








 “ในฐานะท่ีดีแทคเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรา
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความย่ังยืน 

ต่อสังคมท้ังด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 

ด้วยเหตุนี้ ดีแทคได้ก�าหนดให้ ‘การพัฒนาเพ่ือความ
ยั่งยืน (Sustainable development)’ ถือเป็น 

นายมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค (ที่ 2 จากขวา) รับมอบรางวัล Sustainability Investment 2019 (THSI) จากนายภากร 
ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ในพิธีประกาศผลและ 
มอบรางวัล “SET Sustainability Awards 2019” ในฐานะที่ดีแทคเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมิน 
ตัวชี้วัดในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดีแทคติดอันดับ “หุ้นยัง่ยืน” ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมเปิด www.dtac.co.th/sustainability ฮับข้อมูลแห่งความยัง่ยืนของดีแทค

 บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้รับการคัดเลือก
เข้าสู่รายชื่อ ‘หุ ้นยั่งยืน’ หรือ THAILAND 

SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่อง 

เป็นปีที ่ 4 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทีม่ีมูลค่า
หลักทรัพย์สูงกว่า 100,000 ล้านบาท ในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, 
Social and Governance หรือ ESG)

การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อสังคม โดยปัจจุบันได้ยึด
แนวทาง ‘การสร้างคุณค่าร่วม’ (Creating Shared 
Value : CSV) ให ้แก ่ผู ้ มีส ่วนได ้ส ่วนเสียและ 
ต ่อสังคมