	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 การน�าเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง
ของ	“หนงัสอืพมิพ์เดลินิวส์”	และรายงาน
อย่างตรงไปตรงมาท�าให้ชุดท�างานเกิด
ความไว้เ น้ือเชื่อใจให้ข ้อมูลท่ีส�าคัญ
ทางคดีและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะด้วย	คือ	ตัวการส�าคัญที่ท�าให้
เกิดกระบวนการ	 “ต�ารวจโกงต�ารวจ”	
คือ	 ผู้หญิงชื่อ	 “นุช”	 หรือ	 น.ส.ธิญาดา							
วิภาวรกานต์	 ท่ีเป็นบุคคลตามหมายจับ
แล้วมีการจับกุมของกองปราบปรามมา
แล้ว	 ส่งต่อให้ต�ารวจภูธรภาค	 4	 แต่ใน
ภายหลงักลบัไม่ด�าเนนิคดีกับ	น.ส.ธญิาดา	
ซึ่งหลังจากท่ีน�าเสนอข้อมูลดังกล่าวไป
ท�าให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตสิัง่ลงโทษ
ต�ารวจท่ีเก่ียวข้องกับคดี	 น.ส.ธิญาดา												
อีกทางหนึ่งด้วย	
	 การน�าเสนอข่าวและการท�างาน
ของต�ารวจ	 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	
โดยแผนกข่าวอาชญากรรมและทีมข่าวหน้า	1	
พึ่งระมัดระวังเรื่องข้อมูลต่างๆ	 ท่ีจะ
กระทบต่อบุคคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้องกับคดี
เป็นอย่างมาก	 เพราะการโกงเงินของ
ขบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนและมีบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง
ทุกชั้น	 ไล่มาตั้งแต่ระดับแกนน�า	 คือ	
พล.ต.ต.สุทิพย์	หรือ	น.ส.ธิญาดา	อดีต
เจ้าหน้าท่ีประจ�าศาล	และคนในล�าดับชัน้

ต่างๆ	ที่มีทั้งผู้พิพากษา	อัยการ	ต�ารวจ	
เป็นต้น	ยงัไม่นบัรวมถึงพ่อค้า	ประชาชน
ท่ัวไปในพื้นท่ีภาคอีสานและภาคเหนือ	
ด้วย	 ซ่ึงการระมัดระวังและตรวจสอบ
อย่างละเอียดก่อนน�าเสนอข่าวนั้น	ท�าให้
ข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะน้ันเป็น	
ข้อมลูท่ีสมบูรณ์และถูกต้องครบถ้วน	และ
ยงัส่งผลให้คนท่ีเก่ียวข้องกับคดีเกิดความ
หวาดกลัวขอน�าเงินท่ีเชื่อว่าได้มาจาก
การโกงในครั้งนี้มาส่งคืนแก่ชุดท�างาน
ด้วย	 และในท้ายท่ีสุดแล้วก็มีการสรุป
ส�านวนคดีฟ้องผู้ต้องหาท้ังหมดแล้วรอ
น�าเงินมาช่วยเหลือและคืนแก่ต�ารวจท้ัง	
192	นายด้วย	
	 การน�าเสนอข่าวของ	หนังสือพมิพ์
เดลนิวิส์	แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผูเ้ปิดประเด็น	
หรือน�าเสนอในลักษณะหวือหวาหรือ
หมิ่นเหม่เพื่อกระตุ้นให้คนติดตามนั้น	ก็
ใช้หลักของการตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ละเอยีด	ท้ังในส่วนของผู้ร้องเรยีน	คนถูก
กล่าวหาและชดุท�างาน	เพือ่ให้ได้ข้อมลูท่ี
จรงิและกระทบต่อรปูคดีน้อยท่ีสดุหรอืไม่
กระทบสิ่งใดๆ	 เลย	 ...	 จึงเชื่อว่า	 “ข่าว
ต�ารวจโกงต�ารวจ”	น่าจะเป็นต้นแบบของ
การน�าเสนอข่าวท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม	 ท้ังเป็นเหยื่อ	
ผู้ถูกกล่าวหา	 และคณะท�างาน	 มาก
ท่ีสุดข่าวหน่ึง	 และจะเป็นประโยชน์ต่อ
สื่อมวลชนในอนาคตต่อไปด้วย
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 
	 ต้นเดอืนกมุภาพนัธ	์2561	กรม
ควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)	
ออกประกาศว่า	 สถานการณ์	 “โรคพิษ
สุนัขบ้า”	 ของประเทศไทย	 ยังน่ากังวล	
เน่ืองจากผลการตรวจหัวสุนัขท่ีสงสัยติด
เชื้อพิษสุนัขบ้ายังมีการรายงานต่อเน่ือง	
โดยพบว่าเพียงเดือนแรกของปี	พบสุนัขบ้า	
แล้วกว่า	 135	 ตัว	 จากน้ันจึงมีการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่
ในท้องถ่ิน	 และเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร	
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ลงพ้ืนท่ี	
ตดิตามค้นหาประชาชนกลุม่เสีย่งเพือ่น�า	
มาฉีดวัคซีน	ป้องกันโรคพิษสุนัข	และจัด
รณรงค์ให้ผู้ที ่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครอง	
น�าสัตว์เลี ้ยงโดยเฉพาะสุนัข	และแมว		
ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน	 ส่วนท่ีเป็น
สัตว์จรจัดหรือสัตว์ไม่มีเจ้าของได้มีการ	
จับไปกักไว้เพื่อเฝ้าดูอาการ	 อีกท้ัง
ประชาสมัพนัธใ์ห้ประชาชนสมัผัสกับสตัว์
เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด	ไม่ว่าจะถูกขีด	ข่วน	
กัด	 เลีย	 ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า	พร้อมๆ	กับการให้ข้อมูล
ข่าวสารถึงพิษภัยและอันตรายจากโรค
ดังกล่าว	 เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนัก		
	 แต่ปรากฏว่า	 ในระหว่างน้ัน	
เจ้าหน้าท่ีกลับถูกชาวบ้านในบางชุมชน	
และกลุ่มคนรักสัตว์	ต่อต้าน	กล่าวหา	
ว่าท�าทารุณกรรมสัตว์	 ขณะท่ีกลุ่ม
แพทย์	 และนักวิชาการออกมาเรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะ
สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว
เริ่มรุนแรงมากขึ้น		

วิธีการน�าเสนอข่าว
 
	 ประเทศไทยมีแผนลดการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าท้ังในคนและ
ในสัตว์		ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติงาน	
ตามภารกิจ	 หน้าท่ี	 และตั้งเป้าหมาย
จะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกจังหวัด	
ภายในปี	2563	ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค	คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		
	 แตจ่ากการรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	 โดยกรม
ควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	กลาย
เป็นขอ้สงัเกตท่ีท�าให้ทีมขา่วหนังสอืพมิพ์
มตชิน	ตอ้งเกาะตดิสถานการณ	์สอบถาม
ไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 นักวิชาการ	
ชาวบ้านในท้องถ่ิน	และรายงานขา่วอยา่ง
ต่อเน่ือง	 จนพบว่ามีการระบาดของโรค
รนุแรงขึน้จรงิ	โดยประมาณเดือนมนีาคม	
2561	กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 ได้ออกประกาศเขตโรคระบาด
พิษสุนัขบ้า	(สีแดง)	ใน	13	จังหวัด	และ
เฝ้าระวังในอีก	42	จังหวัดทั่วประเทศ		
ปรากฎว่าหลังจากนั้นในสังคมออนไลน์
ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต้นเหตุท่ีท�าให้
เกิดการระบาดของโรค	 ระบุว่า	 เป็น
เพราะก่อนหน้านี้ส�านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน	(สตง.)	ได้ตรวจสอบการใช	้
งบประมาณจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์	ขององค์กรปกครองส่วน	
ท้องถิ่น	และตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ภารกิจ
ของท้องถ่ิน	 จนเป็นเหตุให้ท้องถ่ินต้อง
ระงับการจัดซ้ือวัคซีน	และส่งผลให้ท้องถ่ิน	
ขาดแคลนวัคซีนฉีดในสัตว์	กระท่ังม	ี
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ขณะเดียวกัน	

แพทย์	นักวิชาการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ก็ออกมาเปิดเผยพบว่ามีการใช้วัคซีน
ป้อง กันโรคพิษ สุนัข บ้าในสัตว์ ด้อย
คุณภาพ	 และมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อท่ี
ไม่โปร่งใส	 อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน	
ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท�าให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่
ระบาดในหลายพื้นท่ี	 และพบผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง	17	ราย		
	 มติชนได้น�าเสนอข่าวดังกล่าว	
จนน�าไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
จดัซือ้วัคซนีป้องกันโรคพษิสนัุขบ้าในสตัว์
ของกรมปศุสัตว์	 กระท่ังคณะรัฐมนตร	ี
(ครม.)	มีค�าสั่งย้าย	นายอภัย	สุทธิสังข์	
อธิบดีกรมปศุสัตว์	ให้ด�ารงต�าแหน่ง	
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	และมอบให้	นายสรวิศ	ธานีโต		
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	ไปด�ารงต�าแหน่ง	
อธิบดีกรมปศุสัตว์	 แม้เจ้าตัวจะอ้างว่า
เป็นการขอย้ายเองก็ตาม	 อย่างไรก็ดี	
วัคซนีท่ีฉดีในสตัว์ขณะน้ันก็ยงัไมเ่พยีงพอ	
พร้อมกับมีการรณรงค์ท�าหมันสุนัขและ	
แมวจรจัด	 และท้องถ่ินออกกฎระเบียบ
เพื่อควบคุมจ�านวนสัตว์ในพื้นที่		

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 จากการท่ีมติชนได้เกาะติด
สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	
และน�าเสนอข่าวดังกล่าวไปพร้อมๆ		
กับตีแผ่ถึงปมปัญหาท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกิดความ
ตื่นตัว	 ท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
ในการเข้าไปแก้ไขปัญหา	นักวิชาการร่วม	

เจาะลึก! แผนสกัด “โรคพิษสุนัข” เหลว 
วัคซีนด้อยคุณภาพ จัดซื้อมีปัญหา กระตุ้นสังคมตื่นตัว

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน
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ให้ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู	้
ใหม่ๆ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออก
กฎระเบียบเพื่อควบคุมจ�านวนสัตว์เล้ียง
และสัตว์จรจัด	ประชาชนตระหนักถึง	
พิษภัยของโรคและให ้ความร ่วมมือ		
ท่ีส�าคัญยังมีการจัดการปัญหาความ	
ไม่ชอบมาพากลในการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานราชการ	

โรงพยาบาลหัวเฉียว คุณภาพมาตรฐานระดับ HA

มั่นใจ ไววางใจ ในทีมแพทยผูชำนาญการทุกสาขา

โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลเอกชนเพ�อสังคม ในสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

มั่นใจในคุณภาพการรักษา.. ในอัตราคาบริการที่เหมาะสม

โดยทีมแพทยผูชำนาญการทุกสาขาโรค

ขอแสดงความยินดีเน�องในโอกาส

“วันนักขาว” ป 2562

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ

แหงประเทศไทย
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

	 ท่ีผ่านมากองทุนเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญตั	ิ(พ.ร.บ.)	เงนิทดแทน	
พ.ศ.	2537	จดัตัง้ขึน้เพือ่ให้สทิธสิวัสดิการ
แก่ผู้ประกันตน	 ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการตามกฎหมาย	 โดยจะได้รับ
สิทธิสวัสดิการต่างๆ	เกี่ยวกับค่าทดแทน
สืบเนื่องจากการท�างาน	 เช่น	 เจ็บป่วย
หรือได ้รับอุ บัติ เหตุจากการท�างาน	
ค่า ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท� างาน	
เป็นต้น	 แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวให้	
สิทธิเฉพาะลูกจ้างภาคเอกชนเท่านั้น					
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่ง
ประเทศไทย	 เครือข่ายประกันสังคม
คนท�างาน	 (คปค.)	 	 ส�านักงานประกัน
สังคม	(สปส.)		จึงเดินหน้าปรับปรุงร่าง	
พ.ร.บ.เงินทดแทน	พ.ศ.	ฉบับใหม่	ขึ้น	
เพื่อขยายสิทธิไปยังกลุ่มลูกจ้างส่วน
ราชการ	ประมาณ	1	ล้านคน	และเพิ่ม
สทิธสิวัสดกิารมากขึน้	ซึง่จะได้ประโยชน์
ทั้งลูกจ้างเอกชนและส่วนราชการ			

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 แตจ่ากการตดิตามและน�าเสนอ
ขา่วมาอยา่งตอ่เน่ือง	ยังพบลกูจา้งในสว่น
ราชการที่ถูกจ้าง	ในลักษณะลิดรอนสิทธิ
สวัสดิการ	ท�าให้ขาดโอกาสในการรบัสทิธิ
จากร่าง	พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ	ฉบับใหม่นี	้

 ปมปัญหาของเรื่องนี้สืบเนื่อง	
จาก	“หนังสือพิมพ์มติชน”	ได้สัมภาษณ์		
นายมนัส	 โกศล	 ประธานสภาองค์การ
ลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย					

ตีแผ่ปัญหา “ลูกจ้างส่วนราชการ”  ถูกจ้างงานผิดประเภท 
กระตุ้นภาครัฐให้สิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

ให้ข้อมูลว่า	 นับเป็นความเหลื่อมล�้าท่ี
ลูกจ้างส่วนราชการไม่ได้สิทธิกองทุนเงิน
ทดแทนตามกฎหมายมาตลอดหลายสบิปี	
จึงมีความพยายามในการผลักดันร่าง	
พระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ....	จน	
เข้าสู ่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ	
แห่งชาติ	 (สนช.)	 ซึ่งกฎหมายน้ีจะเพิ่ม
สทิธใิห้แก่ลกูจ้าง	อาทิ	เพิม่อตัราการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการท�างาน	และค่าท�าศพกรณีลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่
ความตาย	หรือสูญหาย	โดยออกเป็นกฎ
กระทรวงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับ	อาทิ		เพิ่ม	
ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณลีกูจ้าง	
ทุพพลภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 15	 ปี	
(เดิมไม่เกิน	 15	 ปี)	 เพิ่มระยะเวลาการ
จ่ายค่าทดแทนกรณลูีกจ้างถึงแก่ความตาย
หรอืสญูหายมกี�าหนด	10	ปี	(เดมิก�าหนด	
8	ปี)		เป็นต้น
	 จากการท�าข่าวอย่างต่อเน่ือง
กลับพบว่า	 ร่าง	 พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุม	 ลูกจ้างส่วนราชการในกลุ่ม
จ้างเหมาบริการ	หรือเหมาท�าของ	รวมท้ัง	
ลูกจ้างรายวัน		ซึ่งหนังสือพิมพ์มติชน	
ได้ตีแผ่ประเด็นดังกล่าว	 	 เพื่อเป็นการ
กระตุ ้นส ่วนราชการให ้ด�า เ นินการ
ปรับปรุงแก้ไข	 โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
ซึ่งมีการร ้องเรียนว่าพบการจ้างงาน	
ผิดประเภท		เช่น	มีการจ้างเหมาท�าของ	
แต่กลับมีลักษณะการจ้างงานเหมือน	
งานประจ�า	ซึง่การท�าลกัษณะนี	้นอกจาก

จะผิดสัญญาว่าจ้างแล้ว	 ยังเป็นการ
ลิดรอนสิทธิลูกจ้าง	 	 ท�าให้ไม่ได้สิทธิ
สวัสดิการ	 และไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ
จาก	 พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ	 ฉบับใหม่					
หนังสือพิมพ์มติชนจึงได้มีการสอบถามไป
ยังส่วนราชการต่างๆ	ว่ามีการด�าเนินการ	
อย่างไร	ซึ่งจากการน�าเสนอข่าวดังกล่าว	
ท�าให้กระทรวงต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องเริ่มมี
การขับเคลื่อน	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 ผลกระทบและคุณค่าข่าวท่ี	
เกิดขึ้นหลังจาก	 “หนังสือพิมพ์มติชน”	
น�าเสนอขา่วอยา่งตอ่เนือ่งปรากฏผลดังนี้
	 1.	ตแีผ่ให้เห็นถึงสทิธสิวัสดิการ
จากกองทุนเงินทดแทน	ตาม	พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน	 พ.ศ.	 2537	 ซึ่งไม่ครอบคลุม
ลูกจ้างส่วนราชการ	 จนมีการผลักดัน	
และสดุท้ายประสบความส�าเรจ็		พระราช
บัญญตัเิงนิทดแทน	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2561	
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมผีล
บังคับใช้เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2561
	 2.	 ท�าให้ลูกจ้างส่วนราชการ	
และลูกจ้างท่ีท�างานในองค์กรท่ีไม่ได้
แสวงหาผลก�าไร	ไดร้บัสทิธสิวัสดกิารจาก	
พ.ร.บ.เงนิทดแทนฉบับใหมน้ี่ครัง้แรกรวม
กวา่	1	ลา้นคน	และได้สทิธสิวัสดิการเพิม่
นอกเหนือจากกฎหมายเดิม	ซึ ่งจุดนี	้
จะได้ประโยชน์ท้ังลูกจ้างเอกชนและ
ส่วนราชการ	อาทิ	เพิ่มอัตราการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล	 ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการ
ท�างาน	และค่าท�าศพกรณีลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย	
หรือสูญหาย	เป็นต้น
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	 3.	 เกิดการขับเคลื่อนของส่วน
ราชการต่างๆ	อาทิ	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 ได้ท�า
ขอ้เสนอถึงกรมบัญชกีลาง	และส�านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน	(ก.พ.)		
ขอให้พจิารณาปรบัระเบียบให้ลกูจา้งกลุม่
ดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทัดเทียม
กับลูกจ้างส่วนราชการอื่นๆ	 ส�านักงาน

ประกันสังคม	(สปส.)	ได้ประชาสัมพันธ์
ทางเลือกในการรับสิทธิของลูกจ้างเหมา	
ท�าของผ่านมาตรา	 40	 ของกฎหมาย
ประกันสังคมท่ีให้ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบ	
โดยไม่มีนายจ้างร่วมจ่าย	 และกระทรวง
สาธารณสขุ	(สธ.)		จดัท�าบญัชกีารว่าจา้ง	
อย่างละเอียด	และหากหน่วยงานในสังกัด	
หรือโรงพยาบาลในสังกัดทั ่วประเทศ	

มีการจ้ า งงานผิดประ เภทต้อง เ ร่ ง	
ปรับปรุงให้ถูกต้อง	 เพื่อให้ลูกจ้างได้รับ
สิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
	 กล่าวโดยสรุปคือ	หนังสือพิมพ์
มตชิน	มสีว่นชว่ยในการตแีผ่ประเด็นสทิธิ
สวัสดกิารลกูจา้งสว่นราชการ	โดยเฉพาะ	
ในกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ	 จ้างรายวัน
ท่ีไม่ได้สิทธิสวัสดิการ	 จนเกิดการขับ
เคลื่อนจากฝั่งราชการในที่สุด

9

ชวยชีวิตทันใจ...ไดทุกเหตุ

“สายดวนปอเต็กตึ๊ง 1418”

ชวยชีวิต รักษาชีวิต สรางชีวิต
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

	 หลังจากมีการผลักดันร ่าง	
พระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ยาเสพติดให้
โทษ	เพื่อเปิดทางให้สามารถน�าสารสกัด
กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น	
ปรากฏว่ามหีลายภาคส่วนให้ความสนใจ
และสนับสนุนจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะ
หน่วยงานวิจัยท่ีเห็นชัด	 คือ	 องค์การ
เภสัชกรรม	(อภ.)	และมหาวิทยาลยัรงัสติ	
ซึ่งมีการวิจัยพัฒนา	และเตรียมสกัดสาร
จากกัญชาน�ามาใช้เพือ่ประโยชน์ต่อผูป่้วย			
ยิ่งมหาวิทยาลัยรังสิต	ยิ่งมีความคืบหน้า	
เน่ืองจากพฒันาจนได้น�า้มนักัญชา	เหลอื
เพียงวิจัยในมนุษย์	 ซึ่งต้องรอกฎหมาย
อนุญาต	ขณะท่ีนกัวิชาการส่วนใหญ่ก็เห็น
ด้วย	กระทั่งกระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)	
รับลูก	 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา		
การน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์	 มีการพิจารณาท้ังการรักษา	 ท้ัง
กฎหมาย	 การควบคุมการใช้	 รวมไปถึง
การเพาะปลกู	ผลติกัญชาเอง	ซึง่แน่นอน
ว่า	ข้อสรปุเบือ้งต้นใช้ในการรกัษาลดการ
เจบ็ปวด	อาการข้างเคียงของผูป่้วยมะเรง็	
โรคลมชัก	เป็นต้น
	 ปัญหาคือ	ระหว่างรอกฎหมาย
มผีลบังคับใช	้กลบัพบว่ามบีรษิทัตา่งชาต	ิ
มายื่นค�าขอสิทธิบัตรกัญชา	 กับทางกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา	 กระทรวงพาณิชย์	
ซึ่งองค์กรภาคเอกชน	 โดยมูลนิธิชีววิถี	
(ไบโอไทย)	ออกมาเปิดเผยว่า	ค�าขอ	
เหลา่น้ีขดักับ	พ.ร.บ.สทิธบัิตร	พ.ศ.	2522	
แต่กลับผ่านการพิจารณาขั้นแรก	 หาก

 เปิดปมปัญหา ‘สิทธิบัตรกัญชา’  ความเสี่ยงเอื้อต่างชาติ 
หลังคลายล็อกกฎหมายทางการแพทย์

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีการตีแผ่	 สุดท้ายมีกฎหมายให้ใช้
กัญชาทางการแพทย์ก็อาจเอื้อให้บริษัท
ต่างชาติน�าเข้า	เพราะจะติดสิทธิบัตร

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 สืบเน่ืองจากมีการผลักดันร่าง
กฎหมายคลายล็อกกัญชาทางการแพทย์	
ซึ่งอยู่ในร่าง	 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ		
จน	สนช.พิจารณาผ่านกฎหมายดังกล่าว	
แต่กลับพบปัญหาใหม่ท่ีหนักหน่วง	 โดย
หนังสอืพมิพม์ตชินได้มกีารสมัภาษณท์าง
มลูนธิชิวีวิถี	หรอืไบโอไทย	จนท�าให้ทราบ
ว่า	 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผ่านการ	
พิจารณาค�าขอสิทธิบัตรกัญชาของต่างชาติ
ไปแล้วเบื้องต้นเท่าที่ทราบ	11	ค�าขอ	ทั้ง
ท่ีในกลุม่น้ีมคี�าขอท่ีขดัตอ่พ.ร.บ.สทิธบิตัร	
พ.ศ.	2522	โดยเฉพาะมาตรา	9	(1)	ที่
ระบุว่า	 จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใด
ส่วนหน่ึงของจุลชีพท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ	
สัตว์	 พืช	 หรือสารสกัดจากพืชหรือสัตว์	
ไม่สามารถขอสิทธิบัตรได้	 ซ่ึงสารสกัด
กัญชา	cannabinoid	เป็นสารสกัดจาก
พืช	 ไม่สามารถขอได้	 แต่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญากลบัผ่านการพจิารณาขัน้แรก	
หากไม่มีใครพบปัญหาก็อาจน�าไปสู่การ
อนุมัติสิทธิบัตร
	 หนังสือพิมพ์มติชนได้ติดตาม
ประเด็น น้ีอย่างต่อ เนื่ อง	 จนมีการ
สอบถามไปยังหน่วยงานท่ีได้รับผลกระทบ	
โดยตรง	 คือ	 องค์การเภสัชกรรม	 และ
มหาวิทยาลัยรังสิต	 ล้วนมีความหวาด
วิตกว่า	 เมื่อร่าง	พ.ร.บ.ฯ	ผ่าน	สุดท้าย
จะมีปัญหาเรื่องการผลิตสารสกัดกัญชา	

หรือไม่	เพราะอาจติดสิทธิบัตรของต่างชาติ		
โดยเฉพาะมหาว ิทยาล ัยร ังส ิต	และ	
ไบโอไทย	รวมทั้งภาคประชาชนอื่นๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	มีการกระทุ้งและกดดันให้กรม
ทรพัย์สนิทางปัญญา	รวมท้ังฝ่ายการเมอืง	
ไปจนถึงรฐับาลออกมาจดัการเรือ่งน้ี		ซึง่
ทางหนังสือพิมพ์มติชนได้สอบถามไปยัง
นายสนธริตัน์	สนธจิริวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณิชย์	ได้รับค�าตอบว่าจะ	
ด�าเนินการเรื่องน้ีให้ถูกต้อง	 และจะ
ยกเลิกสิทธิบัตรที ่เป็นปัญหา	ขณะที	่
พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	
(คสช.)	สั่งให้แก้ปัญหาเร่งด่วน	จนมีข่าว
ว่า	อาจใช้มาตรา	44	อาศัยอ�านาจ	คสช.	
จัดการเรื่องสิทธิบัตรกัญชา	 แต่ทางภาค
ประชาสังคมไม่เห็นด้วย	เพราะมาตรา	44	
เป็นค�าสั่งเฉพาะ	ไม่มีผลต่อระดับโลก
	 จากการติดตามข่าวดังกล่าว		
ท�าให้ทราบว่า	ค�าขอสิทธิบัตรกัญชาอาจ
ไมไ่ด้มแีค่	11	ค�าขอ		เน่ืองจากขอ้มลูจาก
มหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีกว่า	30	ค�าขอ	
แต่ดูเหมือนก็ยังไม่มีการจัดการใดๆ	จน
ทางมหาวิทยาลัยรังสิตและไบโอไทย			
เตรยีมฟอ้งศาลปกครองในเดอืนมกราคม	
2562	ขณะเดียวกันภาคประชาชน	ท่ีมองว่า	
กัญชาจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์	
ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต	 ลงชื่อ
เข้าร้องต่อส�านักงานคณะกรรมการ	
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ขอให้ด�าเนินการเอาผิด
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่	 ไม่ยกเลิกค�าขอสิทธิบัตรที่
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ขัดต่อกฎหมายและไม่ปกป้องสิทธิของ
คนไทย
	 หนังสือพิมพ์มติชนได้ติดตาม
เรื่องน้ีมาตั้งแต่ต้นปี	 2561	 และติดตาม
ข่าวมาต่อเนื่องตลอดทั้งปี	จนล่าสุดนาย
สนธิรัตน์	 สนธิจิรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย	์		ประกาศเตรยีมหารอื
ร่วมกับไบโอไทย	 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
วันที่	11	มกราคม	2562	เพื่อร่วมกันหา
ทางออกของเรื่องดังกล่าว	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 จากการขับเคลื่อนร่าง	พ.ร.บ.	
ยาเสพติดให้โทษฯ	 จนสุดท้ายสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ผ่านร่าง	
กฎหมายดังกล่าว	 	 ยังท�าให้ทราบถึง
ปัญหาใหญ่	 คือ	 ค�าขอสิทธิบัตรกัญชา
ของต่างชาติ	 ท่ีอาจส่งผลต่อการพัฒนา
สารสกัดกัญชาในประเทศไทย	 	 ซึ่งการ
ตีแผ่เรื่องดังกล่าวท�าให้สังคมได้รับทราบ
ปัญหา	และร่วมกระตุ้นให้รัฐบาลจัดการ
เรื่องนี้ให้ถูกต้อง			โดยกระทรวงพาณิชย์
ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว	
กระท่ัง	 ล่าสุดนายสนธิรัตน์	 	 สนธิจิรวงศ์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์		นัดหารือ	
กับภาคประชาสังคมช่วงเดือนมกราคม	
2562	เพื่อร่วมกันหาทางออกเรื่องนี้
	 ท่ีส�าคัญยังท�าให้หน่วยงานวิจัย	
ทั้ง	อภ.และมหาวิทยาลัยรังสิต	ตื่นตัวใน
การปกป้องสิทธิของตน	อย่างทาง	อภ.	
ท�าหนังสือทวงถาม	 หามาตรการระดม
นักกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง	
ขณะท่ีมหาวิทยาลยัรงัสติเตรยีมฟอ้งศาล
ปกครอง	และรอ้ง	ป.ป.ช.เพือ่เอาผิดอธบิดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ท่ีไม่ปกป้อง
สิทธิคนไทย
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว 

	 บทความชุด	“The	Stranger	-	
ชีวิต	“คนนอก”	ผู้ลี้ภัยในเมืองใหญ่”	คือ
บทความชดุ	ภายใตโ้ปรเจกต	์จดุประกาย	
Documenseries	 ซึ่งน�าเสนอสกู๊ปพิเศษ
ต่อเน่ืองบนปกเซคชั่น	 “จุดประกาย”	
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจตลอด	5	วัน		
ตีพิมพ์ระหว่างวันท่ี	 18-22	 มิถุนายน	
2561	เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก	20	มิถุนายน	
เพื่อขยายเรื่องราวของผู้ลี้ภัยในเขตเมือง		
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร	 ฉาย
ภาพชีวิตใต้เงาของเมืองใหญ่	 ผู้คนท่ีมี
ชีวิตคู่ขนานไปกับคนเมืองท่ีใช้ชีวิตใน	
กรุงเทพฯ

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 ในแต่ละตอน	 ทีมงานได้พา
ไปท�าความรู้จักตั้งแต่ค�าจ�ากัดความ	
ชวิีตบางแงม่มุ	ความลกัลัน่ของกฎหมาย	
กรณีศึกษา	 ไปจนถึงความพยายามหา
ทางออกเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย	ที่ถึงแม้จะยังด	ู
มืดมิด	 แต่ก็ยังพอเห็นปัญหาท่ีปลาย
อุโมงค์	 ในการท�างานมีทั้งการสัมภาษณ์
แหลง่ขา่วจรงิ	ท้ังผู้ลีภ้ยัผา่นองค์กรตา่งๆ	
สมัภาษณผู้์ท่ีท�างานอาสาชว่ยเหลอืผูล้ีภ้ยั	
และเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งท�างานเกี่ยวข้อง	เพื่อ
ให้เห็นปัญหาในมุมมองต่างๆ	 ตั้งแต่
ความเข้าใจเรื่องผู้ลี้ภัยคือใคร	 ปัญหา	
และทางออก
	 บทความชุด	 “The	 Stranger	
-	 ชีวิต	 คนนอก	 “ผู้ล้ีภัยในเมืองใหญ่”	
ประกอบด้วย	5	เรื่องย่อย	ได้แก่

	 ผู้ต้องกักและผู้ ล้ีภัยในเขต
เมือง	 101	 :	 เพื่อให้ความกระจ่างถึง
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยใน	 ประเทศไทย	 ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยไม่มี	 “ผู้ล้ีภัย”	อย่าง
เป็นทางการ	 เน่ืองจากไม่ได้ลงนามใน
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย	
พ.ศ.	2942	และพิธีสาร	พ.ศ.2510	ของ	
UNHCR
	 เม่ือไม่มีการรับรองสถานะหรือ
การมีอยู่ตามกฎหมาย	 ท�าให้ผู้ลี้ภัยซึ่ง
อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกือบ	1	แสนคน	
และเป็นผู้ล้ีภัยในเขตเมืองราว	 7	 พันคน	
ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติชน	 ไม่	
สามารถประกอบอาชีพ	เข้าสู่ระบบงานได้	
ที่ส�าคัญคือ	 พวกเขาต้องเสี่ยงต่อการถูก
จับกุม	กักกัน	จนถึงถูกผลกัดนัสูอ่นัตราย	
เป็นเหยื่อในการถูกใช้แรงงานอย่างไม่
เป็นธรรม	 หรือเป็นเหยื่อของขบวนการ
ค้ามนุษย์
	 บ ้ านแตกสาแหรกขาด	 :	
เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของ	
ผู้ลี้ภัยจากหลากหลายท่ีมา	 และเหตุผล
ของการจ�าต้องท้ิงถ่ินท่ีอยู่ เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิต	 รวมถึงเพื่อคงไว้ซ่ึง
อิสรภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	
อันเป็นผลจาก	“ความต่าง”	ของศาสนา	
เชื้อชาติ	และความขัดแย้งทางการเมือง
	 ชีวิต	“ธรรมดา”	ของผู้ลี้ภัยใน
เขตเมือง	 :	 บอกเล่าชีวิตของผู้ลี้ภัยซ่ึง
อาศัยอยู่ในประเทศไทย	ตั้งแต่การท�ามา
หากิน	ปัญหาท่ีพวกเขาประสบ	เชน่	ยาม
เจ็บป่วย	จนถึงกิจกรรมพิเศษ	เช่น	การ
ไปเที่ยวเขาดิน

	 ใต้ฟ้าเดียวกัน	:	บทความชิ้นนี้
กล่าวเน้นหนักในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เด็กและเยาวชนในกลุ่มผู้ล้ีภัยท่ีเป็นเด็ก	
โดยเด็กหลายคนถูกกักตัวในห้องกักที	่
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 อันเป็น	
สถานท่ีท่ีไม่มีความพร้อมในการรองรับ
เดก็ซึง่เป็นการขดัตอ่	พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็
	 ส่ ว น เ ด็ ก ท่ี อ ยู่ ข้ า ง น อ ก ก็
ขาดสิทธิในการได้รับการศึกษา	 แม้
ประเทศไทยจะมีนโยบาย	Education	for	
All	แต่เน่ืองจากอุปสรรคทางภาษา		รวมถึง	
ความไม่สะดวกในการเดินทาง	 ท�าให้	
เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถรับการศึกษาตาม
สิทธิที่พึงมีได้

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 แสงสว่างท่ี	 “ปลายอุโมงค์”	 :	
ตอนจบของบทความชุดน้ี	 ทีมข่าวได้
ประมวลข้อมูลเพื่อเสนอแนะถึงทางออก
ของปัญหา	รวมถึงเสนอกรณีศ ึกษา		
“ศรีสุราษฏร์โมเดล”	สถานคุ ้มครอง	
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย	์
หรือ	บ้านศรีสุราษฎร์	จ.สุราษฎร์ธานี	
ท่ีได ้รับตัวเด็กและสตรีชาวโรฮิงญามา
พักพิงจ�านวนหน่ึง	 ซ่ึงสะท้อนถึงการ
ปฏิบัติต ่อบุคคลกลุ ่มน้ีในฐานะเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน

Documenseries The Stranger - ชีวิต “คนนอก” 
ผู้ลี้ภัยในเมืองใหญ่
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว 

	 สารคดีเชิงข่าวชุด	 :	 ความ
เหลื่อมล�้าของผู้พิการ	 สู่การทุจริตเงิน
กองทุนสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้พิการ	
เป ็นการน�าเสนอประเด็นเรื่องความ
เหลื่อมล�้าของผู้พิการ	 อันเป็นต้นตอน�า
ไปสูป่ระเด็นการสาวปมทุจรติเงินกองทุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการกว่า	 1,500	
ล้านบาทในเวลาต่อมา
	 บทความชุดน้ีมีจุดตั้งต้นเพื่อ
ต้องการสะท้อนปัญหาความเหล่ือมล�้า
ท่ีเกิดขึ้นในสังคม	 ซึ่งผู ้พิการถือเป็น	
ตวัแทนในการฉายภาพปัญหาน้ีได้ดีท่ีสดุ
กลุ่มหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 ขอ้มลูสถิตจิากกรมสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	หรือ	พก.	
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์	(พม.)	เมือ่ปี	พ.ศ.
2560	พบว่า	ประเทศไทยมีประชากร	
คนพิการ	1.8	ล้านคน	เม่ือเทียบเคียงจ�านวน	
ประชากรจากกระทรวงมหาดไทยราว	66
6 	 ล้ า นคน	 ปริ ม าณคนพิ ก า ร ใน
ประเทศไทยคิด	 เป็นสัดส่วนไม่ถึง	 3	
เปอร์เซ็นต์	 ของประชากรท้ังประเทศ	
ในขณะท่ีข้อมูลของสหประชาชาติเมื่อปี	
2560	 มีการประเมินอัตราส่วนคนพิการ
เฉลี่ย	15	เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก
	 นั่นเท่ากับว่า	 ในความเป็นจริง	
บ้านเรายงัม	ี“ผู้พกิารแฝง”	ถูกซ่อนเอาไว้
อยู ่อีกมาก	ไม่ว ่าจะด้วยความเข้าใจ	

คลาดเคลื่อนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
อย่าง	 ผู้พิการก�้าก่ึง	 อาทิ	 ตาบอดข้าง
เดียว	หรือหูได้ยินข้างเดียว	ที่ไม่สามารถ
มบัีตรคนพกิารได้เพราะไม่เข้าหลกัเกณฑ์
ปมที่ถูกละเลยมาตลอดท�านองนี้	ยิ่งเป็น
ส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ความเหลื่อมล�้าใน
สังคมถูก	“ถ่าง”	ให้กว้างขึ้นไปอีก
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 คุณภาพชีวิต
ของผู้พิการถือเป็นหมุดหมายหรือตัวช้ีวัด
ถึงความเท่าเทียมท่ีควรจะเกิดขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีเคยประกาศไว้ว่า
จะ	“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
	 ยิ่งไปกว่านั้น	ไม่น่าเชื่อว่า	การ
ออกกฎหมายเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	
ผู้พิการไม่ว่าจะเป็น	มาตรา	33	ต้องจ้าง
คนพกิารตามสดัสว่น	ลกูจา้ง	100	คนตอ่
คนพิการ	1	คน	มาตรา	34	 ไม่จ้างคน
พิการต้องสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ตาม
อัตราท่ีกฎหมายก�าหนด	 109,500	 บาท	
ต่อ	1	คนปี

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 มาตรา	35	การจา้งเหมาบรกิาร
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	 ไปช่วย
ท�างานต่างๆ	 จะกลายเป็นช่องโหว่ทาง	
กฎหมาย	 และเปิดทางให้เกิดการทุจริต
เป็นขบวนการ
	 รายงานชดุนีจ้งึมุง่เน้นท่ีจะตแีผ่	
“จุดอับสายตา”	ผ่านผลกระทบของ	
ผู้พิการในแต่ละกรณีเพื่อเชื่อมโยงไปตั้ง
ค�าถามถึงแนวทางแก้ไข	ตลอดจนความ
ถูกต้องที่น่าจะเกิดขึ้น	โดยน�าเสนอใน	

ความเหลื่อมล�้าของผู้พิการ สู่การทุจริตเงินกองทุนสนับสนุน
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เซคชั่นจุดประกาย

รูปแบบสารคดีเชิงข่าวตามวาระและ
โอกาส	 โดยหวังสร้างความตระหนักถึง
ความเหลื่อมล�้า	และความเข้าใจผิดทีถู่ก
ซุกเอาไว้ภายใต้ความพิการของสมาชิก
อีกกลุ่มหนึ่งของสังคมไทย
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	 ขณะท่ีสังคมก�าลังพุ่งประเด็น
ความสนใจอยู่ท่ีการขอยืดช�าระค่างวด
การประมูลคล่ืนความถ่ีของผู้ประกอบการ	
ทีวีดจิทัิล	เพราะต่างประสบปัญหาขาดทุน
กันถ้วนหน้า	 เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี	 ท�าให้ผลประกอบการไม่เป็น
ไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้		บางรายไม่	
สามารถท�าธุรกิจต่อได้	 หากส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ	 หรือ	 กสทช.	 จะบังคับตาม
สัญญาเดิมต่อไปธุรกิจมีแต่จะล้มเลิก	
คนตกงาน
	 ระหว่างท่ีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	
ก�าลังพิจารณาข ้อเสนอเพื่อเยียวยา	
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล	 โดยมีการ
เรยีกประชมุหลายรอบ	แตย่งัไมม่ขีอ้สรปุ
เสียทีนั้น	

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

	 ปรากฏว่าผู้ สื่ อข่ าว	 “ฐาน
เศรษฐกิจ”	 สืบค้นพบว่า	 ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม	 หรือค่ายมือถือต่างๆ	 ท่ี
เข้าแข่งขันอย่างดุเดือดประมูลชิงคลื่น
ความถ่ีเพือ่ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีใน
ราคาสงูลบิไปก่อนหน้าน้ัน	ไดแ้จง้	กสทช.
อย่างเงียบๆ	 ขอพ่วงให้พิจารณายืดการ
ช�าระคา่งวดคลืน่ความถ่ีดว้ยเชน่เดียวกัน
	 เป็นท่ีมาท่ีน�าไปสู่การสืบค้น
ขอ้มลูว่าเพราะเหตใุดผูป้ระกอบการค่าย
มอืถือ	จงึตอ้งขอยดืการช�าระค่างวดคลืน่
ความถ่ี	900	เมกะเฮิรตซ์	ท้ังๆ	ท่ีมีผลก�าไร
อยา่งตอ่เน่ือง	เมือ่พลกิดผูลประกอบการ

ของบริษัท	 แอดวานซ์	 อินโฟร์	 เซอร์วิส	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือเอไอเอส	 ในปี	
2560	พบว่ามกี�าไรสทุธอิยูท่ี่	30,077	ลา้น	
บาท	และบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	มีก�าไรสุทธิ	2,300	ล้านบาท
	 ผู ้สื่อข ่าว	“ฐานเศรษฐกิจ”		
เกาะติดและสืบค้นการพิจารณาข้อเสนอ
ขอพ่วงยืดการช�าระค่างวดคลื่นของค่าย
มือถือดังกล่าวกระท่ังเข้าถึงต้นตอ	 คือ	
หนังสือจากผู้ประกอบการ	 2	 ราย	 คือ	
บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	
บริษัทในเครือเอไอเอส	และบริษัท	ทรู	มูฟ	
เอช	ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	
ในเครือทรู	 ได้ส่งถึงหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ลงวันที่	 20	
กันยายน	2560
	 สาระส�าคัญของหนังสอื	อา้งถึง
กรณีการประมูลคลื่น	 900	 เมกะเฮิรตซ์	
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน	์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ	 (กสทช.)	 โดยชี้ว่าการประมูล
คลืน่ความถ่ีมเีหตบุางประการท่ีท�าให้เกิด
การบดิเบอืนความเป็นจรงิ	ไมไ่ด้รบัความ
เป็นธรรม
	 ต่อมาวันท่ี	 23	 พฤศจิกายน	
2560	 ทาง	 คสช.ส่งเรื่องให้ส�านักงาน	
กสทช.รบัไปพจิารณา	จนมกีระแสขา่วว่า	
จะมกีารใช	้ม.44	เยียวยาผู้ประกอบการท่ี
ประมลูคลืน่ความถ่ีของ	กสทช.เป็นระยะ	

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 เมื่อ	“ฐานเศรษฐกิจ”	ได้สืบค้น
ข้อมูลดังกล่าวพร้อมเอกสารเป็นท่ีแน่ชัด	
จึงได้น�าเสนอข่าวติดต่อกันต่อเน่ือง	 3	
ฉบับ

	 ไล่ตั้งแต่	“นักวิชาการแฉ	ม.44		
ยืดค่างวดให้นายทุน	 รัฐสูญ	 3	 หมื่น
ล้านบาท	 ด้าน	 คสช.อุ้ม	 AIS	 ทรู”	 ใน
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ	ฉบับที่	3,350	
วันที่	22-24	มีนาคม	2561
	 ฉบับถัดมา	 “วัดใจ	 คสช.ใช้
มาตรา	44	ยึดค่างวดรวม	1.3	แสนล้าน	
เปิดหลักฐานสองค่ายมือถือ”	 และขยาย
ความในฉบับท่ี	3,355	วันท่ี	8-11	เมษายน	
“ขวางอุ้มมือถือดอกถูกกว่ารัฐ”
	 โดยท่ีผู้ประกอบการ	2	ค่าย	
มือถือ	คือ	บริษัท	แอดวานซ์	ไวร์เลส		
เน็ทเวอร์ค	จ�ากัด	หรือ	AWN	บริษัทลูก
ของ	 “เอไอเอส”	 และบริษัท	 ทรูมูฟเอช	
ยูนิเวอร์แซล	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	หรือ	
TUC	 ในเครือ	 “ทรู”	 ซ่ึงเป็นผู้ชนะการ
ประมูลคล่ืนความถ่ี	 900	 เมกะเฮิรตซ์	
มูลค่ารวม	 1.41	 แสนล้านบาท	 เพื่อให้
บริการในระบบ	4	จี	โดยได้ทยอยช�าระ	
ค่างวดท่ี	 1-2	 ไปแล้ว	 เป็นวงเงินรวม	
25,806.80	ล้านบาท
	 2	 ค่ายมือถือจึงมีหนังสือถึง
หัวหน้า	 คสช.	 ขอให้ใช้ค�าส่ังตาม	 ม.44	
สั่งผ่อนผันช�าระค่าประมูล	 คลื่น	 900	
เมกะเฮิรตซ์	งวดที่	4	ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย
และวงเงินก้อนใหญ่รายละประมาณ	 6	
หม่ืนล้านบาท	 หรือรวมมูลค่ากว่า	 1.2	
แสนล้านบาท	 โดยขอให้ขยายเป็นอีก	 7	
งวด	โดยงวดที่	1-4	ช�าระงวดละ	8,040	
ลา้นบาท	และงวดสดุท้ายช�าระเงินสว่นท่ี
เหลือทั้งหมด
	 อ้างว่าท่ีผ่านมาการประมูล
แข่งขันรุนแรงได้คลื่นมาในราคาสูง	 ท�า
ให้ไม่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในการ	
เข้าประมูลคลื่นชุดหลังๆ	จาก	กสทช.	
ได้เพิม่เตมิ	ท�าให้การประมูลคลืน่ความถ่ี
ไม่ประสบความส�าเร็จ

ข่าว ต้านคสช.อุ้ม “เอไอเอส-ทรู”

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
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	 โดยช่วงท่ีขยายการช�าระค่างวด
ออกไปน้ี	 ให้คิดอัตราดอกเบ้ียท่ี	 1.25%	
เท่ากับอัตราดอกเบ้ียทางการ	 (อาร์/พี)
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	
ซึ่งต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดท่ีคิดอัตรา
ดอกเบี้ย	เงินกู้ชั้นดีที่อัตรา	3-4%	ท�าให้
รฐัสญูเสียจากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเป็น
เงินกว่า	3	หมื่นล้านบาท

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 จากการที ่	“ฐานเศรษฐกิจ”	
รายงานเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว	 ก่อ
ให้เกิดกระแสคัดค้านข้อเสนอน้ีอย่าง
กว้างขวาง	 เน่ืองจากผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมน้ันยังมีผลประกอบการ
เป็นก�าไรอยู่	แต่ใช้วิธียื ่นข้อเสนอพ่วง	
ไปกับแผนเยยีวยาผู้ประกอบการโทรทัศน์
ดิจิทัลที่ก�าลังล�าบาก
	 นายสมเกียรติ	ตั ้งกิจวานิชย	์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย	(ท่ีดีอาร์ไอ)	ออกมาคัดค้าน	
ชี้ว่าไม่มีเหตุผลใดๆ	เลยที่	คสช.จะต้อง
เข้ามา	“อุ้ม”	ผู้ประกอบการทั้ง	2	แถมยัง
เป ็นค�าสั่งล ่วงหน้าถึง	2	ปี	ก ่อนถึง	
ก�าหนดช�าระค่างวดที่	 4	 ในปี	 2563	 ที่
เวลานั้น	คสช.ไม่มีอ�านาจออกค�าสั่งตาม
ม.44	ได้อีกแล้ว
	 ซึ่งระยะเวลาการผ่อนช�าระ	
ค่าประมูลคลื่น	900	เมกะเฮิรตซ์ของ		
กสทช.น้ันไม่ได้เข้มงวด	แตกต่างจาก	
การประมูลคลื ่นความถี ่โดยทั ่วไปใน	
ต่างประเทศ	 และประมูลคลื่น	 3	 จี	
ของไทยเองท่ีท�าไปก่อนหน้า	 ท่ีก�าหนด
เง่ือนไขให้จ่ายค่าประมูลก้อนใหญ่เกือบ
หมดตั้งแต่ช่วงแรกๆ

	 และจากการตีพิมพ์ข่าวดัง
กล่าว	 ในท่ีสุด	 คสช.พิจารณาเยียวยา
เฉพาะผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจทัิล	สว่น
แผนการขอยืดค่างวดประมูลคลื่น	 900	
เมกะเฮิรตซ์ของค่ายมือถือทั้ง	 2	 นั้นถูก
พับไป	 ท�าให้รัฐไม่สูญเสียผลประโยชน์	
1.3	แสนล้านบาท
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	 ธรุกิจขนาดกลางและขนาดเลก็	
หรือ	 SME	 น้ัน	 มีความส�าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก		
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่ียวกับการผลิต	 การค้า	
และบริการ	 ผู้ประกอบการ	 SME	 ท่ัว
ประเทศซึง่มกีว่า	3	ลา้นราย	นอกจากจะ
ใกล้ชิดกับผู้บริโภคแล้ว	 ยังมีส่วนส�าคัญ
ในการจ้างงานมากถึง	70%	ของการจ้าง
งานทั้งระบบ	การพัฒนา	SME	ให้เติบโต	
แข็งแกร่ง	 และสามารถแข่งขันได้จึงเป็น
สิ่งส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ได้
ริเริ่มโครงการ	 ‘โปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม’	 (ITAP)	
มาตั้งแต่ปี	 2536	 โดยร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้กับ	
ผู้ประกอบการท่ีเขา้รว่มโครงการ	เพือ่เพิม่
ศักยภาพการประกอบธุรกิจ	 การบริหาร
จัดการ	ลดต้นทุน	และเพิ่มผลผลิต	โดย
สถาบันอุดมศึกษา	หรือมหาวิทยาลัย	ก็
จะไดส้ง่เสรมิให้บคุลากรท�าโครงการวิจัย
และพฒันาท่ีตอบโจทยภ์าคเอกชน	ท�าให้
ผลงานของมหาวิทยาลัยสามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป	
โดยมีมหาวิทยาลัยท้ังใน	 กทม.และส่วน
ภูมิภาคหลายแห่งเข้าร่วมโครงการนี้
	 ในปี	พ.ศ.	2560	คณะรัฐมนตร	ี
เห็นชอบที่จะขยายผลเพื่อให้สนับสนุน	
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มากขึ้นจาก	
ปีละ	400	ราย	เป็นปีละ	1,000	ราย	และ

มีแผนเพิ่มจ�านวนขึ้นในแต่ละปี	 โดยใน
ปีงบประมาณ	2563	ตัง้เป้าว่าจะสามารถ
สนับสนุนเอสเอ็มอีได้	3,000	รายต่อปี
	 โดยในปี	2560	น้ี	มหาวิทยาลัย	
อัสสัมชัญ	(เอแบค)	โดยวิทยาลัยการศึกษา
ทางอิเล็กทรอนิกส์	ก็ได้เข้าร่วมเครือข่าย	
ITAP	ตั้งเป้าสนับสนุน	SME	ไม่น้อยกว่า	
15	รายต่อปี	โดยกลุ่มแรกที่สนับสนุนคือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่	
	 ในโครงการนี้	 ทีมผู้ด�าเนินการ
เครอืข่ายและทีมท่ีปรกึษาเทคโนโลยขีอง
เอแบคจะเข้าตรวจเยีย่มสถานประกอบการ
ท่ีสมัครเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อส�ารวจ
และวิเคราะห์ปัญหา	 หากเป็นปัญหา
ทางเทคโนโลยีท่ีสลับซับซ้อน	 ท่ีปรึกษา
เทคโนโลยี ก็จะคัดเลือกผู ้ เชี่ยวชาญ		
เพื่อว่าจ้างให้เข้ามาแก้ไขปัญหาของ	
ผู้ประกอบการ	 โดย	 สวทช.สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญครึ่ง
หน่ึงภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ	
400,000	บาท
	 แต่ความผิดปกติท่ี	‘โพสต์ทูเดย์’	
ได้ข้อมูลมาก็คือ	ช่วงเวลาเพียง	7	เดือน	
นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2560	ซึ่งเอแบค
ลงนามความร่วมมือกับ	 สวทช.	 จนถึง
เดือนมีนาคม	 2561	 มีผู้ประกอบการ
สมคัรยืน่ขอรบัการสง่เสรมิและไดร้บัการ
อนุมัติถึง	40	โครงการ	และในจ�านวนนี	้	
24	โครงการ	มบีรษัิทท่ีได้รบัการคัดเลอืก
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการเป็นรายเดียวกัน	ที่ส�าคัญ
คือ	 บริษัทดังกล่าวเป็นของอาจารย์
เอแบคคนหนึ่งซึ่งมีต�าแหน่งเป็นรอง	
ผู้จดัการเครอืข่าย	ITAP	ของเอแบค		โดย

จะได้รับค่าจ้างท่ี	สวทช.สนับสนุนให	้
ครึ่งหน่ึงหรือไม่เกิน	 400,000	 บาทต่อ
ราย	รวมแล้วคิดเป็นเงินงบประมาณกว่า	
9.6	ล้านบาท
	 เม่ือตรวจสอบลกึลงไปถึงแต่ละ
บรษิทัท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการ	‘โพสต์ทูเดย์’	
ก็พบอีกว่า	นอกจากน�าบริษัทของตัวเอง
มาเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาแล้ว	รอง	
ผู้จัดการเครือข่าย	 ITAP	 ของเอแบคคน
ดังกล่าว	 ยังน�าบริษัทท่ีมีชื่อตนเองและ
เครือญาติเป็นเจ้าของกิจการอีก	5	แห่ง		
มาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงิน	
สนับสนุนจาก	สวทช.อีกด้วย
	 กรณีนี้ จึ ง เ ป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนท่ีมีเง่ือนง�าน่าสงสัย	 และเมื่อ
ตรวจสอบละเอียดลงไปอีกก็พบความ									
ไม่โปร่งใสในอีกหลายประเด็น	อาทิ
	 1.	 การท�าเอกสารไม่เป็นจริง
ส่งถึงหน่วยงานราชการ	 หลากหลาย
โครงการปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า	ไม่มี
การไปตรวจเยี่ยมกิจการ	 แต่กลับท�า
รายงานไปตรวจเยี่ยม	 เพื่อขอรับค่า
ตอบแทนจาก	สวทช.	กิจการละ	6,000	
บาท	 โดยผู้ประสานงานโครงการได้					
ค่าตอบแทน	3,000	บาท	และผู้รายงาน
(ผู้เข้าเยี่ยม)	3,000	บาท
	 2.	กิจการท่ีขอรว่มโครงการไมม่ี
การท�าธุรกิจตามที่แจ้ง
	 3.	จดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นมา
ภายหลงัการลงนามขอ้ตกลงของเอแบค-
สวทช.	จากนัน้มายืน่ขอเงนิ	โดยไม่ได้ท�า
ธุรกิจตามที่แจ้ง	รวมถึงมีการท�ารายงาน
ไปตรวจเยี่ยม	ทั้งที่ยังไม่ได้ก่อตั้งบริษัท
	 4.	 เ กิดการขัดแย้งกันของ							

เปิดปมพิรุธ สกัดทุจริตงบวิจัย สวทช.ช่วยเอสเอ็มอี

กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
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ผลประโยชน์ของอาจารย์เอแบคท่ีดูแล	
ITAP	โดยตรง	น�ากิจการครอบครัวมายื่น
ขอเงิน	 รวมถึงน�ากิจการส่วนตัวมาเป็น
บริษัทที่ปรึกษาให้	SME	ที่ยื่นขอเงิน	โดย
ตัวเองยังเป็นผู้ท�ารายงานไปตรวจเยี่ยม
โครงการอีกด้วย
	 5.	 กิจการท่ียื่นขอเข ้าร ่วม
โครงการมากกว่าครึง่เป็นร้านทอง	ไม่ตรง
กับข้อตกลงระหว่างเอแบคและ	 สวทช.	
ซึ่งระบุว่า	กลุ่มเป้าหมายแรกที่จะให้การ
สนับสนุน	คือ	กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมจิวเวลรี่	 (Jewelry	 Tech)	
ไม่ใช่ร้านทอง	 ยังไม่นับกิจการอื่นๆ	 ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย	 แต่สมัครเข้าร่วม
โครงการ	อาทิ	ร ้านขายของมือสอง		
ห้องเช่า	และผู้ค้าส่ง
	 6.	มนิีตบุิคคลเดียวกัน	แตก่ลบั
ยื่นขอเงินเป็นหลายๆ	 โครงการ	 บาง
ลกัษณะใชช้ือ่นิตบิคุคลตา่งกัน	อยูห่่างกัน	
แค่ช่วงถนนเดยีว	แต่มกีรรมการ	ผู้ถือหุ้น
ซ�้ากัน	 มาแยกย่ืนขอเงินหลายโครงการ	
บางลักษณะมีหลายนิติบุคคล	 แต่ตั้งอยู่
ในสถานท่ีเดียวกัน	 มายื่นขอเงินเป็น
หลายโครงการ	 ท�าให้เกิดการกระจุกตัว
ชัดเจน	 โดยนิติบุคคลเหล่าน้ีมีบริษัทท่ี
ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญเดียวกัน
	 ปมพิรุธเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีน่ากังวล	
เพราะหากการด�าเนนิการไม่ถูกต้อง	ไม่มี
การตรวจสอบควบคุมอย่างจรงิจงั	กรณน้ีี
อาจเป็นตวัอย่างให้เอกชนบางรายใช้เป็น
ช่องทางหาประโยชน์โดยมิชอบ	โดยการ
จดทะเบียนนติบุิคคลจดัตัง้บรษิทัด้วยเงนิ
จดทะเบียนแค่ไม่กี่พันบาท	 แต่หากผ่าน
การพิจารณาอนุมัติโครงการ	 ก็จะได้รับ
เงนิจ�านวนหลายแสนบาท		ซึง่ถือเป็นการ
หาประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน	
โดยมิชอบ
	 ที่ส�าคัญ	สวทช.ก็จะสูญเงินงบ
ประมาณมหาศาลโดยไม่เกิดประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ	
เอสเอ็มอี

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 หลังจากได้รับข้อมูลความไม่
โปร่งใสของโครงการ	 ITAP	 ของเอแบค	
โดยรองผู้จดัการเครอืขา่ย	ซึง่เป็นอาจารย์
ของเอแบค	น�าบรษิทัท่ีปรกึษาของตนเอง	
เข้ามารับงานเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหา
เทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ	 กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ก็
เร่ิมการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการ	
กว่า	 50	 บริษัทท่ียื่นค�าร้องขอเข้าร่วม
โครงการ
	 ข้อมูลนิติบุคคลของผู้ประกอบการ	
ทั้ง	50	ราย	จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
กระทรวงพาณิชย์	 ท�าให้ทราบเจ้าของ	
กรรมการบริษัทของแต่ละราย	การตรวจสอบ	
ขั้นต่อไปคือการโทรศัพท์สอบถามข้อมูล
จากผู้ประกอบการเหล่านี้	 ซึ่งท�าให้พบ
ข้อมูลส�าคัญหลายด้าน	โดยเฉพาะความ
สมัพนัธ์ของผู้ประกอบการท่ีรว่มโครงการ		
ซึ่งเคยสมัครเรียนหลักสูตรการบริหาร
ร้านทองกับอาจารย์เอแบค	ซึ่งเป็นรอง	
ผู้จัดการเครือข่าย	 ITAP	 รายน้ีมาก่อน	
โดยระหว่างเรยีนมีการน�าเสนอประโยชน์
ของซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านทอง	
จึงสมัครร่วมโครงการ	 ITAP	 ซึ่งจะมีเงิน
สนับสนุนค่าติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ครึ่งหนึ่ง
	 ขณะเดียวกัน	จากการตรวจสอบ	
ข้อมูลการตรวจเยี่ยมกิจการ	 ก็พบความ
ผิดปกตอิกีเมือ่มกีารระบุว่ามกีารเดนิทาง	
ไปตรวจเยี่ยมกิจการในหลายจังหวัด
ในวันเดียวกัน	ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะ
เดินทางไปได้ท่ัวถึงหลายจังหวัดภายใน
เวลาวันเดียวกัน
	 เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงได้พอ	
ท่ีจะท�าให้เห็นความไมช่อบมาพากล	กอง
บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์เริ่มเสนอข่าวนี้	
ในวันที่	 17	 เมษายน	2561	 ในประเด็น	
“งบเอสเอ็มอีส่งกลิ่น	 โครงการสังกัด
สวทช.	 ส่อพิรุธ	 พบอาจารย์มหา’ลัย
สอดไส้บริษัทตัวเองรับงาน”
	 ข่าวท่ีน�าเสนอในครัง้แรก	ได้รบั

ความสนใจจาก	สวทช.	รวมทั้งกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	สวทช.	
มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ทันที	ซึง่โพสต์ทูเดย์ได้เสนอประเดน็ความ
ไม่ชอบมาพากลในประเด็นน้ีอย่างต่อเน่ือง	
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงของ	 สวทช.	 โดยในวันถัดมา	
18	เม.ย.	2561	ได้น�าเสนอรายงานพิเศษ	
“ช�าแหละโกงงบ	สวทช.	ไม่ลงพื้นท่ี	
น่ังเทียนอนุมตัโิครงการ”	เปิดเผยขอ้มลูท่ี
ไมม่กีารเดนิทางไปตรวจเยีย่มกิจการจรงิ
	 ท้ังน้ี	โพสตทู์เดยใ์ห้ความส�าคัญ	
กับการเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน	
จึงได้ติดต่อสอบถามข้อมูลไปยังส�านัก
อธกิารบดเีอแบค	แตเ่จา้หน้าท่ีส�านักงาน
อ้ าง ว่า	 อธิการบดีติดภาร กิจนอก
มหาวิทยาลัย	และไม่มีโทรศัพท์มือถือ	
ให้ติดต่อได้
	 ขณะเ ดียวกันเพื่ อน� า เสนอ
ข้อมูลให้รอบด้าน	 โพสต์ทูเดย์ได้ติดต่อ
สัมภาษณ์นักวิชาการ	เพื่อขอความ	
คิดเห็นข้อเสนอแนะต่อกรณีดังกล่าว		
โดย	นายบรรเจิด	สิงคะเนติ	คณบดี	
คณะ นิติ ศ า สต ร์ 	 ส ถ า บั น บัณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์	 และนายสังศิต	
พิริยะรังสรรค์	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ในฐานะ
อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	
ก็เห็นว่า	 ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
มหาวิทยาลัย	ในฐานะนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง
อาจารย์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใครเป็นฝ่าย
กระท�าผิดกันแน่
	 ในระหว ่ างการรอผลสอบ	
ขอ้เท็จจรงิจาก	สวทช.	โพสตทู์เดย์ก็เสนอ
ข้อเท็จจริงเป็นระยะ	ท้ังประเด็น		“ร้านทอง	
ดูดงบ	 สวทช.”	 และ	 “ฟันงบ	 สวทช.	
พบหลักฐานโครงการช่วยเอสเอ็มอีของ
สวทช.	 ท่ีร่วมกับเอแบค	 2	 อาจารย์น�า
บริษัทตัวเองมาเป็นท่ีปรึกษา	 ชงขาย
ซอฟต์แวร์ฟันงบเฉียด	20	ล้าน”
	 ท่ีส�าคัญโพสต์ทูเดย์ตรวจสอบ
พบอีกว่า	 ในจ�านวนกิจการร้านทองท่ี
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สมัครเข้าร่วมโครงการน้ัน	 มีหลายราย
ที่ใช้ร้านสาขาแยกมาขอโครงการ	ทั้งที่มี
เจ้าของเดียวกัน	โดยน�าเสนอในประเด็น	
“ปั้นโครงการตบตา	สวทช.	ปั๊มโครงการ
ยื่นของบ”
	 นอกจากน้ีจากการให้ผู้สื่อข่าว
ในหลายจังหวัดตรวจสอบท่ีต้ังกิจการ
ตามท่ีแจ้งไว้ก็พบปมพิรุธมากมายท่ี
จ.กาฬสินธ์	มีการน�าเสนอประเด็น
	 “ตั้งบริษัทลวง	สวทช.	ใช้ชื่อหรู
ท�าธุรกิจคอมพ์		สุดท้ายแค่ร้านกาแฟ	
ชายทุ่งกาฬสินธ์”
	 “ ป้ั น ร า ย ง านตร วจบริ ษั ท
ก�ามะลอ	พบปมพิรุธ	เอแบค-สวทช.	ส่ง
คณะ	4	คน	ท�ารายงานเยี่ยมบริษัทตั้งอยู่
ในบ้านรมิทุ่ง	บรรยายละเอยีดยบิถึงขัน้มี
วิศวกรคุมการผลิต”
	 “เจอหลักฐานมัด	 ลวงเบิกงบ	
สวทช.	พบ	2	อาจารย ์ เอแบคมีชื่ อ	
เดินทางไปดูกิจการกลางทุ่ง	เอาบริษัท	
ตัวเองรับงานที่ปรึกษาต่ออีก”
	 “แฉบริษัทลวงทั้งปีไม่มีรายได้”
	 ที่	จ.ตราด	น�าเสนอประเด็น
	 “ได้งบ	 สวทช.แล้วหลบหน้า”	
โดยผู ้ประกอบการระบุว ่าหลังจาก	
เจ้าหน้าท่ีเอแบคมาเก็บข้อมลูแจ้งว่าไม่ว่า
โครงการจะส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จก็จะมอบ
เงนิทุนให้	โดยบรษัิทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ	แต ่เงียบหายไป	ซึ่งจากการท่ี	
โพสตทู์เดยต์รวจสอบจาก	สวทช.พบว่า	มี
การต้ังเบิกเงินโครงการของผู้ประกอบการ
รายนี้จ�านวน	7.5	แสนบาท	ซึ่ง	สวทช.
ก็ได้อนุมัติไปแล้ว
	 ที่	จ.สงขลา	น�าเสนอประเด็น
	 “พิลึกตรวจงานก่อนตั้งบริษัท”	
โดยบรษัิทแห่งหน่ึงท่ี	จ.สงขลา	มรีายงาน
การเขา้ตรวจเยีย่มกิจการในวันท่ี	15	ส.ค.
2560	ทั้งที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลใน
วันที่	16	ส.ค.	2560
	 “ปมใหมบ่รษิทัถลงุงบ	สวทช.	8	
แสน”	โดยมีการแยกยื่นค�าของบ	สวทช.
เป็น	2	โครงการ

	 ที่	จ.ภูเก็ต	น�าเสนอประเด็น
	 “งบ	สวทช.ลามภเูก็ต”	เจอพลิกึ
อีกโครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอี	 สวทช.	
อา้งท�าธรุกิจไอที	แตท้่ายสดุแค่ห้องให้เชา่
	 “ซ�้ า รอยตรวจงานก ่อนตั้ ง	
บรษิทั”	พบปมตรวจกิจการเอสเค	เทค	ภเูก็ต	
ล่วงหน้าเป็นเดือนก่อนตั้งบริษัท	 ซ�้ารอย
สตาร์ทอัพไฮเทคที่สงขลา
	 “ตะลึงบริษัทไฮเทค	 ตั้งใน
อพาร์ตเมนต์”	 ท่ีตั้งเอสเค	 เทค	 ภูเก็ต	
ยืน่ของบ	สวทช.	ผ่านเอแบค	เป็นตกึแถว
แบ่งเป็นห้องพักให้เช่า	ผู้ก่อตั้งกิจการ	
ไม่ยอมตอบค�าถาม	ตัดสายทิ้ง
	 และแม้แต่พื้นที่	กทม.	ก็ยังพบ
ปมน่าสงสัย
	 “ป้ันรายงานส่ง	 สวทช.	 ช่วย
เพือ่นขอเบิกงบ	เพือ่นอาจารยเ์อแบค	ขอ
งบชว่ยเอสเอม็อ	ีใชบ้้านไม	้2	ชัน้	อา้งเป็น
ที่ตั้งอพาร์ตเมนต์หรู”
	 จากการตรวจสอบของโพสต์
ทูเดย์ท่ีพบว่า	 หลายบริษัทท่ีย่ืนขอร่วม
โครงการเป็นเพยีงบรษิทัท่ีเพิง่จดทะเบียน
นิติบุคคลและยังไม่มีการด�าเนินธุรกิจ
จริง	 ท�าให้มีข้อสงสัยว่า	 อาจเป็นวิธีการ
หาประโยชน์โดยมิชอบจากงบประมาณ
ของรัฐ	 ซึ่งจากการสอบถามไปยังกรม
ทะเบียนการค้า	ก็พบข้อมูลน่าสนใจ	ซึ่ง
มีการน�าเสนอในประเด็น	 “ตั้งบริษัทลวง
ของบโครงการรัฐ	 จ่ายแค่	 5	 พันแต่ได้
เงินหลักล้าน	เสียเงินแค่	5,500	บาท	ตั้ง
บรษิทัอ�าพรางยืน่ขอเงนิ	สวทช.	โครงการ
ช่วยเอสเอ็มอี	มีสิทธิได้เป็นล้าน”
	 นอกจากน้ีการตรวจสอบเจาะ
ลกึของโพสต์ทูเดย์ยังพบปมเงื่อนท่ีใช้ใน
การหาประโยชน์แฝงเร้นอยู่อย่างแนบ
เนียน	โดยการตรวจสอบใบก�ากับภาษี	ซ่ึง
ออกให้กับบางกิจการท่ีบรษิทัของอาจารย์
เอแบครายน้ีเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหา
พบว่ามีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ากับ
ภาษีสูงกว ่างบประมาณท่ีได้รับการ	
สนับสนุนจาก	สวทช.	เพื่อให้สามารถน�า
ไปหักเป็นค่าใชจ้า่ย	จากมาตรการยกเว้น

ภาษีเงินได้ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านวิจัย
พัฒนานวัตกรรมได้สูงสุดถึง	3	 เท่า	ซึ่ง
โพสต์ทูเดย์ได้น�าเสนอในรายงานพิเศษ
เรื่อง	“ใบก�ากับภาษีคุณค่าดั่งทอง”
	 นีคื่อกระบวนการตรวจสอบ	หา
ข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และการน�าเสนอข่าว	
เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบได้ตรวจสอบ	
และหาทางสกัดมิให้มีการด�าเนินการท่ี	
ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส	ก่อความเสียหาย	
ต่องบประมาณแผ่นดิน

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 รว่ม	2	เดอืนท่ีกองบรรณาธิการ	
โพสต์ทูเดย์เกาะติดประเด็นความผิดปกติ	
ส่อพริธุ	ของโครงการ	ITAP	ซ่ึง	สวทช.	ร่วม
กับเอแบค	ช่วยเหลอืพฒันาเทคโนโลยใีห้
กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี	 โดยพบว่ามี
อาจารย์บางรายของเอแบคเก่ียวข้องกับ
การด�าเนินงานอย่างไม่เหมาะสม	ใน	
ช่วงเวลาดังกล่าวท่ีโพสต์ทูเดย์เสนอ	
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการหลายรายท่ีเคยเข้าร่วม
โครงการนี้กับเครือข่าย	ITAP	ของเอแบค	
ตัดสินใจถอนตัว	 เน่ืองจากเกรงปัญหา
ความไม่โปร่งใส	 ขณะเดียวกันหน่วยงาน
ต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังภาครัฐ	 องค์กรภาค
ประชาสังคม	 ก็ให้ความสนใจติดตามและ
สอบถามความคืบหน้า	ตลอดจนให้ความเห็น	
และข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
	 ในท่ีสุด	 20	 มิถุนายน	 2561	
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ		ท่ีมี	
นายด�าริ	 สุโขธนัง	 อดีตปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม	 ในฐานะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(กวทช.)	 เป็นประธานก็ได้สรุปผลการ
สอบสวนว่า	โครงการ	 ITAP	ของเอแบค
ยังไม่พบการทุจริตและยังไม่มีความ
เสียหายต่อ	 สวทช.หรือภาครัฐ	 แต่อาจ
จะมีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้
หากมีการด�าเนินงานในขั้นตอนต่อไป	
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	 นอกจากน้ี	 คณะอนุกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงฯ	 ได้เสนอให้	 สวทช.
ทบทวนกระบวนการบริหารเครือข่าย
ไอแทป-เอแบคให้รอบคอบและชัดเจน	
ยิ่งขึ้น	 และตรวจสอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ว่าถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงฯ	 หรือไม่
ต่อไป	
	 ขณะเดียวกัน	นายสุวิทย์	เมษินทรีย์	
รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ก็เปิดเผย
ว่า	 ผู้ประกอบการได้ขอยุติโครงการท่ี
มีบริษัทของอาจารย์เอแบครายนี้เข้ามา
เป็นผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	22	โครงการแล้ว	
ส�าหรับ	 17	 โครงการที่เหลือ	 จะบริหาร
จัดการเองโดยท่ีปรึกษาเทคโนโลยีของ	
สวทช.	ต่อไป
	 น่ายินดีท่ีผลสรุปการสอบสวน
น�าไปสู่การทบทวนกระบวนการด�าเนินการ	
เพื่ออุดช่องโหว่	เพราะหากยังด�าเนินการ
ต่อไปตามบันทึกข้อตกลงโครงการความ
ร่วมมือ	ต้ังแต่ปี	2560-2563	การด�าเนินการ
ที่ไม่โปร่งใสตามที่ได้น�าเสนอมานี้	ก็อาจ
ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้เกิดข้ึน
มากไปกว่านี้
	 กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
เชื่อมั่นอย่างยิ่งว ่า	ระเบียบและการ	
ตรวจสอบที่รอบคอบ	รัดกุม	จะน�ามาซึ่ง	
การด�าเนินงานท่ีโปร่งใส	เพื่อปกป้อง	
ผลประโยชนส์าธารณะ	และทุกองคาพยพ
ของสังคมล้วนมีส่วนส�าคัญในการร่วม
ท้วงติง	 ตรวจสอบ	 ตลอดจนชี้แนะเพื่อ
ท�าความจริงให้ปรากฏต่อไป
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล 
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม

ประจ�าปี 2561
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ชื่อภาพ ทรงจักรยาน
ถ่ายโดย วรพงษ์	เจริญพล
หนังสือพิมพ์ มติชน ตีพิมพ์ 24	พฤศจิกายน	2561
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานน�าขบวนนักป่ันจ�านวน	450	คน	ตามเส้นทางสู่ป่ันจักรยานเจริญสุขมงคลจิต	
1	รอบ	ระยะทางรวม	23.5	กิโลเมตร	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2561
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ชื่อภาพ ทรงจักรยาน	2	
ถ่ายโดย วรพงษ์	เจริญพล
หนังสือพิมพ์ มติชน ตีพิมพ์ 24	พฤศจิกายน	2561
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานน�าขบวนนักป่ันจ�านวน	 450	 คน	 ตาม				
เส้นทางสู่ป่ันจักรยานเจริญสุขมงคลจิต	1	รอบ	ระยะทางรวม	23.5	กิโลเมตร	เม่ือวันท่ี	
23	พฤศจิกายน	2561
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ชื่อภาพ ทรงจักรยาน	3
ถ่ายโดย วรพงษ์	เจริญพล
หนังสือพิมพ์ มติชน ตีพิมพ์ 24	พฤศจิกายน	2561
	 สมเดจ็พระเจา้อยูหั่วทรงจกัรยานน�าขบวนนกัป่ันจ�านวน	450	คน	ตามเสน้ทางสูป่ั่นจักรยานเจรญิสขุ
มงคลจิต	1	รอบ	ระยะทางรวม	23.5	กิโลเมตร	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2561
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ชื่อภาพ ทรงพระเจริญ	
ถ่ายโดย สุรเชษฏ์	วัชรวิศิษฏ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์	 ตีพิมพ์ 20	ธันวาคม	2561
	 สมเด็จพระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เสด็จพระราชด�าเนนิ
ไปทรงเปิดงาน	 “อุ่นไอรัก	 คลายความหนาว	 สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”	 จากนั้นจะทรง	
จักรยานน�าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมป่ันจกัรยาน	“Bike	อุน่ไอรกั”	เส้นทางพระลานพระราชวังดุสติ-
สวนสุขภาพลัดโพธิ์	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	รวมระยะทางไปกลับ	
39	 กิโลเมตร	 โดยมีประชาชนเข้าร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จ
พระราชด�าเนิน	 ผ่านสายน�้าและคูคลองส�าคัญต่างๆ	 ตลอดจนโครงการอันเน่ืองมาจาก		
พระราชด�าร	ิการบรหิารจดัการน�า้คลองลดัโพธ์ิ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล-	
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
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ชื่อภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ่ายโดย เศรษฐา	ทับทิมอ่อน
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ตีพิมพ์ 11	ธันวาคม	2561	
	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จฯ	พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	ใน	
ฉลองพระองค์ชุดป่ันจักรยาน	 ทรงจักรยานพระท่ีนั่งน�าขบวนพสกนิกรร่วมกิจกรรม	 "ไบค์อุ่นไอรัก"	 จาก				
พระลานพระราชวังดุสิตไปสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์	 จังหวัดสมุทรปราการ	 กลับมาสิ้นสุดท่ีพระลาน
พระราชวังดุสิต	ระยะทาง	39	กิโลเมตร
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ชื่อภาพ เสด็จฯ	กฐินหลวง	
ถ่ายโดย ภัทรพงศ์	ฉัตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 4	พฤศจิกายน	2561
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ	ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน	ณ	พระอุโบสถวัดสุทัศน-	
เทพวราราม	แขวงเสาชิงช้า	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	ในการนี้	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	
และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จด้วย
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ชื่อภาพ โชว์ลอดบ่วง	
ถ่ายโดย สุพจน์	ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ 15	ธันวาคม	2561
	 คุณวัง	สุนัขทรงเล้ียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	อายุ	8	ปี	ซ่ึงเป็นเหลนคุณทองแดง	สุวรรณชาด	
ก�าลังโชว์การกระโดดลอดบ่วง	ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	14	ที่ฟิชวิลเลจ	
อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี

ชื่อภาพ เราพวกเดียวกัน	
ถ่ายโดย ภวัต	เล่าไพศาลทักษิณ
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 21	เมษายน	2561
	 พระพรหมเมธี	 (จ�านงค์
ธมมฺจาร)ี	ผู้ชว่ยเจา้อาวาสวัดสมัพนัธ	
วงศารามวรวิหาร	 เจ้าคณะภาค	 4-5-6-7	
(ธรรมยุต)	 กรรมการ	 มหาเถรสมาคม	
จับมือรับไหว้พันต�ารวจโท	พงศ์พร	
พราหมณ์ เส น่ ห์ 	 ผู้ อ� านวยการ
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	
พร้อมกับพูดกับว่า	“ใจเย็นๆ	นะ	ผอ.	
เราเป็นพวกเดียวกัน	มีอะไรก็มาคุยกัน”	
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมมหาเถร
สมาคม	ที่พุทธมณฑล	จ.นครปฐม
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ชื่อภาพ นาทีชีวิต	
ถ่ายโดย จักรี	ผดุงขันธ์ 
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 30	มกราคม	2561
	 น.ส.มยุรา	ชุ่มแจ่ม	น้อยใจแฟน	
อุ ้มลูกสาววัย	8	เดือน	น่ังห ้อยขา		
ขอบดาดฟ้าท่าทีเหม่อลอย	 เจ้าหน้าท่ี
ขึ้นไปเกลี้ยกล่อมก่อนคว้าตัวเด็กและ
รั้งตัวน.ส.มยุราไว้ไม่ให้ตกไปด้านล่าง	
ท่ามกลางเสยีงร้องด้วยความหวาดเสยีว
ของชาวบ้านย่านนั้น

ชื่อภาพ กลิ้งไม่เป็นท่า		
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์	ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ	 ตีพิมพ์ 5	กุมภาพันธ์	2561
	 อวยพร	เขยีวกุ้ง	กรรมการตดัสนิล้มตวัเข้ารบั	เก้าโพธิด์�า	หาญราวี	นักชกมมุน�า้เงิน	จนตวัเอง	
เสียหลักไปด้วย	หลังโดน	กึกก้อง	ป.วราลักษณ์	คู่ต่อสู้	ต่อยลงไปนอนนับกลางเวที	ท�าให้กึกก้อง
เอาชนะน็อกไปในยกที่	4	ในศึกจ้าวมวยไทย
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ชื่อภาพ เข่าลอย	
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์	ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ 26	กุมภาพันธ์	2561
	 สทิุน	เกียรต	ิหมู	่4	นักชกมมุน�า้เงนิ	โดดเข้าแทงเข่าใส่ยอดอกของสมุาอี	้เพชรเกษม	
ในศึกจ้าวมวยไทยรอบแม็กซ์-ซี	 ซุปเปอร์ไฟท์	 ครั้งท่ี	 2	 (รอบตัดเชือก)	 ท่ีเวทีมวยสยาม			
อ้อมน้อย	ผลครบยก	สุมาอี้ออกอาวุธได้หนักแน่นกว่า	เอาชนะคะแนนไป

ชื่อภาพ คลั่งยาบ้า	
ถ่ายโดย พิชิต	พฤกษาโสภา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 9	กุมภาพันธ์	2561
	 นายจ่อจ่อ	อายุ	45	ปี	ชาว
พม่า	 คลุ้มคล่ัง	 เมายาบ้าน่ังอุ้ม
เด็กชายวัย	2	ขวบใช้เคียวเก่ียวข้าว	
จ่ออยูท่ี่คอเดก็	ซ่ึงร้องเสยีงดังด้วย	
ความกลัว	 เหตุเกิดท่ีบ้านแม่ตาว
ใหม่	 อ.แม่สอด	 จ.ตาก	 ต�ารวจ
เกลี้ยกล่อม	 เมื่อสบโอกาสจึงได้
เข้าชาร์จ	 นายจ่อจ่อยังมีอาการ
เหม่อลอยพดูจาไม่รูเ้รือ่ง	ส่วนเดก็
บาดเจ็บเล็กน้อย
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ชื่อภาพ โดนเต็มๆ
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์	ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 23	มีนาคม	2561	
	 วิลาสนีิ	คามจงัหาร	จอมเตะสาว
จาก	กทม.	เตะใส่หน้านิจวรรณ	ใจแจ่ม
จากล�าพูน	อย่างเต็มแรงจนหมวกเกือบ
หลดุ	 ก่อนท่ีเธอจะเป็นฝ่ายชนะอาร์เอสซ	ี
เอาต์คลาส	 28-6	คะแนน	คว้าเหรียญ
ทอง	รุ่นไม่เกิน	46	กก.	หญิงเทควันโด	
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	34	ที่ศูนย์
ราชการ	จ.น่าน

ชื่อภาพ ลุ้นกันสุดๆ	
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์	ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ 25	มีนาคม	2561
	 นักแฮนด์บอลสาวทีม	จ.สงขลา	 ช่วยกันลุ้นเพ่ือนร่วมทีมเอาชนะทีม	จ.กาญจนบุรี	 ไป	2-0		
ในแฮนด์บอลชายหาด	ทีมหญิงรอบแรก	กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	34	ที่	จ.น่าน
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ชื่อภาพ หนีไม่พ้น	
ถ่ายโดย สรวิทย์	จ�านงค์ฤทธิ์
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 25	เมษายน	2561
	 ต�ารวจและ	รปภ.ประจ�าศาลอาญา
ช่วยกันจับกุมนายกฤษฎา	สะมัน	ผู้ต้องหา
คดียาเสพติด	หลังวิ่งหนีออกจากรถควบคุม
ผู้ต้องหาของ	สน.ลาดพร้าว	ขณะถูกน�ามา	
ฝากขังพร้อม	น.ส.ดวงพร	แป้นสมบุญ	น้องสาว	
แต่ไม่รอด

ชื่อภาพ หนีด่าน	
ถ่ายโดย สมเกียรติ	ทรัพย์เฉลิม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ 8	เมษายน	2561
	 ขณะต�ารวจจราจร	 สภ.เมืองปทุมธานี	 เข้าล็อกตัวนายมงคล	 ประดิษฐ์	 ชาว	 อ.เมือง	
ปทุมธานี	 หลังซ้อนจักรยานยนต์กับเพื่อนหลบหนีด่านตรวจ	 สอบสวนสารภาพเพิ่งกินเหล้ากับ
เสพยาบ้ามากลัวถูกจับเลยต้องซิ่งหนี



213วันนักข่าว

ชื่อภาพ ต้องสกัด
ถ่ายโดย สุพจน์	ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ 23	พฤษภาคม	2561
	 ต�ารวจท่ีประจ�าบรเิวณหน้าประต	ู4	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	ต้องใช้แนวแผงเหลก็	3	แถว	
สกัดก้ันมวลชนกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง	 ท่ีพยายามเคลื่อนขบวนไปท�าเนียบรัฐบาล	 ท�าให	้			
สองฝ่ายเผชิญหน้าใช้ก�าลังดันต่อกัน	 บรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดสุดท้ายแกนน�ายอม
มอบตัว

ชื่อภาพ ล้อมจับ	
ถ่ายโดย เอกชัย	รัตนวงษ์
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 24	พฤษภาคม	2561
	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจตีวงโอบล้อมกลุ่ม	
ผู้ชุมนุม	 3	 ชั้น	 ก่อนประชิดเข้าหากลุ่ม
มวลชนคนอยากเลอืกตัง้	พุง่เป้าจบัตวัแกนน�า	
3	 คน	 ท่ีน�าขบวนเคล่ือนมาถึงบริเวณหน้า
อาคารสหประชาชาติ	 เพื่ออ่านแถลงการณ์
เรียกร้องกดดันรัฐบาล	คสช.	5	ข้อ	จนเกิด
การกระทบกระท่ังชลุมนุวุ่นวาย	ก่อนควบคุม
ตัวแกนน�าไปยัง	สน.พญาไท	แจ้งความ	
3	ข้อหา



214 วันนักข่าว

ชื่อภาพ ช่วยชีวิต	
ถ่ายโดย สุวสรรค์	ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 3	สิงหาคม	2561
	 เจ้าหน้าท่ีช่วยชีวิตผู้เช่า
อยู่อาศัย	3	คน	ออกจากซากปรัก
หักพัง	ภายหลังบ้านเช่าไม้	2	ชั้น	
เลขที่	1988	ซอยจรัญสนิทวงศ์	75	
พังถล่มทับบาดเจ็บเล็กน้อย	 คาด
สาเหตุเกิดจากปลูกสร้างมานาน	
30	ปี	ถูกปลวกกัดกินคานและ	
เสาบ้านผุกร่อน

ชื่อภาพ หนีไปช่วยเมีย	
ถ่ายโดย ทิวา	ทองศิริ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ 22	กันยายน	2561
	 ต�ารวจ	สภ.เมืองชุมพรและ	สภ.ท่าแซะ	จับกุมตัวนายปิยะณัฐ	สุขเอมโอช	อายุ	
33	 ปี	 ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ที่หน้าร้านขายของช�าริมถนนศูนย์ราชการ-ท่าแซะ	 หลัง	
สะเดาะกญุแจมือกระโดดหนจีากรถคมุขงั	สภ.ทา่แซะ	ทีห่นา้ศาลจงัหวดัชมุพร	อา้งทีห่น	ี
เพราะจะไปช่วยเมียหลังถูกแก๊งค้ายาขู่ฆ่า
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ชื่อภาพ เจดีย์ทรุด	
ถ่ายโดย สุวสรรค์	ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 26	กันยายน	2561
	 เจ้าหน้าท่ีต้องใช้เครื่องตัดถ่าง
ช่วยเหลือคนงานก่อสร้าง	1	ใน	11	คน	
ท่ีได้รบับาดเจบ็เหตถูุกเจดีย์ทรงหอระฆงั	
ภายในวัดพระยาท�าฯ	 ทรุดลงมาทับ	
ขณะก�าลังดีดเจดีย์ให้สูงขึ้น	 40	 ซม.	
ตามแผนบรูณะของกรมศลิปากร	เบ้ืองต้น	
สันนิษฐานว่าคานเหล็กเคลื่อนตัวจน
เกิดอุบัติเหตุ	ล่าสุดพบคนงานถูกฝังอยู	่
ใต้ซากอีก	1	ศพ

ชื่อภาพ แม่ใจสลาย	
ถ่ายโดย วิสุทธิ์	รองพล
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ตีพิมพ์ 5	ตุลาคม	2561
	 นางจิณภัทร์	หล�าเบญ	แม่ค้าข้าวแกงในโรงเรียน	อบจ.กระบ่ี	ร่�าไห้กอดศพ	ด.ญ.จิรณา	
วุ่นชิงชัย	 ลูกสาววัยขวบเศษ	หลังพบศพจมน�้าในถังดักไขมันฝังในสนามหญ้า	 ข้างโรงอาหาร	
คาดเด็กเหยียบฝาถังทะลุตกลงไป
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ชื่อภาพ แฟนคลับ
ถ่ายโดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ตีพิมพ์ 14	กันยายน	2561	
	 พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	หยิบแท่งไฟชู	 ร่วมชมและเชียร์ศิลปิน	AKB48	เกิร์ลกรุ๊ปช่ือดัง
จากประเทศญี่ปุ่น	6	คน	ซึ่งเดินทางเข้าพบ	และโชว์เต้นเพลง	Koisuri	Fortune	Cookie	เพลงต้นฉบับของคุกกี้
เสี่ยงทาย	ให้นายกรัฐมนตรีและคณะชม		ที่ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อ	13	กันยายน	2561	เพื่อเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่	
ช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ที่ประเทศไทย

ชื่อภาพ ลุยน�้าท่วม
ถ่ายโดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ตีพิมพ์ 5	พฤษภาคม	2561	
	 นิ สิ ต มหา วิ ทย าลั ย
เกษตรศาสตร์	ต้องกระโดดข้าม
ถนนท่ีมีน�้าท่วม	 หลังมีฝนตก
อย่างหนัก	 และลมพดัแรงท่ีย่าน
เกษตร	 เมื่อช่วงเท่ียงวันท่ี	 21	
มีนาคม	 2561	 ส่งผลให้ภายใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางจดุ	
และถนนรอบนอกมนี�า้ท่วมขังสูง	
ซ่ึงเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อน	
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา	 ประกาศ
เตอืนอนัตรายจากพายุ	ท่ีอาจพดั
ต้นไม้	หรือป้ายต่างๆล้มด้วย
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ชื่อภาพ ดับร้อน	
ถ่ายโดย ประกฤษณ์	จันทะวงษ์
หนังสือพิมพ์ เอ็มทูเอฟ ตีพิมพ์ 18	เมษายน	2561
	 ผูค้นจ�านวนมากท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตต่ิางเบียดเสยีดเข้าเล่นน�า้อย่างสนุกสนาน	ในเทศกาลสงกรานต์	
ระหว่าง	13-15	เมษายน	2561	ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ชื่อภาพ ล็อกคาโรงพัก
ถ่ายโดย ปัญญพัฒน์	เข็มราช
หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ	360
ตีพิมพ์ 20	มิถุนายน	2561	
	 ต�ารวจกองปราบปรามบุก
จบักุมนายสกิุจ	พนูศรเีกษม	ท่ีมีท่าที
ขัดขืนจึงถูกจับกดนอนคว่�ากับพื้น	
มอืไพลห่ลงั	ใสกุ่ญแจมอื	ในคดีบุกรกุ
พ้ืนท่ีป่าสงวน	จ.ตาก	ขณะท่ีนายสุกิจ	
ในฐานะทนายความของ	 น.ส.แสง
สุริยะเทพ	พระมหาสุริยา	หรือร่างทรง	
4	 จี	 เดินทางมาแจ้งความเอาผิด
นายอัจฉริยะ	 เรืองรัตนพงษ์	 ท่ี
สน.พหลโยธิน
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ชื่อภาพ จู่โจมจับ	
ถ่ายโดย ประพงษ์	แหลมแจง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ตีพิมพ์ 15	มิถุนายน	2561
	 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์	 หักพาล	 รอง	 ผบช.ทท.	 น�าก�าลังต�ารวจไทย	 ประสานงานต�ารวจ
ฟิลิปปินส์	บุกทลายจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์	ในกรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	ได้ผู้ต้องหาชาวไต้หวัน
และชาวไทย	รวม	19	คน

ชื่อภาพ รอดปาฏิหาริย์	
ถ่ายโดย สรเดช	ส้มเกลี้ยง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ 
ตีพิมพ์ 26	มีนาคม	2561
	 นายวีระยุทธ	 วงศ์สุวรรณ	
คนงานก่อสร้างฐานพระพุทธรูป	 ใน	
ส�านักสงฆ์หลวงพ่อเณร	หมู่	 3	ต.	 ทุ่งรัง	
อ.กาญจนดิษฐ	 จ.สุราษฎร์ธานี	 ถูก
ดินถล่มทับขณะบูรณะขยายฐาน
พระพุทธรูป	เจ้าหน้าท่ีระดมช่วยข้ึนมา	
ในสภาพอิดโรย	ก่อนส่งโรงพยาบาล
เพื ่อช่วยเหลือต่อไป
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ชื่อภาพ บุกจับ
ถ่ายโดย ประพงษ์	แหลมแจง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ตีพิมพ์ 16	มิถุนายน	2561	
	 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์	หักพาล	
รอง	ผบช.ทท.	น�าก�าลังต�ารวจไทย	
ประสานงานต�ารวจฟิลิปปินส์	
บุกทลายจบักุมแก๊งคอลเซน็เตอร	์
ในกรงุมะนิลา	ประเทศฟลิปิปินส	์
ได้ ผู้ต้องหาชาวไต้ห วันและ				
ชาวไทย	รวม	19	คน

ชื่อภาพ ค้นหา	
ถ่ายโดย ปฏิภัทร		จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 30	ธันวาคม	2561
	 โรเบิร์ต	 ชาลี	 ฮาร์เปอร์	 ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ	 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไทย	 ร่วมค้นหา
บรเิวณปล่องทางด้านขวาของถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอน	 เพือ่ช่วยเหลอืนกัฟตุบอลและโค้ชทีมหมปู่าอะคาเดมี
จ�านวน	13	คน	ที่ติดอยู่ภายในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	ต.โป่งผา	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย	โดยหลังจากลงไป	
ส�ารวจภายในปล่องพบว่าเป็นทางตันไม่สามารถเชื่อมเข้าไปภายในถ�้าได้จึงยกเลิกภารกิจ
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ชื่อภาพ กอดแน่นๆ
ถ่ายโดย พรพรหม	ศาสตราภัย
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 29	พฤศจิกายน	2561	
	 หญิงสาวกอดโฉนดท่ีได้
รับคืนในพิธีมอบคืนโฉนดท่ีดินและ
ทรพัย์สนิ	คืนความสขุให้ประชาชน
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคมให้แก่
ประชาชนจากสัญญาเงินกู้ไม่เป็น
ธรรม	 โดยคืนโฉนด	 290	 ฉบับ
รถยนต์	10	คัน	จกัรยานยนต์	27	คัน	
และอื่นๆ	อีกหลายรายการคิดเป็น	
มูลค่ามากกว่า	 193	 ล้านบาท	 ณ	
ห้องประชุมอมรวิวัฒน์	 อาคาร
อเนกประสงค์	ต�ารวจภูธรภาค	1

ชื่อภาพ เต็มก�าลัง	
ถ่ายโดย ปฏิภัทร	จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 7	กรกฎาคม	2561
	 เจ้าหน้าท่ีทหารท�าการล�าเลียงหัวปั๊มสูบน�้าขนาดใหญ่เข้าไปยังถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเร่งระบายน�้าออกจากถ�้า	ในภารกิจการน�าตัวทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ�้าหลวง-ขุนน�้า
นางนอน		จ.เชียงราย
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ชื่อภาพ ร้อยห้าสิบห้า
ถ่ายโดย วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 1	มีนาคม	2561	
	 แรงดันของกระสุนพวยพุ่ง	
ออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ขนาด	
155	มลิลเิมตร	กระท�าการยงิกระสนุ	
สาธิตในพิธีเปิดการฝึกของกองทัพเรือ
ประจ�าปี	2561	พัฒนาแสนยานุภาพ
ก� าลั ง รบรั บมื อสถานการณ์ภั ย
สงคราม	ณ	ลานฝึกทางทหาร	หน่วย
บัญชาการตอ่สูอ้ากาศยานและรกัษา
ฝั่ง	อ.สัตหีบจ.ชลบุรี

ชื่อภาพ ผ้าขาวม้ามัดใจ
ถ่ายโดย วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 30	พฤษภาคม	61	
	 คุณยายวัยชราท้ังสองท่านก�าลงัน�าผ้าขาวมา้สวมคลอ้งคอให้กับพล.อ.ประยทุธ	์จนัทรโ์อชานายก
รัฐมนตรีใ	 นโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีลงพื้นท่ีพบปะชาวบ้าน	 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ท่ีบ้านสนวนนอก	
อ.ห้วยราช	จ.บุรีรัมย์	และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์	หลังจากนั้นก็มีพิธีบายศรี	
ตามประเพณีชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนายกและคณะ
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ชื่อภาพ กลับบ้านกัน
ถ่ายโดย ปฏิภัทร	จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 7	มิถุนายน	2561	
	 ผู้ เ ป็ นพ่ อพา บุตรชายกลั บ
บ้านหลังเลิกเรียนระหว่างฝนตกหนัก
บริเวณวัดด่าน	เขตยานนาวา	ขณะที่กรม
อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พยากรณ์อากาศ
ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากระหว่างวันท่ี	
7-10	 มิถุนายน	 2561	 จากอิทธิพลของ
พายุโซนร้อน	“เอวิเนียร์”	(EWINIAR)

ชื่อภาพ ฝ่า	
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 22	สิงหาคม	2561
	 ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ�้าเสือเดินฝ่ากระแสน�้าอย่างทุกลักทุเลบนสะพานข้ามแม่น�้าเพชรบุรี
ระหว่างชุมชนออกไปยังเมืองที่แสนจะล�าบาก	สืบเนื่องจากผลพายุเบมินคา	ท�าให้มีฝนตกและน�้าไหล
ลงเขื่อนแก่งกระจานเป็นจ�านวนมาก	 ขณะน้ันกรมชลประทานได้ระบายน�้าออกท้ายเขื่อน	 ในอัตรา	
286	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	หรือวันละ	24	ล้านลูกบาศก์เมตรเศษ	ซึ่งเป็นการปล่อยน�้าสูงสุดเท่าที่เคย		
ปล่อยมา	ในปี	2561
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ชื่อภาพ ไม่เจอห้ามกลับ
ถ่ายโดย ปฏิภัทร	จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 29	มิถุนายน	2561	
	 “ผมหวังค่าจ้างคือ	13	คน	เมียผมบอกว่าถ้าช่วยเด็ก	
ไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้าน”	หน่ึงในค�าพูดจากใจของนายสุรทิน		
ชัยชมภู	นายกสมาคมน�้าบาดาลไทย	พร้อมสมาชิกสมาคม	
น�า้บาดาลไทย	เข้าร่วมเจาะน�า้บาดาลรอบๆ	ถ�า้เพือ่ระบายน�า้ออก	
ในการช่วยเหลอืนักฟตุบอลและโค้ชทีมหมปู่า	จ�านวน	13	คน	ท่ีตดิอยู่
ภายในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	ต.โป่งผา	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย

ชื่อภาพ ก็ชี้แจงแล้ว	
ถ่ายโดย วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 17	มกราคม	2561
	 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม	ครม.	พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	และ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	หันมาตอบค�าถามสือ่มวลชนก่อนท่ีจะเขา้ไปน่ังในรถประจ�าต�าแหน่ง
ด้วยสีหน้าและท่าทางที่ดุดัน	เมื่อเจอค�าถามของสื่อมวลชนกรณี	ป.ป.ช.	ให้ชี้แจงเรื่องนาฬิกาและ	
แหวนเพชรทั้งรอบที่	1	และรอบที่	2	ซึ่งเป็นการตอบค�าถามครั้งแรกในเรื่องนี้	โดยรองนายกรัฐมนตรี
ตอบเสียงดังขึ้นมาว่า	“ก็ชี้แจงแล้ว”	ที่หน้าตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล
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ชื่อภาพ เขตห้ามบิน	
ถ่ายโดย อภิชาติ	จินากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 19	กันยายน	2561
	 หญงิสาวคนหน่ึงเอามอืปิดจมกูและปาก	ขณะเดินผ่านฝูงนกพริาบจ�านวนมาก	เพือ่มาขึน้เรอืขา้มฟากระหว่าง
ท่าเรอืวัดระฆงั	มายงัฝัง่ท่าชา้ง	ซึง่นกเหลา่นีเ้ป็นพาหะของโรค	และเป็นสาเหตขุองปัญหาสุขภาพหลายอยา่ง	นกท่ีมา
รวมตัวกันแบบนี้	เพื่อรอกินอาหารที่ได้รับจากคนที่ไม่สนใจเขตประกาศห้ามให้อาหารนกพิราบ
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ชื่อภาพ กอด	
ถ่ายโดย พรพรหม	ศาสตราภัย
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 1	พฤษภาคม	2561
	 นายสมยศ	 พฤกษาเกษมสุข
กอดลกูดว้ยความคิดถึงหลงัได้รบัการ	
ปล่อยตัวในคดีหมิ่นประมาทสถาบัน
พระมหากษัตริย์	 ท่ีเรือนจ�าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร	โดยมีน.ส.ประกายดาว	
พฤกษาเกษมสุข	 บุตรสาว	 และนาย
ปณิธาน	 พฤกษาเกษมสุข	 	 บุตรชาย	
มาร่วมรอรับ	 ท่ามกลางมวลชนท่ีมา
มอบดอกไม้ให้ก�าลังใจ

ชื่อภาพ ถูกสกัด	
ถ่ายโดย อภิชิต	จินากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 21	มกราคม	2561
	 กลุม่เครอืขา่ยประชาชน	People	Go	Network	ท่ีมารว่มกิจกรรมเดิน	8	แสนก้าวจากกรงุเทพฯ
ถึงขอนแก่นระยะทาง	450	กิโลเมตร	เพื่อยืนยันสิทธิของประชาชนด้านต่างๆ	ในรัฐธรรมนูญใหม่	และ
ขอให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง	พยายามฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่สกัดให้ยุติกิจกรรม	
แต่ไม่เป็นผลส�าเร็จที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต
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ชื่อภาพ เจอแล้ว
ถ่ายโดย ปฏิภัทร	จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 4	กรกฎาคม	2561	
	 ญาติแสดงความยินดีหลังสามารถช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ช
ทีมหมูป่าอะคาเดมีจ�านวน	13	คนที่ติดอยู่ภายในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน	
ต.โป่งผา	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย



235วันนักข่าว



236 วันนักข่าว



237วันนักข่าว



238 วันนักข่าว



239วันนักข่าว

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น

ประจ�าปี 2561
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว 

	 ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ	 เป็น
ป ัญหาใหญ ่ด ้ านสิ่ ง แ วดล ้ อมของ
ประเทศไทย	ท่ีก่อให้เกิดการตดัไม้ท�าลาย
ป่า	โดยเฉพาะไม้มค่ีาหายาก	อาทิ	พะยงู	
ชิงชัน	 ประดู่	 ฯลฯ	 ที่ถูกกลุ่มขบวนการ
ลักลอบตัดโค่นในพื้นท่ีภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อจะน�าไป
ขายต่างประเทศ	
	 ความเสียหายด้านป่าไม้ท่ีเกิดขึ้น	
มาจากขบวนการค้าไม้ข้ามชาติรายใหญ	่
ท่ีอยู ่เบ้ืองหลังและมีความสัมพันธ์กับ
ข ้าราชการหลายหน่วยงานที่ เข ้าไป	
มีสว่นรู้เห็นเป็นใจ	ส่งเสริมและสมคบคดิ
ร่วมกระท�าความผิด	โดยเจ้าหน้าท่ีรฐั	คือ	
กรมป่าไม้		ได้ตดิตามแกะรอยขบวนการ
ค้าไม้ข้ามชาติรายใหญ่ก่อนน�าไปสู่การ
ทลายขบวนการค้าไม้ข้ามชาติรายใหญ่
ท่ีสดุของประเทศไทย	น่ันก็คือ	ขบวนการ
ค้าไม้ข้ามชาติเครือข่ายของ	น.ส.ชลิดา		
สุพันธมาส	 หรือในกระบวนการค้าไม้
เถ่ือนรู ้จักในนาม	“เจ้มู ่หลาน”	ผู้หญิง	
ชาวจนีท่ีเข้ามาประกอบธรุกิจในเมอืงไทย
นานกว่า	10	ปี	เคยถูกจับกุมคดีไม้พะยูง
กว่า	1,700	ท่อน	ในปี	2555	แต่อัยการ
สั่งไม่ฟ้องและพบข้อมูลเชื่อมโยงคดีไม	้
มค่ีาในหลายพืน้ท่ี	ท้ังคดเีทไม้หน้าหน่วย
ป่าไม้ท่ีเชียงแสน	 จ.เชียงราย	 คดีไม้ท่ี	
จ.สุรินทร์	 จ.สมุทรปราการ	 และที่โกดัง	
จ.ชัยนาท	 นอกจากน้ัน	 “มู่หลาน”	 ยัง
ทุจริตทางทะเบียนราษฎร	 มาสวมเพื่อ
ออกบัตรประชาชน	ซึ่งปัจจุบันกระทรวง
มหาดไทย	 ได้จ�าหน่ายออกจากระบบ
ทะเบียนราษฎรแล้ว

ล้มแก๊งค้าพะยูง จากมู่หลานถึงอดีตนายพล

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

	 ท่ีส�าคัญ	มู ่หลาน	ยังเป็นอดีต	
ผู้ประกวดร้องเพลงรายการ	 “ไทยแลนด์
ก็อตทาเลนต์	ปี	2556”	และเป็นหัวหน้า
ขบวนการค้าไม้พะยูงเบอร์หนึ่งของไทย

วิธีการน�าเสนอข่าว
 
	 เมื่อสืบทราบว่า	 ขบวนการค้าไม้
ข้ามชาติรายใหญ่	 ท่ีถูกแกะรอยติดตาม
จากพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมานาน	 จะมีการลงมือขนไม้
เพ่ือลกัลอบออกไปนอกประเทศท่ีโกดังใน	
ต.แพรกษาใหม่	 อ.เมอืง	 จ.สมทุรปราการ	
“ทีมข่าวไทยรฐั”	ซึง่ได้เกาะตดิและน�าเสนอ
ข่าวขบวนการลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่ามา
อย่างต่อเนื่องก่อนหน้าน้ี	 จึงได้ลงพื้นท่ี
เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	หลงัสบืทราบ
ว่าจะมีการขนไม้ผิดกฎหมายออกนอก
ราชอาณาจกัร	เมือ่วันท่ี	18	ส.ค.	จนน�าไป
สู่การ	“เปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่แพรกษา”	
โดยศนูย์ปฏบัิตกิารพทัิกษ์ป่า	(ศปก.พป.)	
เข้าจับกุมยึดไม้ชิงชัน	 ไม้พะยูง	 และไม้
ประดู่	ได้กว่า	400	ท่อน	พร้อมอุปกรณ์
การท�าไม้	เตรยีมบรรจใุส่ตูค้อนเทนเนอร์
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร	 พร้อม
คุมตัวแรงงานชาวเมียนมา	 3	 คน	 และ	
นายทุนชาวจีน	1	คน	ที่ซัดทอดหนึ่งใน
ตัวการส�าคัญ	คือ	น.ส.ชลิดา	สุพันธมาส	
หรือ	“มู่หลาน”	
	 หนังสอืพมิพ์ไทยรฐั	ได้น�าเสนอข่าว	
“ทลายโกดังไม้เถื่อน	36	ล้านโยงนายทุน
จนี	พล.อ.ต.	เป็นคนเช่า”	ในวันท่ี	19	ส.ค.	
2561	พร้อมกับตีแผ่เครือข่ายนายทุนจีน	
และอดีต	“นายทหารยศ	พล.อ.ต.”	และ

เรยีกร้องให้มกีารตรวจสอบข้อเท็จจรงิใน
ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนจีนกับนาย
ทหารไทยที่มีชื่อเป็นผู้เช่าโกดังไม้เถื่อน
	 การน�าเสนอข่าวของหนังสอืพมิพ์
ไทยรัฐ	 ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้าง
เก่ียวกับขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ	 ถัดมา
อกีวันท่ี	30	ส.ค.	ศนูย์ปฏบิตักิารพทัิกษ์ป่า	
(ศปก.พป.)	ได้บกุเข้าทลายโกดงัโรงงานไม้	
แปรรปูของ	น.ส.วิภาวด	ีจ�าปาแพง	เลขท่ี	
99	หมู่	10	ต.ด่าน	อ.กาบเชิง	จ.สุรินทร์	
หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบท�าไม้มีค่า	
หายาก เพื่ อ เตรี ยมน� าส ่ งออกนอก	
ราชอาณาจักรและมีความเชื่อมโยงกับ
ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติของ	“มู่หลาน”	
	 หนังสอืพมิพ์ไทยรฐั	ได้น�าเสนอข่าว
ดังกล่าวในวันที่	31	ส.ค.	2561	ผลของ
การน�าเสนอ	ได ้ท�าให ้ เ กิดการตีแผ ่	
เครือข ่ายขบวนการค ้าไม ้ข ้ามชาติ		
“มู่หลาน”	ที่เกี่ยวพันกับคดีการท�าไม้ผิด
กฎหมายหลายคดี	 เช่น	 คดีการน�าเอา
ไม้ท่ีผิดกฎหมายไปซุกซ่อนในหน่วยงาน
ป้องกันรักษาป่า	(หาดไคร้)	อ.เชียงแสน	
จ.เชียงราย	 คดีลักลอบขนไม้ออกไป
นอกประเทศท่ีโกดังใน	 ต.แพรกษาใหม	่
อ.เมอืง	จ.สมทุรปราการ	รวมท้ังอกีหลาย
คดี	และท่ีส�าคัญจากการตรวจสอบยงัพบ
ว่า	มู่หลานหรือ	น.ส.ชลิดา	เคยถูกจับกุม
ด�าเนินคดีครอบครองไม้พะยงูกว่า	1,700	
ท่อน	ในปี	2555	แต่อัยการสั่งไม่ฟ้อง	
	 การน�าเสนอข่าวของ	หนงัสอืพมิพ์
ไทยรฐั	ยงัน�าไปสูก่ารจบักุม	“นายทหารยศ	
พล.อ.ต.”	 ท่ีมีชื่อเป็นผู้เช่าโกดังไม้เถ่ือน
ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมในวันที่	18	ส.ค.	
2561	นั่นก็คือพลอากาศตรีสุรชัย	คงเทศ	
หรือ	 เสธ.บอย	 นายทหารนอกราชการ	
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ภายในซอยนิทราสวรรค์	 ถนนสุขุมวิท	
ต.ปากน�้า	 อ.เมือง	 จ.สมุทรปราการ	
เน่ืองจากพลอากาศตรสีรุชยัมคีวามสนิท
กับ	น.ส.ชลดิา	สพุนัธมาส	หรอื	“มูห่ลาน”		
ผู้ต้องหาตามหมายจับ	เครือข่ายค้าไม	้
ผิดกฎหมายข้ามชาติ
	 หนังสอืพมิพ์ไทยรฐั	ได้น�าเสนอข่าว	
ดังกล่าวในวันที่	2	ก.ย.	และเสนออย่าง
ต่อเน่ือง	 จนน�าไปสู่การสั่งรื้อคดียกฟ้อง	
น.ส.ชลิดา	เคยถูกจับกุมด�าเนินคด	ี
ครอบครองไม้พะยูงกว่า	1,700	ท่อน	ใน
ปี	2555	โดย	พล.อ.สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	
รมว.ทรัพยากรฯ	และการสั่งไล ่ออก	
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้	 5	 นายและมีการออก
หมายจับผู้เก่ียวข้องกับขบวนการค้าไม้
ข้ามชาติ	จ�านวน	13	คน	รวมทั้งมีการ
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและ
สอบวินยัรวมท้ังมกีารโยกย้ายข้าราชการ	
กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องหลายราย
  

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 
	 1.	สะท้อนให้เห็นถึงความฮึกเหิม
ของขบวนการค้าไม้ข้ามชาตแิละเครอืข่าย
การหาผลประโยชน ์ 	รวมถึงความ	
เห็นแก่ตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ	ข้าราชการ	ที่
รู้เห็นเป็นใจ	ส่งเสริมและสมรู้ร่วมคิดกัน
กระท�าความผิดในการตัดโค่นป่าไม้	 ซึ่ง
เป็นทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมค่ีา	 โดยเห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าจะค�านึงถึง
ผลกระทบต่อชาวบ้านและประเทศชาติ	
เพราะป่าไม้ท่ีลดลงจะส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณน�า้ฝนทีล่ดลง	ความแห้งแล้งและ
ท�าให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น		
	 2.	ชี้ให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ียังท�าหน้าท่ีเดินหน้า
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล	 โดยเฉพาะกลุ่ม
นายทุน	 ผู้มีอิทธิพล	 ข้าราชการของรัฐ	
ที่กระท�าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้		
	 3.	 ส่งผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับทรพัยากรป่าไม้	โดยเฉพาะกรมป่าไม้			
ตื่นตัว	 หันมาป ัดกวาดบ ้านตัว เอง

ให้สะอาด	 ด้วยการไล่ออก	 สั่งย ้าย
ข้าราชการท่ีท�าผิดและหันมาเข้มงวดกับ
พื้นที่ป่าไม้ที่ตัวเองรับผิดชอบ	 เพื่อรักษา
ผืนป่าของประเทศไว้ให้นานที่สุด		
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว 

	 ก่อนหน้านีเ้ชือ่ว่า	 ผู้คนในสังคมไทย
แทบจะไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนว่า	
ภาครัฐจะอนุญาตให้น�าเข ้าเศษขยะ
อิเล็กทรอนิกส์	-	เศษขยะพลาสติก	จาก
ต่างประเทศ	 ซึ่งถือเป็นต้นตอของขยะ
พษิ	เข้ามาแยกชิน้ส่วนและท�าลายภายใน
ประเทศไทย	ไม่มใีครรูว่้าการท�าลายหรอื
ก�าจัดเศษขยะน�าเข้าจากต่างประเทศ
จ�านวนมหาศาล	ท่ีถูกแยกชิ้นส่วนนั้น	
ถูกต้องตามขัน้ตอนหลกัวิชาการด้วยหรอื
ไม่	ท่ีส�าคัญขยะเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบ	
ต ่อสิ่ งแวดล ้อมภายในประเทศไทย
แน่นอน	
	 ปลายเดอืน	พ.ค.	2561	หนงัสือพมิพ์
เดลินิวส์	 ฉบับแรก	 เปิดประเด็นข่าว	
โรงงานขยะอเิลก็ทรอนิกส์	จากข่าวเลก็ๆ	
ล้อมกรอบท่ีชาวบ้านในพื้นท่ีร้องทุกข์	
ผ ่านศูนย ์แก ้ไขป ัญหาความมั่นคงฯ	
กระทรวงกลาโหม	ว่าได้รบัความเดือดร้อน	
จากนายทุนจากชาวต ่างชาติ	 เข ้า
มาสร้างโรงงานแยกชิ้นส่วนเศษขยะ
อเิลก็ทรอนิกส์	แล้วส่งผลกระทบต่อคนใน
พื้นท่ี	อ.แปลงยาว	จ.ฉะเชิงเทรา	หลัง	
น�าเสนอข่าวการเข้าไปตรวจสอบโรงงาน
ดงักล่าวออกไป	ทางกองบรรณาธกิารข่าว	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส	์ ซึ่งให้ความส�าคัญ
เก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีกระทบกับ
ประชาชน	 มองว่าเรื่องน้ีไม่น่าจะเป็น
ปัญหาเล็กๆ	 เพราะล�าพังแค่ปัญหาขยะ
มูลฝอยตามปกติภายในประเทศไทยเอง	
หลายพืน้ท่ียงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
มาตลอด

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 ด ้ ว ย เ หตุ ส� า คัญ น้ี เ อ ง 	 กอ ง
บรรณาธิการ	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 สั่ง
เกาะติดข่าวขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง	
ใกล้ชิด	 เน้นย�้าน�าเสนอให้ครบทุกแง่มุม	
โดยเฉพาะประเด็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
จ�านวนมหาศาลท่ีถูกน�ามาแยกชิ้นส่วน	
มาจากไหน?	 และหลังจากขยะถูกแยก
ชิน้ส่วนแล้วถูกน�าไปท�าลายท้ิงด้วยวิธใีด?	
โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 เปิดประเด็น
พร้อมเจาะข่าวเรื่องนี้ฉบับเดียว	 ตั้งให้
เป็นข่าว	 ขยะพิษ	 เพื่อตีแผ่ออกมาให้
สาธารณชนได้รับรู้	 จนท�าให้เห็นข้อมูล
ที่ค่อนข้างน่าตกใจ	 เพราะขยะส่วนใหญ่
จ�านวนมหาศาล	 ถูกล�าเลียงผ่านเข้ามา
จากต่างประเทศแทบท้ังสิน้	มท้ัีงเศษซาก
ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์	ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้
ไฟฟ้ามอืสอง	และเศษขยะพลาสตกิ	เมือ่
ยิ่งตรวจสอบลึกลงไปยังพบว่า	 เจ้าของ
กิจการโรงงานเป็น	 นายทุนชาวต่างชาติ	
ท้ังชาวจีนและไต้หวัน	 บางโรงงานให้
ชาวไทยเป็นนอมินี	สวมรอยเป็นเจ้าของ
โรงงาน	ส่วนใหญ่อยู่ตามพื้นที่ปริมณฑล	
สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร	 ฉะเชิงเทรา	
ปทุมธานี	 นครปฐม	 สุพรรณบุรี	 และ	
พระนครศรีอยุธยา	 ฯลฯ	พื้นที่ส่วนใหญ่
จะอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เส้นทางขนส่ง
ทางทะเล	 เพราะขยะท้ังหมดน�าเข้ามา
ทางเรือเดินสมุทรแล้วจะถูกล�าเลียงต่อ
ด้วยรถตู้คอนเทนเนอร์	 กระจายส่งไป
ตามโรงงานคัดแยกขยะต่างๆ	
	 การเกาะติดตีแผ่ข่าวขยะพิษ	 ยัง
ท�าให้ได้รับรู ้ว่า	 ประเทศไทยก�าลังจะ
กลายเป็นพื้นท่ีรองรับขยะ	หรือดินแดน	
บ่อขยะโลก	 ที่ถูกขนเข้ามาจากต่างแดน

เกือบจะท่ัวโลก	 มีมากถึง	 35	 ประเทศ	
เพราะภาพท่ีเดลินิวส์น�าเสนอ	 มีท้ังซาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 ตามโรงงานหลาย
แห่งกองสูงเป็นภูเขา	หรือขยะถูกบรรจ	ุ
อัดแน่นมากับตู ้คอนเทนเนอร์อย่างดี	
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต่างตื่นตัว
ท้ังกระทรวงอุตสาหกรรม	 กรมควบคุม
มลพิษ	 กรมศุ ลกากร	 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ประสานงาน
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ร่วมกันเข้า
ตรวจสอบโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะพิษท่ี
น�าเข้ามาจากต่างประเทศอย่างละเอียด
แทบจะทุกพื้นที่	

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 หลังการน�าเสนอข่าวของเดลินิวส	์
เกาะติดฉบับเดียว	 ยิ่งเม่ือตรวจสอบ
จริงจังก็ยังพบเห็นความไม่ชอบมาพากล
มากมาย	อาทิ	ส�าแดงเท็จการน�าเข้า	หลีก
เลี่ยงภาษีศุลกากร	 ผิด	 พ.ร.บ.ศุลกากร	
ฯลฯ	เหนอืสิง่อืน่ใดท่ีส่งผลต่อสิง่แวดล้อม
โดยตรง	ยังพบว่าขั้นตอนการท�าลาย	
เศษซากขยะพิษท่ีเหลือจ�านวนมาก	
หลังจากผ่านการคัดแยกนั้นส่วนใหญ่
กระบวนการท�าลายซากเหล่าน้ีไม่ถูกต้อง	
ตามหลกัวิชาการ	พอเป็นข่าวใหญ่โรงงาน
บางแห่งยงัฉวยโอกาสแอบลกัลอบขนขยะ
ไปท้ิงขุดฝังกลบตามแหล่งต่างๆ	 สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านท่ีอยู ่ใน
พื้นท่ี	 จนรัฐบาลต้องโดดลงมาให้ความ
ส�าคัญ	 โดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
บูรณาการ	การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์
และเศษขยะพลาสติกท่ีน�าเข้าอย่างเป็น

สกัดมหันตภัย “ขยะพิษ” ข้ามชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมไทย

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ระบบ	มท้ัีงตวัแทนกระทรวงอตุสาหกรรม	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	
สิ่งแวดล้อม	 กระทรวงพาณิชย์	 และ	
กระทรวงมหาดไทย	
	 ต่อมาเดือนมิถุนายน	กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องประกาศชะลอการ
พิจารณาน�าเข้าขยะมาในราชอาณาจักร	
จากนั้น	พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รอง
นายกรัฐมนตรี	ยังมีค�าสั่งรื้อการอนุญาต	
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส	์
และพลาสติกท้ังระบบใหม่	แต ่งตั้ ง	
พล.อ.สุรศัก ด์ิ	 กาญจนรัตน ์	 รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติฯ	 ประธานคณะ
อนกุรรมการฯ	ชดุดังกล่าวเพือ่บูรณาการ	
แก้ปัญหาท้ังระบบตั้งแต่กระบวนการน�า
เข้า	 จนถึงเข้าโรงงานรีไซเคิลขยะ	 และ
ก�าจัดเศษซากที่เหลือ	ขณะที่	นายอุตตม		
สาวนายน	 รมว.อุตสาหกรรม	 นอกจาก
จะสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดท่ัวประเทศ	
ปูพรมตรวจสอบทุกโรงงานรีไซเคิล
แล้ว	 ยังสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความบกพร่องของข้าราชการ	 และรื้อ
กระบวนการอนุญาตน�าเข้าใหม่ท้ังหมด
เช่นกัน	 จนท�าให้มีการผลักดันขยะกลับ
คืนต้นทางไปนับพันตู้คอนเทนเนอร์
	 จนมากระ ท่ั ง เ ดือน สิงหาคม	
พล.อ.สุรศักดิ์	รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ	
ได้รายงานให้	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้า	คสช.ทราบ
ถึงข้อสรุป	 คือ	 ประกาศยุติการน�าเข้า
ขยะอเิลก็ทรอนกิส์ตามพกัิดศลุกากร	432	
รายการ	 และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
บังคับใช้กฎหมายเรื่องน้ีอย่างจริงจัง	
พร้อมเสนอให้ออกประกาศมีผลบังคับ
ใช้ภายใน	 6	 เดือน	 นอกจากนี้วันที่	 25	
ธ.ค.	2561	ครม.เห็นชอบร่าง	พ.ร.บ.การ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	
และอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ....	 	 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม			
	 ข ่าวป ัญหาขยะพิษท่ีเดลินิวส ์	
น�าเสนอ	 ท�าให้นายกรัฐมนตรีถือว่าการ

ก�าจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติแล้ว	 ยังน�า
ไปสู่การแก้กฎหมาย	 และยุติการน�าเข้า
ขยะพษิจากต่างประเทศได้ส�าเรจ็			เหนือ
สิง่อืน่ใดเชือ่มัน่ด้วยว่าข่าวชิน้น้ียงัจะช่วย
จุดประกาย	 เป็นแนวทางในการสะสาง
ดูแลปัญหาขยะประเภทต่างๆ	 ภายใน
ประเทศไทยเอง	 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างเป็น
รูปธรรม
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

 
	 มลพิษทางอากาศเปรียบเหมือน
ภยัเงยีบท่ีคุกคามสขุภาพของคนไทยมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	ที่ผ่านมาปัญหาหมอกควันใน
ภาคเหนือเป็นประเด็นท่ีถูกน�าเสนอ	
อย่างต่อเน่ือง	 เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู ่ของประชาชนอย่าง
เห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
หรือฤดูร้อนของประเทศไทย	 ซึ่งสภาพ
อากาศแห้งและน่ิง	 อีกท้ังยังเกิดไฟป่า
ขึ้นบ่อยครั้งท�าให้ประเด็นน้ีกลายเป็น
วาระแห่งปีท่ีหลายฝ่ายให้ความสนใจ	
แต่ดูเหมือนว่าการแก้ไขปัญหานอกจาก
จะไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ปัจจุบัน
ปัญหามลพิษหมอกควันยังเกิดข้ึนใน
หลายจังหวัดและหลายช่วงเวลา	รวมถึง
กรุงเทพมหานคร
	 อย่างไรก็ดี	 ก่อนหน้าน้ีประเทศ
ไทยค�านวณดัชนีคุณภาพอากาศ	 โดยใช้
ค่าฝุน่ละอองท่ีมขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง
ตั้งแต่	10	ไมครอน	(PM10)	เป็นเกณฑ์	
หากค่า	PM10	ในเวลา	24	ชั่วโมงไม่เกิน	
120	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 จะ
ถือว่าอยู่ในระดับท่ีปลอดภัย	 ต่างจาก
เกณฑ ์แนะน� า คุณภาพอากาศของ
องค์การอนามัยโลก	 ท่ีก�าหนดไว้ว ่า	
PM10	 ต้องไม่เกิน	 50	 ไมโครกรัมต่อ
ลกูบาศก์เมตร	ขณะท่ีค่าฝุ่นละอองขนาด
เล็ก	2.5	ไมครอน	(PM2.5)	ซึ่งมีอันตราย
ต่อสุขภาพมากเน่ืองจากสามารถเข้าสู่
กระแสเลือดได้ทันที	 กรมควบคุมมลพิษ
ก�าหนดว่าจะต้องไม่เกิน	 50	 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร	ต่างจากเกณฑ์แนะน�า
คุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก	

ท่ีชี้ว ่าต้องไม่เกิน	 25	 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร	 คนส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้
ตระหนักถึงผลร้ายท่ีมาพร้อมกับคุณภาพ
อากาศที่ย�่าแย่

วิธีการน�าเสนอข่าว

	 รายงานชิ้นน้ีได้น�าเสนอผลการ
ศึกษาของ	 ศ.นพ.ชายชาญ	 โพธิรัตน์	
หัวหน้าหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ	
เวชบ�าบัด	 วิกฤติและภูมิแพ ้	 ภาค
วิชาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในหัวข้อ	 “การ
ตายรายวันและความเจ็บป ่วยของ
ประชาชนใน	 อ.เชียงดาว	 จ.เชียงใหม่	
ซึง่สมัพนัธ์กับปัญหาหมอกควัน	ช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน	ปี	 2559	 และ	 2560”	
รวมท้ังข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
สถิติ ท่ี เ ก่ียวข ้อง	แสดงให ้ เห็นว ่าใน	
ช่วงหน้าแล้งอัตราการเสียชีวิตท้ังใน	
โรงพยาบาลและในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	
“ทุกๆ	 10	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ที่เพิ่มขึ้นของ	PM2.5	จะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดมะเร็งปอด	8-14	เปอร์เซ็นต์	
และอัตราการตายจากโรคหัวใจและโรค
ปอดเพิม่ขึน้ประมาณ	4	เปอร์เซน็ต์	พร้อม
กันน้ียังชี้ให้เห็นว่า	 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
รวมไปถึงการนอนโรงพยาบาล	 การใช้
บริการห้องฉุกเฉิน	 ภาวะความเจ็บป่วย	
ความเสื่อมสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆ		
การไม่สามารถด�าเนนิชวิีตตามปกต	ิการ
ขาดงาน-ขาดเรียน	อันน�ามาซ่ึงความ	
สูญเสียทางเศรษฐกิจด้วย”

คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 ดัง น้ัน	เพื่อ เป ็นการเตือนภัย	
ให้ความรูกั้บประชาชน	จงึมกีารเรยีกร้อง
ให้ภาครัฐใช้ค่าเฉลี่ย	PM2.5	ในการ	
ค�านวณดชันีคุณภาพอากาศ	และก�าหนด
ค่ามาตรฐานให้สอดคล้องในระดับสากล	
โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ
ของประชาชนเป็นส�าคัญ	 นอกจากน้ี
เพื่อน�าไปสู ่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด	
รายงานชิ้นน้ียังได้น�าเสนอรายงานการ
วิจยัอกีชิน้หน่ึงของ	ผศ.ดร.สมพร	จนัทระ	
หัวหน้าศนูย์วิจยัวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	
ภายใต้โครงการตดิตามตรวจสอบการเผา
ในท่ีโล่งในภาคเหนือของ	 ประเทศไทย	
ส�าหรับการประเมินการปล่อยและการ
เคล่ือนท่ีของมลพิษทางอากาศเพื่อ
วางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน	
เน่ืองจากพบว่าในช่วงท่ีเกิดมลพิษหมอก
ควันทางภาคเหนอื	จะมกีารเผาชวีมวลใน
พืน้ท่ีเกษตรและพืน้ท่ีป่าค่อนข้างมาก	ซึง่
ท่ีผ่านมาภาครัฐได้ออกมาตรการลดการ
เผาโดยการก�าหนดช่วงเวลา	 ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีพบว่าไม่สามารถแก้ปัญหาท่ี	
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัย	
ดังกล่าวจึงได้เสนอให้รัฐบาลน�าข้อมูล
ความแตกต ่างในแต ่ละ พ้ืน ท่ีไปใช ้
ประโยชน์เพื่อเป็นพื้นฐานในการก�าหนด	
นโยบาย	 ขณะเดียวกันเกษตรกรจะได้มี
ทางเลือกในการจัดการกับชีวมวลอย่าง
เป็นระบบ	 โดยพิจารณาร่วมกับการ	
ประเมินสภาพอากาศ	 และอัตราการ
ระบายอากาศรายวันในแต่ละช่วงเวลา

ควันร้าย...ความตายในฤดูร้อน

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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	 ท้ังน้ียังต้องค�านึงถึงท่ีมาของฝุ่น
ควันอันตราย	 โดยเฉพาะ	 PM2.5	 จาก
แหล่งอื่น	ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม	การ
ผลิตไฟฟ้า	 โรงงานอุตสาหกรรม	 ฯลฯ
รวมไปถึงการเคล่ือนตัวของอากาศจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่	เรียกกันว่า	“มลพิษ
ข้ามพรมแดน”	 ด้วย	 มิฉะน้ัน	 ปัญหา
มลภาวะทางอากาศก็จะย่ิงทวีความ
รุนแรงและเรื้อรัง	 สร้างความสูญเสีย
ท้ังทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของ
ประเทศ
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้ด�าเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	นิตยสารฝึกปฏิบัติ	ข่าว
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ		 ข่าวส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	 	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	 และบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	 ในสถาบัน
อดุมศกึษารางวัล	“พริาบน้อย”		และประกวดสารคดีเชงิข่าว	“รางวัลรต้ิา	ปาตยิะเสวี”	เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการจดัท�าหนังสอืพมิพ์
และการท�าข่าวของนิสตินักศกึษาวิชานเิทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอดุมศกึษาต่างๆ	โดยจะมกีารประกาศเกียรตคุิณ
และมอบรางวัล	“พริาบน้อย”		และรางวัล		“รต้ิา	ปาตยิะเสวี”	เป็นประจ�าทุกปี	การตดัสนิรางวัลพริาบน้อยประจ�าปี	2560	ปรากฏผล	
ดังนี้
	 รางวัลพิราบน้อย	 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและ												
เงนิรางวัลโดย	บรษิทัทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยในปีนีร้างวัลพริาบน้อยประเภทหนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏบัิตดีิเด่น	มผีลงาน	
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�านวน	12	ฉบับ	จาก	11	มหาวิทยาลัย		ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร		 ได้รับรางวัลเงินสด	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ		 รางวัลชมเชยอีก		
2	รางวัล	ได้แก่	หนังสือพิมพ์หอข่าว	ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	และหนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ได้รับรางวัลเงินสด	รางวัลละ	7,500	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ		และรางวัลพิราบน้อย	ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์	
ดีเด่น	ได้แก่	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	รางวัลละ	5,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น	ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	23	ข่าว	จาก	10	มหาวิทยาลัย		
ผลงานข่าวท่ีได้รบัรางวัลดีเด่น	ได้แก่	ข่าวแฉงบกีฬาสเีด็กมธัยม		หนังสอืพมิพ์หอข่าว		มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย		ได้รบัรางวัล
เงนิสด	15,000	บาท		พร้อมโล่ประกาศเกียรตคุิณ		รางวัลชมเชยอกี	2	รางวัล		ได้แก่		ข่าวยอดดูซรีส์ีวายพุง่เกิน	600	ล.	คอซรีส์ี	
-นิยายวายท้วงแค่ขายได้	แต่สงัคมยงัไม่ยอมรบั	หนังสือพมิพ์นสิตินักศกึษา	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลย	และข่าวยดัเงนิ-ข่มขู-่ยดืสอบ	
เอื้อครูลามกย่ามใจก่อเหตุซ�้า	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ได้รับรางวัลเงินสด	 รางวัลละ	 5,000	 บาท	 พร้อม					
โล่ประกาศเกียรติคุณ
	 รางวัลพิราบน้อย	ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น	มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	15	ข่าว	จาก			
6	มหาวิทยาลยั	ผลงานข่าวท่ีได้รบัรางวัลดเีด่น	ได้แก่	ข่าวหมขีองกลางค้างตดิกรง		หนงัสอืพมิพ์ลกูศลิป์		มหาวิทยาลยัศลิปากร	
ได้รับรางวัลเงินสด	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ			รางวัลชมเชย	มี		2		รางวัล	ได้แก่	ข่าวแห่ขายแบตถุงยาง	หวั่น
เพิ่มขยะอันตราย		หนังสือพิมพ์หอข่าว		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		และข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคามปล่อยน�้าเสียลง
ห้วยคะคางนาน	20	ปี	หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 รางวัลพิราบน้อย	 ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น	มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	 8	 ข่าว	
จาก	4	มหาวิทยาลัย	ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่	ข่าวรถเมล์ไทยภายใต้อ�านาจ	“รัฐราชการ”	ส่วนกลางรวบอ�านาจ	ชี้ชะตา
สิทธิการสัญจรท้องถิ่น		facebook.com/looksilp/		มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	10,000	บาท		พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ	ส่วนผลงานข่าวออนไลน์ที่ได้รับรางวัลชมเชย	มี	2		รางวัล	ได้แก่	ข่าวต�ารวจรับมีจริง	ป่าชายเลนแหล่งมั่วเซ็กซ์พ่วง
ค้ากาม	coconews.in.th	มหาวิทยาลยับูรพา	และข่าวป่ากางเกงในแหล่งมัว่สมุใหม่ในสารคาม	https://suemuanchonnews.com	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
	 รางวัลพิราบน้อย	 ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติดีเด่น	มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�านวน	 4	 ฉบับ	 จาก										
4	มหาวิทยาลัย		 ผลงานนิตยสารที่ได้รับรางวัลดีเด่น	 ได้แก่	 นิตยสารอ่างแก้วพลัส		 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		 ได้รับเงินรางวัล
เงินสด	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี 
และข่าว TJACYBER REPORTER ประจ�าปี 2560 
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 รางวัลรต้ิา	ปาตยิะเสวี	สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตใินสถาบนัอดุมศกึษา	ของสมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	
เป็นรางวัลทีจ่ัดประกวดเพื่อร�าลึกถึงนางสาวริต้า	ปาติยะเสว	ีอดีตนกัหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ		ในปีนีม้ีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้า
ประกวดจ�านวน	18	ชิ้น	จาก	7	มหาวิทยาลัย	ในปี	2560		ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่		สารคดีเชิงข่าว	ก่อน
โลมาจางหายใต้คลื่น	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร		ได้รับรางวัลเงินสด	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	
รางวัลชมเชยอกี	2	รางวัล	ได้แก่	สารคดีเชงิข่าว	พฤตกิรรมเด็กบรโิภคขนมและอาหารหน้าโรงเรยีนไม่ถูกหลกั	“เสีย่ง”	สารพดัโรค	
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	และสารคดีเชิงข่าวส่องทางเลือก	ทรานส์เจนเดอร์	ณ	แดนภารตะ	หนังสือพิมพ์
อ่างแก้ว		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
 
	 ส่วนผลการตัดสินรางวัลข่าวเว็บไซต์	TJACyber	Reporter	จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ	พิราบน้อยรุ่นที่	20	ของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	
	 ข่าวยอดเยี่ยม	1	รางวัล	ได้รับเงินรางวัล	3,000	บาท	ได้แก่	ข่าวกรรมการบัณฑิตฯ	แจงปมประท้วงภาพรับปริญญา	มช.	
เกินครึ่งหมื่น	ยันไม่ผูกขาดร้าน-ไม่ทุจริต	โดย		ชนฐิตา	ไกรศรีกุล	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 รองชนะเลิศ	2	รางวัล	ได้รับเงินรางวัล	รางวัล	ละ	2,000	บาทได้แก่	ข่าวปรับแผนรถเมล์เทศบาลเชียงใหม่	หลังประชาชน					
ไม่นิยมใช้บรกิาร	โดย	ชตุมิณฑน์	สอนไพบูลย์	มหาวิทยาลยัพายพั	และข่าวประมงตรงัโอด	ลงทุนเลีย้งหอยแมลงภูแ่ทนใช้โพงพาง
จบัปลาไม่คุ้ม	โดย	สมติานัน	หยงสตาร์		มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		ส่วนรางวัลข่าวยอดผูเ้ข้าชมสงูสดุ	(ยอดวิว)	ได้รบัเงนิรางวัล	
1,000	บาท	ได้แก่	 	 ข่าว	แฉ!!	 “ชายรักชาย”	 ใช้ทวิตเตอร์	 นัดเสียวตามมุมตึก-ห้าง	 โดย	ขวัญแก้ว	 แช่มโสภา	มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	628	ครั้ง
	 รางวัลพิราบดิจิทัล	ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา		 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	 8	ข่าว	 จาก	 4	
มหาวิทยาลัย	ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่	ข่าว	“เปิดโปงพนันยุคดิจิทัล”	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		ได้รับรางวัลเงินสด	
10,000	บาท		พร้อมโล่ประกาศเกียรตคุิณ	ส่วนผลงานข่าวท่ีได้รบัรางวัลชมเชย	ม	ี2	รางวัล	ได้แก่			ข่าว	“Cyberbullying	เครือ่งมอื
รังแกกนัของเด็กยุคไซเบอร์”	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	และ	ข่าว	“แฉบ่อนเฟซบุ๊กไลฟ์	ซ่อนในกลุ่มปิดสมาชิกกว่าล้าน	นักพนัน	
รุน่เยาว์เพียบ”	มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา		 ได้รบัรางวัลเงนิสด	 5,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศเกียรตคุิณ	โดย	 อาจารย์บรรยงค์						
สวุรรณผ่อง	ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ		เป็นผู้มอบรางวัล
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์	เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดท�า
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการให้นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และท่ีเก่ียวข้อง		
มีความเข้าใจบทบาทและภารกิจของนักวารสารศาสตร์มากขึ้น	จึงจัดให้มีการประกวดรางวัล	‘พิราบน้อย’	ตั้งแต่ปี	2536	ควบคู่
กับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ‘นักข่าวพิราบน้อย’	 โดยปีการศึกษา	 2561	 ยังเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถ					
ส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
	 2.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 3.	เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการ

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

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น 
ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น 
และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561



252 วันนักข่าว

5.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี’	
	 5.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
	 5.2	ชมเชย	2	รางวัล	โล่เกียรติยศ
6.	บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 6.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	7,500	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ
7.	นิตยสารฝึกปฏิบัติ	ในสถาบันอุดมศึกษา	‘รางวัลพิราบน้อย’
	 7.1	ดีเด่น	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่เกียรติยศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และนิตยสารฝึกปฏิบัติ
 1.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)
	 	 (1)	บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
	 	 (2)	ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
 1.2 แนวคิดเนื้อหาสาระ (Theme & Contents Concept) 
	 	 (1)	การน�าเสนอเนื้อหาของข่าว	บทความ	รายงาน	(สารคดีเชิงข่าว)	และสารคดี
	 	 (2)	ความหลากหลายของสาระ

	 (3)	การใช้ภาพบุคคล	ภาพประกอบ	หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์		
	 	 (4)	การจัดวางเนื้อหา	
	 	 (5)	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
	 	 (6)	การน�าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
 1.3 แนวคิดรูปเล่ม (Lay-out & Illustration Concept)
	 	 (1)	แนวคิดหลักและแนวคิดรอง	(main	&	minor	concept)
	 	 (2)	เอกลักษณ์	(identity)
	 	 (3)	รูปเล่มเพื่อการสื่อสาร	(layout	for	communication)	
	 	 (4)	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	
 1.4 การบรรณาธิกร
	 			 (1)	ภาพรวมของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
	 		 (2)	การพิสูจน์อักษร
	 	 (3)	การใช้ค�าย่อ	ทับศัพท์	วรรคตอน	เครื่องหมาย	และอื่นๆ	ตามหลักราชบัณฑิตยสภา
	 		 (4)	แบบแผน	(Stylebook)
 1.5 มีความเป็นธรรมและจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)
	 	 (1)	ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม	
	 	 (2)	ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
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2. ข่าวฝึกปฏิบัติ
 2.1 คุณภาพ (Quality)
	 	 (1)	ข้อเท็จจริง	(fact)
	 	 (2)	ความสมดุล	(balance)
	 	 (3)	ทันการณ์	(timeliness)
	 	 (4)	สมบูรณ์	(5Ws	1H)
	 	 (5)	ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร	
     2.2 คุณค่า (Value)
	 	 (1)	เรื่องใกล้ตัว
	 	 (2)	ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ
	 	 (3)	เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม	

    2.3 ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)
	 	 (1)	ศักยภาพที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
	 	 (2)	หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
    2.4  มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
	 	 (1)	ส�านึกในจริยธรรม
	 				 (2)	สะท้อนความรับผิดชอบในการน�าเสนอ
3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
	 3.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ	และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
	 3.2	พิจารณาผลกระทบในการน�าเสนอด้านสิ่งแวดล้อม

4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
	 4.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ	มีการน�าเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม่�าเสมอ
	 4.2	เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์	ทุกประเภท	(Webpage,	Facebook,	Blog	ที่ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์	PDF)
	 4.3	สามารถน�าเสนอข่าวบนส่ือออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ	ข้อความ	คลิปวิดีโอ	ภาพ	มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา	มี	hyperlink	 
	 				เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ 
	 5.1	มุมมองการน�าเสนอ	(Point	of	views)

	 5.2	ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
	 5.3	เนื้อหาและประเด็นในการน�าเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
	 5.4	น�าเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
	 5.5	น่าสนใจชวนติดตาม
	 5.6	ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่น�าเสนอ				
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การส่งผลงานเข้าประกวด
						 1.	 ต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฝึกปฏิบัติ	 ข่าวฝึกปฏิบัติ	 ข่าวส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	 ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	 และสารคดี		
เชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	 ท่ีจัดท�าข้ึนเพ่ือการศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงเผยแพร่ระหว่าง	 1	 มกราคม	 2561				
-	31	มกราคม		2562	กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น	เช่น	วารสารหรือนิตยสาร	ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่ก�าหนด
				 2.	หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม	และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม	แต่แปลงเป็น	PDF	file	โดยไม่มี
การตีพิมพ์	 แต่ได้น�าขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต	 ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 1	 ฉบับ	 ฉบับละ	 11	 ส�าเนา	 พร้อมบทคัดย่อเป็น						
ค�าอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
						 3.	 ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน	 1	 หน้า	 A4	 รวมกันแล้วให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 3	 เรื่อง			
โดยจัดท�าส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
	 4.	กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า	1	ประเภท	เช่น	ส่งท้ังข่าวฝึกปฏิบัติ	และข่าวส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	จะต้องท�าแฟ้มส�าเนา	
แยกต่างหาก	ส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
						 5.	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่งบทย่อข่าว	โดยมีเน้ือหาดังน้ี		ชื่อข่าวอะไร	น�าเสนออะไรบ้าง	เริ่มตั้งแต่วันท่ีถึงวันท่ี
วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร	รายงานข่าวก่ีครัง้	พร้อมส่ง	link	ข่าว	น�าเสนอข่าวรปูแบบอะไรบ้าง	ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร	
โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	 3	 เรื่อง	 และจะต้องเป็นข่าวที่ไม่ซ�้ากับข่าวฝึกปฏิบัติ	 และข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อม						
ฝึกปฏิบัติ	ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว	พิมพ์มาจ�านวน	5	ส�าเนา	พร้อมส่งอีเมลมาที่		tjareporter@gmail.com
	 6.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	 ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	3	 เรื่อง	 เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	หรือสิ่งพิมพ์	
ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดท�าขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น	โดยจัดท�าส�าเนาเรื่องละ	11	ส�าเนา
						 7.	ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	
10300	โทรศัพท์	0-2668-9422	ภายในวันอังคารที่	5	กุมภาพันธ์		2562	เวลา	18.00	น.	หากเกินกว่าเวลาก�าหนด	ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี	กรณีส่งทางไปรษณีย์	จะดูตราประทับต้นทางภายในวันอังคารที่	5	กุมภาพันธ์	2562

การตัดสิน
									คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์	10	คน				

การประกาศผล 
	 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่	4	มีนาคม	2562	อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศมา	ณ		วันที่		25	ธันวาคม	2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิรางวัลอศิรา	อมนัตกุล	ประเภท	“ข่าวยอดเยีย่ม”	
ประจ�าปี	2561	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ดังนี้	

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

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ข่าวยอดเย่ียม” ประจ�าปี 2561 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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	 สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตัง้คณะกรรมการตดัสนิรางวัลอศิรา	อมนัตกุล	ประเภท	“ภาพข่าวยอดเยีย่ม”	
ประจ�าปี	2561		ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ดังนี้	

1.		นางสาวพรรณี	อมรวิพุธพนิช	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ		 ประธาน
2.		ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุลหรือผู้แทน	 	 กรรมการ
3.		นายสุรินทร์	มุขศรี				 หนังสือพิมพ์มติชน	 กรรมการ
4.		นายนิวัติ		กองเพียร				 คอลัมนิสต์	อาวุโส	 กรรมการ	
5.		นายธีระพงษ์		เหลืองทองกุล	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 กรรมการ	
6.		นายณรงค์ศักดิ์	ศรีทานันท์			 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 กรรมการ
7.		นายสายัณห์	พรนันทรัตน์			 อดีตช่างภาพ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์		 กรรมการ
8.		นายพิภพ	พานิชภักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	 กรรมการ	
	 	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
9.		นายทิววัฒน์	ภัทรกุลวณิชย์	 การ์ตูนนิสต์	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 กรรมการ
10.	นายภานุมาศ	สงวนวงษ์	 เลขาธิการ	ชมรมเพื่อเพื่อน	 กรรมการ
11.	ว่าที่	ร.ต.	กานต์	เหมสมิติ			 รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ		 กรรมการ
	 	 	 และเลขานุการ

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ภาพข่าวยอดเย่ียม” ประจ�าปี 2561 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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	 สมาคมนักขา่วนกัหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย	แตง่ตัง้คณะกรรมการตดัสนิรางวัลขา่วอนรุกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
ประจ�าปี	2561		ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

1		นายฐิติพันธ์	พัฒนมงคล	 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	 ประธานกรรมการตดัสนิ
2		นายสมศักดิ์	ศรีก�าเหนิด												 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ	 กรรมการตัดสิน
3		ตัวแทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		 กรรมการตัดสิน
4		ดร.มานะ	ตรียาภิวัฒน์	 คณะนิเทศศาสตร์	ม.หอการค้าไทย	 กรรมการตัดสิน
5		รศ.ดร.กุลทิพย์	ศาสตระรุจิ	 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ		 กรรมการตัดสิน
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6		นายภาณุเดช	เกิดมะลิ	 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร	 กรรมการตัดสิน
7		นายสุรชัย	ตรงงาม	 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	 กรรมการตัดสิน

รายชื่อกรรมการตัดสินรางวัลข่าว
ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2561
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า	ปาติยะเสว	ี	
ข่าวฝึกปฏิบัติ	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	 และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา	 ประจ�าปี	 2561	 ของสมาคมนักข่าว							
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

1.	นางสาวหทัยรัตน์	ดีประเสริฐ											 กรรมการฝ่ายวิชาการ	 ประธาน
	 	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย							
2.	นายบรรยงค์	สุวรรณผ่อง								 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 กรรมการ
3.	นางสาว	น.รินี	เรืองหนู	 มติชน	 	 กรรมการ
4.	นายอดุล	แดงมูล																								บรรณาธิการฝ่ายผลิต	หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	 กรรมการ
5.	ผู้แทนบริษัท	ทรูคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มหาชน																																 กรรมการ
6.	ผศ.	ดร.พิทักษ์ศักดิ์	ทิศาภาคย์	 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 กรรมการ
7.	นายวริษฐ์	ลิ้มทองกุล															 ผู้จัดการ	360	องศา	 กรรมการ
8.	นางสาวบุศรินทร์	วรสมิทธิ์		 สถานีโทรทัศน์	พีพีทีวี	 กรรมการ
9.	นายจีรพงษ์	ประเสริฐพลกรัง	 รองเลขาธิการ	ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ			 กรรมการ
	 	 สมาคมนักข่าวฯ			 และ	 	
	 	 	 	 เลขานุการ

รายช่ือคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย” 
และรางวัล “ริต้า  ปาติยะเสวี” ประจ�าปี 2561

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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รางวัล “อิศรา อมันตกุล”  ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2560 “แผนสกัด	 ‘ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่’	

จากหมูสู่คน”
ยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

2 2560 “ตีแผ่ชีวิตแรงงานนอกระบบ
พลเมืองชั้น	 2	 ไร้สวัสดิการ
คุ้มครอง!”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

3 2560 “เป ิดปมมะเร็ งร ้ ายฟุตบอล
ไทย	 ล้มบอลไทยลีก	 ฉีกหน้า
ขบวนการจ้างนักเตะ-กรรมการ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

4 2559 “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ	 ทัวร์ศูนย์
เหรียญ	 เชื้อโรคร้ายการท่อง
เท่ียวไทย-จีน	 ก�าราบหัวโจก	
หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ”

ข่าวดีเด่น อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

5 2559 “จุดประกายประกันสังคมเพิ่ม
สิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่า
เทียม”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

6 2559 “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี	สะดุด
ปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

7 2558 เปิดแผล	 น่านฟ้าไทยอลวน	
พษิสงมาตรฐานการบินบกพร่อง

ข่าวดีเด่น อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

8 2558 มหากาพย์...	 เปิดโปงขบวนการ	
“แชร์ยูฟ ัน”	 ทลายเครือข่าย				
ต้มตุ๋นระดับโลก

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

9 2558 สางปมป ัญหาธุ ร กิจนัก บุญ					
ค่ารักษาแพง-โฆษณาประกัน
เกินจริง-หากินบนคราบน�้าตา
ชาวบ้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10 2557 “อุ้มบุญไทย”	มดลูกโลก ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

11 2557 แรงงานประมงนอกน ่านน�้ า				
คนไทยที่ถูกลืม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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12 2557 เปิดขุมทรัพย์	 “เจ้าคุณเสนาะ”	
วัดสระเกศ	 สตง.ท้าทายอ�านาจ
ตรวจเงินหลวงเงิน วัด	เ กิด	
จุ ด เ ป ล่ี ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร										
ตรวจสอบพระ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

13 2557 แฉขบวนเขมือบงบสร้างสนาม
ฟุตซอล	 17	 จังหวัด	 เหนือ	
อีสาน	เสียหาย	689	ล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

14 2556 “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง	
2.5	ล้านตัน”	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

15 2556 “ผ่าขบวนการทุจริต	 ครูผู้ช่วย	
อปัยศครัง้ใหญ่วงการศกึษาไทย”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

16 2556 กระชากหน้ากาก	 ต�ารวจร่วม
ขบวนการค้านอแรด-งาช ้าง		
ข้ามชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17 2555 ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน	 จ�าน�า
ข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

18 2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต	 โกง
สอบต�ารวจครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

19 2555 มหากาพย์อาชวีะทุจรติครภุณัฑ์	
5.3	พันล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

20 2554 ทวงสิทธิ	10	ล้านคน
ลดเหลื่อมล�้าระบบสุขภาพ

ข่าวดีเด่น	
(ไม่มี

ยอดเยี่ยม)

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21 2554 ผ่า!!...เง่ือนง�าสญัญา	‘กสท’	เอือ้
ทรู	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

22 2554 เป ิด โปง ซ้ือขาย	 ป. บัณฑิต	
ม.อีสานตีแผ่	บิ๊กคุรุสภาฯ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

23 2553 จีที	200	ไม้ล้างป่าช้า...	พันล้าน	 ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24 2553 เจาะคอมพวิเตอร์ฉาวมหาดไทย
ขวางนักการเมืองใช้	 อ�านาจ					
มิชอบ	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน
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25 2553 เป ิดโปงก ๊วนการเมือง	 รุม	
“เขมือบ”	สินค้าเกษตรในสต๊อก
รัฐบาล		รักษาผลประโยชน์ชาติ
หมื่นล้าน	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

26 2552 เปิดโปงทุจริตพอเพียง	 ยับยั้ง
แผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง	สธ.

ข่าวดีเด่น
(ไม่มี

ยอดเยี่ยม)

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

27 2552 เปิดโปง	 รพ.	 โกงเงินแสนล้าน	
สปสช.	 ตีแผ ่ป ัญหาเบิกค ่า						
“สเต็นท์”	เกินจริง	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

28 2552 “มลพิษมาบตาพุด	 จุดเปลี่ยน
อุตสาหกรรมไทย”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

29 2551 เปิดโปง	 อบจ.ท่ัวประเทศฮ้ัว
เอกชนทุจริต	 ซื้อต�าราห่วยแจก
โรงเรียน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

30 2551 ติด เกม-ค ล่ัง เกม! ! 	 ป ัญหา	
“ตาบอดคล�าช้าง”	 ธุรกิจหมื่น
ล้าน...ยิ่งแก้ยิ่งตัน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

31 2551 วิกฤตซับไพรม	 วิกฤตโลก	
เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความ
เส่ียงจากหายนะแห่งศตวรรษ
ที่	21	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสอืพมิพ์
ประชาชาตธิรุกิจ

32 2550 “ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสน
ล้าน	 ชักหัวคิว	 ปั้นราคาท่ีดิน	
ประโยชน์ทับซ้อน	 เชือดวัฒนา	
เมืองสุข	-	บิ๊กเคหะฯ	กับพวก”	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

33 2550 “เจาะทุจริตกองทุน	4	แสนล้าน	
ปลุกปฏิรูประบบประกันสังคม”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน	

34 2550 “ซแีอล	:	นโยบายอุม้ผู้ป่วย	ตแีผ่
ธาตุแท้ธุรกิจยาข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

35 2549 “ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์	
ชินวัตร	 ขายหุ ้น	 ชินคอร ์ป	
73,000	ล้าน”	

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

36 2549 “เปิดโปงแก๊งมาเฟียโลก		
“แบนดโิดส”	ยึดเกาะสมยุฟอกเงนิ	
เลีย่งภาษ	ี-	เชดินอมนิฮุีบธรุกิจ”	

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ
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37 2549 “บูรณาโกงรถดับเพลิง	 6,800		
ล้าน”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

38 2548 ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน...สินบน
ข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

39 2548 ทุนยักษ์	 กว้านท่ีฮุบป่า	 ชุมพร-
ราชบุรี	 ปั๊ม	 น.ส.3	 ก.	 พิสดาร	
หมื่นไร่

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

40 2548 ช�าแหละอาณาจักร	 “ปิคนิค”	
ขุมทรัพย์	“ลาภวิสุทธิสิน”	สู่เวที
การเมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

41 2547 เจาะขบวนการซุก	“ไข้หวัดนก” ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

42 2547 เปิดโปงข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่ว	
วิกฤตศรัทธาการศึกษาไทย

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

43 2547 คืนอิสรภาพผัว-เมีย	 สารวัตร
ขังเถื่อน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

44 2546 แกะรอยหมอผัสพรหาย…	ลาก
หมอวิสุทธิ์สู่แดนประหาร

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

45 2546 โค่น	 อัศวเหม	 ดับ	 พูนผล	 ซุก
ทรัพย์สิน	 435	 ล้าน	 แจ้งเท็จ	
ป.ป.ช.

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

46 2546 เปิดโปงขบวนการอุ้มลากูน่า
ฮุบที่เหมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

47 2545 ทลายวงจรอุบาทว์		
ทุจริตหัวคิวแรงงาน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

48 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน	:	
บทสะท้อนความผิดพลาดและ
การทุจริตในโครงการแก ้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

49 2545 คอร์รัปชันบูรณาการ...	 โกงนม
เด็ก

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

50 2544 คดีประวัติศาสตร์	:	บทสะท้อน
ความล้มเหลวในการป้องกัน
อุบัติภัยจากสารเคมี

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์
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51 2544 ทลายขุมข ่ ายผลประโยชน ์	
ก า ร บิ น ไ ท ย ซ้ื อ โ บ อิ้ ง แ พ ง	
ขบวนการเขมือบต๋ัวรัฐเสียหาย
หมื่นล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

52 2544 ศึกแย่งชิงพันธุกรรมข้าวหอม
มะลิโจรสลัดชีวภาพในคราบ
เพื่อนที่แสนดี

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

53 2543 คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน	 พิศดาร
แจ้งเท็จ	ป.ป.ช.

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

54 2543 เจาะเครือข่ายขบวนการนางเลิ้ง	
ปั้นสัญญาเงินกู้เท็จ	 45	 ล้าน	
อวสาน	 พล .ต .ส น่ัน	 ขจร
ประศาสน์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

55 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์	60 ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

56 2542 ผ่าจรรณยาบรรณหมอขบวนการ
ซื้อขายไต

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

57 2542 ผ่าอาณาจักรธรรมกาย	 วิกฤต
ไทยร้ายแรงกว่าที่คาดคิด

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

58 2542 เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

59 2541 โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสขุ	
1,400	ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

60 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

61 2541 ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

62 2540 เปิดโปงขบวนการการเมือง-
ข้าราชการเขมือบงบ
แห่งประเทศไทย	คอมพิวเตอร์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

63 2540 เปิดโปงขบวนการผลาญป่า
วังน�้าเขียวกินเงียบแผ่นดิน
ของชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

64 2540 ล้มขบวนการงาบปุ๋ย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

65 2539 ทล า ย ขบ วนก า ร นั ก ธุ ร กิ จ
การเมอืงกลุม่	16	ผลาญเงนิบีบซีี	
80,000	ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
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66 2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน	คร่าชีวิต
ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

67 2539 พระยอดชัดสังหารโหด
แหม่มสาวโจแอน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

68 2538 ทลายขบวนการยาม้า	
ปลุกส�านึกไทยต้านภัยยาม้า

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

69 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

70 2538 ขจัดยอดมารศาสนา-ยันตระ-
พุทโธ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

71 2537 คดีประวัตศิาสตร์อุม้ฆ่า	2	แม่ลกู	
ตะกูลศรีธนะขัณฑ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ข่าวสด

72 2537 เปิดโปงขบวนการ	ส.ป.ก.	อัปยศ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

73 2537 อมหัวรถจักร ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

74 2536 เปิดโปงขบวนการผลาญ
งบประมาณ	5	แสนล้าน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

75 2536 วิกฤตสวนลุมพินี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

76 2535 เสี่ยสองปั่นหุ้น ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

77 2535 นาทีจับจ�าลอง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

78 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

79 2534 ป่าดงใหญ่…	ใครท�าลาย ข่าวการเมือง
ดีเด่น

การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

80 2534 สิทธิบัตรยา	การยอมจ�านนของ
รัฐบาลไทย

ข่าวเศรษฐกิจ
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

81 2534 มหันตภัยรถตู ้	 คร ่าชีวิตเด็ก
อนุบาล

ข่าวปัญหา
สังคมดีเด่น

ปัญหาสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

82 2533 สวนป่ากิตติ	 อีกเหลี่ยมของ
นักการเมืองที่ไม่รู้จักพอ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

83 2533 ถลกคราบนักบวชปล้ินปล้อน	
โล้นนิกร

ข่าว
อาชญากรรม

ดีเด่น

อาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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84 2533 เบื้องหลังความล้มเหลว
ของการประชุมเกตต์

ข่าวเศรษฐกิจ
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

85 2532 ทลายแก๊งมารศาสนา ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

86 2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า

87 2530 ทลายแก๊งมาเฟีย	
ทุจริตเครื่องราชฯ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

88 2529 เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถื่อน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า

89
2528 สัญญาทาส	ไทยอีอีซี ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล หนังสอืพมิพ์มตชิน	(แต่มตชิน	

ไม ่ขอรับรางวัล	 เพราะ
มีการทักท ้วงจากคณะ
กรรมการตัดสินข่าวของ
มูลนิธิอิศราฯ	 ว่าไม่มีการ
พิจารณาอย่างรอบด้าน	
และให้รางวัลแก่ข่าวน้ี	โดย
ยื่นหนังสือให้กับคุณวิภา	
สุขกิจ)

90 2527 รอยเปื้อนในวงการศึกษา ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

91 2526 ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ	 สป.	
จังหวัด

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นางอัมพา	สันติเมทนีดล	
หนังสือพิมพ์มติชน	

92 2525 วิสามัญฆาตกรรม	7	ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายสมบัติ	คูณสมบัติ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

93 2524 ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมอัยการ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายรุ่งเรือง		ปรีชากุล	
หนังสือพิมพ์มติชน	

94 2523 เผชิญหน้า	ขจก. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายตุลย์	ศิริกุลพิพัฒน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

95 2522 ทุจริต	รพช. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายตุลย์	ศิริกุลพิพัฒน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

96 2521 ฆ่าพระนักสู้ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายโสภณ	 ศิริกุลพิพัฒน	์
และนายเดช	คฤหเดช
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

97 2520 การท�าเหมืองแร่ในทะเล ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายวิชัย	หมีขยัน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ		
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98 2519 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล  

99 2518 การโค่นท�าลายป่าเขาสอยดาว ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายสุวัฒน์	เก็จจินดา
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

100 2517 นาทราย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายปรีชา	แสงอุทัย
หนังสอืพมิพ์ประชาธปิไตย	

101 2516 ฆ่าเพื่อน	อ.ส.	8	ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายนิตย์	จอนเจิดสิน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

102 2515 ขังลืม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา	อมันตกุล นายน้อย	ทรัพย์พอกพูน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

รางวัล “อิศรา  อมันตกุล”  ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานภาพข่าวท่ีได้รบัรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2560 “ลวงบึ้ม” ภาพข่าว
รางวัล

ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายอบัดุลการมิ	รามนัห์สริวิงศ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

2 2560 “แหวนแม่	นาฬิกาเพื่อน” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัตถ์	กตัญญู	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

3 2560 “ใจสลาย” ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิชาญ	เจรญิเกียรตภิากุล	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์	

4 2560 “วิกฤติน�้าท่วมกรุง” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายรชานนท์	อินทรักษา	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

5 2560 “ต้องข้าม” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอภิชิต	จินากุล
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

6 2559 “คืนฝนตก” ภาพข่าว
รางวัล

ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายปฏิภัทร	จันทร์ทอง	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์
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7 2559 “ร�่าไห้” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิศิษฐ์	แถมเงิน	
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

8 2559 “ตบะแตก” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุพจน์	ศิลปงาม	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

9 2559 “เตะฟุตบอล” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธนิต	กาละจิตต์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

10 2559 “คลองวัวเดิน” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายปฏิภัทร	จันทร์ทอง	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

11 2558 “ปลอบขวัญ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายณัฐภูมินทร์	ปานรักษ์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

12 2558 “ลักเลือกตั้ง” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายปฏิภัทร	จันทร์ทอง		
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

13 2558 “สลดใจ” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชินทัต	มังกรสุรกาล		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

14 2558 “จู่โจมจับ” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธวัช	หล�าเบ็ญส๊ะ		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

15 2558 “แบ่งช่องจราจร”	 ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายประกฤษณ์	จันทะวงษ์			
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

16 2557 “อาตมาไม่เกี่ยว” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายธิติ	วรรณมณฑา	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์	

17 2557 “เสี่ยงชีวิต	เพื่อชีวิต” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

18 2557 “ฝืน” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

19 2557 “หนี” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธนารักษ์	คุณทน	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

20 2557 “ใจสลาย” ภาพข่าว
ชมเชย	
อันดับ	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร	ฉาบสูงเนิน		
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

21 2556 “น�้าใจ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายกิตติพงษ์		มณีฤทธิ์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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22 2556 “ลูกห่วงแม่” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวรวิทย์	พุ่มพวง	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

23 2556 “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์	กตัญญู
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

24 2556 “ให้ก�าลังใจ” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอภิชิต	จินากุล
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

25 2556 “ตื้บน่วม” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายศาสนะ		ศิริลาภ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

26 2555 “กว่าจะได้ภาพ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสันติ		เต๊ะเปีย	
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการรายสัปดาห์	

27 2555 “สยบคลั่ง	1” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกัมปนาท	ละออง		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

28 2555 “ล้านเสียงส�าเนียงเดียว	
ทรงพระเจริญ”

ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสิทธิกร	วงศ์วุฒิอนันต์		
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

29 2555 “ตัวลอย” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภักดี	สุขเพิ่ม	
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

30 2555 “กระเจิง” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภมร	มานะพรชัย	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

31 2554 “รื้อบิ๊กแบ๊ก” ภาพข่าวยอด
เยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรเชษฏ์	 วัชรวิศิษฏ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

32 2554 “ไปด้วยกัน” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฐ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ	
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	

33 2554 “รออยู่” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายกุลพนัธ์	ศริพิมิพ์อมัพร	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น	

34 2553 “คนเครียดหมาเครียด”	 ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายสันติ		เต๊ะเปีย	
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการ	

35 2553 “รับ	เละ”	 ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์	กตัญญู	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

36 2553 “หนี	ตาย” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชัยชนะ		เขียวแก้ว		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

37 2552 “ไล่ขวิด” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายไชยวัฒน์		สาดแย้ม		
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์		

38 2552 “สงครามกลางเมือง” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภานุมาศ		สงวนวงษ์		
หนังสือพิมพ์มติชน



270 วันนักข่าว

39 2552 “คลายหนาว” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภวัต		เล่าไพศาลทักษิณ
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์		

40 2551 “ม็อบเดือด”	 ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสรวิทย์	จ�านงฤทธิ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

41 2551 “กระจกกระจาย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายบุญนาค	แสงเจือ	
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

42 2551 “น�้าตาอาลัย” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฏฐ์ฐิติ	อ�าไพวรรณ	
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

43 2551 “นาทีเดือด”	 ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนพพร	ชวนภิรมย์		
หนังสือพิมพ์มติชน

44 2550 “ประจัญบาน” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายอร่าม	ทรงสวยรูป	
หนงัสอืพมิพ์ผู้จดัการรายวัน	

45 2550 “หวาดเสียว” ภาพข่าว
ชมเชย	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชัยพินธ์	ขัตติยะ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

46 2550 “ทารกน้อยอายุประมาณ	
1	เดือน”

ภาพข่าว
ชมเชย	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ	ทองนวล	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก	

47 2550 “ย่างสด	2” ภาพข่าว
ชมเชย	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอะหมดั	รามนัห์สริวิงศ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

48 2549 “แผ่นดินเดือด” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

49 2549 “ทหารรักษาการณ์” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายณัฎฎ์ฐิติ		อ�าไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

50 2549 “เหินเวหา” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิชาตรี		ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

51 2549 “พ่อของลูก” ภาพข่าว
เกียรติคุณ

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนันทสิทธิ์	นิตย์เมธา
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

52 2548 “โถลูก	1” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวรพงษ์		เจริญพล		
หนังสือพิมพ์มติชน

53 2548 “มิตรภาพ” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวีระยุทธ		แสงโนรี	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

54 2548 “นาทีชีวิต” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายเฉลิมศรี	บรรณทอง		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

55 2547 “นาทีชีวิต	3” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรเชษฎ์	วัชรวิศิษฎ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์			

56 2547 “ลูกแม่” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสรวิทย์		จ�านงค์ฤทธิ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ			
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57 2547 “ฮีโร่น้อย	1” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายพัชรพล		ปานรักษ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

58 2546 “สลายม็อบ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายจรูญ	ทองนวล	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก			

59 2546 “จัดระเบียบ” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรเชษฎ์		วัชรวิศิษฎ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

60 2546 “คืนสู่อิสรภาพ” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายนัทพล		ทิพย์วาทีอมร	
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก		

61 2545 ไม่มี ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล  

62 2545 “ชูก�าปั้นสู้” ภาพข่าว
ชมเชย	1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรสีห์		อาศัยราษฎร์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

63 2545 “หนีไม่รอด” ภาพข่าว
ชมเชย	2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธรรมศักดิ์		ทองจันทร์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

64 2545 “สิ้นอิสรภาพ” ภาพข่าว
ชมเชย	3

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ		ทองนวล		
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

65 2544 “แทบขาดใจ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายอนุชา		กมลาภิรมย์		
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

66 2544 “Risky	Ride” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์	พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

67 2544 “Water	Wait” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไชยวัฒน์	พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

68 2543 “หัวอกพ่อ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายภักดี	สุขเพิ่ม	
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

69 2543 “สยบไอ้คลั่ง” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุวสรรค์	ชมแก้ว	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

70 2543 “ขอชีวิต” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไพฑูรย์		มนญูพงษ์พนัธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

71 2542 “ใจสลาย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายจิตติศักดิ์		ตรีเดช	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

72 2542 “หมากัดม็อบ” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายชาญชัย	หล�าส�าเริง	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

73 2542 “เหตุการณ์น�้าท่วม	
จังหวัดจันทบุรี”

ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายไชยวัฒน์		พุ่มพวง		
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

74 2541 “พิษยาอี” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายนิกูล		ก้วนเผ่า	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	
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75 2541 “เหาะนรก” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายจักรี		ผดุงขันธ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

76 2541 “คลั่งยาบ้า” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ	ช่วยชูชาติ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

77 2541 “ผักบุ้งเหินฟ้า” ภาพข่าว
เกียรติคุณ	

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุวิทย์	สั่งสมธนะ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

78 2540 “คลั่ง” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายกัณหา	สร้อยน�้า	
หนังสือพิมพ์มติชน	

79 2540 “ทะลุอก” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายภานุวัชร์	ธีฑัมพร	
หนังสือพิมพ์มติชน	

80 2540 “เมาคลั่ง” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายวิชาตรี	ทับดวง	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

81 2539 “ไม่ตายแต่คางเหลือง” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายณฐัวุฒิ	ศริทิรพัย์อนันต์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

82 2539 “โอ๊ย” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

น.ส.สดุารตัน์	งามพริณุตระกูล	
หนังสือพิมพ์แนวหน้า	

83 2539 “ช่วยชีวิต” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุทัศน์		บุญช่วยเหลือ	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

84 2538 “เสียดาย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายอภิชาติ		จินากุล	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์	

85 2538 “คู่ทุกข์-คู่ยาก” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายอภิชิต		จินากุล	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์	

86 2538 “ทาสยาม้า” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายเมธี		เข็มวงศ์ทอง	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

87 2537 “สามัคคีบาทา” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายชยาทิต		ทิศาภาคย์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

88 2537 “ย่างสด” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสุพจน์		พรภักดี	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

89 2537 “หมดตัวแล้ว” ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายพะเยาว์		นาคาชล	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์	

90 2536 “ไฟนรก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิฑูร		ค�าวิมาน	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

91 2534 “หวาด” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายพิสันต์		ใจการุณ	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

92 2533 “ไฟการเมือง” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายโกศล		นาคาชล	
หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์	
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93 2531 “หนีสุดชีวิต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายเสรี	สุไลมาน	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

94 2530 “ผู้มาเยือน” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

95 2529 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายปรีชา		โพธิ์เล็ก	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

96 2528 “นาทีชีวิต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิเชียร		ยุทธวิบูลย์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		

97 2527 “รอยเปื้อนที่	ซอย	101/1” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวีระ		มูลสุข	
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	

98 2527 “คนมักง่ายจ�าไว้” ภาพข่าว
ชมเชย

อิศรา	อมันตกุล นายสมคิด		เตชะสินธุ์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

99 2526 “เหตุเกิดเพราะน�้าท่วม” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิชิต		สุขพัฒน์	
หนังสือพิมพ์มติชน	

100 2526 “ดังขาดใจ” ภาพข่าว
ชมเชย

อิศรา	อมันตกุล นายนพพร		เจริญเปี่ยม	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

101 2525 “โธ่ลูกพ่อ” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสมชาย	จันทร	
หนังสือพิมพ์ข่าวสด	

102 2524 “สัตว์นรก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวีรพงษ์		กวยะปาณิก	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

103 2523 “นาทีวิกฤต” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวัลลภ		คล้ายพงษ์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

104 2522 “ช่วยผมด้วย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรศักดิ์		หาญพิชิต	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

105 2521 “เฮือกสุดท้าย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิโรจน์	มุฑิตานนท์	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

106 2520 “วายร้ายจนมุม” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายวิโรจน์		มุฑิตานนท์		
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

107 2519 “ตอกอก” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายณฐัวุฒิ	ศริทิรพัย์อนันต์	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

108 2518 “ภัยยามวิกาล” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายประวิทย์	ศรีประภา	
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์	

109 2518 “ระเบิดในสนามกีฬา
เชียงใหม่”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายประกิต	ปวรกุล	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	

110 2517 “จลาจลพลับพลาชัย” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา		อมันตกุล นายสายัณห์	พรนันทรัตน์	
หนังสือพิมพ์เสียงใหม่	
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111 2516 “เหตุการณ์	14	ตุลาคม	
นาทีเลือดและน�้าตา”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายสุรินทร์		พนมเชิง	
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์		

112 2515 “ปฏิบัติการจองเวร” ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา	อมันตกุล นายประสงค์		แฟงเอม	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภทรางวัล เจ้าของผลงาน

1 2560 ข่าว	 “ต้านฮุบป่าสงวน	 2	 พันไร่	
สร้างสนามบินพังงา”

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

หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ

2 2559 ข่าว	“ทวงสิทธิโฉนดทะเล	
“คน-ธรรมชาติ”	 อยู่ร่วมกันอย่าง
สอดคล้องสมดุล

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

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

3 2559 ข ่าว	 “ชาวบ ้านแหงชักธงรบ	
อิทธิพลการเมือง	 ผลประโยชน์	
ทับซ้อน	โค่นป่าท�าเหมือง”

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

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์	

4 2559 ข่าว	“ข้าวโพดแสนไร่	รุกป่า	
ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน”

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

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์	

5 2558 ข่าว	 “คุ้ยปม	 รีสอร์ทรุกภูทับเบิก	
จุดเริ่มต ้นโมเดลบูรณาการแก้
ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว”

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

หนังสอืพิมพ์โพสต์ทูเดย์

6 2558 ข่าว	 “ตีแผ่บ่อขยะแม่ริมกระตุ้น	
ทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้ส�าเร็จ”

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

7 2558 ข่าว	“พลงับรสิทุธิช์าวบ้านป่าเหียง
ต้านโรงไฟฟ้าขยะปักธง	 หมู่บ้าน
ปลอดพิษ”

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

หนังสอืพมิพ์ลานนาโพสต์
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8 2557 ข่าว	พิษ	“ขยะไฮเทค” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

9 2557 ข่าว	“มหันตภัยเงียบจอกหูหนู	
รุกเขื่อนกิ่วลม”

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

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์

10 2556 ข่าว	 “พะเยาโมเดล”	 ปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

11 2556 ข่าว	ปลกุส�านกึล�าปางฟ้ืน	“แม่วัง”	
สายน�้าแห่งชีวิต

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

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์

12 2555 ข่าว	 “สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ	
ยุติแจกเอกสารสิทธิท่ีท�ากิน	 2.5	
แสนไร่”

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

13 2554 ข่าว	 “ต่อต้านถ่านหินท่ีท่าทราย	
ชัยชนะท่ีแลกมาด้วยลมหายใจ
ทองนาค	เสวกจินดา”	

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

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

14 2554 ข่าว	 “เปิดโปงขบวนการรุกป่า	
สังคายนาวังน�้าเขียว	 คืนท่ีอยู่ให้
กระทิง”	

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

หนังสือพิมพ์มติชน

15 2553 ข่าว	“วิกฤตต้นไม้ใหญ่”	
มรดกแผ่นดินหรือเอกชน	

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

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

16 2553 ข่าว	“เถาวัลย์ถล่ม	ป่าแก่งกระจาน	
แก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับ
โลก”

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

17 2553 ข่าว	 “ค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่	
มรดกโลก	 ปลุกกระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ”	

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

หนังสือพิมพ์มติชน
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18 2552 ข่าว	 “ดับแผนขุดทรายให้สิงคโปร์	
ปกป้องทรัพยากรมีค่าไทย”

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

หนังสือพิมพ์มติชน

19 2552 ข่าว	“มลพษิมาบตาพดุ	จดุเปลีย่น
อุตสาหกรรมไทย”	

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

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

20 2552 ข่าว	“ค้านระงบัสร้างรปูป้ันกวนอมิ	
รกุท่ีหลวง	บดบังสะพานข้ามแม่น�า้
แคว”	

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

21 2551 ข่าว	ตีแผ่ภัย	“ฝายแม้ว”	ทส.โหน
โลกร ้อนผุดสิ่ งแปลกปลอมใน
ระบบนิเวศ

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

หนังสือพิมพ์มติชน

22 2551 ข ่ า ว 	 “ เ ป ิ ด โ ป ง 	 บุ ก รุ ก ป ่ า	
จ.สุพรรณบุรี	ผวจ.เต้น	ยึดป่าคืน-
จับผู้บุกรุก”

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

23 2551 ข่าว	 “สกัดแผนฮุบป่า	 เอกชนเช่า
อุทยานแห่งชาติ”

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

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

24 2550 ข่าว	“อ้างโครงการแก้น�้าท่วม	รุม
ขยี้แม่ปิง”

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

หนังสือพิมพ์
พลเมืองเหนือ

25 2550 ข ่าว	 “มหันตภัยร ้าย!! !มลพิษ
มาบตาพุด”	

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

หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ

26 2550 ข่าว	“วิกฤตมลพิษ	มาบตาพุด” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ	

27 2549 ข่าว	 ตีแผ่แผนฮุบ“เกาะสมุย”	
รักษาป่าต้นน�้า-จัดระเบียบที่ดิน	

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

หนังสือพิมพ์มติชน
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28 2549 ข่าว	“คุ้มหรือไม่...?	บูมอสังหาฯ	-
ท่องเที่ยวสมุยตัวเร่งท�าลาย
สิ่งแวดล้อม”

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

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

29 2549 ข่าว	 พิทักษ์	 “นีโม”	 อนุรักษ์ปลา
สวยงามอยู่คู่ทะเลไทย

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

หนังสือพิมพ์มติชน

30 2549 ข่าว	“แฉขบวนการค้าปลาสวยงาม
ส่งอควาเรียมยักษ์”

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

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

31 2548 ข่าว	“ปฏิบัติการทวงคืนป่ากะปง” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

32 2547 ข่าว	ตีแผ่สารพิษแคดเมียมที่	
“แม่ตาว”

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

หนังสือพิมพ์มติชน

33 2547 ข่าว	 “สิทธิบัตร	 โจรสลัดขโมย
ทรัพยากรไทย”

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

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

34 2546 ข่าว	“ส้มสายน�า้พษิ	:	อตุสาหกรรม
ใช้เคมีล้อมหมู่บ้าน”

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

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

35 2546 ข่าว	“สวนส้ม	-	ดินแดนแห่งความ
กลัว”

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

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

36 2545 ข่าว	 “บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน	
:	 บทสะท้อนความผิดพลาดและ
การทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม”

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

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

37 2544 ข่าว	 “คดีประวัติศาสตร์	 :	 บท
สะท ้อนความล ้มเหลวในการ
ป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี”

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

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
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38 2543 ข่าว	 “วิกฤตมลพิษฝั่งทะเลตะวัน
ออก”

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

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

39 2543 ข่าว	“มฤตยูรังสีโคบอลต์	60” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

40 2542 ข่าว	 “ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย	
ปลุกส�านึกสิ่งแวดล้อมไทย”

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

หนังสือพิมพ์มติชน

41 2541 ข่าว	 “ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์	 ตั้ง
งบซ่อนเร้นปัญหาเทคนิค”

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

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

42 2541 ข่าว	“ผลาญป่าสาละวิน” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

43 2540 ข่าว	 “เขมือบพ้ืนท่ีชุ่มน�้าสามร้อย
ยอด”

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

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

44 2539 ข่าว	“พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน	คร่า
ชีวิตท�าลายสิ่งแวดล้อม”

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

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

45 2538 ข่าว	“เปิดโปงแก๊งพราน	ซี	8	
ทลายเหมอืงเถ่ือนกลางป่าทุ่งใหญ่”

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

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

46 2538 ข่าว	“โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

47 2538 ข่าว	“เบรกถมทะเลพัทยาใต้” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ
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48 2537 ข่าว	 “คว�่ากฎหมายถมทะเล	 เปิด
ทางงานแผ่นดิน”

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

หนังสือพิมพ์มติชน

49 2537 ข่าว	 “ส.ป.ก.หลักเส่ือม	 	 หยุด
ขบวนการตัดป่าแจกเศรษฐี”

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

50 2537 ข่าว	 “รณรงค์ปลุกจิตส�านึกกอบกู้
วิกฤตน�้า”

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

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

51 2536 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัล				
ดีเด่น

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

 

52 2536 ข่าว	“ลกัลอบเผาขยะสารพษิกลาง
ป่าอุทัยธานี”

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

หนังสือพิมพ์มติชน

53 2536 ข่าว	“มลพษิอตุสาหกรรมบาดแผล
เรื้อรังแห่งการพัฒนา”

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

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

54 2535 ข่าว	 “มหันตภัยผุ ่นพิษโรงงาน
แม่เมาะ”

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

หนังสือพิมพ์มติชน

55 2535 ข่าว	“น�้าพองเน่า” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

56 2534 ข่าว	“รีสอร์ทงาบเขาใหญ่” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าว	
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

57 2534 ข่าว	 “ซีเกรทหมายเหตุคุณภาพ
ชีวิตยุคนิกค์”

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

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน
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58 2533 ข ่ าว	 “ม หันตภั ย เมื อ งชล บุรี	
อุตสาหกรรมพิษแน่นอิสเทิร ์น						
ซีบอร์ด”

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

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายสัปดาห์

59 2532 ข่าว	“ปัญหาการปล่อยน�้าเสียและ
สารพษิของโรงงานอาหารฉายรงัสี	
การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า”

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

หนังสือพิมพ์มติชน

60 2532 ข่าว	 “รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม	 ด้านทรัพยากรป่าไม้	
ด้านประชากร	ศิลปกรรม”

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

นายวรพจน์		ณ	นคร	
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

รางวัล “พิราบน้อย”  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  ข่าวฝึกปฏิบัติ
 ข่าวออนไลน์  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกร

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภท
รางวัล

เจ้าของผลงาน

1 2560 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 2560 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

3 2560 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 2560 ข่าว	“แฉงบกีฬาสีเด็กมธัยม	” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

5 2560 ข่าว	 “ยอดดูซีรีส์วายพุ่งเกิน	
600	 ล.	 คอซีรีย์-นิยายวาย
ท้วงแค่ขายได้	 แต่สังคมยัง
ไม่ยอมรับ”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์
นิสิตนักศึกษา		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 2560 ข่าว	 “ยัดเงิน-ข่มขู่-ยืดสอบ		
เอือ้ครลูามกย่ามใจก่อเหตซุ�า้”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์				
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 2560 ข่าว	 “หมีของกลางค้างติด
กรง”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 2560 ข่าว	 “แห่ขายแบตถุงยาง	
หวั่นเพิ่มขยะอันตราย”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
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9 2560 ข่าว	 “ชาวบ้านโวยเทศบาล
มหาสารคามปล่อยน�า้เสียลง
ห้วยคะคางนาน	20	ปี”

ข ่าวส่ิงแวดล ้อมฝ ึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	

10 2560 ข ่าว	 รถเมล ์ไทยภายใต ้
อ�านาจ	 “รัฐราชการ”	 ส่วน
กลางรวบอ�านาจ	 ชี้ชะตา
สิทธิการสัญจรท้องถิ่น

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น	 พิราบน้อย facebook.com/looksilp/		
มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 2560 ข่าว	 “ต�ารวจรับมีจริง	 ป่า
ชายเลนแหล่งมั่วเซ็กซ์พ่วง
ค้ากาม”

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย coconews.in.th		
มหาวิทยาลัยบูรพา

12 2560 ข่าว	 “ป่ากางเกงในแหล่ง
มั่วสุมใหม่ในสารคาม”

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย https://suemuanchon-
news.com		มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม

13 2560 นิตยสารอ่างแก้วพลัส นิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 2560 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

15 2559 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

16 2559 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

17 2559 ข่าว	“เปิดโปงช่องทางทุจริต
ประมูลต�าราเรียน	 ซื้อเหมา
แต่จ่ายเท่าราคาปก”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร

18 2559 ข่าว	 “แฉเด็กไทยยุคดิจิทัล	
ติดแคสเกม-โชว์สด”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

19 2559 ข่าว	“บัตรทองไม่ตอบโจทย์	
แรงงานนอกระบบ”

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์				
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 2559 ข่าว	 “ท้องไม่พร้อมหาคน
สวมสิทธิ์ลูกในครรภ์ผ ่าน
เว็บไซต์	 ละเมิดสิทธิ์เด็กผิด
ทั้งแม่และผู้อุปการะ”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

21 2559 ข่าว	 “ตลาดดินแดงไร้ถังท�า
ขยะเกลื่อน”	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

22 2559 ข่าว	 “เปิดโปงกลุ่มลับค้า	
สัตว์ป่า	อิมพอร์ตค่างอินโด-
มาเลย์”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	
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23 2559 ข่าว	“มจษ.รูแ้ล้วถูกร้องกลิน่
ขยะประตู	2	โชยแก้เกมจ้าง
เอกชนใหม่ท�างานถ่ีขึน้-มรีถ
เก็บเองด้วย”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

24 2559 ข่าว	 “น�้าแข็ง-หลอดใช้แล้ว
ท้ิง	 ร้านอาหารหลัง	 มจษ.
แห่ติดป้ายการันตี”	

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น	 พิราบน้อย จันทร์เกษมโพสต์
เพจเฟซบุ๊ก	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

25 2559 ข่าว	 “ระบบนิเวศชายฝั ่ง
เพชรบุรี”

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก	
มหาวิทยาลัยศิลปากร

26 2559 ข่าว	 “เด็กคืออนาคตของ
ชาติ”

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	

27 2559 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	 บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 2558 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 2558 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

30 2558 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

31 2558 ข่าว	 “สตง.สั่ง	 มจษ.เคลียร์
ปม	บ.แม่บ้าน	พนง.ไม่ครบ
ตามสัญญาจี้ปรับเงิน	 1.4	
หมื่นต่อวัน”

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

32 2558 ข่าว	“ระวังภัยทางเพศ	บวช
เณรฤดูร้อน”	

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

33 2558 ข่าว	 “เปิดโปงธุรกิจ	 รพ.		
แพ็กเกจสุขภาพ”

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

34 2558 ข่าว	 “ฝึกเหยี่ยวล่านกหว่ัน
ท�าลายระบบนิเวศ”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

35 2558 ข่าว	 “พบโคลิฟอร์มในน�้า
แข็งท่ัว	 ม.บูรพา	 นิสิตหว่ัน
กระทบสุขภาพ”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว	
มหาวิทยาลัยบูรพา

36 2558 ข่าว	“กลิ่นขยะหาดเพชรบุรี
คลุ้งท�านักท่องเที่ยวเผ่น”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร

37 2558 ข่าว	“การเรยีนการสอนภาษา
เพ่ือนบ้านในมหาวิทยาลัย
ไทยรบัประชาคมอาเซียน”

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น	 พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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38 2558 ข่าว	 “แยกขยะช่วยระบบ
ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ...ท�าไมคนไม่
แยก?”

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันการจดัการปัญญา
ภิวัฒน์

39 2558 ข่าว	“28	จุดเสี่ยง!	ม.บูรพา
นิสติหว่ันเกิดเหตโุจรกรรม”	

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

40 2557 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

41 2557 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

42 2557 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

43 2557 ข่าว	 “รพ.จ่ายยามือสอง	
เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

44 2557 ข่าว	 “เปิดโปงธุรกิจนอก
กฎหมาย	บัตรนั่งรถ”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนัง สือพิมพ ์ บัณฑิตย ์
โพสต์	มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

45 2557 ข ่าว	 “ขนส ่งไทยไม ่ เอื้อ							
ผู้พิการจี้รัฐเร่งพัฒนา”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร

46 2557 ข่าว	 “วางขายปลาฉลาม
เกลื่อนเมือง	 ท�าลายระบบ
นิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

47 2557 ข่าว	“บ่อขยะหัวหินกลิน่คลุง้
แถมน�้าเสียไหลลงแหล่งน�้า”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	

48 2556 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

49 2556 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

50

2556 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

51 2556 ข่าว	“ธุรกิจเติมเงินมือถือ” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

52 2556 ข่าว	“น�้าท่วมแม่กลอง” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
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53 2556 ข ่าว	 “ประเด็นต๋ัวผีบอล
ระบาด”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนัง สือพิมพ ์ บัณฑิตย ์
โพสต์	 	 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

54 2556 ข่าว	 “เทรนด์ฮิต	 กินข้าว	
ชมสัตว์”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

55 2556 ข่าว	 “ขยะติดเชื้อ	 ในรั้ว
สวนสุนันทา”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง			
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

56 2556 ข่าว	“แห่สร้างฝายชะลอน�า้” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย		
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

57 2555 	หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

58 2555 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม	

59 2555 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	

60 2555 ข่าว	“วิกฤตกระเป๋า	น.ร.ไทย”	 ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

61 2555 ข่าว	 “แฉภัยมืดส่ือออนไลน์	
นักวิชาการแนะวัยรุ่นสร้าง
ภูมิรู้เท่าทันสื่อ”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

62 2555 ข่าว	“วิชาเรยีนรวมล้มเหลว”	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง		
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา	

63 2555 ข่าว	 “ชูชัยบุรี	 ท�าลายวิถี
อัมพวา”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

64 2555 ข่าว	 “แฟช่ันทารุณสัตว์ตัด
หู-หางสุนัข”	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

65 2554 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

66 2554 หนังสือพิมพ์หอข่าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
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67 2554 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	
จ.ชลบุรี

68 2554 ข่าว	 “ผุดเว็บผลิตเอเยนต์
หวยใต้ดิน	หวังดงึวัยโจ๋สร้าง
เครือข่าย”	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

69 2554 ข่าว	 “แฉขบวนการขโมย
ข้อมูลส่วนตัว	 หลอกเผย
ประวัติเร่ขายรายชื่อ”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

70 2554 ข่าว	“ป.ตร	ี8	พนั	ป.โท	3	หมืน่	
แฉ	มช.รบัจ้างท�าตวัจบอีอ้”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

71 2554 ข่าว	“คดีฟ้องโรงงานน�า้ตาล
วังขนายคดเีงียบ	5	ปี	ชาวบ้าน
โวยแต่โรงงานยังเดินเครื่อง
ฉลุย”	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อินทนิล
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

72 2553 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73 2553 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	

74 2553 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	

75 2553 ข่าว	 “โวย	 มรภ.สารคาม
รุกป่าหนองโน	 วุฒิฯ	 จ้ีคืน	
ชาวบ้าน”			

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

76 2553 ข ่ าว	 “หอพัก เ ถ่ือนรอบ
มหาวิทยาลัยบูรพา”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว	
มหาวิทยาลัยบูรพา

77 2553 ข่าว	“ผลกระทบและการต่อ	
ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ														
จ.จันทบุรี”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว	
มหาวิทยาลัยบูรพา

78 2553 ข่าว	“ผลกระทบและการต่อ	
ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ														
จ.จันทบุรี”	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว	
มหาวิทยาลัยบูรพา

79 2552 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

80 2552 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

81 2552 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	

82 2552 ข่าว	 “แฉแก๊งปั ่นกระแส
ออนไลน์”	

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
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83 2552 ข่าว	 “การสรรหาอธิการบดี	
และเส้นทางการเรยีกร้องสทิธิ
เสรภีาพของหนังสอืพมิพ์ลาน
มะพร้าว”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว	
มหาวิทยาลัยบูรพา

84 2552 ข่าว	 “ไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่
อยู่เหนือคุณธรรม”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม		
สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม

85 2552 ข่าว	“เทรนด์เลีย้งปลาทะเล” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

86 2551 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

87 2551 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

88 2551 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

89 2551 ข่าว	“เตอืนภยัคนใจบุญ	แก๊ง
เรี่ยไรเกลื่อนเมือง”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว	
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

90 2551 ข่าว	“ถังดับเพลิงหมดอายุ”	 ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม		

91 2551 ข ่ า ว 	 “ ก า ร จั ด ต้ั ง วิ น
มอเตอร์ไซค์		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว

92 2551 ข่าว	 “หวั่นบ่อเกลือโคกพระ
ท�าดินทรุด	 อบต.แฉเองมี	
ชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ”	

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม					

93 2550 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์		

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหา วิทยาลั ย ร าชภั ฏ
จันทรเกษม

94 2550 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

95 2550 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

96 2550 ข่าว	“ลานกีฬา	กลางมลพษิ”		 ข่าวฝึกปิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

97 2550 ข่าว	“ตะลงึ!	สารคาม-ยโสธร	
แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน”		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

98 2550 ข่าว	“ไฮไฟว์(Hi5)พระสงฆ์” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย			
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99 2550 ข่าว	“ลานกีฬา	กลางมลพษิ”	 ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

100 2549 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

101 2549 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

102 2549 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหา วิทยาลั ย ร าชภั ฏ
จันทรเกษม

103 2549 ข่าว	 “การติดต้ังเสารับ-ส่ง
โทรคมนาคมของบริษัท	 ทรู
คอร์ปอร์เรชั่น	จ�ากัด”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

104 2549 ข่าว	 “ชาวบ้านครวญน�้า
ประปาขุ่นแดงหว่ันคุณภาพ
น�้าต�่ามาตรฐาน”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี
มห า วิ ทย าลั ย ส งขล า
นครินทร์

105 2549 ข่าว	“เตรียมจัดสัมมนาร้าน
ขายยาทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพขายยาคุมอันตราย
ให้นักศึกษา”		

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์
มหา วิทยาลั ย ร าชภั ฏ
จันทรเกษม

106 2549 ข่าว	“แฟชั่นทรมานสัตว์” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

107 2548 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

108 2548 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

109 2548 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิยาลัยเชียงใหม่

110 2548 ข่าว	“บหุรีร่กุรัว้มหาวิทยาลัย” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

111 2548 ข่าวไวน์คูลเลอร์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	
จากมหาวิทยาลยักรงุเทพ

112 2548 ข่าว	“ชาวบ้านครวญทนทุกข์	
10	ปีน�้าเสียท่ากระสังข์”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
มหา วิทยาลั ย ร าชภั ฏ
นครราชสีมา

113 2547 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหา วิทยาลั ย ร าชภั ฏ
จันทรเกษม

114 2547 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย	 หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

115 2547 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา	
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116 2547 ข่าว	“เรยีกร้องสทิธอิตัราจ้าง
ชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต ์ 	 มหา วิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

117 2547 ข่าว	“เครือ่งกรองน�า้สกปรก” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต ์ 	 มหา วิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

118 2547 ข ่ า ว 	 “ ออกนอกระบบ
มหาวิทยาลัยบูรพา”	

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์ลานมะพร้าว	
มหาวิทยาลัยบูรพา

119 2547 ข่าว	“เครือ่งกรองน�า้สกปรก” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต ์ 	 มหา วิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

120 2546 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

121 2546 หนังสือพิมพ์คลื่นประชา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

122 2546 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

123 2546 ข่าว	“ชุมชนซาเล้ง” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต ์ 	 มหา วิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

124 2546 ข่าว	“ชุมชนซาเล้ง” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	 	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

125 2546 ข่าว	“เปิดสญัญาทาส	จษ-บ.	
ไทย	โฮมฟู้ด	ต้นเหตุอาหาร
แพง”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	 	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

126 2546 ข่าว	 “แพทย์	มช.	ประท้วง
ทวงความยุติธรรม”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

127 2545 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	 สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

128 2545 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์มหาวิทยาลยั		
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

129 2545 หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์		
สถาบันราชภฏันครราชสมีา

130 2545 ข่าว	 “นักศึกษา-เยาวชน	
คล่ังเกมออนไลน์	 แร็คนา
ร็อก”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม		
สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม
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131 2545 ข่าว	“พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย	
(ไม่)”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์มหาวิทยาลยั		
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

132 2545 ข่าว	 “อธิการ	 ม.อุบลแห่ง
ประเทศไทย	 รับแก้ผลวิจัย
ปากมูล”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย	 พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน	
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม

133 2545 ข่าว	“ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ย�่า
อยู่กับที่”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
สถาบันราชภฏันครราชสมีา

134 2544 หนังสือพิมพ ์ จันทรเกษม
โพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม

135 2544 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

136 2544 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

137 2544 ข่าว	 “มอญอพยพวอนขอ
สัญชาติ”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

138 2544 ข่าว	“ต่อด้านอธิการบดี” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต ์ 	 มหา วิทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

139 2543 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

140 2543 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

141 2543 ข่าว	“โรงอาหารมหาวิทยาลยั
เพื่อใครกันแน่”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์มหาวิทยาลยั	
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		

142 2543 ข่าว	“ทรท.	พร้อมแก้วิกฤต
หอมใหญ ่ 	 นัก วิชาการ
ช�าแหละนโยบายพักหนี้”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

143 2542 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

144 2542 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	

145 2542 หนังสือพิมพ์รังสิต หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต

146 2542 ข่าว	“ทุจรติการเลอืกตัง้สภา
นักศึกษา”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์มหาวิทยาลยั	
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		

147 2542 ข่าว	“จากมอืชายสูม่อืหมอ	:	
ทางเลือกนักศึกษาไทย”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์มหาวิทยาลยั	
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		

148 2542 ข่าว	 “บ่อส่าเหล้าส่อเค้า
อันตราย”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์รังสิต	
มหาวิทยาลัยรังสิต		

149 2541 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

150 2541 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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151 2541 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	

152 2541 ข่าว	 “นักศึกษาแต่งงาน		
เปิดเผย”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

153 2541 ข่าว	 “ลักลอบท้ิงขยะบน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

154 2541 ข่าว	 “หลอกรับสมัครงาน
เกล่ือนกรุง	 เตือนอย่าหลง
เชื่อ	กม.เอาผิดไม่ได้”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

155 2541 ข่าว	 “ลักลอบท้ิงขยะบน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย”

ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

156 2540 หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย สถาบันราชภฏัสวนสนุนัทา

157 2540 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

158 2540 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

159 2540 ข่าว	“เมรุก่อมลพิษ” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ			
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

160 2540 ข่าว	 “เกษตรโหดประกาศ
ตัดรุ่นประจานน้องทั่ว	มช.”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

161 2540 ข่าว	 “ชาวบ้านสะบ้าย้อย
ต้านโรงงานไฟฟ้า”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

162 2540 ข่าว	“เมรุก่อมลพิษ” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น/เริ่มปีแรก

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ	
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

163 2539 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

164 2539 ข่าว	“ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้
นักศึกษา”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ ์อิสรภาพ	
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

165 2539 ข่าว	 “แฉขบวนการค้ากาม	
น.ศ.ใช้เพจเจอร์-มือถือส่ัง
จอง”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ช้างแดง	
วิทยาลัยโยนก	

166 2539 ข่าว	 “เฉือนสนามบอลท�าท่ี
จอดรถ”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสอืพมิพ์มหาวิทยาลยั	
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		
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167 2538 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

168 2538 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	

169 2538 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

170 2538 ข ่าว	 “ขุดลอกแม ่ป ิงไม ่
โปร่งใส”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

171 2538 ข่าว	 “ริชมอนเด้ลักลอบท�า
วิจัย”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

172 2538 ข่าว	“ชี้เหตหุมูบ้่านล่มสลาย
อวนรุนกวาดทรัพยากร
เรียบ”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

173 2537 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

174 2537 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

175 2537 หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

176 2537 ข ่ าว	 “ธุ ร กิจ บัตรปลอม	
เกลื่อนถนนข้าวสาร”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

177 2537 ข่าว	 “วิกฤตขยะในจังหวัด
เชียงใหม่”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

178 2537 ข่าว	“ชาวน�้าพองวอนจริงใจ
แก้ปัญหา”

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

179 2536 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

180 2536 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

181 2536 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

182 2536 ข่าว	“วิจยั	1	ปีหลงัเหตกุารณ์
มลพิษแม่เมาะ”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนงัสอืพมิพ์นิสตินกัศกึษา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี”  สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

ล�าดับ พ.ศ. ผลงานที่ได้รับรางวัล รางวัล ประเภท
รางวัล

เจ้าของผลงาน

1 2560 สารคดีเชิงข่าว	 ก่อนโลมา
จางหายใต้คลื่น

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 2560 สารคดีเชิงข่าว	 พฤติกรรม
เด็กบริโภคขนมและอาหาร
หน ้าโรงเรียนไม ่ ถูกหลัก	
“เสี่ยง”	สารพัดโรค

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย		
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3 2560 สารคดีเชิงข่าวส่องทางเลือก	
ทรานส์เจนเดอร์	 ณ	 แดน
ภารตะ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 2559 สารคดีเชิงข่าว	 เวิร์คแอนด์
ทราเวล	 ความเสี่ยงบนเส้น
ทางเผชิญโชค	

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนงัสือพมิพ์นิสิตนักศกึษา	
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

5 2559 สารคดีเชิงข่าว	 โพงพาง...	
ลมหายใจชาวเล

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

6 2559 สารคดีเชิงข่าว	 ฝันร้ายของ
คนปลายน�้า	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร

7 2558 สารคดีเชิงข ่าว	 กดวีไอพ	ี				
สิคะ...	รออะไรอยู่

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนงัสือพมิพ์นิสิตนักศกึษา		
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

8 2558 สารคดีเชงิข่าว	น�า้ตาแม่เฒ่า	
ป่าไม้ชีวิตประเทศชาติ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสอืพมิพ์เสยีงไทบ้าน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

9 2558 สารคดี เชิ งข ่ าว	 เ ด็กไร ้
สัญชาติยังมีความฝัน	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

10 2557 สารคดีเชงิข่าว	ความฝันของ
เด็กชายไร้สัญชาติ

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 2557 สารคดีเชิงข่าว	 ผืนป่าที่หาย
ไป

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 2556 สารคดีเชิงข่าว	 “ป่าคือเรา	
เราคือป่า”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 2556 สารคดีเชิงข่าว	 “บ้านปลา	
ธนาคารปู”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์รังสิต		
มหาวิทยาลัยรังสิต
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14 2556 สารคดีเชิงข่าว	 “แมลงปอ	
คะน้า	และสารเคมี”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

15 2555 สารคดีเชงิข่าว	“ภาพสะท้อน
คนงานข้ามชาต	ิ..	เชยีงใหม่	”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

16 2555 สารคดีเชิงข่าว	 “น�้าตาจาก
มือหมอ		เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนงัสอืพมิพ์นิสิตนกัศกึษา		
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

17 2554 สารคดีเชิงข่าว	“คนลาวไร้
รัฐ”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ส่ือมวลชน		
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

18 2554 สารคดีเชงิข่าว	“Bikexenger	
อาชีพพิทักษ์โลก”		

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ ์ บัณฑิตย ์
โพสต์	 	 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	

19 2554 สารคดีเชิงข่าว	“ชาวบ้าน	
อ.บ้านค่าย	 รวมกลุ ่มต้าน
โครงการอตุสาหกรรมไออาร์
พีซี”

สารคดี เชิ งข ่ าวฝ ึกปฏิ บัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนงัสอืพมิพ์ลานมะพร้าว		
มหาวิทยาลัยบูรพา

20 2553 สารคดีเชงิข่าว	“พชืเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทางอาหาร”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	

21 2553 สารคดีเชิงข่าว	 “คนไทยใจ
เกาหลี	 ฤๅจะเป็นหมาลาย
เสือ”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์		 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม	

22 2553 สารคดีเชิง	ข่าว	“เมื่อสนาม
เด็กเล่น...เป็นสนามม้า”	

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ส่ือมวลชน		
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	

23 2552 สารคดเีชงิข่าว	“ภทัูบฟ้า	เมือ่
ชาวบ้านทวงภูเขาคืนจาก
เหมืองทอง”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน		
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม	

24 2551 สารคดีเชิงข่าว	“วันนี้ของลุ่ม
น�้าสงคราม”	

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์ส่ือมวลชน		
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

25 2550 สารคดีเชิงข่าว	“ฤๅไม้มะดัน
จะสิ้นทามห้วยทับทัน”	

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

26 2549 สารคดีเชิงข่าว	 “เสียงร�่าไห้
จากแม่น�้าชี”	

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม



294 วันนักข่าว

27 2548 สารคดเีชงิข่าว	“ตแีผ่เนือ้ย่าง	
เกาหลี	ความคุม้ค่าบนความ
เสี่ยง”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี	 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

28 2547 สารคดีเชิงข่าว	 “สร้างชาติ
ด้วยการคืนสิทธิในความรัก
ให้แก่เด็ก”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต ์	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

29 2546 สารคดีเชงิข่าว	 “กลุ่มน�า้อดัเมด็		
2	 องค์กรต่อต้านยาเสพติด
โรค”

สารคดีเชงิข่าวฝึกปฏบัิตดีิเด่น ริต้า	ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์	 	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
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1.  นายกวี       จงกิจถาวร   พ.ศ.  2543, 2544
2.  นายวีระ   ประทีปชัยกูร   พ.ศ.  2545, 2546
3.  นางผุสดี   คีตวรนาฎ   พ.ศ.  2547, 2548
4.  นายภัทระ   ค�าพิทักษ์   พ.ศ.  2549 
(เป็นนายกสมาคมไม่ครบเทอม มี.ค.-ต.ค. 2549  ลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส 
อุปนายกฯ รักษาการแทน)
5.  นางสาวนาตยา   เชษฐโชติรส   พ.ศ. 2550, 2551
6.  นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์   พ.ศ. 2552, 2553
7.  นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี   พ.ศ. 2554, 2555
8.  นายประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์   พ.ศ. 2556, 2557
9.  นายวันชัย   วงศ์มีชัย   พ.ศ. 2558, 2559
10. นายปราเมศ   เหล็กเพ็ชร์   พ.ศ. 2560, 2561

ท�ำเนียบนำยกสมำคมนักข่ำวแห่งประเทศไทย 
(ก่อตั้งเมื่อปี 2498)

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

ท�ำเนียบนำยกสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ท�ำเนียบนำยกสมำคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
(ก่อตั้งเมื่อปี 2508)

1.    นายเฉลิม วุฒิโฆสิต   พ.ศ.  2508, 2509, 2512, 2513
2.    นายเสฐียร พันธรังษี   พ.ศ.  2510, 2511
3.    นายประสิทธิ์   ลุลิตานนท์   พ.ศ.  2514, 2515
4.    นางเสริมศรี เอกชัย   พ.ศ.  2516, 2517, 2520
5.    นายโชติ มณีน้อย   พ.ศ.  2518, 2519
6.    นายสมบูรณ์ วรพงษ์   พ.ศ.  2521, 2522
7.    นายกิตติ ชูพินิจ   พ.ศ.  2523, 2524
8.    นายพอใจ ชัยะเวฬุ   พ.ศ.  2525, 2526
9.    นายศุภเกียรติ  ธารณกุล   พ.ศ.  2527, 2528, 2538, 2539
10.   นายไตรรัตน์   สุนทรประภัสสร์   พ.ศ.  2529, 2530
11.   นายบัณฑิต   รัชวัฒนะธานินทร์   พ.ศ.  2531, 2532, 2534, 2535
12.   นายเชาวน์     รูปเทวินทร์   พ.ศ.  2533
13.   นายสุทิน      กาญจนไพบูลย์   พ.ศ.  2536, 2537
14.   นายสมาน     สุดโต   พ.ศ.  2540
15.   นายสุวัฒน์    ทองธนากุล   พ.ศ.  2541, 2542
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 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปี 2561 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติก�าหนดต�าแหน่งของกรรมการ  
ฝ่ายต่างๆ เพื่อท�าหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายปราเมศ   เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นายมงคล  บางประภา (บางกอกโพสต์)  อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ
นายปรัชญาชัย  ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)             อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ
นางสาวกรชนก  รักษาเสรี (บางกอกโพสต์)           อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นางสาวพรรณี  อมรวิพุธพนิช (คมชัดลึก)            อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายปรวิทย์   เจนสมุทร (แนวหน้า)              เหรัญญิก สมาคมฯ
นายชุมพล  แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                 นายทะเบียน สมาคมฯ
ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                   รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
       และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)      รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายชนะ  ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)               กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายสรณคมน์  บัวพึ่งน�้า (เดลินิวส์)                 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายสมศักดิ์   ศรีก�าเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)      กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ
นายธนพล  บางยี่ขัน (โพสต์ทูเดย์)              กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นางหทัยรัตน์  ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)           กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์ออนไลน์)     กรรมการฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม
นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)
นายสมาน  สุดโต (โพสต์ทูเดย์)
นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)
นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล (ลานนาโพสต์)
ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรบริหำ รสมำคมฯ ประจ�ำปี 2561
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 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อท่ี 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าว          
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 2/2561 เมือ่วันท่ี 13 มนีาคม 2561 ท่ีประชมุมมีตแิต่งตัง้ 
ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย

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

ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษำ สมำคมฯ  ประจ�ำปี 2561
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 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าว     
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 2/2561 เมือ่วันท่ี 13 มนีาคม 2561 ท่ีประชมุมมีตแิต่งตัง้ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 1 คน และอนุกรรมการ 7 คน ดังนี้

1. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
2. นายมงคล บางประภา  อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ ประธาน
3. นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ อนุกรรมการ
4. นางสาวกรชนก รักษาเสรี  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ อนุกรรมการ
5. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ อนุกรรมการ
6. นายปรวิทย์ เจนสมุทร  เหรัญญิก สมาคมฯ อนุกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ
   และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ
8. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ อนุกรรมการ
9.  นายชนะ ผาสุกสกุล  กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ อนุกรรมการ

ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร สมำคมฯ  

ประจ�ำปี 2561



304 วันนักข่าว

ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสิทธิเสรีภำพ

และกำรปฏิรูปสื่อ  สมำคมฯ  ประจ�ำปี 2561

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าว 
นักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 2/2561 เมือ่วันท่ี 13 มนีาคม  2561 ท่ีประชมุมมีตแิต่งตัง้    
คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธเิสรภีาพและการปฏริปูส่ือ  ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย ท่ีปรกึษา 8 คน และอนุกรรมการ 9 คน ดงัน้ี 

1. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา  
2. นายวันชัย วงศ์มีชัย  อดีตนายกสมาคมฯ  ที่ปรึกษา  
3.  นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา
4. นายเสด็จ บุนนาค  อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  ที่ปรึกษา  
5. นายมานพ ทิพย์โอสถ อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  ที่ปรึกษา  
6. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม  อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ที่ปรึกษาฯ  
7. น.ส.กุลชาดา ชัยพิพัฒน์  ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ซีป้า  ที่ปรึกษา  
8. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ ที่ปรึกษา  
9. นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  ประธานฯ  
10. นายชนะ ผาสุกสกุล  กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  อนุกรรมการ
11. นายธนพล บางยี่ขัน  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ  อนุกรรมการ
12. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล  รองผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น  อนุกรรมการ  
   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
13. นายราม ปั้นสนธิ  ผู้สื่อข่าวไทยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  อนุกรรมการ  
14. นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า  อนุกรรมการ  
15. นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ อนุกรรมการ
16. นายนิกร เลิศพิสิฐฐากูร  ผู้สื่อข่าว พีพีทีวี อนุกรรมการ
17. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ         เลขานุการคณะอนุกรรมการ



305วันนักข่าว

ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
และสมำชิกสัมพันธ์ สมำคมฯ  ประจ�ำปี 2561

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าว     
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 2/2561 เมือ่วันท่ี 13 มนีาคม  2561 ท่ีประชมุมมีตแิต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย อนุกรรมการ 11  คน ดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ ประธาน
   และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
2. นางสาวชุติมณฑ์ ศรีข�า อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ อนุกรรมการ
3.  นายสรณคมน์ บัวพึ่งน�้า  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ อนุกรรมการ
4.  นายสมศักดิ์ ศรีก�าเหนิด  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ อนุกรรมการ
5.  นายชุมพล แก้วแจ่ม  นายทะเบียน สมาคมฯ  อนุกรรมการ
6.  นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล     อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ อนุกรรมการ 
7.  นางสาวบุษดี พนมภู อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ อนุกรรมการ
8.  นางสาวธนิตา อิศรา              หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ อนุกรรมการ
9.  นายไพรัช มิ่งขวัญ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อนุกรรมการ
10. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป    สถานีโทรทัศน์ IPM 26 อนุกรรมการ
11. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  อนุกรรมการ
12. นายชาติชาย สุขสมนึก หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย อนุกรรมการ



306 วันนักข่าว

ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร สมำคมฯ  

ประจ�ำปี 2561

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าว     
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 2/2561 เมือ่วันท่ี 13 มนีาคม  2561 ท่ีประชมุมมีตแิต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 7 คน และอนุกรรมการ 12 คน ดังนี้ 

1.  ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  รองผู้อ�านวยการองค์การกระจายเสียงและ   ที่ปรึกษา  
  แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ ที่ปรึกษา
3. นายวันชัย วงศ์มีชัย อดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา
4. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ ที่ปรึกษา
5. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      ที่ปรึกษา
6. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ ที่ปรึกษา
7. นางสาว น.รินี เรืองหนู อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ที่ปรึกษา
8. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ประธาน
9. นายมงคล  บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ อนุกรรมการ
  และเลขาธิการ สมาคมฯ     
10. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ อนุกรรมการ
11. นายปรวิทย์  เจนสมุทร เหรัญญิก สมาคมฯ อนุกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ อนุกรรมการ
13. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี           อนุกรรมการ
14. นางภัทราวดี  ธีเลอร์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
15. นางสาวพัฐอร พิจารณ์โสภณ นักข่าวอาวุโส PPTV ออนไลน์ อนุกรรมการ
16. นางสาวนวลจันทร์  จินตนาพันธ์ อดีตบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ คมชัดลึก อนุกรรมการ
17. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุกรรมการ
18. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์      อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ อนุกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ เลขานุการ
  และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ  คณะอนกุรรมการ



307วันนักข่าว

ประกำศสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ สมำคมฯ  

ประจ�ำปี 2561

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าว
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 2/2561 เมือ่วันท่ี 13 มนีาคม  2561 ท่ีประชมุมมีตแิต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 6 คน และอนุกรรมการ 9  คน ดังนี้ 

1.  นายกวี จงกิจถาวร อดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา
2.  นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                   ที่ปรึกษา
3.  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                       ที่ปรึกษา
4.  ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                            ที่ปรึกษา
5.  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา
6.  นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ ที่ปรึกษา
   และเลขาธิการ สมาคมฯ     
7.  นางสาวกรชนก รักษาเสรี         อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ประธาน
8.  นายธนพล บางยี่ขัน กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                    อนุกรรมการ
9.  นางธนิดา ตัณศุภผล สื่อมวลชนอิสระ อนุกรรมการ
10. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล      สื่อมวลชนอิสระ อนุกรรมการ
11. นายวัสยศ งามข�า หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ อนุกรรมการ
12. นายสถาปัตย์ แพทอง เนชั่นทีวี อนุกรรมการ
13. ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ                                    อนุกรรมการ
14. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์     ไทยรัฐทีวี อนุกรรมการ
15. นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ สื่อมวลชนอิสระ อนุกรรมการ



308 วันนักข่าว

 คณะกรรมการบรหิาร สมาคมนักข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย สมยัท่ี 19 ซึง่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันท่ี 4 มนีาคม 
2561 -4 มนีาคม 2562 ได้ร่วมกันก�าหนดยทุธศาสตร์ในการด�าเนินงานไว้ 4 ยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์หลกัท่ี 1 ส่งเสรมิ พฒันา 
วิชาชีพสื่อ ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาในความเป็นมืออาชีพ รักษาความถูกต้องของเนื้อหาข่าวสาร ยึดมั่นในจริยธรรม ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ส่งเสริมเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ให้มีความสามัคคี ได้รับ
สวัสดิการและการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าที่ในการด�าเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ข้างต้น  โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะอนุกรรมการ ดังนี้
 1) คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
 2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 3) คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
 4) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 5) คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
 6) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

1. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสิทธิเสรีภำพและกำรปฏิรูปสื่อ
 ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อท�า
หน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยนักข่าวจะต้องมีอิสรภาพ เสรีภาพในการท�างาน ไม่ถูกคุกคาม 
แทรกแซงทั้งจากกลุ่มทุน รัฐ และผู้มีอิทธิพล โดยมีกิจกรรมดังนี้
 
 1.1 งานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพ
  1.1.1 โครงการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจ�า 
ทุกวันที่ 3 พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้
เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อย�้า
เจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก ตั้งแต่เมื่อปี 2543 
  ในปี 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคม 
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ภายใต้สโลแกน “ปลดล็อก
ค�าสั่ง คสช. คืนเสรีภาพประชาชน” เพื่อสะท้อนสถานการณ์ของประเทศในด้านเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
ท่ามกลางบรรยากาศที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่ห้วงเวลาของการเลือกตั้งที่มีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ท่ีได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการบังคับใช้ประกาศและค�าสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จ�ากัดเสรีภาพอยู่หลายฉบับ โดยเฉพาะประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557, ประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ 103/2557 และค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 (ข้อ 5) 
  โดยกิจกรรมภายในงานมีการกล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ี อ่าน
แถลงการณ์เนือ่งในวันเสรภีาพสือ่มวลชนโลก เสวนา หัวข้อ “ปลดค�าสัง่ 0.4 เดนิหน้าเสรภีาพประชาชนและมอบรางวัลให้กับผู้รบั
รางวัลการประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และมีการรณรงค์เปลี่ยนภาพประจ�าตัว หรือ ภาพโปรไฟล์ ใน Facebook 
ที่มีข้อความว่า “ปลดล็อกค�าสั่ง คสช. คืนเสรีภาพประชาชน” 

รำยงำนกจิกรรม สมำคมนักข่ำวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย 
สมัยที ่19/2560
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  1.1.2 สนบัสนนุการด�าเนินการของสหภาพแรงงานกลางสือ่มวลชนไทย เพือ่เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นด้าน สวัสดิการ
นักข่าว โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเลขทะเบียนท่ี กธ.1114 เม่ือ 26 กันยายน 2555 โดยมีนายสุเมธ 
สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธาน

 1.2 งานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ได้จัดการ
อบรมขึ้น 2 หลักสูตร
  1.2.1 อบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรนุแรงและภยัพบิตั ิรุน่ 9 (Safety Training)” 
สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรนุแรง
และภยัพบัิต”ิ ขึน้เพือ่ให้ผู้สือ่ข่าวและช่างภาพ จากสือ่หนังสอืพมิพ์ สถานโีทรทัศน์และวิทย ุได้เรยีนรูเ้รือ่งการท�าข่าวอย่างปลอดภยั
ในสถานการณ์ท่ีมคีวามเสีย่ง สามารถรายงานข่าวภยัพบัิตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเนือ้หาการอบรมประกอบด้วย 1. การเตรยีม
ความพร้อมก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมข่าว 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย 4. ภาษา
ที่ใช้ในการรายงานข่าวไม่ให้เป็นผู้ขยายข้อความเพิ่มความขัดแย้ง หรือ Hate speech รวมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบข่าวลือ ข่าวลวง 
หรือ Fake news ที่ก�าลังเป็นปัญหาของโลกออนไลน์ในปัจจุบัน และ 5. การปฐมพยาบาล จัดระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วัน
อาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม 2561 ณ อทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกสามหลัน่ จ.สระบุร ีมสีือ่มวลชนเข้าร่วมการอบรมจ�านวน 29 คน ได้รบัการ
สนับสนุนงบประมาณสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.), บมจ. บางจาก, บมจ.วิริยะประกันภัย, เครือเนชั่น, บริษัท แอลเอสเทคโนโลยี จ�ากัด รวมทั้งทีมกู้ชีพทางน�้า 
ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และสถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36 ที่น�าเสื้อชูชีพของสถานีมาสนับสนุนการอบรมทางน�้า
  1.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ข้อมูลน�า้-อากาศ เพื่อการรายงานข่าว ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทัน
สถานการณ์น�้า” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรือ สสนก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าข้อมูลน�้า-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ Thaiwater.
net จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “การใช้ข้อมลูน�า้-อากาศ เพือ่การรายงานข่าว ถูกต้อง ฉบัไว สือ่ไทย รูทั้นสถานการณ์น�า้” 
และศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
  1.2.3 กิจกรรมตรวจสขุภาพสือ่มวลชน สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยแุละ
โทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพ ร่วมกับแพทยสภา 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต และนักเรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงรุ่นที่ 6 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสื่อมวลชน เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2562

2. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
 ในปี 2561  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ แบ่งงานออกเป็น 5  กลุ่มงาน คือ

 2.1. ด้านการอบรม สมาคมฯ ได้จัดท�าโครงการด้านการฝึกอบรมจ�านวน 4  หลักสูตร คือ
2.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21 เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีท่ี 21 ซ่ึงหากนับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาท่ี
ผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional 
Development) ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
องค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้ง
กบัเพือ่นนกัศึกษาจากต่างสถาบนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบันกัขา่วรุน่พีท่ีท่�างานทัง้ในภาคสนาม และในส่วนของผูบ้ริหาร
งานข่าว อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย ในรุ่นที่ 
21 มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�านวน 46 คน จาก 20 สถาบัน จัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1-วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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 ในการอบรมครัง้น้ีได้เพิม่กระบวนการฝึกฝนนกัศกึษาในการเขยีนข่าวเพิม่ขึน้อกีขัน้ตอนหน่ึง โดยนักศกึษาทุกคนจะ ต้องส่งผล
งานข่าวเข้าร่วมโครงการ TJA Cyber Reporter อย่างน้อยคนละ 2 ชิน้งาน และมกีารประกาศผลรางวัลเมือ่วันจนัทร์ท่ี 4 มนีาคม 
2562
  2.1.2 อบรมเชงิปฏบิตักิารหลักสตูรวารสารศาสตร์มอืถือส�าหรบันักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย 
จดัการอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสูตรวารสารศาสตร์มอืถือส�าหรบันักข่าว โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เป็นการพฒันาและส่งเสรมิให้บุคลากร
ในวิชาชพีสือ่มวลชนให้มคีวามพร้อมในการรบัมอืกับบรบิทใหม่ของสงัคมท้ังในด้านความรูท่ั้วไป และการพฒันาวิชาชพีสือ่สารมวลชน
ด้านสือ่ดิจทัิล ตลอดจนเทคนิคการรายงานข่าวโดยใช้อปุกรณ์มอืถือ เพือ่ให้ผู้สือ่ข่าวท�าหน้าท่ีนกัสือ่สารมวลชนท่ีดเีพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
และเป็นการเสรมิทักษะท่ีจะช่วยให้การท�างานของผู้สือ่ข่าวในปัจจบุนัง่ายขึน้ สะดวกขึน้ จดัเมือ่วันเสาร์ท่ี 23 มถุินายน 2561 ณ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย มสีือ่มวลชนเข้าร่วมอบรม 36 คน 
  2.1.3 อบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร “พฒันานักสือ่สารข้อมลูเชงิลึก (Data Journalism Workshop)” สมาคมนักข่าว    
นักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร “พฒันานักสือ่สารข้อมลูเชงิลกึ (Data Journalism Workshop)” 
โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจและทักษะด้านการสือ่สารข้อมูลเชงิลกึส�าหรบัผู้ท่ีมคีวามสนใจแต่ไม่มพีืน้ฐานมา
ก่อน และมุง่ให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมลูเชงิลกึได้ในระดับต้น และสามาถน�าไปต่อยอดเชงิวิชาชพี เพ่ือพฒันาไปสู่
การเสนอข้อมลูข่าวสารในรปูแบบต่างๆ ในระดับสูงได้ต่อไป จดัขึน้ระหว่างวันศกุร์ท่ี 25-วันอาทิตย์ท่ี 27 มกราคม 2562 ณ ศนูย์ฝึก 
อบรมดแีทค อาคารจามจรุสีแควร์ กรงุเทพมหานคร มสีือ่มวลชนเข้าร่วมอบรม 25คน และนักวิชาการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ 11 คน 
ได้รบัการสนับสนุนโครงการจาก บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
  2.1.4 อบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร การใช้โปรแกรม Spreadsheet ส�าหรบัสือ่สารข้อมลูเชงิลกึ มวัีตถุประสงค์เพือ่เสรมิ
สร้างความรูค้วามเข้าใจและทักษะด้านการสือ่สารข้อมลูเชงิลกึ และมุง่ให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมลูเชงิลกึได้ในระดบัต้น 
และสามาถน�าไปต่อยอดเชงิวิชาชพี เพือ่พฒันาไปสูก่ารเสนอข้อมลูข่าวสารในรปูแบบต่างๆ ในระดับสงูได้ต่อไป จะจดัในวันเสาร์ท่ี 
10 มนีาคม 2562 มสีือ่มวลชนเข้าร่วมการอบรม 20 คน ได้รบัการสนับสนนุงบประมาณจาก บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน)

 2.2 กลุ่มงานเสวนาและสือ่สารสาธารณะ ได้มกีารจดัท�ากิจกรรมในกลุม่งานเสวนาและสือ่สารสาธารณะ จ�านวน 3 กิจกรรม 
ดังนี้
  2.2.1 ราชด�าเนินเสวนา เป็นโครงการท่ีด�าเนนิงานต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 20  ซึง่เป็นความรเิริม่จากสมยัท่ีนายกวี จงกิจถาวร 
เป็นนายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพและอยู่บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริง  โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�าถามนักข่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในปี พ.ศ. 2561  ได้จัดราชด�าเนินเสวนาไป
จ�านวน 5  ครั้ง สามารถติดตามเนื้อหาราชด�าเนินเสวนาได้ที่ www.tja.or.th
   1. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบทบาทและความท้าทายทางการเมือง”  จัดเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
   2. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “ทางออกโทษประหารกับ ปัญหากระบวนการยุติธรรม” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 
กรกฎาคม 2561
   3. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ท�าข่าวเลือกตั้ง 62” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
   4. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
   5. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “ปลดล็อกสื่อมวลชน คืนเสรีภาพประชาชน เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย” จัดเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
  2.2.2. รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
กับส�านักข่าวไทยและบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท FM 100.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์เวลา 
11.00-12.00 น. เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราวที่
เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป โดยเน้นความหลากหลายของ
ประเด็นข่าว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และอื่นๆ ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
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  ส�าหรับนักจัดรายการประจ�าปี 2561 มีจ�านวน 11 คนคือ 1. นายมงคล บางประภา 2. นายวสวัตต์ โอดทวี 3. นาย
จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง 4. นางสาวดารากาญจน์ ทองลิ่ม 5. นายสิทธิชน กลิ่มหอมอ่อน 6. นายธนัชพงศ์ คงสาย 7. นางสาว
พิมพ์นารา ประดับวิทย์ 8. นางสาวนันทพร ทาวะระ 9. นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์ 10. นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล และ 11. 
นางสาวรัชดาภรณ์ ม่วงท�า 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
  2.2.4 เพจจุลสารราชด�าเนินออนไลน์ https://www.facebook.com/rajdamnernbook/ มวัีถตปุระสงค์ เพือ่เผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการข่าวและวิชาการสื่อมวลชนรวมถึงวิชาชีพส่ือท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสร้างความเข้าใจ
ระหว่างนักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการด้านสื่อและประชาชนผู้บริโภคสื่อ เป็นการตรวจสอบซื่งกันและกัน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ
สมาคม และข่าวสารการปรับตัวของสื่อในประเทศและต่างประเทศ  
 
 2.3 กลุ่มงานหนังสือในปี   2561  ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�าหนังสือ 1  เล่ม 
คือ
  2.3.1 หนังสือวันนักข่าว โดยมีเนื้อหาหลักว่าด้วย “ทิศทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในภูมิทัศน์ใหม่” 
หนังสือวันนักข่าวเป็นหนังสือรายงานประจ�าปีท่ีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการข่าวและหนังสือพิมพ์ ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม และท�าเนียบรายชื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับท่ี
เป็นสมาชิกสมาคม เน้ือหาหลักในปีน้ีเน้นเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และ
วารสารศาสตร์ ในปัจจุบัน (ภูมิทัศน์ใหม่)” มีนางสาวน.รินี เรืองหนู เป็นบรรณาธิการ และนายวรพล กิตติรัตวรางกูร เป็น 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ แจกจ่ายหนังสือวันนักข่าวถึงมือสมาชิก สมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีของสมาคมฯ
 
 2.4. กลุม่งานเครอืข่ายวิชาการและวิชาชพีสือ่มวลชน เป็นเครอืข่ายท่ีนักวิชาการและนักวิชาชพีสือ่สารมวลชนร่วมกันก่อตัง้ 
ขึ้นเพื่อ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยในปี 2561 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม ดังนี้
  2.4.1 สมัมนายทุธศาสตร์เพือ่อนาคตวารสารศาสตร์ ครัง้ท่ี 14 สมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาต ิสถาบันอศิรา มลูนิธพิฒันาสือ่มวลชนแห่งประเทศไทย คณะท�างานวารสารศาสตร์แห่งอนาคต และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนส่ือ ยคุ 4.0” จดัเมือ่วันศกุร์ท่ี 
19 ตลุาคม ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย-ส.ส.ท.(สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส) 
ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�า
ราชอาณาจกัรไทย บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และ
บรษิทั กรงุเทพประกันภยั จ�ากัด (มหาชน) 
 
 2.5. กลุ่มงานประกวดข่าว
  2.5.1 การประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561 สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ด�าเนินการจัดการประกวดข่าวและภาพข่าว
ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล เพื่อเป็นการร�าลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและ
นักหนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม โดยด�าเนินการจัดการประกวดมาตั้งแต่ ปี 2515 ส�าหรับในปี 2561 
มีผลงานงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ 
และส่งผลงานภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน 42 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 
7 ฉบับ
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  2.5.2 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2561 ของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสิง่แวดล้อมเป็นผู้ด�าเนินการจดัการประกวด 
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2532 ส�าหรับในปี 2561 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด
จ�านวน 3 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2.5.3 การประกวดรางวัลพริาบน้อย ประจ�าปี 2561 เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏบัิตขิองนักศกึษาในสถาบันอดุมศกึษา
ที่มีการท�า หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 7 ประเภท คือ รางวัลพิราบน้อย ประกอบด้วย 1. 
ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 2. ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ 3. ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 4. ประเภท
ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ 5. ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 6. ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี  
คือประเภทสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�า
หนงัสอืพมิพ์และการท�าขา่วของ นสิตินกัศึกษาวชิานเิทศศาสตร ์และวารสารศาสตร ์ในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ และสรา้งความ
สมัพนัธ์อนัดีระหว่างสถาบันการศกึษา กับสมาคมฯ ได้รบัการสนับสนนุงบประมาณจาก บรษิทั ทร ูคอปอร์เรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 
ในปี 2561 มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้ 
  1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์    จ�านวน  12  ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 11  สถาบัน
  2. นิตยสารฝึกปฏิบัติ จ�านวน    5 ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5  สถาบัน
  3. สารคดีเชิงข่าว จ�านวน   20 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ  สถาบันการศึกษา 9 สถาบัน
  4. ข่าวฝึกปฏิบัติ จ�านวน   28 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 11 ฉบับ  สถาบันการศีกษา 11 สถาบัน
  5. ข่าวสิ่งแวดล้อม จ�านวน   25 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  10 ฉบับ  สถาบนัการศกึษา  10 สถาบนั
  6. ข่าวออนไลน์ จ�านวน  15 ข่าว จากสถาบันการศึกษา 6 สถาบัน
 

3 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและสมำชิกสัมพันธ์
 ในปี 2561  คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แบ่งงานออกเป็น 2 
กลุ่มงาน คือ

 3.1 งานด้านสมาชิกสัมพันธ์
 3.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก จ�านวน 6 หลักสูตร ดังนี้
  3.1.1 หลกัสตูรพืน้ฐานการท�าธรุกิจ โดย ดร.อดุมธปิก ไพรเกษตร กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ดิจทัิล บิสเินส คอนซลัท์ 
จ�ากัด  จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
  3.1.2 หลักสูตรการท�าไลน์สติกเกอร์ โดย คุณธีระพงษ์ เจียมเจริญ  General Manager  บริษัท บุ๊ค คาเฟ่ จ�ากัด 
จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
  3.1.3 หลกัสูตรดจิิทัลมาร์เก็ตติง้ โดย คุณนนทพร เสาธงทอง Sr. Digital Marketing,  MEDIA ASSOCIATED CO., LTD.  
จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 
  3.1.4 หลกัสตูรการขายออนไลน์ โดย คุณปฏภิาณ เพช็ร์จลุ เจ้าหน้าท่ี Online Marketing บรษิทั พเีอม็จ ีคอปอร์เรชัน่ 
จ�ากัด  จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
  3.1.5 หลกัสตูรการถ่ายทอดสอดออนไลน์ โดย คุณยทุธนา จนัทวงค์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาด  บรษิทั ดิจทัิล บสิิเนส 
คอนซัลท์ จ�ากัด จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
  3.1.6 หลักสูตรกาแฟสร้างอาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบมจ.ซีพีออลล์ และบริษัท 
รเีทลลงิค์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด จัดอบรมหลักสตูร “กาแฟสร้างอาชพี เพือ่สงัคมและชมุชน” ให้แก่สือ่มวลชนผูส้นใจ ท่ี บรษิทั ซพีี 
รีเทลลิงค์  จ�ากัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 มีสื่อมวลชนเข้าร่วม 50 คน
 
 3.2 งานด้านสวัสดิการสมาชิก
  3.2.1 ทุนการศึกษา สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มี
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ผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�านวน 96  ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 384,000 บาท มีการจัดพิธีมอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 
เมษายน  2561 และ 2) ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการ
อนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี ปีละ 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว 114 คน (ปี 2560 ได้รับการ
สนับสนุน 15 ทุน) 
  3.2.2 การมอบสนิไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภธิรรมศพ สมาคมฯได้จดัท�าประกันชวิีตกลุม่
ให้กับสมาชิกที่ช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปีกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด

4. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ
 ในปี  2561  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งงานออกเป็น 3 
กลุ่มงาน คือ

 4.1 กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ
  4.1.1 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนเวียดนาม-ไทย Mr.Nguyen Be, Vice Chairman of Vietnam 
Journalists Association รองประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม (Vietnam Journalists Association) เป็นหัวหน้าคณะ 
น�าคณะสือ่มวลชนจ�านวน 8 คน จากประเทศเวียดนามมาเยอืนไทย วันจนัทร์ท่ี 12-วันอาทิตย์ท่ี 18 พฤศจกิายน 2561 
 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนเวียดนาม-ไทย เริม่ต้นครัง้แรกเมือ่ปี 2557
  4.1.2 โครงการแลกเปลีย่นความสัมพนัธ์สือ่มวลชนไทย-จนี มงคล บางประภา อปุนายกฝ่ายบรหิารและเลขาธกิารสมาคมฯ 
เป็นหัวหน้าคณะน�าผู้แทนจากสมาคมนกัข่าวนกัหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทยจ�านวน 6 คน ไปเยอืนสาธารณรฐัประชนชนจนี ตาม
ค�าเชญิของสมาคมนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งสาธารณรฐัประชนชนจนี (All China Journalists Association-ACJA) ระหว่างวันเสาร์ท่ี 
20-วันศกุร์ท่ี 27 ตลุาคม 2561 โดยไปเยอืนปักก่ิง และชงิเต่า
 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนไทย-จนี เริม่ต้นครัง้แรกเมือ่ปี 2542 
  4.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-กัมพูชา นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าว 
นักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย น�าคณะสือ่มวลชน เดนิทางเยอืนราชอาณาจกัรกัมพชูา ตามค�าเชญิของ สมาคมนักข่าวกัมพชูา 
(Club of Cambodian Journalists) ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทย-กัมพูชา ระหว่าง 
วันพธุท่ี 7-วันอาทิตย์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รบัการสนบัสนุนงบประมาณจากบรษัิทคาราบาวตะวันแดง จ�ากัด และได้รบัการ 
สนับสนุนบตัรโดยสารเครือ่งบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนไทย-จนี เริม่ต้นครัง้แรกเมือ่ปี 2547 
  4.1.4 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนลาว-ไทย HE. Mr. Savankhone RAZMOUNTRY, President of 
Lao Journalists Association-LJA, Vice-Minister of Information, Culture and Tourism of Lao PDR (ท่านสะหวันคอน ราดซะมนตรี 
รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเท่ียว) เป็นหัวหน้าคณะน�าผู้แทนสื่อมวลชนลาวรวมจ�านวน 8 มาเยือน
ประเทศไทย ระหว่างวันพธุท่ี 5-วันองัคารท่ี 11 ธนัวาคม 2561 
 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนลาว-ไทย เริม่ต้นครัง้แรกเมือ่ปี 2530
  4.1.5 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-เมียนมา นางสาวกรชนก รักษาเสรี อุปนายกสมาคมนักข่าว 
นักหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทยและรองบรรณาธกิารข่าว หนังสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ น�าคณะสือ่มวลชน เดินทางเยอืนสหภาพเมยีนมา 
ตามค�าเชญิของ Myanmar Journalists Association ในโครงการความร่วมมอืแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์ระหว่างสือ่มวลชนไทย-เมยีนมา 
ซึง่เป็นคณะท่ี 2 ของโครงการฯ ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี 17-วันพฤหัสบดท่ีี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยได้รบัความสนับสนนุจากเครอื
เอสซจี ีบรษัิท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) และได้รบัการสนบัสนนุบัตรโดยสาร
จากสายการบินไทยแอร์เอเชยี
 โครงการแลกเปลีย่นความสมัพนัธ์สือ่มวลชนไทย-เมยีนมา เริม่ต้นครัง้แรกเมือ่ปี 2556
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 4.2 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
  4.2.1 Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
  1) ผู้แทนสมาคมฯ ใน SEAPA Board of Trustees สมาคมฯ ได้แต่งตั้งนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ใน SEAPA Board of Trustees ในฐานะที่สมาคมฯ ซึ่ง
เป็นสมาชิกก่อตั้ง SEAPA ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ เมื่อปี 2561 ให้เข้าไปด�ารงต�าแหน่งใน 
SEAPA Board 
  4.2.2 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai  Journalists)  นายปราเมศ เล็กเพ็ชร์ 
นายกสมาคมฯ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 
ให้เป็นประธานสมาพันธ์ฯ ต่อจากนายเทพชัย หย่อง ซึ่งหมดวาระในการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีนายมงคล บางประภา เลขาธิการ
สมาคมฯ เป็นเลขาธิการสมาพันธ์  
 
 4.3. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักข่าว ในปี 2560 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น 1 
หลักสูตร
  4.3.1  โครงการมองจนียคุใหม่  ความท้าทายท่ีสือ่ไทยต้องรู ้สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย โดยการ 
สนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจักรไทย ได้จัดท�าโครงการมองจีนยุคใหม่ ความ
ท้าทายท่ีสือ่ไทยต้องรู ้ขึน้ระหว่างวันเสาร์ท่ี 10-วันอาทิตย์ท่ี 18 พฤศจกิายน 2561 โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ 1. ให้ข้อมลูสือ่มวลชนไทย 
เพื่อท�าความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะน�าไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน  2. เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 3. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการท�างานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ 
กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย 1. เวทีสาธารณะ (public forum) การเสวนาเพื่อความเข้าใจและรู้จักจีนในยุคใหม่  2. การจัด
บรรยายให้ความรูเ้ป็นวงปิดเฉพาะสือ่มวลชนผูเ้ข้าร่วมโครงการ  และ 3. การเดนิทางไปดงูานท่ีสาธารณรฐัประชาชนจนี  (กวางโจว 
และเสิ่นเจิ้น) มีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมการอบรมจ�านวน 20 คน  

5. คณะกรรมกำรอนุกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร
 ในปี 2561  คณะอนกุรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ได้จดักิจกรรมต่างๆ ท้ังท่ีเป็นการประสานความร่วมมอืกับองค์กร
วิชาชีพสื่อและกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ดังนี้

 5.1 งานด้านการระดมทุน
  5.1.1 ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คขึ้นเป็นประจ�าในวันท่ี 
5 มีนาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 2549 งานดินเนอร์ทอล์คประจ�าปี 2561 จัดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกท 
บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท มีการปาฐกถา “ปฏิรูปกฎหมาย จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดยดร.วิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี
  5.1.2 หนังสือวันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดท�าหนังสือวันนักข่าว ซ่ึงเป็นหนังสือ
รายงานประจ�าปีเผยแพร่ทุกวันที่ 4 มีนาคม นอกจากจะเป็นการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ แล้ว ยังได้
รวบรวมผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ ของสมาคมฯ เอาไว้ด้วย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้บริษัท นักทุ่งเที่ยว จ�ากัด เป็น  
ผู้ด�าเนินการการจัดหาโฆษณา
  5.1.3 การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซ่ึงสมาคมฯ 
ได้ยื่นเสนอขอรับงบประมาณไปในวงเงิน 9 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาผลอนุมัติ
 
 5.2 งานด้านการบริหารจัดการ
  5.2.1 การปรบัโครงสร้างในการบรหิารงานสมาคมฯ ให้มตี�าแหน่ง “ผู้อ�านวยการสมาคมฯ” เพือ่ท�าหน้าท่ีในการบรหิาร
งานบุคคลและสมาคม  ดูแลสวัสดิการและพัฒนาสมาชิก และหาทุน โดยแต่งตั้ง ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ท�าหน้าที่รักษาการ
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ผู้อ�านวยการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
  5.2.2 การบริหารบัญชีเงินฝาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีกองทุนต่างๆ อยู่จ�านวน 5 กองทุน 
ประกอบด้วย 1. กองทุน 60 ปี สมาคม 2. กองทุนเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ  3. กองทุนเหยี่ยวปีกหัก  4. กองทุนการศึกษาบุตรธิดา
นักข่าว และ 5. กองทุนเงินสะสมพนักงาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมจากแต่ละกองทุน จึงได้มีการบริหารกองทุน โดยการจัดสรร
งบประมาณไปซื้อสลากออมสินและลงทุนในกองทุนเปิด บลจ.ธนชาติ จ�านวน 9 ล้านบาท
  รวมท้ังได้บริจาคเงินกองทุนส่งเสริมจรรณยาบรรณซ่ึงมีจ�านวน 600,000 บาท ให้กับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  
ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนโดยตรง
  5.2.3 ปรบัปรงุระบบบัญชสีมาคมฯ  สมาคมนักข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  ได้ว่าจ้างส�านักงาน เอน็แอนด์์เค 
การบัญชีและตรวจสอบ วางระบบบัญชีและจัดท�าบัญชีของสมาคมฯ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นปีที่สอง
 
 5.3 สัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2561 โดยมี
คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานจากสมาคมฯ ร่วมการสัมมนาเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนงานต่างๆ ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องฟ้าคราม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัด
สมุทรปราการ

 5.4 โครงการบริจาคโลหิต  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�า
ทุกสามเดือน  โดยในปี 2561  จัดเมื่อวันอังคารที่ 8  พฤษภาคม  2561 (ครั้งที่ 10) วันพุธที่  8 สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 11) 
วันอังคารที่  27 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งที่ 12) และเมื่อวันอังคารที่  26 กุมภาพันธ์   2562 (ครั้งที่ 13) ณ สภากาชาดไทย 
ถนนอังรีดูนังต์

 5.5 อบรมหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานภาษาจีนส�าหรับสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ   
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ได้จัดท�าโครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนส�าหรับสื่อมวลชนขึ้น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย  
1. หลักสูตรพื้นฐาน เน้นการอ่าน พูด เรียนทุกบ่ายวันอาทิตย์  และ 2. หลักสูตรภาษาจีนสนทนาระดับกลาง ส�าหรับผู้มีพื้นฐาน 
เรียนทุกเช้าวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ 
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ภำพกจิกรรม สมำคมนักข่ำวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย 
ประจ�ำปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญประชุมปี 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 และ
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 19 ประจ�าปี 2561 ผลการเลือกตั้งคือ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ) 
เป็นนายกสมาคมฯเป็นวาระที่ 2 และมีกรรมการบริหารคือ นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)  อุปนายกฝ่ายบริหารและ
กิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ   นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูป
สือ่และโฆษก สมาคมฯ  นางสาวกรชนก รกัษาเสร ี(บางกอกโพสต์) อปุนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  นางสาวพรรณ ีอมรวิพธุพนิช   
(คมชัดลึก)  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายปรวิทย์  เจนสมุทร (แนวหน้า) เหรัญญิก  สมาคมฯ  นายชุมพล แก้วแจ่ม 
(สยามรัฐ)  นายทะเบียน สมาคมฯ  ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ  และกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)   รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการ
ปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)  กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายสรณคมน์ 
บัวพึ่งน�้า (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  นายสมศักดิ์  ศรีก�าเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ  นายธนพล บางยี่ขัน (โพสต์ทูเดย์)  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  
นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์ออนไลน์)     
กรรมการฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ  นอกจากน้ีช่วงเช้ามีพิธีท�าบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ท่ี 
พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
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พิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประจ�า
ปี 2560
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 
นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
นางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม    
ผู้อ�านวยการ ด้านส่ือสารองค์กรและ
ประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู 
คอร์ปอเรชั่น  นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคม
นักข่าวฯ และ นางสาวน.รินี เรืองหนู 
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ  
และประธานคณะกรรมการตดัสนิ รางวัล
พริาบน้อย  ร่วมพธิมีอบรางวัล พริาบน้อย 
ประเภทต่างๆ และรางวัล รต้ิา ปาตยิะเสวี 
ประจ�าปี  2560   ท่ีสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย จดังานดินเนอร์ทอล์ค 
ขึน้เป็นประจ�าในวันท่ี 5 มนีาคมของทุกปีมาตัง้แต่ปี 2549  งานดินเนอร์ทอล์คประจ�า
ปี 2561 จดัเมือ่วันจันทร์ท่ี 5 มนีาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรมู ชัน้ 6 โรงแรม 
อมารี วอเตอร์เกท มีการปาฐกถา “ปฏิรูปกฎหมาย จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดย
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และมีพิธีมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท 
ข่าวยอดเยี่ยม ภาพข่าวยอดเยี่ยม  ประจ�าปี 2560 และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม ดีเด่นประจ�าปี 2560
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ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาระบบนิเวศสื่อเพื่อสร้างกลไก
การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 
ที่จังหวัดนครนายก
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ทุนการศกึษาประจ�าปี 2561  สมาคมนักข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย ได้
มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) ทุนส่งเสรมิการศกึษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุน
การศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�านวน  
96  ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็น เงิน 384,000 บาท มีการจัดพิธีมอบ เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 22 เมษายน  2561 และ 2) ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจาก 
มลูนิธเิอสซีจ ีปีละ 10 ทุน ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 11 ปัจจบัุนมผู้ีรบัทุนแล้ว 114 คน (ปี 2560 
ได้รับการสนับสนุน 15 ทุน)
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บรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อมวลชนเมียนมากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย  
U Ye Htut อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสาร และอดีตโฆษกประธานาธิบดีของ
เมียนมา วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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วันเสรภีาพสือ่มวลชนโลก เมือ่
วันพฤหัสบดท่ีี 3 พฤษภาคม 2561  
ภายใต้สโลแกน “ปลดล็อกค�าสั่ง
คสช. คืนเสรีภาพประชาชน”
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สมัมนายทุธศาสตร์ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย ประจ�า
ปี 2561 20 พ.ค. 61   เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ 
ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้าคราม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย บมจ.วิริยะประกันภัย ได้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ 
เป็นปีที่สามแล้ว
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“วารสารศาสตร์มอืถือส�าหรบันกัข่าว”  
23  มิถุนายน 2561 ณ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นาย
ปราเมศ เหลก็เพชร์ นายกสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อ�านวยการ 
องค์การกระจายเสียงและแพร ่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)   
ในฐานะวิทยากรหลักของการอบรม   
ถ ่ายภาพหมู ่ ร ่วมกับสื่อมวลชนและ 
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ท่ีมาเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วารสารศาสตร์
มอืถือส�าหรบันักข่าว (Mobile Journalism 
for Journalists)  ซ่ึงเป็นการอบรมท่ีจดัขึน้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักข่าวให้มีทักษะ
ทางด้านการรายงานข่าวด้วยมือถือ 
อันจะน�าไปสู่ความเป็นนักข่าวมืออาชีพ 
สามารถท�าหน้าท่ีของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
รายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง
และภยัพบัิต ิ รุน่ 9 (Safety Training)” 
สมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ์แห ่ง
ประเทศไทย  จัดอบรมเพ่ือให้ผู้ส่ือข่าว
และช่างภาพ จากสื่อหนังสือพิมพ์ สถานี
โทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรู้เรื่องการท�า
ข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีมี
ความเสี่ยง สามารถรายงานข่าวภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระหว่างวัน
พฤหัสบดีท่ี 2 -วันอาทิตย์ท่ี 29 กรกฎาคม 
2561 ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกสามหลั่น 
จ.สระบุรี
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โครงการตรวจสขุภาพให้สือ่มวลชน  4 สงิหาคม 
2561 ท่ีอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ถนนสามเสน มกีารจดั “โครงการตรวจ
สุขภาพให้สื่อมวลชน” และเวทีเสวนา หัวข้อ “ถอด 
บทเรยีนสขุภาพ จากการลงพืน้ท่ีท�าข่าวกรณถี�า้หลวง” 
ซึ่ ง เป ็นความร ่วมมือระหว ่าง สมาคมนักข ่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ชมรมเพื่อ
เพื่อนช่างภาพ (For friends)  แพทยสภา กระทรวง
สาธารณสขุ โดย กรมควบคุมโรคและกรมสขุภาพจติ 
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักเรียน
หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 6 “โครงการตรวจสุขภาพให้
สือ่มวลชน”  ขณะเดียวกันมกีารเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ 
“ถอดบทเรียนสุขภาพ จากการลงพื้นท่ีท�าข่าวกรณี
ถ�้าหลวง” ด้วย
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อบรมพ้ืนฐานการท�าธุรกิจ ให้กับ
สมาชิกสมาคมฯ สื่อมวลชน โดยมี 
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการ 
ผูจ้ดัการบรษัิท ดจิทัิล บิสเินส คอนซัลท์ 
จ�ากัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันท่ี 
19 สิงหาคม 2561  ท่ีสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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อบรมไลน์สตกิเกอร์  โดยนายธรีะพงษ์  
เจยีมเจรญิ  จาก Nanami Animation 
และคณะ เมื่อ 26 สิงหาคม 2561 ณ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
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อบรม “ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง”  
โดย นางสาวนนทพร เสาธงทอง 
Sr. Digital Marketing  เมื่อ 2 
กันยายน 2561 ณ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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อบรม “ขายของออนไลน์” โดยนาย
ปฏิภาณ เพ็ชร์จุล เจ้าหน้าท่ี Online 
Marketing บริษั ทพีเอ็มจี คอปอร์เรชั่น 
จ�ากัด วันท่ี  9 กันยายน 2561  ท่ี สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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อบรมการถ่ายทอดสดออนไลน ์โดย
นายยุทธนา จันทวงค์  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาด บรษัิท ดจิิทัล บสิิเนส คอนซลัท์ 
จ�ากัด  เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2561   
ท่ีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย  
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สมัมนายทุธศาสตร์เพือ่อนาคตวารสารศาสตร์ ครัง้ท่ี 14  เมือ่วันท่ี 19  ตลุาคม 
2561  ณ ห้องคอนเวนท์ชัน่ ฮอลล์  องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย-ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส)  ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชน
จีนประจ�าราชอาณาจักรไทย  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน)  ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย 
จากัด (มหาชน)
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อบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูร “การใช้ข้อมลูน�า้-อากาศ เพือ่การรายงานข่าว “ถูกต้อง ฉบัไว สือ่ไทย รูทั้นสถานการณ์น�า้”  
สมาคมนักข่าวนกัหนังสือพมิพ์แห่งประเทศ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรอื สสนก. ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท�าข้อมูลน�้า-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ Thaiwater.net จัดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2561 ที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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การอบรมหลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานภาษาจนีส�าหรบัสือ่มวลชน เป็นความร่วมมอืระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่ง
ประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ  กรุงเทพมหานคร โดยนายปราเมศ เหล็กเพชร์ นายกสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  
และนายจาง โป รองผู้อ�านวยการศนูย์วัฒนธรรมจนีแห่งประเทศไทย ณ  กรงุเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
และปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนส�าหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ 3 เมื่อ 28 ตุลาคม 2561 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศจีน ณ  กรุงเทพ
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การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “นกัข่าวพริาบน้อย 
รุ่นท่ี 21” ประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดท่ีโรงแรม 
กรุงศรี ริ เวอร ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มหาชน  โดยนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมอบรมจ�านวน 45 คน ได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการท�าข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความ
กดดัน ท้ังการจ�าลองการท�าหน้าท่ีภายในกอง
บรรณาธกิารข่าว การวางแผนการท�าข่าว การลง 
พื้นที่ท�าข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์ 
และโซเชียลมีเดีย  พร้อมกับได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร
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เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็น
ทางการตามค�าเชิญของสมาคมนักข่าว
กัมพชูา (Club of Cambodia Journalists) 
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน  2561  
โดยวันท่ี 8 พฤศจิกายน คณะผู้แทน
จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ได้เข้าเยีย่มคารวะ ฯพณฯ เขยีว 
กันหะริด รัฐมนตรีข่าวสารของกัมพูชา
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โครงการมองจนียคุใหม่  ความท้าทาย 
ท่ีสื่ อ ไทยต ้องรู ้  สมาคมนักข ่ าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย
การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าราช
อาณาจักรไทย ได้จัดท�าโครงการมอง
จีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้
ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 10-วันอาทิตย์ที่ 18 
พฤศจิกายน 2561
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โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
สัมพันธ์สื่อมวลชนเวียดนาม-ไทย   
Mr.Nguyen Be,  Vice Chairman of 
Vietnam Journalists Association  รอง
ประธานสมาคมนกัหนังสอืพมิพ์เวียดนาม 
(Vietnam Journalists Association) เป็น
หัวหน้าคณะน�าคณะสื่อมวลชนจ�านวน 
8 คน จากประเทศเวียดนามมาเยือน
ไทย วันจันทร์ท่ี 12-วันอาทิตย์ท่ี 18  
พฤศจิกายน 2561
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โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
สือ่มวลชนไทย-จนี  มงคล บางประภา 
อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ 
สมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะน�าผู ้แทน
จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยจ�านวน 6 คน ไปเยือน
สาธารณรฐัประชนชนจนี ตามค�าเชญิของ 
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐ
ประชนชนจีน ( All China Journalists 
Association-ACJA ) ระหว่างวันเสาร์ที่ 
20-วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 โดยไป
เยือนปักกิ่ง และชิงเต่า
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โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
สือ่มวลชนลาว-ไทย  HE. Mr. Savankhone 
RAZMOUNTRY, President of Lao Journalists 
Association-LJA, Vice-Minister of 
Information, Culture and Tourism of 
Lao PDR (ท่านสะหวันคอน ราดซะมนตรี 
รอ ง รั ฐมนตรี ก ระทรว งแถลงข ่ า ว 
วัฒนธรรมและท่องเท่ียว) เป็นหัวหน้า
คณะน�าผู้แทนสื่อมวลชนลาวรวมจ�านวน 
8  มาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันพุธ
ที่ 5-วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
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อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Jour-
nalism Workshop)” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนานักส่ือสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism 
Workshop)” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะด้านการ
สื่อสารข้อมูลเชิงลึกส�าหรับผู้ท่ีมีความสนใจแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน และมุ่งให้ผู้เข้า
อบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ในระดับต้น และสามาถน�าไปต่อยอด
เชงิวิชาชพี เพือ่พฒันาไปสูก่ารเสนอข้อมลูข่าวสารในรปูแบบต่างๆ ในระดับสงูได้ต่อไป 
จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม  2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรมดีแทค 
อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร
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ราชด�าเนินเสวนา และ ราชด�าเนินสนทนา เป็นโครงการที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง
มาเป็นปีท่ี 20 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพและ 
อยูบ่นพืน้ฐานของข้อเท็จจรงิ  โดยมีการเชญิแหล่งข่าวมาพบปะพดูคุยและตอบค�าถาม 
นักข่าว เพือ่เป็นการสร้างความรู ้ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเดน็
ต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบทบาทและความท้าทาย
ทางการเมือง”  จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
2. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “ทางออกโทษประหารกับ ปัญหากระบวนการยุติธรรม” 
จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
3. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ท�าข่าวเลือกตั้ง 62” จัดเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
4. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” จัดเมื่อวันศุกร์ท่ี 26 
ตุลาคม 2561
5. ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “ปลดล็อกสื่อมวลชน คืนเสรีภาพประชาชน เดินหน้าสู่
ประชาธิปไตย” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
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โครงการบรจิาคโลหิต  สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด
กิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�า
ทุกสามเดือน โดยในปี 2561  จัดเมื่อวัน
องัคารท่ี 8  พฤษภาคม  2561 (ครัง้ท่ี 10) 
วันพธุท่ี  8 สงิหาคม 2561 (ครัง้ท่ี 11) วัน
อังคารที่  27 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งที่ 
12) และเมื่อวันอังคารที่  26 กุมภาพันธ์   
2562 (ครั้งท่ี 13) ณ สภากาชาดไทย 
ถนนอังรีดูนังต์
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การมอบสนิไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพ 
งานสวดพระอภิธรรมศพ สมาคมฯได้จัดท�าประกัน
ชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกท่ีช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปีกับ 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
ช่างภาพการเมือง



347วันนักข่าว



348 วันนักข่าว



349วันนักข่าว



350 วันนักข่าว



351วันนักข่าว

 “วันเสรีภาพส่ือมวลชนโลก” ตรงกับวันท่ี 3 พฤษภาคมของทุกปี ท่ีองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศ เพื่อตอกย�้าถึงเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของ “เสรีภาพสื่อมวลชน” ซึ่งก็คือ 
“เสรีภาพของประชาชน” เพื่อให้มวลมนุษยชาติตระหนักถึงความส�าคัญของสื่อมวลชนมืออาชีพที่จะต้องมีเสรีภาพ
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
สนับสนุนหลักการดังกล่าว และต้องการเห็นสื่อทุกประเภทตระหนักถึงคุณค่าเสรีภาพท่ียึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
ไม่เช่นนั้นอาจเป็นข้ออ้างของผู้มีอ�านาจในการจัดการกับคนเห็นต่างได้
 โดยเฉพาะในปัจจุบัน สถานการณ์ด้านเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติ ยังอยู่ภายใต้ประกาศและค�าสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลายฉบับ เปิดทางให้อ�านาจรัฐเข้ามาแทรกแซง ควบคุมการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็น
ระยะๆ เข้าข่ายปิดกั้น ลิดรอนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน ขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ท่ีมีเน้ือหาให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร การแสดงความเห็นตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ หากเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใช้สิทธิเกินขอบเขตก็สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย หรือใช้
กลไกควบคุมจริยธรรมขององค์กรสื่อ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แต่ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ประกาศ หรือค�าสั่งของ คสช. 
 ขณะเดยีวกัน ประเทศไทยอยูใ่นช่วงขบัเคลือ่นตามแผนการปฏริปูประเทศด้านต่างๆ รวมถึงแผนปฏริปูด้านสือ่สารมวลชน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่จะพฒันาระบบนเิวศสือ่เพือ่สร้างกลไกการปฏริปูสือ่ในประเทศไทย อาทิ มข้ีอเสนอให้มพีระราชบัญญตัิ
ส่งเสรมิจรยิธรรมและวิชาชพีสือ่มวลชน ภายใต้การก�ากับกันเองของสือ่มวลชนในประเทศไทยให้มปีระสทิธภิาพ และเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากน้ีจะมีกฎหมายอีกหลายฉบับออกมาบังคับใช้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ ท่ีมีความสุ่มเส่ียงให้นิยาม “การปกป้องคุ้มครองและรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส�าคัญด้านสารสนเทศของประเทศ” จะกระทบต่อสทิธเิสรภีาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสือ่มวลชนตามจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพ
 ในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเสนอต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
 1. ให้รฐับาลโดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ต้องระมดัระวังการออกกฎหมายท่ีจ�ากัดเสรภีาพของประชาชนและ
สื่อมวลชน  พร้อมกับ “โละ เลิก ล้าง” ประกาศหรือค�าสั่งของ คสช. ที่ลิดรอนเสรีภาพสื่อ ซึ่งก็คือเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง 
เพื่อให้การด�าเนินงานของสื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และก�าลังเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งตามโรดแมป
 2. ให้ คสช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้อง
ปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยปราศจากการครอบง�า 
 3. เรียกร้องให้ประชาชนและผู้ใช้สื่อในทุกแพลตฟอร์ม ระมัดระวังในการเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่ผิดกฎหมาย  ข่าว
ปลอม (Fake News) ที่ไหลทะลักบนสื่อออนไลน์ และขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ ควบคุมการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนให้
อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ   
 4. เรยีกร้องให้สือ่มวลชนทุกแขนง ทุกแพลตฟอร์ม พงึตระหนกัการท�าหน้าท่ีภายใต้กรอบจรยิธรรมแห่งวิชาชพี  ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปสื่อมวลชน และขอยืนหยัดพร้อมที่จะรับการ
ถูกตรวจสอบจากสังคม ด้วยวิถีทางอันถูกต้อง ชอบธรรมด้วยกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
3 พฤษภาคม 2561

แถลงกำรณ์วนัเสรีภำพสือ่มวลชนโลก 3 พฤษภำคม 2561
“ปลดล็อกค�ำสัง่ คสช.  ทวงคืนเสรีภำพประชำชน”
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Marking the World Press Freedom Day 2018, 
the Thai Journalists Association, 

the Thai Broadcast Journalists Association 
and the Online News Providers Association 

 (1) calls on the Thai government and the National Council for Peace and Order (NCPO) to be careful 
in issuing any laws that can affect the freedom of the press and the people. Meanwhile, the professional 
media associations also calls on the NCPO to revoke its announcements and orders that limit the freedom of 
the press, which is the people’s freedom, to be in line with the constitution and the atmosphere in the run up to 
the election according to the roadmap.

 (2) The media associations also call on the National Broadcasting and Telecommunications Commission 
to push for the broadcast media reform without any interference.

 (3) Besides, the media associations ask the people and all media users to be careful not to disseminate 
false or illegal information including fake news pervasive in online media nowadays. They are also urged to 
help examine the work of the media to ensure they are following the code of ethics.

 (4) Moreover, all the media professionals are urged to stick to the code of ethics amid the changes in 
politics and national reform in various areas, including media reform.

 At the same time, the professional media are ready to face examination by society democratically, in 
a proper and legal way.

 

Thai Journalists Association
Thai Broadcast Journalists Association

Online News Providers Association of Thailand 
May 3, 2018



353วันนักข่าว

 กรณีท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติให้พักใช้ 
ใบอนุญาต Peace TV โดยอ้างอ�านาจตามประกาศ กสทช. ข้อ 19 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 30 วัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2561  เพราะเนื้อหารายการอันเป็นการส่อให้เกิด
ความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จากการออกอากาศ 4 รายการ 
คือ  1. รายการเดินหน้าต่อไป ออกอากาศเมื่อวันที่ 26, 27 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2. รายการหยิบข่าวมาคุย ออกอากาศเมื่อวันที่ 
27 มี.ค. และ 9 เม.ย. 3. รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้า ออกอากาศเมื่อวันที่ 26, 27 มี.ค. และ 9 เม.ย. และ 4. รายการ
เข้าใจตรงกันนะ ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มี.ค. รวมทั้งเนื้อหารายการยังเป็นการน�าเสนอที่ขัดต่อค�าสั่งศาลปกครอง ที่มีค�าสั่งให้
บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ�ากัด ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557 ซึ่ง
พิจารณาว่าเป็นการกระท�าผิดซ�้าซากนั้น
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอคัดค้านมติของ กสทช.     
ดงักล่าว ซึง่เป็นมตอินัเป็นการลดิรอนเสรภีาพสือ่มวลชน และขดัแย้งกับบทบญัญตัริฐัธรรมนูญท่ีให้การรบัรองเสรภีาพในการเสนอ
ข่าวสาร หรอืการแสดงความคิดเห็นของสือ่มวลชน อกีท้ังบทบัญญตัทีิก่�าหนดว่าการสัง่ปิดกิจการหนังสอืพมิพ์ หรอืสือ่มวลชนอืน่ 
เพื่อลิดรอนเสรีภาพจะกระท�ามิได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 1. การสั่งพักใบอนุญาต Peace TV เป็นเวลา 30 วัน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับ Peace TV ซึ่งมีคนท�างานอยู่ในหลาย
ส่วนและอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการ หรือมีส่วนรับรู้เนื้อหารายการแต่ได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะการใช้อ�านาจ 
สั่งพักรายการบางรายการของ Peace TV ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรงยิ่งกว่า กสทช. ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระที่ให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการและก�ากับผู้ได้รับใบอนุญาต หากไม่ระมัดระวังในการใช้อ�านาจ อาจเป็นองค์กรที่
ท�าลายเสรีภาพสื่อและองค์กรธุรกิจสื่อเสียเอง
 2. กสทช. เป็นองค์กรอิสระมีอ�านาจและมีหน้าท่ีโดยตรงในการป้องกันไม่ให้อ�านาจฝ่ายอื่นเข้ามาแทรกแซงความเป็น
อิสระในการท�าหน้าที่ขององค์กรสื่อที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ กรณีที่ กสทช. อ้างถึงประกาศ คสช. ที่ 97/2557 
และฉบับที่ 103/2557 ครั้งนี้เท่ากับ กสทช. ยอมและเปิดทางให้อ�านาจอื่นเข้ามาท�าลายความเป็นอิสระของ กสทช. โดยตรง
เสียเอง และมีผลกระทบต่อองค์กรสื่อที่อยู่ภายใต้การก�ากับของ กสทช. รวมทั้งท�าลายความน่าเชื่อถือของ  กสทช. อีกทั้งยังส่ง           
ผลกระทบต่อความเป็นอสิระในการท�าหน้าท่ีขององค์กรสือ่มวลชนภายใต้การก�ากับของ กสทช. ให้เลวร้ายลงไปอกี รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของสื่อมวลชนไทยก็ลดลงไปเช่นกัน
 ดังนั้น มติ กสทช. ครั้งนี้ จึงเป็นการใช้อ�านาจที่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
สื่อมวลชน  ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ  ก�าหนดไว้
ว่า “การสัง่ปิดกิจการหนังสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนอืน่จะกระท�าไม่ได้”  ก็เพือ่ให้องค์กรสือ่ในส่วนท่ีไม่ได้สร้างปัญหายงัคงท�าหน้าท่ี
ต่อไปได้

แถลงกำรณ์ร่วม
สมำคมนักข่ำวนักหนังสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย 

และ สมำคมนักข่ำววทิยุและโทรทศัน์ไทย 
เร่ืองยกเลกิค�ำสัง่พกัใบอนุญำต Peace TV 
ลดิรอนเสรีภำพสือ่ – ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ
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 กรณีของ Peace TV หากรายการใดมีปัญหาก็ควรพิจารณาเป็นกรณีไป ไม่ควรใช้อ�านาจพักใบอนุญาตทั้งสถานี หากการ
เสนอเนื้อหาของรายการใน Peace TV หรือทีวีช่องใดมีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือละเมิดสิทธิบุคคล หมิ่นประมาทบุคคล
อื่น ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถที่จะแจ้งความด�าเนินคดี หรือฟ้องร้องตามกฎหมายปกติได้อยู่แล้ว และในแง่ของ
ผู้บรโิภคข่าวสาร หากสือ่ใดน�าเสนอรายการท่ีไม่มคีวามรบัผิดชอบ กลไกตลาดผู้บรโิภคข่าวสารจะเป็นคนตดัสนิส่ือน้ันได้เองเช่นกัน
 ท้ังน้ี ในปัจจบัุนประเทศไทยอยูใ่นช่วงขบัเคลือ่นตามแผนการปฏริปูประเทศด้านต่างๆ รวมถึงแผนปฏริปูด้านสือ่สารมวลชน 
และเข้าสูห้่วงเวลาเดินตามโรดแมปการเลอืกตัง้ สือ่มวลชนจะต้องมีเสรภีาพเพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารอย่างกว้างขวาง 
แต่ประกาศ คสช. ฉบบัที ่97/2557 และ 103/2557 ยังเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประชาธปิไตย ขัดแย้งต่อบทบญัญัตริัฐธรรมนญู
ว่าด้วยเสรีภาพ (มาตรา 35) อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการลิดรอนเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งใน “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (World 
Press Freedom Day) เมื่อวันท่ี 3 พ.ค.ท่ีผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้รณรงค์ให้ “ปลดล็อกค�าสั่ง คสช. ทวงคืน 
เสรีภาพประชาชน” ดังนั้น คสช. จะต้องให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวด้วย
 สมาคมนักข่าวฯ ท้ังสอง ขอเรยีกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ทบทวนค�าสัง่ดงักล่าวโดยพลนั เพือ่ให้สือ่มวลชนได้ท�าหน้าท่ีในการเสนอข้อมลู ข่าวสาร หรอืแสดงความคิดเห็นตามสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ในรัฐธรรมนูญต่อไป
 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

11 พฤษภาคม 2561
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ส�ำนักนักข่ำวให้ก�ำลังใจ จนท. - ปชช.ในภำคใต้เผชญิ “พำยุปำบกึ” 
แนะสื่อประเมินควำมเสี่ยงตำมหลักควำมปลอดภัย

 นายปราเมศร์ เหล็กเพ็ชร นายกสมาคมนกัข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีทีเ่กดิภัยทางธรรมชาติ 
พายุโซนร้อนปาบึก พัดขึ้นฝั่งภาคใต้ท�าให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบ ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
ขอส่งก�าลงัใจให้กับประชาชนในพืน้ท่ีและเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างเสยีสละ รวมท้ังสือ่มวลชนทุกแขนงท่ีลงไปในพืน้ท่ี
เพื่อรายงานข่าวให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์

 แต่ท้ังน้ีในส่วนของสือ่มวลชนน้ัน ขอให้ค�านึงถึงหลักความปลอดภยัในการรายงานข่าวเป็นส�าคัญ ประเมินความพร้อมของ
อุปกรณ์ เสื้อผ้า ศักยภาพของยานพาหนะ ประเมินความเสี่ยงของพื้นท่ีในจุดท่ีเข้าไปรายงานข่าวว่าจะสามารถกลับออกมา 
ได้หรือไม่ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าท่ีและไม่เป็นผู้ประสบภัยไปด้วย อีกประการคือการยืนบนหลักของวิชาชีพ          
ด้วยการรายงานข่าวบนพื้นฐานข้อเท็จจริง อย่างรอบคอบ รอบด้าน ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
4 มกราคม 2562
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พึงระวังกำรน�ำเสนอข่ำวกระทบสิทธิเยำวชน

 วันท่ี 11 ม.ค. 2562 ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห่วงใยการ 
น�าเสนอข่าวเยาวชนท่ีเดิมทีเป็นข่าวประเภทการหายไปจากบ้านท่ีครอบครัวต้องการกระจายข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นอีก 
ช่องทางในการช่วยติดตาม

 แต่เมื่อมีการพบตัวเยาวชนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับครอบครัว แต่ปรากฏเป็นลักษณะของข่าวอีกประเภท ที่อาจจะ
เข้าข่ายการล่อลวงหรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนสามารถใช้สิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในการด�าเนินคดีได้

 ดังน้ัน เพ่ือไม่เป็นการละเมิดความเป็นเยาวชนท่ีมีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะ และรักษาไว้ซ่ึงอนาคตของเยาวชนท่ีจะต้อง
เตบิโตและใช้ชวิีตในภายภาคหน้า สือ่มวลชนควรพงึมส่ีวนในการไม่เป็นผูล้ะเมดิและซ�า้เตมิ ควรระวังในการน�าเสนอชือ่ นามสกุล 
ชื่อเล่น โรงเรียน ที่อยู่ของเยาวชนและรูปของเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
การใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ
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เรื่อง หยุดลิดรอนเสรีภาพสื่อและประชาชนและทบทวนค�าสั่งพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี

 เนื่องจากกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) มีค�าสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี เป็นเวลา 15 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นการพิจารณาภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 37 ซึ่งหากยังไม่ปรับปรุงจะเพิ่มโทษอีก 
หรือถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต โดยรายการท่ีกสทช. อ้างเป็นเหตุพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 2 รายการ คือรายการ  
Tonight Thailand ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และรายการ WAKE UP THAILAND ออกอากาศวันที่ 21, 28, 29 
มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากเป็นการน�าเสนอรายงานข่าวที่มีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิด
ความขัดแย้งตามความทราบแล้วนั้น
 
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
ไม่เห็นด้วยกับการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 
 1. การใช้ดุลพินิจพักการใช้ใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบสถานีในฐานะเป็นองค์กรธุรกิจ
และองค์กรสือ่มวลชน ท่ีมคีนท�างานอยู่ในหลายส่วน ซ่ึงบางส่วนอาจไม่ได้เก่ียวข้องกับเนือ้หาของรายการ  หรอืมส่ีวนรบัรูใ้นการกระท�า 
ของพธิกีรบางรายการ แต่ได้รบัผลกระทบไปด้วย ดังน้ัน การท่ี กสทช.ใช้การใช้อ�านาจส่ังพกัใบอนญุาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ท้ัง
สถานีย่อมก่อให้เกิดผลกระทบและความเสยีหายท่ีรนุแรงยิง่กว่า โดย กสทช. ท่ีเป็นองค์กรผู้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการสือ่ 
และท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลจะต้องใช้อ�านาจด้วยความระมดัระวังเพือ่ไม่ให้เป็นการจ�ากัดเสรภีาพของสือ่และองค์กรธรุกิจเสยีเอง
 
 ในกรณขีองสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี น้ันหากพบว่า รายการใดมปัีญหาควรพจิารณาเป็นกรณไีป ไม่ใช้อ�านาจพกัใบอนุญาต
ท้ังสถานี หรอืหากการน�าเสนอเนือ้หาของสถานมีผีลกระทบหรอืละเมิดสทิธบุิคคล ด้วยการหมิน่ประมาทบุคคลอืน่ ผู้เสยีหายหรอื
ผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมใช้สิทธิแจ้งความด�าเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายปกติได้อยู่แล้ว
 
 2.ค�าสั่งของกสทช.ดังกล่าว ขัดแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ท่ีระบุว่า การสั่งปิด
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะกระท�ามิได้ ดังนั้น การใช้อ�านาจของกสทช.ออกค�าสั่งครั้งนี้ จึง
ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน และกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 
โดยขณะนี้บรรยากาศช่วงรณรงค์หาเสียงควรเอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อและประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างรอบด้าน
 

แถลงกำรณ์ร่วม
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

สมำคมนักข่ำววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมำคมผู้ผลิตข่ำวออนไลน์
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 3. ขอเรียกร้องส่ือมวลชนทุกแขนงท�าหน้าท่ีรายงานข่าวสารอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยก�าลังกลับ
เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย ส่ือต้องระมัดระวังในการรายงานข่าวเลือกตั้ง ไม่ให้มีลักษณะว่าเข้าข้างหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องหลีกเลี่ยงการรายงานข่าวด้วยการใช้วาทกรรมท่ีก่อให้เกิดความ
เกลียดชังระหว่างคนในชาติ และอาจน�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงดังที่เคยเกิดมาแล้ว
 
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนท้ังสามขอเรียกร้องให้กสทช.ได้ท�าหน้าท่ีในฐานะองค์กรอิสระอย่างแท้จริง 
โดยใช้อ�านาจด้วยระมัดระวังด้วยการเร่งทบทวนค�าสั่งพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี เพื่อให้สังคมไทยได้เดินหน้าสู่การ
เลือกตั้งด้วยบรรยากาศที่เกื้อหนุนและเปิดกว้างในการแสดงความคิดความเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
13 กุมภาพันธ์ 2562
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รำยงำนสวัสดิกำรสมำชิก
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

1  มกรำคม - 31 ธันวำคม  2561

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจ�าปี 2561 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จ�านวน 96 ทุน ทุนละ 4,000 บาท 

รวมเงิน  384,000 บาท

สวัสดิการบุตรคนแรก 

1. กานต์ เหมสมิติ ไทยรัฐ เป็นเงิน 5,000  บาท

2. รุ่งชัย คงสุข เดลินิวส์  เป็นเงิน 5,000  บาท

3. บัณฑิต จันทร์เฮง ไทยรัฐ เป็นเงิน 5,000  บาท

4. สุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย  ไทยรัฐ  เป็นเงิน 5,000  บาท

รวมเป็นเงิน  20,000 บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (คนไข้นอก) ประจ�าปี 2561 

1.  กิตตินันท์ นาคทอง  ผู้จัดการ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

2.  เกษตร น้อยทิพย์  มติชน  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

3.  จันดารา อุดมสิน  แนวหน้า  เบิก 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,500   บาท

4.  จุฬาภรณ์ กุดวิเศษ  ผู้จัดการ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

5.  ชนะ ผาสุกสกุล  ผู้จัดการ  เบิก 6 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

6.  ช่อทิพย์ คลี่แก้ว  ผู้จัดการ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

7.  ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม  โพสต์ทูเดย์  เบิก 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,500   บาท

8.  ชุติมา นุ่นมัน  มติชน  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000   บาท

9.  ชุมพล แก้วแจ่ม  สยามรัฐ  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000   บาท

10. ดารินทร์ หอวัฒนกุล  วิสามัญฯ  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000   บาท

11. ธิดารัตน์ เย็นสงค์  ไทยรัฐ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

12. นพพร เจริญเปี่ยม  เดลินิวส์  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

13. นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร  ไทยรัฐ  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 980   บาท

14. นภา คงวัฒน์  ผู้จัดการ 360 �  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 450   บาท

15. นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์  ผู้จัดการ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

16. ปนัดดา เหล่าชูวงศ์  สมาคมนักข่าวฯ  เบิก 6 ครั้ง เป็นเงิน 3.000   บาท

17. ประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง  ผู้จัดการ 360 �  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000   บาท

18. มนัสนันท์ วิภวาอนันต์  วิสามัญฯ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

19. มยุรี พัวศิริมิตร  ไทยรัฐ  เบิก 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,500   บาท

20. รสพร จิรประณีต  ผู้จัดการ 360 �  เบิก 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,840   บาท

21. รัตนกมล วงศ์เครือศร  ผู้จัดการ 360 � เบิก 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,350   บาท 

22. รัตนาภรณ์ มีสิงขร  ไทยรัฐ  เบิก 5 ครั้ง เป็นเงิน 1,500   บาท

23. วรรณทนา ธนาวรรณกิจ  ไทยรัฐ  เบิก 6 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท
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24. วิภาวรรณ หาญชนะ ไทยรัฐ เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 300   บาท

25. สดศรี คุปตะพันธ์ มติชน เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 902   บาท

26. สมจิตต์ อิสระพินิจ ไทยรัฐ เบิก 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,100   บาท

27. สุพัด ทีปะลา มติชน เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000   บาท

28. สุมนชยา จึงเจริญศิลป์ วิสามัญฯ เบิก 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,225  บาท

29. สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล ผู้จัดการ เบิก 4 ครั้ง เป็นเงิน 2,500   บาท

30. สุริยา ปะตะทะโย เนชั่น เบิก 6 ครั้ง เป็นเงิน 2,840   บาท

31. เสด็จ บุนนาค วิสามัญฯ เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท

32. เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน มติชน เบิก 6 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท

33. อนุชา เจริญโพธิ์ บางกอกโพสต์ เบิก 6 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท

34. อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ส�านักข่าวอิศรา เบิก 3 ครั้ง เป็นเงิน 1,500   บาท

35. อัศรินทร์ หนูเมือง ประชาชาติ เบิก 4 ครั้ง เป็นเงิน 2,000   บาท

รวมเป็นเงิน 47,942 บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน) ประจ�าปี 2561 

1.  ชนะ ผาสุกสกุล  ผู้จัดการ 360 �  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

2.  เชษฐ์ สุขสมเกษม  ไทยรัฐ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

3.  น.รินี เรืองหนู  มติชน  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

4.  นฤพล อาหาญ  ช่อง 8  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

5.  พรพรรณ พูลเกษม  ไทยรัฐ  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

6.  รสพร จิรประณีต  ผู้จัดการ 360 � เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

7.  ส�าเริง บุญมี  มติชน  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 3,000   บาท

8.  สุริยา ปะตะทะโย  เนชั่น  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,000   บาท

รวมเป็นเงิน 27,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (คนไข้นอก)

1.  จ�านงค์ จันทร์ส�าเภา  วิสามัญฯ  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 2,000   บาท

2.  ฐานิศร์ สมิตานนท์  วารสารช่างภาพ  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,340   บาท

3.  มยุรี พ.ผลพิบูลย์  วิสามัญฯ  เบิก 4 ครั้ง เป็นเงิน 4,000   บาท

4.  วิชเลิศ งามข�า  วิสามัญฯ เบิก 8 ครั้ง เป็นเงิน 8,000   บาท

5. ศุภรัตน์ แสงสีทอง ไทยก้าวหน้า เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 650   บาท

6. สุชิน ติยวัฒน์ วิสามัญฯ เบิก 5 ครั้ง เป็นเงิน 5,800   บาท

7. สุประวัติ ศิริลักษณ์ วิสามัญฯ เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน 500   บาท

8. อังสนา ศรีวัฒนา วิสามัญฯ  เบิก 6 ครั้ง เป็นเงิน 5,036   บาท

9. โอภาส เพ็งเจริญ มติชน เบิก 7 ครั้ง เป็นเงิน 6,310   บาท

รวมเป็นเงิน 33,636 บาท
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ค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน) 

1.  วิชัย แสงทวีป  วิสามัญฯ  เบิก 2 ครั้ง เป็นเงิน 10,000  บาท

2.  สุพจน์ อุ้ยนอก   เดลินิวส์  เบิก 1 ครั้ง เป็นเงิน  5,000  บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2561

สมาคมฯ  ส่งพวงหรีด - ร่วมสวดพระอภิธรรม 

1.  จิราพร สังคะวนิช  มติชน  เป็นเงิน 1,000  บาท

2.  บ�ารุง จินากุล  วิสามัญฯ  เป็นเงิน 6,000  บาท

3.  ประพฤติ สอนสมบูรณ์  วิสามัญฯ  เป็นเงิน 5,000  บาท

4.  ศรี อินทปัญตรี  วิสามัญฯ  เป็นเงิน 1,000  บาท

5.  ศุภเกียรติ ธารณากุล  วิสามัญฯ  เป็นเงิน 6,000  บาท

6.  สมบัติ บ�ารุงวงษ์  วิสามัญฯ  เป็นเงิน 1,000  บาท

7.  สุคร วิทยากุล  วิสามัญฯ  เป็นเงิน 1,000  บาท

8.  สุรพงษ์ ทวี  เดลินิวส์  เป็นเงิน 1,000  บาท

รวมเป็นเงิน 22,000 บาท

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม  ปี 2561

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ท�าสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตรับสินไหมมรณกรรม  กับ  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

1.  จิราพร สิงคะวนิช  มติชน   เป็นเงิน 10,000  บาท

2.  ปรินทร ภาวรรณ  มติชน   เป็นเงิน 10,000  บาท

3.  อารี นักเพียร   แนวหน้า  เป็นเงิน 10,000  บาท

รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2561

1. จิราพร สิงคะวนิช

2. บ�ารุง จินากุล

3. ประพฤติ สอนสมบูรณ์

4. ปรินทร ภาวรรณ

5.  ศรี อินทปัญตรี

6.  ศุภเกียรติ ธารณากุล

7. สมบัติ บ�ารุงวงษ์

8. สุคร วิทยากุล

9.  สุรพงษ์ ทวี

10. อารี นักเพียร
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 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับ
ในหมวดท่ี 3 ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนใน 
สื่อออนไลน์ เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้

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

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

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

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

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

 ข้อ 5 การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ 3 และข้อ 4 เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ระเบียบสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรรับสมำชิกสำมัญ พ.ศ. 2560
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หมวด  1  ข้อควำมทั่วไป
 ข้อ 1. สมาคมนีม้ชีือ่ว่า  “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย”  ใช้ชือ่ย่อว่า  “สขนท.”  เรยีกชือ่เป็นภาษาองักฤษ  
ว่า  “Thai  Journalists  Association”  และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “TJA”  
 ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนกพิราบและปากกา  มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อม
 ข้อ 3. ส�านักงานของสมาคมตั้งอยู่  ณ  อาคารเลขที่   538/1   ถนนสามเสน   แขวงวชิระ   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
 ข้อ 4. ข้อบังคับน้ีแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2543 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีเจ้าพนักงาน 
รับจดทะเบียนเป็นต้นไป

หมวด 2  วัตถุประสงค์
 ข้อ 5.  สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  (1)  ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
การพิมพ์ การโฆษณา และการแสดงออก ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
  (3) ผดงุไว้ซึง่มาตรฐานอนัดีงามของสมาชกิโดยให้ยดึจรยิธรรมแห่งวิชาชพีและความรบัผิดชอบเป็นหลกัปฏบัิตอินัส�าคัญ
ยิ่ง
  (4) สง่เสรมิสวัสดกิารและความสามคัคีระหว่างสมาชกิ สง่เสรมิการท�าตนให้เป็นประโยชน์  สง่เสรมิการบ�าเพญ็สาธารณ
กุศล  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ
  (5) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ  ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  เพื่อยังสันติสุข  ภราดรภาพ  ความ
เคารพในสิทธิมนุษยชน  ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก

หมวด 3  ประเภทและคุณสมบัติของสมำชิก
 ข้อ 6.  สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่  
  (1)  ผู้ประกอบวิชาชพีหนังสอืพมิพ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  มตี�าแหน่งและรายได้ประจ�า  ท�างานอยูใ่นกองบรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญและพิมพ์ออกจ�าหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
  (2)  ผู้ประกอบวิชาชพีสือ่สารมวลชนในส�านักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มตี�าแหน่งและรายได้ประจ�า  ท�างาน
อยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญ  และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ  ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด
  ข.  วิสามัญสมาชิก  ได้แก่
  (1)  ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ  ก.  และได้พ้นต�าแหน่งหน้าที่มาแล้ว  โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์  ให้ออก  
ปลดออกหรือไล่ออก  หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  (2)  ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์  ที่เสนอข่าวต่อ
สาธารณชนสม�่าเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม

ข้อบังคับ
สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พุทธศักรำช  2543
(แก้ไขเพิ่มเติม 4  มีนำคม พ.ศ. 2560)
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  (3)  สมาชิกใหม่ ที่ได้รับความเห็นชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คงสถานะไว้เพียง 2 ปี  เมื่อสมาชิก
ดงักลา่วได้แสดงตวัตอ่ท่ีประชมุใหญส่ามญัประจ�าปี  และได้รบัการพจิารณาเห็นชอบจากทีป่ระชมุฯ แลว้จงึจะมสีถานะเป็นสามญั
สมาชิก

หมวด 4  หน้ำที่และสิทธิของสมำชิก
 ขอ้ 7.  สมาชกิมหีนา้ท่ีรกัษาผลประโยชนแ์ละเกียรตคุิณของสมาคมกับตอ้งสนับสนุนชว่ยเหลอืกิจกรรมของสมาคม  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  และในหนังสอืนัน้จะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชมุพจิารณา
ญตัตเิรือ่งใด เมือ่คณะกรรมการบรหิารได้รบัหนังสอืแล้ว  ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน  แล้วด�าเนินการตามค�าร้องขอภายในก�าหนด
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับค�าร้องขอ

หมวด 5  สมำชิกภำพ
 ข้อ 10.  ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ
  เมื่อเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
  หากเลขาธิการเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยไม่ชักช้า  และให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ ์
ต่อนายกสมาคมภายในก�าหนดเวลาสิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีได้รับค�าปฏิเสธและให้นายกสมาคมน�าเรื่องเข้าหารือในการประชุม
คณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป
  มติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์
  เมือ่คณะกรรมการบรหิารมมีตริบัผูใ้ดเป็นสมาชกิแลว้ ให้ผู้น้ันไปแสดงตวัตอ่ท่ีประชมุใหญข่องสมาคมตาม ขอ้ 29 พรอ้ม
ทั้งน�าเงินค่าสมัครและค่าบ�ารุงมาช�าระให้เสร็จสิ้น จึงจะมีผลให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์
 ข้อ 11.  สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
  (1)  ตาย หรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล
  (2)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการ และเลขาธิการได้รับหนังสือนั้นแล้ว
  (3)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามค�าสั่งศาล
  (4)  ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน ตามข้อ 12
 ข้อ 12.  สมาชิกอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  (1)  ละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสมาคมนี้  หรือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จน
ปรากฏความผิดชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้ว
  (2) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่เหตุท่ีให้ต้องจ�าคุกน้ันเป็นความผิดอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ
วิชาชีพโดยชอบ ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
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  (3)  ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม  หรือประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือกระท�าการให้
แตกสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
  (4)  ไม่ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป
 ข้อ 13. กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  หรือ
โดยสมาชิกสามัญที่ได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปี จ�านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ต่อคณะกรรมการบริหาร
  การลงมติให้ลบช่ือให้ลงคะแนนลับ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนกรรมการบริหารท้ังหมด แต่ก่อนท่ี 
จะลงมติต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาช้ีแจงโดยไม่แจ้งเหตุ
ขัดข้องอันสมควร

หมวด  6  กำรบริหำรสมำคม
 ข้อ 14. ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจ�านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย นายกสมาคมคนหนึ่ง  อุปนายกสมาคมจ�านวน
ตามความจ�าเป็น เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ต�าแหน่งละหนึ่งคน กับกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร
 ข้อ 15. กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
  ก. ถึงคราวออกตามวาระ
  ข. ตายหรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล
  ค. ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายกสมาคมและนายกสมาคมได้รับหนังสือนั้นแล้ว
  ง. ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11
  จ. ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารสามครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้นายกสมาคมทราบ
 ข้อ 16. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
  ก. บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
  ข. วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เพื่อด�าเนินการตามข้อ ก. โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
  ค. ก�าหนดต�าแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง และตั้งอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของ
สมาคม
  ง. แตง่ตัง้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ และผู้มเีกียรตคุิณเป็นท่ีปรกึษาสมาคม โดยให้ท่ีปรกึษาเขา้รว่มและออกความเห็นในการประชมุ  
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ข้อ 17. กรรมการบริหารอยู่ในต�าแหน่งสมัยละสิบสองเดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการบรหิารชดุใหมย่งัไมไ่ดร้บัต�าแหน่งให้คณะกรรมการบรหิารชดุเดิมปฏบัิตหิน้าท่ีอนัเป็นงานปกติ
ไปพลางก่อน
 ข้อ 18. คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม
 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชมุ  ถ้านายกสมาคมไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบัิตหินา้ท่ีได้ ให้อปุนายกสมาคมเป็นประธาน
ที่ประชุม  และถ้าอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 ข้อ 19. นายกสมาคม  เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
 นายกสมาคมมีหน้าที่อ�านวยการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคม
 อุปนายกสมาคม เป็นผู้ช่วยเหลือนายกสมาคม ท�าการแทนเม่ือนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือปฏิบัติงาน 
ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
 เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร  นัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  นัดประชุมใหญ่อื่นๆ  บันทึก
การประชุม  ดูแลรักษาเอกสารอื่นรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ  ของสมาคม  ติดต่อกับสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่มิได้ก�าหนด
ให้เป็นหน้าท่ีของผูใ้ดผู้หน่ึงโดยเฉพาะ  นอกจากน้ี  ยงัมหีนา้ท่ีควบคุมดูแลจดัการกิจการของสมาคม  ควบคุมพนักงานเจา้หน้าท่ี
ของสมาคม แตก่ารรบับุคคลเขา้ท�างาน หรอืให้ออกจากงาน  เลขาธิการจะกระท�าได้ตอ่เมือ่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิาร
  เหรญัญกิ  มหีน้าท่ีเก็บรกัษาเงนิ ท�าบัญช,ี งบดลุ และดแูลผลประโยชน์อนัเก่ียวเน่ืองกับเงินและทรพัยส์นิอืน่ของสมาคม
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  นายทะเบียน  มีหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง
 ขอ้ 20. เงินรายไดท้ั้งหมดของสมาคมให้ฝากไว้ท่ีธนาคารท่ีมคีวามมัน่คง หรอืซือ้ตราสารทางการเงินท่ีออกหรอืรบัรองโดย
รัฐบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
  การเบิกจา่ยเงินของสมาคมให้นายกสมาคม เลขาธกิารและเหรญัญกิของสมาคม  ลงลายมอืชือ่รว่มกันและประทับตรา
ของสมาคมเป็นส�าคัญ
 ขอ้ 21. นายกสมาคมมอี�านาจสัง่จา่ยเงินไดไ้มเ่กินครัง้ละหนึง่หมืน่บาท หรอืรวมแลว้ไมเ่กินสองหมืน่บาทภายในหน่ึงเดอืน  
หากจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 การอนุมัติจ่ายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่ง  นายกสมาคมต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป
 ขอ้ 22.  เหรญัญกิมอี�านาจสัง่จา่ยเงนิได้ไมเ่กินครัง้ละห้าพนับาท  หรอืรวมแลว้ไมเ่กินหนึง่หมืน่บาทภายในเวลาหน่ึงเดือน
เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้าพันบาท
 เหรัญญิกต้องจัดท�างบดุลแสดงฐานะการเงินของสมาคมทุกเดือนปิดแสดงไว้ ณ ท่ีท�าการสมาคมและต้องท�างบดุลทุกวันท่ี  
31 ธันวาคม เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

หมวด  7  กำรเลือกตั้งนำยกและกรรมกำรบริหำรสมำคม
 ข้อ 23.  นายกสมาคมและกรรมการบริหารใหเ้ลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  โดยที่ประชุมเลือกสามัญสมาชิก
จ�านวนห้าคนขึ้นท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
 ให้สามญัสมาชกิเสนอชือ่ผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชมุผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมจากสามญัสมาชกิดว้ยกันตอ่คณะกรรมการ
เลอืกตัง้  โดยมสีามญัสมาชกิรบัรองอยา่งนอ้ยห้าคน  การเลอืกตัง้ให้กระท�าโดยให้สามญัสมาชกิลงคะแนนลบั ผูไ้ดค้ะแนนสงูสดุ
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
 ผู้ใดจะด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้
 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม ให้สามัญสมาชิกเสนอชื่อสามัญสมาชิกผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมผู้ท่ีสมควรเป็นกรรมการ
จากหนังสือพิมพ์ท่ีสามัญสมาชิกสังกัดฉบับละไม่เกินสองคน โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน และเลือกตั้งโดยให้
สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับหน่ึงถึงอันดับสิบสี่ ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร            
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
 ผู้ได้รับคะแนนรองลงมาให้เป็นส�ารองกรรมการและให้เลื่อนขึ้นมาเป็นกรรมการแทนเม่ือกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
หน้าที่ตามข้อ 15 โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคนที่ตนแทน
 กรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกสมาคมจะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้
 ให้คณะกรรมการบริหารชุดท่ีสิ้นสุดลงตามวาระมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วัน
ที่ได้ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว

หมวด 8  กำรควบคุมควำมประพฤติของสมำชิก
 ข้อ 24. จริยธรรมของวิชาชีพตามข้อ 7 ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ ได้แก่
  (1)  ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
  (2)  ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่  ถ้าปรากฏว่าไม่ตรง
ต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
  (3)  ในการได้มาซึ่งข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
  (4)  เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
  (5)  ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือ 
หมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
  (6) ไม่กระท�าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ  หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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 ข้อ 25. ให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ จากสามัญสมาชิกผู้มีความประพฤติดี 
ขึน้คณะหน่ึง  มจี�านวนไมเ่กินห้าคน ท่ีมคุีณสมบัตเิชน่เดียวกับบุคคลในขอ้ 9 (2) และให้ใชว้ธิกีารเลอืกตัง้เชน่เดยีวกับการเลอืกตัง้ 
นายกและกรรมการบริหารโดยอนุโลม
 ข้อ 26. คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอ�านาจหน้าที่
  (1)  สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ
  (2)  สอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม  เมื่อได้รับค�าขอจากคณะกรรมการบริหาร
  (3)  สอบสวนคุณสมบัติ  และความประพฤติของผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารร้องขอ
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพด�าเนินการสอบสวนแล้ว ให้เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อด�าเนินการต่อไป
 ข้อ 27. คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับอายุของคณะกรรมการบริหารในปีนั้น

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

หมวด 10  กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
 ข้อ 33. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้จะกระท�าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และมติให้แก้ไขข้อบังคับต้อง
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม
 ข้อ 34. ญัตติขอเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องมาจากคณะกรรมการบริหารหรือมาจากสามัญสมาชิกท่ีได้
ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยให้ท�าเป็นหนังสือและให้เลขาธิการท�าส�าเนาแจกจ่ายแก่
สมาชิกก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการได้รับญัตติดังกล่าว
 ขอ้ 35. ให้เลขาธกิารน�าขอ้บังคับท่ีแก้ไขหรอืเพิม่เตมินัน้ไปจดทะเบียนตอ่เจา้พนักงานภายในสบิห้าวันนับแตท่ี่ประชมุใหญ่
มีมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
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หมวด 11  กำรเลิกสมำคม
 ข้อ 36. สมาคมเลิก โดย
  (1)  ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิก
  ในการประชุมให้เลิกสมาคมนั้นต้องมีสามัญสมาชิกไปประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
  (2)  เลิกตามกฎหมาย
 ขอ้ 37. เมือ่สมาคมตอ้งเลกิไปไมว่่าโดยสาเหตใุดๆ  ให้ทรพัยส์นิของสมาคมตกเป็นขององค์กรท่ีเก่ียวกับวิชาชพีหนังสอืพมิพ ์
ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวด 12  บทเฉพำะกำล
 ขอ้ 38. ให้ผู้ท่ีเป็นสมาชกิสามญัหรอืสมาชกิวิสามญัของสมาคมนกัขา่วแห่งประเทศไทย และไมข่าดคุณสมบัตติามขอ้บงัคับ
ของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของสมาคมแต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ  มีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน 
ข้อบังคับนี้เท่าที่จะพึงมีพึงได้ทุกประการ
 ขอ้ 39. ผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบรหิารมาก่อนท่ีขอ้บังคับนีจ้ะมผีลใชบั้งคับ ไมต่กอยูใ่นบทบังคับ
แห่งข้อ 23 ว่าด้วยข้อห้ามการด�ารงต�าแหน่ง
 ข้อ 40. ในวาระเริ่มแรก หลังจากจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแล้ว ให้ด�าเนินการเลือกตั้งตามข้อ 14 ภายในก�าหนดเวลา
สามสิบวัน
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รำยชื่อสมำชิก สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำมัญสมำชิก
กรุงเทพทูเดย์
รังสีไชย   มณีโชติ 
วันดี   เตยศรี 

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

เกียฮั้วตงง้วน  (ศินคร)
พิชัย   กิติสมชัย

ข่ำวสด
เกศศินีย์   นุชประมูล
ชัยภูมิ   อุดมศักดิ์
บวร   ศรีทรงวุฒิ
วสันต์   ทิพย์ประโภชน์
ศิราเมษฐ์   แกล้ววิกย์กรรม
สุทธิชัย   เตียวยืนยง

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

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

โครำชรำยวัน
วิชาณี   จันทร์รังสี

ชีวิตต้องสู้
ก้องไกร    ลิ้มจรูญ

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

ซิงจงเอี๋ยน
ผุสดี   คีตวรนาฎ
สมชัย   ตั้งมั่นสุจริตกุล
ปิยะโชค   ตั้งมั่นสุจริตกุล
สุเทพ   ศุภภัทรานนท์
อุดม    คุณาธนะโภค
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ซิงเสียนเยอะเป้ำ
ก�าธร   ธนวิภูษิต
ทวี   ยอดเพชร
พงเจษฎ์   แพร่ไชยกุล
ไพศาล   ตรีพนากุล
วรมน   ถิระพงศ์
ศักดิ์ชัย   เจียรพานิชยะ
ศิริพร   เตโชพิศาลวงศ์

ฐำนเศรษฐกิจ
จีรพงษ์   ประเสริฐพลกรัง
ชิษณุชา   เรืองศิริ
ทิฆัมพร   ศรีจันทร์
พงษ์ศักดิ์   สีสด
อรุณ   ลอตระกูล

เดลินิวส์
กรกมล   เรืองเวทย์สกุล
กฤติมา   โฆสิตสมิต
กัญณัฎฐ    บุตรดี
กิตติ์ธเนศ   ตั้งสิริธนนันท์
กิตติพันธ์   เหตระกูล
เกริก  เขมะบุลกุล
เกรียงไกร  บัวศรี
ไกรเลิศ   พึ่งบุญ ณ อยุธยา
จตุพร   เอี่ยมสอาด
จันทวรรณ  แก้วสุวรรณ
จิตวดี   เพ็งมาก
จิราวัฒน์   จารุพันธ์
จีระวัฒน์   สุขานนท์
จุฑานันทน์  บุญทราหาญ 
ชญานิษฐ   คงเดชศักดา
ช้องมาศ   พุ่มสวัสดิ์
ชาย   ปถะคามินทร์
ชุติมา   นิ่มสุวรรณสิน      
เชาวลี   ชุมข�า
ณรงค์   จรุงธรรมโชติ
ณรงค์   สัจจะภูริภูมิ
ณรงค์พันธ์  ปลื้มจิตต์
ณัชชารีย์   วิเชียรรัตน์
ณัฐา   มีเจริญ

ดนฤดี   วงษ์เคี่ยม
ดวงฤทัย   ผ่องใส 
ดาวเรือง   วรจินดา
เดชาธร   แสงศัพท์
ธนพร   วัฒนสุวกุล
ธีรยุตร์   สันธากร
ธีระชัย   ทองเสน
ธีระพงษ์    เหลืองทองกุล
นพปฎล   รัตนพันธ์
นพพร   เจริญเปี่ยม
นภาพร   พานิชชาติ
นริทธิ์   เพิ่มสิทธ์
นวพรรษ   บุญชาญ
นาตยา   คชินทร
นิรมล   ชีระจินต์ 
บดินทร์   ศักดาเยี่ยงยงค์
ประชัน   แสนมาตร
ประชา   เหตระกูล
ประพงษ์  แหลมแจง
ประภา   เหตระกูล  ศรีนวลนัด
ประหยัด    คูณสมบัติ
ปริญญา   สุวรรณมณี
ปัทมา   ลือวัฒนะ
ผาณิต   นิลนคร
พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด
พรชัย   ปุณณวัฒนาพร
พรประไพ   เสือเขียว
พลพิบูล   เพ็งแจ่ม
พัชรินทร์   ธรรมรส
พานิช   บัณฑราภิวัตน์
พิชญ์ชลอ   อุปจันโท
พิเชษฐ์   รื่นกลิ่น
พูนทรัพย์   ทองทาบ
ไพรัช  มิ่งขวัญ
ไพศาล   ชัยเพชร
ภมร   มานะพรชัย
ภัทราพร   ไพบูลย์ศิลป    
ภาณุ   ค�าคุ้ม
ภาณุพงศ์   ส่องสว่าง
ภูพาน   ภูมิพงศ์  ฉู้วงศ์
ภูษา  นิลภู
มณีรัตน์   ศิริปัญจนะ

มณีรัตน์   สว่างค�า
มนตรี   ประทุม
มยุรี   วนะสุขสถิตย์
มานิจ    โมฬีชาติ
มาริสา   ช่อกระถิน
ยุวนันต์   สวัสดิ์วงษ์
โยธิน   พรหมชัย
รัชนี   วงศ์ลาโพธิ์
รุ่งชัย   คงสุข
ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล
ล�ายอง   ปกป้อง
วรพล   เพชรสุทธิ์
วรรณภา   งามสมวงษ์
วรลักษณ์   อโนทัยสินทวี
วรวิทย์    ศรีอนันต์รักษา
วราวุธ   คูณสมบัติ
วสันต์   บุญนฤธี
วิญญู   ศรีนาง
วิษณุพงษ์   หิญชีระนันท์
วีระศักดิ์    แป้นสุวรรณ
ศราวุธ   ดีหมื่นไวย์
ศศิธร   ทองกวาว
ศศิมา   ด�ารงสุกิจ
ศะศิมา  ใจชุ่ม
ศักดิ์ชัยสิทธิ์  ศรีดาชาติ
ศิริโรจน์   ศิริแพทย์  
ศุภพล   กมลาภิรมย์
ศุภฤกษ์   วิเชียรปัญญา
สมชาติ  แซ่เอียะ
สมาน   พิมพ์โคตร
สรณคมน์   บัวพึ่งน�้า
สิริวรรณ   พันธุ์ปรีชากิจ
สืบพงษ์   อุณรัตน์
สุกัญญา   สังฆธรรม
สุคนธวิทย์  จังคศิริ
สุดใจ   บูรณะกิจ
สุดารัตน์   งามพิรุณตระกูล
สุทธิพร   สุนทรชัย
สุพจน์   อุ้ยนอก
สุภาพร   มีลาภา
สุภารัตน์   ยอดศิริวิชัยกุล
สุรเชษฏ์   วัชรวิศิษฏ์
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สุรสีห์   อาศัยราษฎร์
เสริมศักดิ์   ทองศรีสุข
อธิชา   ชื่นใจ
อภิชัย   รุ่งเรืองกุล
อรนุช   วานิชทวีวัฒน์
อรรถชยา   โทนุศิษย์
อ้อมจันทร์  พรายพรรณ
อาภาพร   เทศทองดี
อุทิตา    สุวรรณธาดา 
อุมาพร   อักษรพันธ์
อุษา   มีชารี

เดอะเนชั่น
จินตนา   ปัญญาอาวุธ
จิรพรรณ   บุญหนุน
จุฬารัตน์   แสงปัสสา
นิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์ 
พนา   จันทร์วิโรจน์
มยุรีย์   สุขยิ่งเจริญวงศ์
มาริสา   ฉิมประภา
อศินา   พรวศิน

ตงฮั้ว
ณรงค์    เนรมิตรวันชัย
สุชาติ   อัครพุทธิพร

เทคโนฯ ชำวบ้ำน
จิรวรรณ   โรจนพรทิพย์

เทเลคอมเจอนัล
นัยนา   แย้มอรุณ
รัชพร   วรอินทร์

ไทยก้ำวหน้ำ
พิสัณฑ์   เพ็ชรพิรุณ
ศุภรัตน์   แสงสีทอง

ไทยนิวส์
ชายชาตรี   ลิ้มจรูญ

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

ไทยรัฐ
กรชนก   เจนนภาภัณฑ์กิจ
กรวัฒน์   วีนิล
กานต์   เหมสมิติ (ว่าที่ ร.ต.)
กิจจา   ทองเกลา
กิตติ   วงษ์ใบแก้ว
กิตติพงศ์   นโรปการณ์
กิรณา   อินทร์ชญาณ์
กุลธน   เลาหทวีโชค
เกรียงไกร   ภู่ระย้า
เกรียงศักดิ์  จุนโนนยางค์
ไกรสีห์   นาคประเสริฐ
คเณศร์   เพ็งศรีทอง
คมกฤช   แสงเฟื่อง
ค�ารณ    ชูดี
จักรี   ผดุงขันธ์
จันทนา   เชียงทอง
จารุวัตร   มารวิชัย
จิรวัชร   สิทธิโชติพงศ์
จิรากร   พุ่มพวง
จุไรวรรณ   วงศาสนธ์
ฉัตรชัย    คงทอง
เฉลิมชัย   ทรงสุข
ชนาธิป   กฤษณสุวรรณ
ชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี
ชัย   งามเมืองแมน
ชัยวัฒน์    พรหมมา

ชาติชาย    ศิริพัฒน์
ช�านาญ   ไชยศร
ชูพงศ์   มณีน้อย
เชษฐ์   สุขสมเกษม
โชคชัย   ชัยวิชิต
ไชยรัตน์   ส้มฉุน
ฐานวัฒน์   วรประสิทธิ์ชัย
ฐิตศักดิ์    สุนทโร
ฐิตาภา   ทรงเผ่า
ฐิติวรรณ   ไสวแสนยากร
ฑีฆาวุฒิ    กุลลประภา
ณรงค์วิทย์   ศรีวัฒนา
ณัฐนัย   วัชรฐิตพร
ณัฐยา   มหาเทียน
ด�าฤทธิ์    วิริยะกุล
ทรงพล  ไชยสนธิ์
ทวิชช์   โปสินธุ์
ธงชัย   ณ นคร
ธรรมรัฐ   บูรณะกิจ
ธันย์ชนก   กุลมา
ธิดารัตน์   เย็นสงค์
เธียรทรรศน์ ไวทยานนท์
นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร
นริศรา   สุทธิค�า
นิคม   แสงบุญเรือง
นิพนธ์    ปฏิวงศ์ไพศาล
นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน
นุชรัตน์   ผลหิรัญกิจ
บพิตร   เกาฎีระ
บังอร   ธงทอง
บัญชา   นันทวโนทยาน
บัณฑิต   จันทร์เฮง
ประกิต   หลิมสกุล
ประเสริฐ   ภาคภูมิวุฒิกุล
ปราเมศ   เหล็กเพ็ชร์
ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ
ปัญญา   เจริญวงศ์
ผดุงศักดิ์   เหล่ากิจไพศาล
พนมพร   นุกูลรักษ์
พรพรรณ   พจนพริ้ง
พรพรรณ   พูลเกษม
พัชรินทร์   สารพูนทรัพย์
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พัลลภ   ศรีไพรวัลย์
พิชชานี   การวุฒิ
พิชญะ   วงษ์ฟัก
พณัฐสิทธิ์   ศรีรัตนวงศ์ (ว่าที่ ร.ต.)
พิสิฐ   ภูตินันท์
เพ็ชรากรณ์  วัชรพล
เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว
เพลินฤดี   ศรีรัตนตาปี
ไพโรจน์   โฉลกคงถาวร
ภิญญวรรษ  เกสะวัฒนะ
ภิญโญ ทุมมานนท์
มยุรี  พัวศิริมิตร
มานิจ สุขสมจิตร
มาเรียม วิเศษรัตน์
ยุทธเดช ชื่นทรวง
ยุพิน แสงฉาย  
ยุวดี ใบเนียม
รัตนา เตชะเสาวภาคย์
รัตนาภรณ์ มีสิงขร
ฤทธิ์   พรายพรรณ
ลัดดา   ธนวิชากร
ลิขิต    จงสกุล
เลิศ   อัศเวศน์
วรรณทนา ธนาวรรณกิจ
วรรณี   ห่อวโนทยาน
วรรธะนี   มหาวุฒิวงศ์  
วรันธร   รุ่งเลิศ
วรางคณา   สุขม่วง
วารุธ   เหลาโชติ
วิชาตรี   ทับดวง
วิชิต   แก้วเกื้อ
วิเชียร   ดอนก้อนไพร
วิภา   เทพศิริ
วิภาวรรณ   หาญชนะ
วิโรจน์    กิจกุลอนันตเอก
วิษณุ   นกนาค
วีรพจน์   อินทรพันธ์
ศศดิศ    ชูชนม์
ศศิธร   แย้มศิลา
ศุภกิจ   วัณโณ
ศุภฤกษ์   ธงไชยฤทธิ์
สนธยา   พิกุลทอง

สมควร    สีเน
สมจิตต์   อิสระพินิจ
สมชัย    กตัญญุตานันท์
สมชาย   กรุสวนสมบัติ
สมพิณ   พุ่มจิตร
สรวิทย์   จ�านงค์ฤทธิ์
สรัญญา   จงใจหาญ
สราวุธ   วัชรพล
สวัสดิ์   ปันยศ
สัจภูมิ   ละออ
สันติ   วิริยะรังสฤษดิ์
สุกัญญา   ปุระ
สุชาดา   ปาทาน
สุชาติ    จันทนพ
สุชิน   ติยวัฒน์
สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า
สุทธา   พิมาลัย
สุทธิวรรณ   ตัญญพงศ์ปรัชญ์
สุนทร   คันธพิศาล
สุนทร   ทาซ้าย
สุนันทา   ผกาหลง
สุพจน์   ศิลปงาม
สุภลัคน์   วุฒิกรีธาชัย
สุเมธ   สมคะเน
สุวสรรค์   ชมแก้ว
เสรี   ภัทรพิศาล
เสาวคนธ์   จุลพันธ์
แสงทิพย์    ยิ้มละมัย
อโณทัย    ถือวรรณ
อดุลย์   ประพฤติดี
อนุสรณ์   จิตต์ชื่นโชติ
อมรชัย   เพิ่มพูน
อมรศรี   วองเทียม
อมรศักดิ์   ไม้งาม
อรวรางศ์   คนเพียร
อรุณรัตน์  เชื้อบาง
อลงกฎ   จิตต์ชื่นโชติ
อลันณ์   พิชิตวงศ์
ออมรัก   บุศยโล่ 
อานุภาพ   เงินกระแชง
อาภาภรณ์ โกศลกุล
อารีลักษณ์ ผินสูงเนิน

เอกภพ พงศ์สุพัฒน์
เอนก   มั่นใจ

แนวหน้ำ
กาญจน์วดี โชควิทยานุกูล
กุลนธี   นวลย้อย 
จเร   ข�าอรุณ
จักรฤทธิ์   นาคเสวี
จันดารา   อุดมสิน
จันทิมา   สุขสมพืช
จ�านงค์   จันทรส�าเภา
จิระพงศ์   เต็มเปี่ยม
จีระ   กลิ่นหอม
ชนิตร   ภู่กาญจน์
ชัยสิทธิ์   รอดทอง
ทิพวิมล   จันทาทับ
ธวัชชัย   ปุณณะรัตน์
นภาพร   แจ่มจันทร์
นันทภรณ์    แพพ่วง
น�้าฝน   บ�ารุงศิลป์
นิติ  โมราวรรณ   
บัญชา   จันทร์สมบูรณ์
บุษยมาศ   ซองรัมย์
ปรวิทย์   เจนสมุทร
ประพันธ์   สุขทะใจ
ประเสริฐ   ค�าพลงาม
ปริญญา   ช้างเสวก
ปรีชา   ชัยยาโลม
ปรียา   ชื่นทรวง
ปาริชาติ    ป่าเขตต์
เปี่ยมศักดิ์   สุวรรณ
พัชรี   ผจงกิจพิพัฒน์
ภาคภูมิ   ภู่กาญจน์
มณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์
มณฑา   ศรีสุข
มธุริดา   รัตนอุบล
มนเทียร   พานทอง
มยุรี   โสตถิชัยอาภรณ์
รัฐปัถย์   เสถียรภูริภาคย์
ลฎาภา   ทิวะสิงห์  
ลักขณา   ธรรมรักษา
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วรพจน์    แสนประเสริฐ
วันชัย   ภมรมานพ
วาสนา   นิภากรพันธ์ 
วิโรจพันธ์   อนันต์ภิรมย์รื่น
ศรัญญา   อนันตสุข
ศิลปชัย   ศรีรุ้ง
ศุภนุช   บัวผ่อง
ศุภพจน์    สุภาคง
ศุภรภัทร   ช�านิบรรณการ
สังวร   แก้วถาวร  
สิทธิชน   กลิ่นหอมอ่อน
สิริพร   พานทองถาวร
สุนนต์   คชพันธุ์
สุพรรณา   เจริญผล
แสงระวี   สุมณฑา
อนันตเดช   พงษ์พันธุ์ 
อรพิน   อุตตมางคพงศ์
อรสา   ผาวันดี
อรุณี   ทรงพรวานิชย์
อารีย์   เหมเปา
อุทัย   เดชแพง

บำงกอกทูเดย์
จุมพล   โพธิสุวรรณ
นุชรีย์   ฉ�่าบุญรอด
เผด็จ   ภูริปติภาน
ภัทรสุดา   อุดมศรี
วิสูตร   ยิ้มละมัย

บำงกอกโพสต์
กรชนก   รักษาเสรี
กาญจนา   กาญจนทวี
ด�ารงเกียรติ   มาลา
ธวัชชัย   เข็มก�าเหนิด
นาตยา   เชษฐโชติรส
นิตยา   นัดทะยาย
เนาวรัตน์   สุขส�าราญ
ปริญญา   ม่วงอากาศ
ผุสดี   อรุณมาศ
พงษ์เพชร   เมฆลอย
พัฒนะพงศ์   จันทรานนทวงศ์ 

พิชญา   สวัสดิวัตน์   
เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์
มงคล บางประภา
รัญชน์ วังวิบูลย์
วัสยศ งามข�า
สฤษฎ์เดช มฤคทัต
สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล
สิรินยา วัฒนสุขชัย
สุพจน์ วรรณเจริญ
อติยา อัชชะกุลวิสุทธิ์
อนุชา เจริญโพธิ์
อภิชาติ จินากุล
อภิชิต จินากุล
อรนุชา   หุตะสิงห์
อัญชลี   คงกรุต
เอกราช   สัตตะบุรุษ

บิสิเนสไทย
พิไลพร   นาคเส็ง

ประชำคม
ศักดิ์ดา   นพเกตุ

ประชำคม  (จ.อุดรฯ)
ธวัชชัย   ขันทะชา
สมศักดิ์   ถนัดช่าง

ประชำชำติธุรกิจ
กฤษณา   ไพฑูรย์
ฉลวย   เหรียญทอง
ชานัญ   ถือนิล
ณัฏฐ์พิชญ์   วงษ์สง่า
ดิษนีย์   นาคเจริญ
ธีรเดช   เอี่ยมส�าราญ
พัฒนพันธุ์   วงษ์พันธุ์
พิเชษฐ์   ณ นคร
เมตตา   ทับทิม
รุ่งโรจน์   ขันธ์แก้ว
วรรณศิริ วงศ์วานิช

วิไล   อักขระสมชีพ
วุฒิณี   ทับทอง
สมปอง   แจ่มเกาะ
สารภี   น�าธรรมวงศ์
สาโรจน์   มณีรัตน์
สุรียพัชร์   แก้วไพรสี
สุวรรณรักษ์  สุขมะ    
อิศรินทร์   หนูเมือง

ประชำมติ  (จ.ตรำด)
จักรกฤชณ์   แววคล้ายหงส์

ผู้จัดกำร 360 �
กรรชัย   เห็นนนท์
กรวริฬ   กิ่งแก้วกันจารุ
กัมพล    เสนสอน
กัลยาณ์   ธรรมปรีชาไว
กิตติชัย   ไพโรจน์ไชยกุล
กิตตินันท์   นาคทอง
กุลนารี   เหล่าวานิช
เกรียงศักดิ์  เยี่ยงศุภพานนทร์
เกียรติก้อง ทองเรือง
ขุนทอง   ลอเสรีวานิช
เขมชาติ   ชวนะธิต
เขมิกา   พลายงาม
คทา   ประทุมธารารัตน์
ค�านูณ   สิทธิสมาน
ฆฎนาวดี   เมนะคงคา
จรินทร์   นุชนิศากร
จันทิมา   ตันตราภรณ์
จิตตนาถ   ลิ้มทองกุล
จิตปภาส   ปริญญากุล
จุฬาภรณ์   กุดวิเทศ
ชนะ   ผาสุกสกุล
ชวลิต   ทองฉ�่า
ช่อทิพย์   คลี่แก้ว
ชัยยศ   ส�าราญพันธ์
ฐิติรัตน์   สังข์เมือง
ณรนารถ   บุญเย็น
ณัฎฐ์   แก้วปัด
ณัฎฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุข  
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ดรงค์   ฤทธิปัญญา
ดวงพร   ลิ้มทองกุล  
ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน์
ธนิดา   สนธิพิจิตร
ธนิตา   อิสรา
ธิดารัตน์   ลอย 
ธีรวัฒน์   ดุรงค์กวิน 
ธีระพงษ์ศักดิ์  สังฆะทิพย์
นภา   คงวัฒน์
นฤมล    ไชยขันธ์
นฤมล   ประพฤติดี
นวลสวาท   เพิ่มเพ็ชร์
นันทนีย์   นราภินนท์
นิพนธ์   วิรยศิริ
นิรันดร์   เยาวภา
นุสรา   พินิจพงศ์
นุสรา   อินทร์น้อย
ประคองจิต  ไชยชนะ
ประสัยห์   จารุรัตน์
ประเสริฐ   เฟื่องฟู
ประเสริฐ   ศรีโรจน์รุ่ง
ปรุง   ปัญญาประดิษฐ์
ปัญจภัทร   อังคสุวรรณ
ปัญจรัตน์   บัณฑิตย์
ปิยะโชติ   อินทรนิวาส
ปิยะนันท์   ขุนทอง
ปุณญาดา   มะจิ๊
เปรมจิตต์   ปิยะภาคี
พงษ์ธร   กิจเจริญยิ่ง
พงษ์ศักดิ์   พิพิธพงศ์พัฒน์
พชร   สมุทวณิช
พบสุข   โยธา
พรพัฒน์   ชุนชฎาธาร
พรรณพิมล  แดงรัศมีโสภณ
พัฒนพงศ์  แต้สกุล
พีรยุ    ดีประเสริฐ
พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์
ภิญโญ   อัศวสันติชัย
ภูริพรรธน์   ตุลยธรวงศ์
มัลลิกา   อัศวราชันย์
มานพ   ชูแสง
รณชาติ   บุตรแสนคม

รสพร   จิรประณีต
รัตนกมล   วงศ์เครือศร
รัตน์ติกรณ์  จารุเกษตรวิทย์
รัตนา   ฤทธิ์งาม
รัมภา   รัตนภานพ
ฤดี   พิริยะพงษ์พันธ์
วชิร   สายจ�าปา
วรสิร์ศรี   รัตนสาขา
วริษฐ์   ลิ้มทองกุล
วัฒนะชัย   ยะนินทร
วันชัย   ม่วงศรี
วัลลภา   เสนาะจิตต์
วิเชียร   เส็นหละ
วีรชัย  เต็มดวง
วุฒิพงษ์   หลักค�า
ศรีสมพงษ์  วาจาสิทธิ์
ศศิวิมล   แถวเพชร
ศิรินทิพย์   อรุณเรื่อ
ศุภภร   รักษาทรัพย์
สนธิ   ลิ้มทองกุล
สมชาติ   นาคหล่อ
สมหมาย   สาตะโยธิน
สวิชญา   ชมพูพัชร
สันติ   เต๊ะเปีย
สากล   คงนะ
สิรวุฒิ   รวีไชยวัฒน์
สิริลักษณ์   เขตร์กุฎี
สุกัญญา   แสงงาม
สุจิตรา  วงศ์อัษฎาพร
สุดใจ   แดงเจริญ
สุธา  วิเศษสุวรรณภูมิ
สุธารัตน์   เกษร
สุธิมา   ประดับหิน
สุภางค์   ศิริเดช
สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล
สุวภัทร   รัตนะพันธ์
สุวัฒน์   ทองธนากุล
สุวิชชา   เพียราษฎร์
เสาวนีย์   จุ้ยประเสริฐ
แสงจันทร์   กาญจนขุนดี
อรวรรณ  เหม่นแหลม
อัญชลี   จิตติวิชกุล

อ�านาจ   เกิดเทพ
อุษณีย์   เอกอุษณีย์

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

โพสต์ทูเดย์
กษม   จักรเครือ
ฉัตรชัย   ธนจินดาเลิศ
ชัยฤทธิ์   ยนเปี่ยม
ชีวรัตน์   กิจนภาธนพงศ์
ณ กาฬ   เลาหะวิไล
ธนพล   บางยี่ขัน
ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว
นฤนุช   สุนทรศิริ
เบ็ญจวรรณ  รัตนวิจิตร
พิเชษฐ์   ชูรักษ์
วารุณี   อินวันนา
วิมลพรรณ   ปีตธวัชชัย
วิษณุ   นุ่นทอง
สมาน   สุดโต
อรวรรณ   จารุวัฒนะถาวร
อักษร   วิสุมา

ภำคใต้ โฟกัส
ภูวสิษฎ์   สุขใส

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

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

มวยสยำมรำยวัน
สุขะวุฒิ   วรธรรม

ลำนนำโพสต์ (จ.ล�ำปำง)
จักร์กฤษ    เพิ่มพูล
ภูษณิศา   สัญญารักษกุล
วริษฐา   ภักดี
ศชากานท์  แก้วแพร่

โลกวันนี้ รำยวัน
พจนา   จักรกาย
สุนทร   กุลวัฒนวรพงษ์

วำรสำรชำ่งภำพ  (รำยเดอืน)
ฐานิศร์   สมิตานนท์

ศรีรำชำ
สมพล   ยศฐาศักดิ์
สมชาย  เพ็ชรรัตน์

สยำมกีฬำรำยวัน
กิตติ   โหลทอง
จรัสศรี   นิลวัตร  
จุติ   ไกรเลิศ
เจษฎาชัย   แก้วพิทักษ์
เดชา   คุรัตนเวช
ทวยเทพ   ไวทยานนท์
ธานี    ชัยสุนทรโยธิน
ผดุงศักดิ์   ลิ้มเจริญ
เพียรศักดิ์   อ่อนส�าอางค์
ไพฑูร    ชุติมากรกุล
ยอดชาย   ขันธะชวนะ
ระวิ  โหลทอง
สมขวัญ   เพร็ชเสนา

สยำมรัฐ
กิตติพงษ์   ตรีเมฆ
จินตนา   จันทร์ไพบูลย์
เจริญชัย   อุดมพาณิชวงศ์
ชนิดา   สระแก้ว
ชุมพล   แก้วแจ่ม
ชูชัย   สระแก้ว
ณัฐพล   ศรีภิรมย์
ณัษฐพร   อินทร์คง
นภาพร   ด�าเนินสกุลชัย
นารีนาฎ   ภัยวิมุติ
ปรีชา   หยั่งทะเล
ปาริชาติ   เฉลิมศรี
พนอ   หลิมไทยงาม
พสุพล   ชัยมงคลทรัพย์
พัชรพรรณ   โอภาสพินิจ
พุทธชาติ   แซ่เฮ้ง
มาโนช   สาระศาลิน
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รังสรรค์   สว่างศรี
วาทินี   ห้วยแสน
วิชัย   สอนเรือง
ศุภลักษณ์  หัตถพนม
สวิชย์   บ�ารุงสุข
สิทธิเดช   จันทรศิริ
อุทุมพร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สยำมเศรษฐกิจ
ประวิทย์   พูลขุมทรัพย์
วรพล   เขตต์บรรพต

สำกล
ณรงค์   ทรัพย์คงอยู่
ชัยรัตน์   โชติประดิษฐ์

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

เสียงใต้   (จ.ภูเก็ต)
สมเดช    ยืนบุญ

อีคอนนิวส์
เกรียงไกร   โลหะจรูญ

นุชจนาถ   เล็กอยู่
บรรญาณี   สุวรรณผ่อง
บรรยงค์   สุวรรณผ่อง
สุทธิชัย   โฆษิตวรรณรัตน์

เอกภำพโพสต์
กนก   ศิริกาญจน์
นพดล   สันติภาพจันทรา

อปท.นิวส์  (รำย 15 วัน)
ก�าพล   มหานุกูล
ธนพล    ปิยสิรานนท์

สำมัญสมำชิก  
(สื่อออนไลน์)

บ้ำนเมือง  ออนไลน์
จิรภัทร   เจริญพูล
ชุติมณฑน์  ศรีข�า
ณัฐพร   รุจิวรรณ์
ณัฐภัสสร   กองพรต
บุษดี   พนมภู
ประเสริฐ   ปรีกลาง
พนิตนันท์   วงศ์ด�า
พิกุล   จันทวิชญสุทธิ์
สมศักดิ์    ศรีก�าเหนิด
สลักจิตร   ผิวพรรณ์
สุภพงษ์   เทียนสี
เสาวพร   ชื่นประภานุสรณ์

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

ส�ำนักข่ำว  TCIJ
ชุลีพร   บุตรโคตร

ส�ำนักข่ำว  AS NEWS
อัชณา   จิณณวาโส

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

ส�ำนักข่ำว  ไทยทริบูน
ไพสันต์   พรหมน้อย

ส�ำนักข่ำว T News
สุธา   ทางดี

ส�ำนักข่ำว  ไทพับลิก้ำ
กมล   ชวาลวิทย์
บุญลาภ  ภูสุวรรณ

ส�ำนักข่ำวอิศรำ
ประสงค์    เลิศรัตนวิสุทธิ์
มนตรี   จุ้ยม่วงศรี
ราม   อินทรวิจิตร
เสนาะ   สุขเจริญ

ส�ำนักข่ำวไทย
จันทร์แรม  สัมพันธ์วิวัฒน์
เสาวณีย์   วงศ์มีชัย

ส�ำนักข่ำวไทยวิทัศน์
สมเกียรติ   อ่อนวิมล 
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ส�ำนักข่ำวแห่งชำติ
กรมประชำสัมพันธ์
ฐิติมา   ศิรินุพงศ์
ปรียากร   โพธิ์ทอง

ส�ำนักข่ำว INN
จักรกฤษณ์  ทรัพย์พึ่ง
มั่นจิตร   ดีลาศ
วราภรณ์    กันยาเฮง
วันชัย    ปิณฑะบุตร
สายพิน   ผาสุพงษ์
สุพัฒนา   บุญธรรม

วิสำมัญสมำชิก   
(วิทยุ  โทรทัศน์)

ไทยรัฐ ทีวี
รณิตา   ทัศนสุวรรณ
สมฤดี   ยี่ทอง

มติชน ทีวี
จรัญ   ยั่งยืน
สดศรี   คุปตะพันธ์
สมปรารถนา  คล้ายวิเชียร

PP TV
ณฐา   จิรอนันตกุล
พัฐอร   พิจารณ์โสภณ
วิศิษฎ์   ชวนพิพัฒน์พงศ์
เสถียร   วิริยะพรรณพงศา

Spring news
เย็นจิตร์   สถิรมงคลสุข

Thai  PBS
ก่อเขต   จันทเลิศลักษณ์ 
อัจฉราวดี   บัวคลี่ 

News TV
เสริมสุข   กษิติประดิษฐ์

TV Now  26
จิรยุทธ   ปรีชัย

voice TV
สิรินาฎ   ศิริสุนทร 

IPM TV
ธนจักร   กมล 

ทีวี  MONO 29
ฐิติมา   บุญถนอม 
ปกรณ์   รัตนทรัพย์ศิริ
อัฎฐวรรณ  ลวณางกูร 

โทรทัศน์ ฟ้ำวันใหม่
มณีรัตน์   มีนา 

เมโทร ทีวี
ผดุงสิน   ศรีไชโย 

TNN ช่อง 24
ประนอม   บุญล�้า  
อัมพร   สิทธิผา  

ทีวี ช่อง 3
กฤช   กลิ่นสมิทธ์
คมน์   เครือวัลย์
ค�ารณ   หว่างหวังศรี
ฐิติพงษ์    กุลหิรัญโชติ
เทพกิจ   ฉัตรสุริยาวงศ์
ธานี   พงษ์โกศล
นเรศ   เหล่าพรรณราย 

พิบูลย์   ลี้สุขสม
พิษณุ   นิลกลัด
วรวุฒิ    เดือนขาว 
วิศาล   ดิลกวนิช
สมกฤช   เปรมสุขสวัสดิ์
โสภณ   จันทร์กลม

ทีวี ช่อง 5
ปริญญา   แก้วตัน
ศึกษา   วงศ์จินดา

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

ทีวี ช่อง 9
วิสุทธิ์   คมวัชรพงศ์ 
สังกมา   สารวัตร 
สุวิทย์   สุทธิประภา 
อนุสรณ์   ศิริชาติ 
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วิสำมัญสมำชิก

ก
กชกร  นุชนารถ
กนก   รัตนวงศ์สกุล
กนก  เดชวุฒิกุล
กนกพร   ผันอ�านวย
กมล   จันทรศร
กมลทิพย์   สอาดนัก
กมลพร   วรกุล
กมลมาศ   จิตต์ขันติวงศ์
กมลรัตน   ศรีหารักษา
กรรชัย   เห็นนนท์
กรรณกา   สงฆ์เจริญ
กรรณิกา   ใจจ�านงค์
กรรณิภา   ผ่องมาลัย
กรวรรณ   สุขจันทร์
กรองกาญจน์  บ�ารุงสุข
กรองแก้ว   บูรณะกิจ
กริชภิญญา  ปัจฉิมนันท์ (จ.ส.ต.หญงิ)
กฤติยา  วงศ์เทววิมาน
กฤษณ์   ลีมัคเดช
กฤษดา   พันธ์สุ
กฤษดากร   รณยุทธเสนีย์
กฤษนะ   ละไล
กวางไหว่   แซ่จัง
กวิน   กิตติบุญญา
กวี   เคหะสุขเจริญ
กวี   จงกิจถาวร
กัญญารัตน์  กมลยะบุตร
กัญสุชญา   สุวรรณคร
กันทิมา   เกษมอ�าไพรินทร์
กันยา   สุขพานิช
กาญจน์วดี  โชควิทยานุกูล
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   ก�าจร
เกรียงไกร   บุตรภักดี
เกรียงไกร   ฤทธิ์ทองพิทักษ์
เกรียงศักดิ์  วิทยช�านาญกุล
เกรียงศักดิ์  หาญวาณิชย์
เกศกาญจน์  บุญเพ็ญ
เกศรินทร์   วังคีรี
เกษแก้ว   เทพพิทักษ์ 
เกษญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์
เกษม   บัวพุ่ม
เกษา   นิ่มระหงษ์
แก้วตา   ปริศวงศ์
แก้วตา   สมาฤกษ์
โกวิท   สนั่นดัง
โกศล   โกมารทัต
โกศล   นาคาชล
ไกรวุฒิ    ล�าดวนหอม
ไกรสีห์   พุธรักษา
ไกรสีห์   เวชรักษ์

ข
ขจร   พราวศรี
ขวัญชนก   อดทน
ขวัญดาว   ชุ่มกมล
ขวัญเรือน   ถาวรทวีวงษ์
ขาบ   โศกหาย

ค
คงศักดิ์    คงด้วง
คงศักดิ์  ทองภักดี
คชส์   ศิรมนตรี
คณาธิศ   ศรีหิรัญเดช

คณาบุญ   รัตนตานนท์
คณิต   บุษบง
คณิต   โพธิ์เพิ่มเหม
คทาทอง  ไวทยานนท์
คเนศ   จิรัษฐิติพงศ์
คมศักดิ์    อินตะโชติ
คมสัน  นันทจักร์
ค�ารณ  ขันธชวนะ
คีตฌาณ์   ลอยเลิศ
คีนาน  ซุย
เคลิ้น   บุญมะโน
เคียมเน่   แซ่ฉี่
โครพ   เหลืองโสภณ

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

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

ช
ชญาณิน   สรวงท่าไม้
ชฎิล   เทพวัลย์
ชฏาพร   รักษาศิริกุล
ชนะ   สุพรรณโมกข์
ชนิกานต์   พุ่มหิรัญ    

ชนิญญา   สันสมภาค
ชมพูนุช   คงมนต์
ชไมพร   คงเพชร
ชยันต์   ค�าทวี
ชยานนท์   ปราณีต
ชรัส   ศรจิตติ
ชวลิต   ตันมงคล
ชวลิต   เผ่าผม
ชวลิต   อรุณทัต
ช้อง   พึ่งเทียร 
ชัชพัชร   ทองกรณ์
ชัชรินทร์   วงศ์สงวน
ชัชวาลย์   โชตนา
ชัยชาญ   โพธิ์ทอง
ชัยณรงค์   เงินปาน
ชัยยุทธ   โชติบาล
ชัยวัฒน์   ทรัพย์ประสม
ชัยวัฒน์   อยู่น้อย
ชัยสิทธิ์   ภูวภิรมย์ขวัญ
ชาญ   อัศวเรืองพิภพ
ชาญชัย   กิ่งเงิน
ชาญชัย   หล�าส�าเริง
ชาญนริศ   บุญพารอด
ชาญสิทธิ์   จิรเพิ่มไพบูลย์
ชาติชาย   เย็นบ�ารุง
ชาติณรงค์ วิสุตกุล
ชาย   ซีโฮ่
ชาลินี   กุลแพทย์
ชาลี   วาระดี
ชิงชัย   ชวนสมบูรณ์ศิริ
ชิงชัย   สุภิมารส
ชิน   จรูญเรืองวงศ์
ชีวาตม์    มาลัย
ชุมชื่น   พูลสวัสดิ์
ชุมพต    บุญครอง
ชุมพร   ทาสีธง
ชุมพล  เจริญเปี่ยม
ชุมศักดิ์   นรารัตน์วงศ์
ชุลีวัลย์   มันตาพันธ์
ชูเกียรติ    บุญเรืองฤทธิ์
ชูเกียรติ   ยิ้มประเสริฐ
ชูชัย    จิตแกล้ว

ชูชาติ   เพ็ชรโต
ชูชีพ   ชวนสมบูรณ์
ชูชีพ   มีโพนทอง
ชูโชติ    ชูแก้วร่วง
ชูศักดิ์    เอี่ยมปาน
เชวง  ภริตานนท์
เชาวลิต   จิตต์ณรงค์
เชิดศักดิ์   ถนัดภาษา
เชิดศักดิ์   วุ่นบ�ารุง
โชติ  พุฒวันเพ็ญ
โชติชัย   ปิยะวิทยานนท์
ไชยชม   ฟูสินไพบูลย์ 
ไชยยง   รัตนอังกูร
ไชยยงค์   บัญญัติศุภศีล
ไชยฤทธิ์   เสนาะวาที
ไชยวัฒนา อุดมสุขสันติ
ไชยา   แก้วหาญ

ซ
ซวงเพ้ง   แซ่เบ๊
เซ่นห่าน   แซ่หวอง

ญ
ญาณาธิป   พึ่งแย้ม 

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

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

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

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

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

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

ธ
ธงไชย   อิ่มทรัพย์
ธนก   บังผล
ธนกร   วงษ์ปัญญา
ธนภณ   อินทุประภา

ธนวรรณ   ไพนุพงศ์
ธนวัฒน์  เพ็ชรล่อเหลียน
ธนสิทธิ์    เหล่าประเสริฐ
ธนัชชา   เฉลิมศรี
ธนัชพงศ์   คงสาย
ธนิดา    ศรีสวัสดิไกรศร 
ธนิต   ธรรมสุคติ
ธนู   จ�าปาทอง
ธเนศน์  นุ่นมัน
ธรรเกียรติ   กันอริ
ธรรม   เหลืองมโนธรรม
ธรรมศักดิ์   พึ่งตนเพียร
ธวัช   รภาจิตตกุล
ธวัช   อินทรจันทร์ดี
ธวัชชัย   ขุมเพชร
ธวัชชัย   เทพพิทักษ์
ธวัชชัย   อินทประดิษฐ์
ธัญญ์รวี   ธนพลเลิศวริศ
ธัญญา   ชุนชฎาธาร
ธันยมัย   มูลเทพ
ธาดา  มหาเปารยะ
ธานินทร์   กิจนันทคุณ
ธานี   กุลแพทย์
ธานี   ลิมปนารมณ์
ธิดารัตน์   จันทรักษ์
ธีรพงษ์    พันธรังษี
ธีรพงษ์    เอกโชติ
ธีรพล   ปิฏฐปาตี
ธีรวัฒน์   ธรรมสกุล
ธีระชัย   พฤกษ์เรืองกิจ
ธีระพันธ์   เจริญสิทธิ์

น
นคร   เมษไกรสร
นคร   วีระประวัติ
นครินทร์   ใช้สมบุญ
นงค์นาถ   ห่านวิไล
นงนภัส   ไม้พานิชย์
นนท์    พลางวัน
นพคุณ    นาฏกระสูตร
นพดล   พูนเสริม
นพดล   ล�าดับพงศ์
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นพดล   ศรีทวีกาศ (ว่าที่ ร.ต.)
นพนันท์    ศรีศร
นพพร   เจริญเปี่ยม
นพพร   วงศ์อนันต์
นพพร   หอเนตรวิจิตร
นพพร  บุญญฤทธิ์
นภัทร   สมบัติ
นภัสนันท์   ชูทอง
นภา   ชั้นอินทร์งาม
นภา   ทับทรวง 
นภา   ศรประสิทธิ์
นภาภรณ์   กิตติทวีสิน
นภาภรณ์   พิพัฒน์
นรธัช   ทองศรี
นริศรา   ยิฐธรรม
นฤพนธ์   เพชรดี
นฤมล   คนึงสุขเกษม
นฤมล  อภินิเวศน์
นลิน   สุภานุสร
นวนิตย์   ประถมบูรณ์
นวรัตน์   เพ็ญพิมล
นวลน้อย   ธรรมเสถียร
นัฐฤดี   ตันติโกวิทย์
นันชนก   มีสุวรรณ
นันท์ชนก   วงษ์สมุทร์
นันทนา   มณีน้อย
นันทิช    สอาดสอน
นับดาว   รัตนสูรย์
นัมมทา   รุ่งรัตน์
นาตยา   บุญเลิศสิทธิเดช
น�้าผึ้ง   กอระพันธ์
น�้าเพชร   จันทา
นิกรณ์   สอนถา
นิคม   เรืองเดช
นิคม   อัชฌาเจริญสถิตย์
นิด   ศุภรัตน์
นิตย์   โลหิตุปต์
นิตยา   ธานินทร์ธนารักษ์
นิตยา   สดวัฒนา
นิตยา   หอมอินทร์
นิธิดา  อัศวนิพนธ์
นิธินันท์   ยอแสงรัตน์

นิพนธ์   แก้วจงประสิทธิ์
นิพนธ์   เทียมจันทร์
นิพนธ์   พฤทธิ์ธเนศ
นิมิตร   พลเยี่ยม
นิยม   เก้าส�าราญ
นิยาม   ทองเป็นใหญ่
นิรัชพร   เขียวสุวรรณภูมิ
นิรันดร์   ชูสุทน
นิรันดร์   ทองตะนุนาม
นิรันศักดิ์   บุญจันทร์
นิราศ   มูลราศรี
นิลวรรณ   พรหมบุตร
นิลุบล   พรพิทักษ์พันธุ์
นุสรา   เงินเจริญ
นุสรา   ไทยธวัช
เนตรชนก   เขียวอ่อน
เนตรทราย  เกิดแดง
เนตรนภา   ชัยวงค์
เนสินี   คงศรีทอง
เนิน   ฉายาบุตร
โนรี   กลิ่นดอกแก้ว

บ
บรรเจิด   ทวี
บรรชร   โตจับ
บรรณสาร  จันทรสมศักดิ์
บรรเทิง   มีแต้ม
บรรยง    อินทนา
บรรลุชัย   ศรีสองเมือง
บรรหาร   อนุภัทร์
บริสุทธิ์    จิณวุฒิ
บริสุทธิ์   กาสินพิลา
บริสุทธิบุณย์   ทัศนียะเวช
บังอร   ทรรพกาญจน์
บังอร   ราชสิงโห
บัญญัติ   ทัศนียะเวช
บัณฑิต   รัชวัฒนะธานินทร์
บัณฑิต  โชติสุวรรณ
บัว   สุขเสมอ
บัวพันธุ์   จาตุรงคกุล
บากบั่น   บุญเลิศ
บ�ารุง    จินากุล

บุญกลม    ดงบังสถาน
บุญชัย   อัศวอรุโณทัย
บุญญฤทธิ์   สาระชีวิล
บุญนาค   แสงเจือ
บุญพร้อม   นิงสานนท์
บุญมี    อ่อนน้อม
บุญมี   หยุบแก้ว
บุญยัง    คงรอด
บุญรัตน์    อภิชาติไตรสรณ์
บุญรุ่ง   พวงทอง
บุญลือ   มีพร้อม
บุญเลิศ   คชายุทธเดช
บุญส่ง   คชเกร็ง
บุญส่ง   พฤกษาพันธ์รัตน์
บุญส่ง  โฆษิตโชติธนา
บุตรดา   ศรีเลิศชัย
บุนนาค    จันทรวงศ์
บุศดี    บัวดก
บุษกร   โพธิสุธน
บุษดี   ลิขิตเดชาโรจน์
บุษบา    ศรีลาปัง
บุษยมาศ   ซองรัมย์
บุษรา   ไพศาลสิทธิ์
บุษราคัม   ศิลปลาวัลย์
เบญจมาศ   เลิศไพบูลย์
เบ็ญจวรรณ  เผ่าจินดามุข
เบญจวรรณ  ภู่เจริญยศ

ป
ปฏินันท์   สันติเมทนีดล
ปฏิวัติ   วสิกชาติ
ปฐม   จันทมาศ
ปฐมพงศ์   มงคลพรไพโรจน์
ปณิตาพร   นิบุญพงศ์
ประกอบ   บุญมะโน
ประกอบพงษ์   พนะพูล
ประกายดาว   ตลุ่มพุก
ประกาศิต   ค�าพิมพ์
ประจวบ    วังใจ
ประจักษ์    วิชัยแสง
ประจักษ์   มะวงศ์สา
ประณิดา    แสนโรจน์
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ประดิษฐ์    ตัณก�าเนิด
ประดิษฐ์    เรืองดิษฐ์
ประดิษฐ์    วิโรจน์สกุล
ประทวน   ยุวชาติ
ประทุม   โลหิตคุปต์ 
ประพันธ์    บุญยเกียรติ
ประพันธ์   จินดาเลิศอุดมดี
ประพิม    เก่งกรีฑาพล
ประไพ   ชีรนรวนิชย์
ประไพ   วัฒนาพานิช
ประไพ  ไกรสรโกวิทย์  
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
ประหยัด   เวศนารัตน์
ปรัชญา   ผ่องใส
ปรัชญา   พันธุ์มณี
ปราชญ์   ไชยค�า
ปราโมทย์   บรรณวิทยกิจ
ปริญ   ปฏิมานันท์
ปริญญ์   คุณวัฒน์
ปริวัตร   พลาพร
ปรีชา   ฉันทากร
ปรีชา   โพธิ์เล็ก
ปรีชา   ภูริวัฒนากิจ
ปรีชา   เย็นเปี่ยม
ปรีชา   ลิ่มไชยฤกษ์
ปรีชา   สามัคคีธรรม
ปรีดารัชช์   พุ่มประดับ
ปรียะชาติ   เหตระกูล
ปรียานันท์  อึ้งประเสริฐ   
ปรียานาถ   พนายางกูร

ปลอบ   ไทยสยาม
ปองพล   สารสมัคร
ปัญญา   นุชทอง
ปัญญา   พันธ์เผือก
ปัญญา   ยิ้มละมัย
ปัญญา   สมสุวรรณ
ปัญญา   หล่อสิริวุฒิ
ปัณรษี    ไทยวัชรมาศ
ปัทมา   เปล่งวิทยา
ปัทมา   ลี้วิเศษ
ปาณี     ชีวาภาคย์
ปานทรัพย์  ยมนาค
ปาริชาติ   ประคองจิตร์
ปาริชาติ   อินทร์ประดับ
ปิติ   จงแจ่ม
ปิยภรณ์   วงศ์เรือง
ปิยรัตน์   เศรษฐศิริไพบูลย์
ปิยวรรณ   มีพวกมาก
ปิยะ  ปัทมาภิรัตน์
ปิยะฉัตร   หอระตะ
ปิยะชนน์   สุทวีทรัพย์
ปิยะชาติ   มงคลไชยสิทธิ์
ปิยะนันท์   บัวสาคร
ปิยะนุช   ท�านุเกษตรไชย
ปีเตอร์   โอลาพฟลิน
เปรม   โกเมนพิชัย
เปรมศิริ   ฤทัยเจตน์เจริญ
เปรียง   เจริญรัมย์
ไปรมา   เจียมจันทร์เศขร

ผ
ผุษดี   จันทรวิโรจน์

พ
พงษ์ไทย   วัฒนาพาณิชย์วุฒิ
พงษ์พิพัฒน์  จันทน์หอม
พงษ์พิพัฒน์  จินดาศรี
พงษ์เพ็ญ   สุทธาโรจน์
พงษ์ศักดิ์   วิมุกติบุตร
พจน์ธนา   บุญมา
พจนารถ   ทองอรุณ
พชรวัลย์   พรมยศ

พณาภรณ์   ลิมปนโอสถ
พนอ   ฉาบสุวรรณ
พนิดา   พลอยมุข
พยงค์   อรุณฤกษ์
พรชัย   ธนะศรีนนท์
พรชัย   วีระณรงค์
พรนภา   พจนะลาวัณย์
พรพจน์   บุญยาสัย
พรพล   พิทักษ์พูลสิน
พรภัรสร   สุขะวัฒนะ
พรรณี   อมรวิพุธพนิช
พรเลิศ   ยนตร์ศักดิ์สกุล
พรศักดิ์    เหล่ากิจไพศาล
พรศักดิ์   ธนพัฒนพงศ์
พรศักดิ์   ศรีกฤษณพล
พลศักดิ์   สุพร
พลสัณฑ์   ศรีหาผล
พอพันธุ์   สนเจริญ
พัชรา    อร่ามศรี
พัชรี   นับทอง
พัชรี   เหลืองอุทัย
พัฐลักษณ์   หันประดิษฐ 
พัฐสุดา   วังกุลางกูร
พัฒนา   เพียรไม่คลาย
พัทธนันท์   ศรแก้ว 
พันธ์ระวี   พันธ์โยธิน
พันธรัตน์   รัตนพันธ์
พันธ์ศักดิ์   ไม้เขียว
พัสสรวง   นรเทพไพศาล
พาฝัน   รื่นฤทธ์
พิชยาภรณ์  จิตต์นุพงศ์
พิเชษฐ์    ศิวกุลรังสรรค์
พิทยา   วัฒนศัพท์
พิทักษ์   คันธจันทน์
พิธาน   คลี่ขจาย
พินพร   สักกามาศ
พินิจ   เวชรักษ์
พินิจ   หุตะจินดา
พินิต   ทองสุข
พิพัฒน์   เลิศกิตติสุข
พิพัฒน์พรรณ นิตยธรรม
พิพัตร  บัวรอด
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พิมนต์   ชุปวา
พิมพ์นารา   ประดับวิทย์
พิมพ์ปวีณ์   แซ่เตียว
พิมพ์พัชร   ค�าใบ
พิมพ์สินี   สิงห์โตทอง
พิมพ์สุจี   ญาณนะพงศ์ 
พิสันต์   อิทธิวัฒนกุล
พิสิษฐ์   อุดมอัครโรจน์
พีเทอร์  ไมตรี  อึ๊งภากรณ์
พีรพงษ์   เขืองเขียงขวาง
พีรพร   วดีศิริศักดิ์
พีรภัทร   ทิมทองค�า
พีรวัส   อนุอัน (ว่าที่ ร.ต.)
พีระวัฒน์   จริยะสมบัติ
เพ็ญจันทร์   เบญจเล่าหรัตน์
เพ็ญรุ่ง   ใยสามเสน
เพลินพจน์  วรเพียร
เพิ่มพูล   โพธิ์เพิ่มเหม
เพิ่มศักดิ์   ลีลากุล
แพรพิมพ์   อิศรพันธุ์
ไพฑูรย์   ศรีโฮง
ไพบูลย์   สุขสุเมฆ
ไพรัช   โสระพันธ์
ไพรัชช์    แสงพวง
ไพโรจน์   รัตนกุล
ไพโรจน์   วรรณสวาท
ไพศาล   ศรีจรัสจรรยา

ฟ
ฟาริดา   เหล่าพัชรกุล

ภ
ภรณี   พิทักษ์วงศ์
ภักดี   วีระรัตน์
ภักดี   สุขเพิ่ม
ภัคจีรา   แก้ววรรณรัตน์
ภัททิรา   แย้มเผื่อน
ภัทระ   ค�าพิทักษ์
ภัทรานันท์  เอี่ยมจ้อย
ภัทราพร   สังข์พวงทอง
ภัทราพร  โพธิอาศน์
ภัทราวรรณ  พูลทวีเกียรติ

ภันทิลา   ศรีข�า
ภัสวรรณ   ศรีธนวิบูลชัย
ภาคภูมิ   เตมะศิริ
ภาคภูมิ   ธีระภัทรานนท์
ภิญโญ   พนมไชย
ภิญโญ   แพงไธสง
ภุชงค์   แดงประเสริฐ
ภุชงค์   ทิพยเนตร
ภูนาถ   ณ สงขลา
ภูมิชัย   อินทปันตี

ม
มณฑล   แย้มกลิ่น
มณฑา   ธีระเดช
มนตรี    ไม้จีน
มนตรี   แฟงเอม
มนตรี   ร่มรุกข์
มนตรี   รัตนะ
มนตรี   ฤทธิ์น้อย
มนตรี   วีระประวัติ
มนตรี   ศรีนวล
มนตรี   แสนสุข
มนตรี  แฟงเอม
มนต์ฤทัย   นรคง
มนัส    อุดร
มนัสนันท์   วิภวาอนันต์
มนู   คณานุรักษ์
มนูญ   อุทะกะวารี
มยุรี   พ. ผลพิบูลย์ 
มรกต    รอดพึ่งครุฑ   
มลฤดี   จันทร์สุทธิพันธุ์
มัณฑา   วิชยกุล
มัธนา   เมนแก
มัธยัสด์   อิมมา
มานพ   จันทรอัครภัทร
มานพ   ทิพย์โอสถ 
มานะ   กัญจนะวโรดม 
มานะ   แพร่พันธุ์
มานะ   โอภาส
มานิตย์    ภูริวัฒนกิจ
มาโนช   ประภาสานนท์
มาโนช   ไม้ทอง

มาลินี   เรืองวัฒนกุล
มาลีรัตน์   เพชรสร้าง
มาลีรัตน์  ทรัพย์คต
มุกดาวรรณ  ศักดิ์บุญ
เมฆ   น้อยพิทักษ์
เม้ง   แซ่ตั้ง
เม่งกวง   แซ่ลิ้ม
แมน   น้อยพิทักษ์
ไมเคิล   คอร์แมน

ย
ยงกฤต   ศรีวชิรมาศ  
ยงยุทธ   โกยมา
ยงยุทธ   ขวัญมงคล
ยงยุทธ   วิชาญนุวัฒน์
ยศไกร   รัตนบรรเทิง
ยิ่งศักดิ์   ตรงต่อศักดิ์
ยินดี   เลิศเจริญโชค
ยุทธกร   ศรีทอง
ยุทธนา   กระบวนแสง
ยุทธนา   นวลจรัส
ยุทธพล   กีรตชีวิน
ยุทธิยง   ลิ้มเลิศวาที
ยุนิ้น   แซ่ลี้
ยุพา   สุภากุล
ยุ่ย   แซ่เจี๋ย
ยุรชัฎ   ชาติสุทธิชัย
ยุวดี   เตชะไพทูรย์สุข
ยุวดี   วัชรางกูร
เยาวเรศ   ฟูธรรม
เยื้อน   พิริยบรรเจิด
โยธิน   เพ็ชรล่อเหลียน
โยธิน   โยธินสัมพันธ์

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

ฤ
ฤทัยกาญจน์  อินทร์แพง
ฤาชัย   ชัยยุทธ

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

ว
วงจันทร์   นาคธร
วงศ์สุภัทร์   คงสวัสดิ์
วชิรหัตถ์   นามบุตร
วชิระ   ผุดผ่อง
วณิช   พูนวังกาญจน์
วณิช   วณิชชกุล
วนาลี   จันทร์อร่าม
วรเชษฐ   พึ่งพิพัฒน์
วรณ   คล้ายพงษ์
วรนิธิ์    สมุทรวนิช
วรพจน์   เที่ยงตรง
วรพันธุ์   ศรีวรนาถ
วรพันธุ์   สุขแก้ว
วรรณพร   เปรมจิตต์
วรรณพฤกษ์   รังสิโสภิณ
วรรณรัตน์   วุฒิสาร
วรรณี   เย็นสมุทร
วรวีร์   บ�ารุงพงศ์
วรัญญา   ศรีเสวก
วราพร   ตลับนาค
วราภรณ์   เทียนเงิน
วราภรณ์   สุวรรณประเสริฐ
วราวุฒิ    ทวีทอง
วราเวช   หวังสุข
วสันต์   ชูสกุล
วสันต์   เตชะวงศ์ธรรม
วสันต์   ภัยหลีกลี้
วสันต์  กฤษณสมิต
วัชรพล   พุฒธรรม
วัชระ   ชีวโกเศรษฐ์
วัชระ  ธรรมศรี
วัชรา   จรูญสันติกุล
วัชราพร   จันทระ
วัชราภรณ์   สายเป็ง
วัชรี   ทองโพธิ์
วัชเรนทร์   ผาสุข
วัฒนา   ค�้าชู
วัฒนา   นาคใหม่
วัฒนา   บุญมะโน
วันฉัตร   วณิชพันธุ์
วันเฉลิม   จันทรากุล

วันชัย   คุ้มกัน
วันชัย   วงศ์มีชัย
วันทนา   ศีลอุดม
วัลลภ   ชัดแววศรี
วัลลภ   ป้องศิริ
วารินทร์   พรหมคุณ
วารินทร์   ศรีแย้ม
วารี   น้อยใหญ่
วาสนา   กลั่นประเสริฐ
วาสนา   เดชวาร
วิจิตร   พหลสิทธิ์   
วิจิตรา   บุณยพรหม
วิจิตรา   เพ็งพันธ์ฉ�่า
วิชชุลดา   บัวชัย
วิชยุติ์   วิไลวรางกูร
วิชัย   เจริญศรี
วิชัย   วงศ์สุรีย์กุล
วิชัย   วิเชียรธร 
วิชัย  สุวรรณกิตติพล
วิชิต   ใจตรง
วิชิต   สุขพัฒน์
วิเชษฐ์   พิชัยรัตน์
วิซรุต   บัญฑะมาลีกุล
วิญญู   พูลชนะ
วิฑูร   พึงประเสริฐ
วิฑูรย์   นิรันตราย
วิทยา   นาคธร
วิทยา   สกลเจริญเวช
วิทิต   สุนทรสุข
วิภา   สุนันท์สถาพร
วิภาวี   เตชะวงศ์ธรรม 
วิภาส   จงวัฒนาสถิตย์
วิมลพร   แซ่ลิ้ม
วิมลรัตน์   เชื้อเพ็ง
วิรัช   วิริยะกุล
วิรัช   ศรีสิริเสถียร
วิรัญญา   จันพรม
วิรัตน์     แสงทองค�า
วิรัตน์   ตรีรานุรัตน์
วิโรจน์   พึ่งสุนทร
วิลาวัณย์   แก้ววันเพ็ญ
วิวัฒน์    ประทีปชัยกูร
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วิวัฒน์   จุลละทรัพย์
วิวัฒน์   ธรรมโกมุท
วิศิษฎ์    แสงเมือง
วิสิทธิ์   แฟงเอม
วีณา  ธูปกระแจะ
วีนัส   พยัคฆชาติ
วีรชัย   วโรทยานนท์
วีรยุทธ   รวานนท์
วีรศักดิ์   โตมั่นคง
วีระ   แซ่จัง
วีระ   ธีระภัทรานนท์
วีระ   ประทีปชัยกูร
วีระ   มูลสุข
วีระ   โอสถานนท์
วีระเดช   ปัญจากุล
วีระพันธ์   วุฒิบุญญะ
วีระศักดิ์   จันทร์นวล
แววดาว   ภุชงค์กุล
ไวหลิน   แซ่หลิน

ศ
ศตชัย   เพ็ญบุญมี
ศรันยา  วัดแก้ว
ศรีชัย   เรืองไรรัตนกุล
ศรุช   (ชัยวุฒิ) มั่นสิงห์
ศศิชา   อิสระศรีโรจน์
ศศิธร   ค�าภูผา
ศศิเพ็ญ  ไตรโสภณ
ศศิมา   นโรปการณ์
ศักดา   เจ็กจั่น
ศักดิ์ชัย   ศรีสอน
ศันสนีย์   นาครังสรรค์
ศิรัณพร   มูลอุทก
ศิราณี  วงษ์โซ
ศิริ   ศรวรณะศิริ
ศิริพร   ปิ่นสุวรรณบุตร
ศิริพร   วาสะศิริ
ศิริเพ็ญ   เพ็งชุม
ศิริรัตน์   เชื้อดี  
ศิริวรรณ   ศรีเอี่ยมจันทร์
ศิริศักดิ์   รัตนชูโชติ
ศิลปชัย   ศรีไพรวัลย์

ศิวดล   ชวลิตปรีชา
ศิวัตรา   สิงห์ทอง
ศุภชัย  พยัคฆันตร์
ศุภรัตน์   บูรณะอาตมะ
ศุภรา   จันทร์ชิดฟ้า
ศุภลักษณ์   คงสวัสดิ์
ศุภลักษณ์   ทีปประเสน
ศุภลักษณ์   สุวัณณารุน
ศุภางค์   โพวาทอง
เศียร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ส
สงบ   จันทโชติ
สง่า   ศิวะศรี
สดศรี   เผ่าอินทร์จันทร์
สถาพร   คงศรี
สนชัย   นกพลับ
สนิท   หงษ์เจริญ
สนิทสุดา   เอกชัย  กองจันทึก
สมเกียรติ   จ�าจด
สมเกียรติ   จันทรสีมา
สมเกียรติ   พัฒนทรัพย์    
สมจิตร   บุญแจ้ง    
สมชัย    อักษรารักษ์
สมชัย   ธรฤทธิ์       
สมชัย   ศรีวัฒนชัย
สมชัย   ส�ารวลหันต์
สมชัยยุทธ   เหมยสวาท
สมชาย   ภาณุไพศาล
สมชาย   มีเสน
สมชาย   สิงห์กล่อม
สมชาย   สุทธิโกเศศ
สมชาย   สุรวัชโยธิน
สมชาย   แสวงการ
สมเดช   เนียมหลาง
สมถวิล   ตอพฤกษา
สมนึก   ปิตะกนกพันธ์
สมนึก   สุทธิกมล
สมบัติ   ทนงศักดิ์
สมบัติ   มนัสฤดี
สมบัติ   รักสกุล
สมบัติ   วัฒนวิไลกุล

สมบูรณ์   เกตุผึ้ง
สมพงษ์    พงศ์พูนลาภ
สมพงษ์   ตั้งกฤษณขจร
สมพงษ์   รัตนสุวงศ์
สมพงษ์   สุวรรณจิตกุล
สมพร   แย้มเยื้อน
สมพร  ลาภชุมศรี
สมพิศ   เจริญราษฎร์
สมมาส   บรรพต
สมยศ   ทัพไชย
สมฤกษ์   แก้วพินิจ
สมฤทัย   ทรัพย์สมบูรณ์ 
สมลาภ  สุวรรณบุตร
สมศักดิ์    กูรมะโรหิต
สมศักดิ์   บุญจูง
สมศักดิ์   ประทีปรัตนะ
สมศักดิ์   ไม้พรต
สมศักดิ์   สุวพิชญ์ภูมิ
สมสกุล   ไซรลบ
สมสกุล   เผ่าจินดามุข
สมสมัย   ศักดาวัฒนานนท์
สมสุข   มณีทิพย์สกุล
สมัชชา   หุ่นสาระ    
สมิทธิ์   อาจปรีชา
สรญา   จิตพงศ์สถาพร
สรพงษ์   กระบวนรัตน์
สรวิศ   อิ่มบ�ารุง
สร้อยนภา   สงฆ์โนนเหล็ก
สราวุธ   คชเพต
สโรชา   เกสโร
สวัสดิ์   ปัญญาพวก
สวาท   เธียรทรัพย์
สวาท   เย็นสุนทร
สหัสชัย  โสรัตน์
สอนของพ่อ   สถิตในดวงใจ
สังคม   เพชรศรีกอง
สังวรณ์   พราหมพันธ์
สัจจา   จอมบุญ
สันชาย   จันทราวัฒนากุล
สันติ   แกล้วเกษตรกรณ์
สันติ   จริยสมบัติ
สันติ   เศวตวิมล
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สันทนา   รัตนอ�านวยศิริ
สันธาร   สันติวิมลนาถ
สัมผัส   พึ่งประดิษฐ์
สัมฤทธิ์    หวังแซงกลาง
สัมฤทธิ์   วิริยะกุล
สากล   เจรจา
สาคร   ข�านวลทอง
สาธิต   จันทร์ทนต์
สาธิต   ยุวนันท์การุณ
สานนท์   เจริญพันธุ์
สามารถ   พ่วงพงษ์
สายสวาท   ค�าพะอุ
สายัณห์   พรนันทรัตน์
ส�าเนย   ฟูสินไพบูลย์    
ส�าเนียง   สุจริต
ส�าเภา  ชิดเชื้อ
ส�ารวย   ธรรมโน
ส�าราญ   เทศสวัสดิ์
ส�าราญ   รอดเพชร
ส�าเริง   ค�าพะอุ
ส�าเริง   วิจิตรเลขะการ
สิตานัน   เตียงเกตุ
สิทธิเจตน์   ธีรพงศ์
สิน   มรกตเดโช
สิริกุล   บุณนาค
สิริทิพย์   ขันสุวรรณ
สิริภูมิ   ชูวงศ์ตระกูล
สิรีรัตน์   วารีร�าพึงเพลิน
สีนวล   รอดเงิน
สุกรานต์  โรจน์ไพรวงศ์
สุกรี   สุขเปล่ง
สุกฤตา   พรมภู่น้อย
สุขนิตย์  วรรณรัตน์
สุขสันต์   พจนรุ่งวกุล
สุขสันต์   สมพงษ์
สุคนธ์ทิพย์   จันสน
สุจิต   เมืองสุข
สุจิตรา   โกวิทวนิชกานนท์
สุจิตรา   ศรีอินทร์ 
สุจินตนา   เหมตะศิลป
สุจิระ   เสร็จกิจ  
สุชลี   พงษ์ประเสริฐ

สุชาดา   วงศ์สารสิน
สุชาดา   ศรีเสริมโภค
สุชาติ   กุลบุษราคัม
สุชาติ   เทพมาลา
สุชาติ   นุ่มดี
สุชาติ   พิมโคตร
สุชาติ   มั่นรักคง
สุชาติ   เล็กไพจิตร์
สุชาติ   ศิริสวัสดิศิลป์
สุชาติ   เสียงสืบชาติ
สุชาสินี   สุวรรณพันธ์มณี
สุชีรา   พินิจภารการณ์
สุดจิตต์    พูลสวัสดิ์
สุดใจ   ชาญชาตรีรัตน์
สุดสงวน   ชนะพลชัย
สุดา   พูนเจริญ
สุดารัตน์   ศิริศักดิ์ยศ
สุทธิ   โพธิ์พิพัฒน์
สุทธิชัย   หยุ่น
สุทธิพงษ์   ประสงค์ทรัพย์
สุทธิรักษ์   อุฒมนตรี
สุทธิสิทธิ์   ขันตยาภรณ์
สุทธีวรรณ  ถิตย์ผาด
สุทัศน์    โกวประดิษฐ์
สุทัศน์   พัฒนสิงห์
สุทิน   ชัยพันธ์ปรีชา
สุทิน   เสรีวัลยสถิต
สุเทพ   ขันทัตบ�ารุง
สุเทพ   ฉวีวรรณ
สุธรรม   ชมชื่น
สุธิน   วัชรพงษ์ปรีชา
สุนทร   เขือรัมภ์
สุนทร   ชวาศิลป์
สุนทร   ตั้งเขาทอง
สุนทร   สมัรรถชัยศรี
สุนทรี   ทองศรี
สุนทรีย์   มูฮ�าหมัด
สุนันท์    ศรีจันทรา
สุนันทา   อินทรดนตรี
สุนิต์   ทีวะเวช
สุบิน   น�้าจันทร์
สุประดิษฐ์  กัณฑ์วานิช

สุประวัติ   ศริลักษณ์
สุปราณี   คงนิรันดรสุข
สุพจน์   จงจิตร์
สุพจน์   พันธ์ภูมิ
สุพจน์  อึ่งทอง
สุพร   ปุญญบาล
สุพร   พรศรีสุข
สุพรทิพย์   พัชรอัมพร
สุพรรณี   ท�าจะดี
สุพล   ฉาบสุวรรณ
สุพัฒน์   ม่วงเขาแดง
สุพัฒน์  ทิพย์ภวัง
สุพัตรา   แสนประเสริฐ
สุพิน   ธนวัฒน์เสรี
สุพีร์    สิงหรานนท์
สุภัค   แสงกระจ่าง
สุภาพ   ก�าแพงสิน
สุภาพร    สุวรรณชัยฉัตร์
สุภาพร   ทางธรรม
สุภาพรรณ   เปล่งมณีพันธ์
สุภาภรณ์    อัษฎมงคล
สุภาภรณ์   กาญจน์วีระโยธิน
สุภาวดี   อินทะวงษ์
สุภิญญา   นาคมงคล
สุมนชยา   จึงเจริญศิลป์
สุมาลี   โงะบุดดา
สุมิตรา   หาญปัญญาพิชิต
สุรชัย   นาเจริญ        
สุรชัย   พงเพ็ง
สุรชัย   เฟื่องฟู
สุรชัย   วิเศษโสภา
สุรชา   บุญเปี่ยม
สุรณีย์    แสงเพ็ญ
สุรพล   ระวิวงษ์
สุรพล   ล่อใจ
สุรพันธ์   ศิริสมบูรณ์
สุรศักดิ์    ทุมมานนท์
สุรศักดิ์    หาญปัญญาพิชิต
สุรศักดิ์    อัฉริยะขจร
สุรศักดิ์   ศิริวงศ์  (จันทร)
สุริยา   ปะตะทะโย
สุริเยช   วิชาเทพ
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สุรีย์พร    ยุวบุตร
สุรีย์พร   รัตนรอด
สุวพิชญ์    ลักษณพิสุทธิ์
สุวรรณ    เมนะเนตร
สุวรรณ   จันทรศร
สุวรรณ   พันธุ์ศรี
สุวรรณา   นิยมศิลป์
สุวรรณา   อยู่ขวัญ
สุวรรณา   อัศวเรืองชัย
สุวัฒน์    เศวตไอยราม
สุวัฒน์    สมนิกร
สุวัฒน์   เก็จจินดา
สุวัฒน์   ปัญจวงศ์ 
สุวัฒน์   สุขสัมฤทธิ์
สุวารี    รักษาศิลป
สุวิทย์    โพธิ์บางหวาย
สุวิทย์   เกตุแก้ว
สุวิทย์   คงเมือง
สุวิทย์   จงรุจิภิญโญ
สุวิทย์   โลหิตคุปต์
เสกชัย    ศิริบุญ
เสกสรร   เพ็ญสวัสดิ์
เสด็จ  บุนนาค
เสถียร   จิตรีเนตร
เสนอ   ถนัดสอน
เสมอ   เสถียรเถวี
เสริมศักดิ์   ศุกวรรณ
เสรี   มโยทาร
เสรีสนาน   ชยามฤต
เสวก   น�้าหอม
เสาวรภ  ปัญญาชีวิน
เสาวรส    รณเกียรติ
เสาวรส   เปล่งแสงศร
เสาวลักษณ์  ไชยจุติ
แสงไชย  เค้าภูไท
แสงไท   เค้าภูไท
แสงยุทธ   อุทัยจรัสศรี
แสนรัก   วงศ์ศิรินวรัตน์
แสวง   เที่ยงจิตตรง
แสวง   เพชรศิริ
โสภณ   หมีมงคล
โสภิต   หวังวิวัฒนา

โสรยา   พันธ์ชาติ
ไสว   จั่นอุไร   
ไสว   วิศวนันท์

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

อ
องอาจ   พึ่งพานิช
องุ่น   กี่คงเดิม
อณุรัจจ์   มณีพันธุ์
อดิเรก   อินต๊ะพรม
อดิศร   เศวตศิลป์
อดิศร   อิสี
อดิศักดิ์   ขวัญเนตร
อดิศักดิ์   ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
อดุลย์   จันทรังษี 
อธิพงศ์   ลอยชื่น
อนันต์   ลือประดิษฐ์
อนันต์   กฤตยาเตียรณ
อนันต์   สุขสมศรี
อนันต์  มาติวงศ์
อนุกูล   วงษ์บัวทอง
อนุธร    ลอยแก้ว
อนุรักษ์   เพ็ญสวัสดิ์
อนุรัต   อ้นสงค์
อโนชา   ปัทมดิลก
อโนทัย   จินดารัตน์
อภัสสร   ฤทธิ์แรงกล้า
อภิชาต   ศักดิเศรษฐ์
อภิชาติ   บัวทอง
อภิญญา   เปาอินทร์
อภินันท์   ศิรวานิชย์
อภิรดี   ตรีรัตน์เกื้อกูล
อภิรัตน์   ม่วงศิริกุล
อภิวัจ   สุปรีชาวุฒิพงศ์

อภิวัฒน์   ค�าสิงห์
อมร   วิบูลย์ศิริวงศ์
อมรรัตน์   เรืองสกุล
อมรรัตน์   สีม่วง
อมรรัตน์   หมุดทอง
อมรา   แสงประทุม
อรณัญฐ  ปรีฒ์วรรณ
อรณิชา   สุรัชนิติกิจ
อรทัย   ทรงพันธุ์
อรพิน   ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์
อรรครินท์   ห้องดอกไม้
อรวรรณ   ชโนวิทย์
อรวรรณ   มีเงิน
อรวรรณ   หอยจันทร์  
อรศิริ   ประวัติยากูร
อรัญญา   เครือวิละ
อรัญญา   ศรีจันทร์นิตย์
อร่าม   ทรงสวยรูป
อริญชัย   จตุรวิทย์
อรุณ   บริรักษ์
อรุณศักดิ์   สอนศีลพงศ์
อรุณี   เอี่ยมสิริโชค
อลงกรณ์   ปริวุฒิพงศ์
อลงกรณ์   พลบุตร
อัครภรณ์   ศิรวาณิชย์
อังคณา    พุ่มพวง
อังคณา   รุ่งพรนุรักษ์
อังคณา   วัฒนมงคลศิลป์
อังศุมาลิน   บุรุษ
อังสนา   เทศขยัน
อังสนา   ศรีวัฒนา
อัจฉรา   มาภา
อัจฉรา   อัชฌายกชาติ
อัจฉราวรรณ   สุวรรณสมบัติ
อัจฉริยา   นุชเกษม
อัจฉรีย์    กระจ่างรมย์
อัจฉิมาพร   หริ่มปราณี
อัญจิรา   อัศวานนท์
อัญชลี   เฉลียวชาติ
อัญชลี   สบายสุข
อัญชลี   อุชชิน
อัญชุลี   จันทร์งาม
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อัมพร   พิมพ์พิพัฒน์
อัมพร   สรหงษ์
อัมพวัน   บูรณพรชัย
อัมพา   สันติเมทนีดล
อาคม   ไชยศร
อาจิณพร   วสุธาร
อาจิต   อุณหะนันท์
อาซอง   แซ่ลู
อาทิตย์   เคนมี
อาทิตย์   ชินวงศ์
อาทิตย์   ลมูลปลั่ง
อาทิตยา   ร่วมเวียง
อานนท์   จันทรไพศรี
อาภาพัชร์   ลี้ลับ
อาภาลักษณ์  ปาติยเสวี
อายุษ   ประทีป ณ ถลาง
อาร์มรินทร์    หนูเอี่ยม
อาริยา  สินธุจริวัฒน์ บุนนาค
อารี   สมบูรณ์พงศ์
อารีย์    สีลา
อารีย์   ลับไพรี
อ�านวย   จันทะริส
อ�านวย   ภากะษัย
อ�านวยศักดิ์   สว่างนก
อ�านาจ   ช่วงจันทร์
อ�านาจ   ดวงเนตร
อ�าพล   อยู่ถนอม
อิทธิกร    เถกิงมหาโชค
อิทธิเดช   ศุขดวง
อุโฆษ   ขุนเดชสัมฤทธิ์
อุณาโลม   จันทร์รุ่งมณีกุล
อุดม   พัวพูนเจริญ
อุดมรัตน์   รอดอยู่
อุทัย   ศุภโชคพาณิชย์
อุ่นจิตต์   ธีระปถัมภ์
อุ่นใจ   แป้นคง
อุบลรัตน์   ไกรสัย
อุไร   วิรุณพันธ์
อุไรวรรณ   พ่วงเอี่ยม
อุษณีย์   ว่องมงคลฤทธิ์
อุษณีย์   สาลิฟา
อุสาห์    เอกมหาชัย

เอกปวีร์    เลาสุขศรี
เอกรัตน์   สาธุธรรม
เอนก   เรืองเชื้อเหมือน
เอี้ยงเจียง    แซ่ลิ้ม
เอื้อมพร     สิงหกาญจน์
โอภาส    บุญล้อม
โอฬาร    จงกุลสถิตย์ชัย
โอฬาร    สุขเกษม

ฮ
ฮ้าใจ๋     แซ่หวั่น
เฮงหว่า     แซ่เหลียง
เฮียงเจียง    แซ่ลิ้ม
เฮี้ยวเจียว    แซ่เจียว
โฮม     พลังชีวิน
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รำยชื่อสมำชิกสมัครใหม่ประเภทวิสำมัญ 
ที่ยังไม่แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่

ล�าดับ

หน
้าน

าม ชื่อ - นามสกุล 
(ปี 2562)

สังกัด
แสดงตัว

ที่ประชุมใหญ่
ได้ในปี

หมายเหตุ

1 นาย เกษตร  ชนะเสรีชัย ผู้จดัการ 360 � ไทยเดย์ดอทคอม 2562-2563

2 นาย โกวิท  คงหาสุข เดลินิวส์ 2562-2563

3 นาย ประชิต  ควรพูลผล สยามรัฐ 2562-2563

4 นาย ประดับสุข  บุญมาก โพสต์ทูเดย์ 2562-2563

5 นาย พรายแก้ว  บัวส�าอางค์ วิสามัญฯ 2562 2562-2563

6 นาย ภาณุพงศ์  อัมะวะผะลิน วิสามัญฯ 2562 2562-2563

7 นาย วรธาร  ทัดแก้ว โพสต์ทูเดย์ 2562-2563

8 นาย วัน  แย้มมาก โพสต์ทูเดย์ 2562-2563

9 น.ส. วิมุตตา  ทอมลิน โพสต์ทูเดย์ 2562-2563

10 น.ส. สุกัญญา  ตระกูลสุขโข โพสต์ทูเดย์ 2562-2563

11 นาย อดุล  แดงมูล คมชัดลึก 2562-2563

12 นาย อรรถพล  เลิศล�้า ส�านักข่าวไทย 2562-2563

13 น.ส. อักษราภัค  พุทธวงษ์ คมชัดลึก 2562-2563

14 นาย กมลธร  โกมารทัด เว็บไซต์ Money 2 know 2562-2563
ยังไม่แสดงตัว
ต่อกรรมการบรหิาร
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ล�าดับ

หน
้าน

าม ชื่อ - นามสกุล
(ปี 2561)

สังกัด
แสดงตัว

ที่ประชุมใหญ่
ได้ในปี

หมายเหตุ

1 นาย เมธา  สกาวรัตน์ ฐานเศรษฐกิจ 2561-2562  

2 น.ส. พรรณรวี  พิศาภาคย์ เดลินิวส์ ออนไลน์ 2561-2562  

3 น.ส. สาวิตรี  เล็กมณี เดลินิวส์ ออนไลน์ 2561-2562  

4 น.ส. อุบล ชาญปรีชาสมุทร เดลินิวส์ ออนไลน์ 2561-2562  

5 นาย นฤพล  อาจหาญ ทีวีช่อง 8 2561-2562  

6 นาย นพรัตน์  มณีมงคล แนวหน้า 2561-2562  

7 นาย วิชัย งอกอ่อน ผู้จัดการ 360 � 2561-2562  

8 น.ส. สุจิตรา  ขวัญวงกระจ่าง ผู้จัดการ 360 � 2561-2562  

9 นาย วัชรพงษ์  จันทร์คง ผู้จดัการ 360 � เว็บไซต์ผู้จดัการ 2561-2562  

10 น.ส. เปรมฤดี  จันศิริ วิสามัญฯ 2562 2561-2562  

11 นาย ศมทัตต์  ไรแสง สยามสปอร์ต 2561-2562  

12 นาย สกนธ์  จินดาวรรณ อสมท 2561-2562  
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องค์กรวิชำชีพสื่อสำรมวลชน
ในอำคำรสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

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

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

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

สมำพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
Confederation of Thai Journalists-CTJ
www.ctj.in.th
email : ctj2523@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2243-8673
โทรสาร 0-2668-7505

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

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

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

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

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

กรุงเทพธุรกิจ 
1858/126 ชั้น 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3333 ต่อ 3386, 3391  โทรสาร 0-2338-3947
www.bangkokbiznews.com

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

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

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

คมชัดลึก
1858/124 ชั้น 31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3333 โทรสาร 0-2338-3333 ต่อ 3325
www.komchadluek.com

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

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

ฐำนเศรษฐกิจ
1858/50 ชั้น 11 กองบรรณาธิการ อาคารอินเตอร์ลิ้ง ทาวเวอร์ 
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2007-9900

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

เดอะเนชั่น
1858/127-128 ชั้น 31 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3000, 0-2338-3333  โทรสาร 0-2338-3334, 0-2338-3958
www.nationmultimedia.com

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

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

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

แนวหน้ำ
96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2551-4290-9, 0-2973-4250  โทรสาร 0-2552-3800
www.naewna.com

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

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

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

ประชำชำติธุรกิจ
12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2589-0020 ต่อ 1544  โทรสาร 0-2589-2302
www.prachachat.net

ประชำคม
53/40 ถนนโพนพิสัย ซอย 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-6246, 0-4224-6642  โทรสาร 0-4232-6263
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เอเอสทีวี ผู้จัดกำรรำยวัน
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 อาคารบางกอกโพสต์ ชั้น 2 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2616-4000  โทรสาร 0-2671-3147, 0-2671-3132
www.posttoday.com

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

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

โลกวันนี้
71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2422-8000  โทรสาร 0-2884-9918-9
www.watta.co.th

ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
102/26 ซอยวัดจีน ถนนสุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3832-1975 โทรสาร 0-3832-7975
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สยำมกีฬำรำยวัน
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8000  โทรสาร 0-2694-3040-1
www.siamsport.co.th

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โลกสีเขียว
2 ซอยสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2622-5766
www.greenworld.or.th
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เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2325-5555 ต่อ 2474, 0-2317-0420, 0-2317-0042 ต่อ 7201-7209 
โทรสาร 0-2751-4086
www.nationtv.tv

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

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

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

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

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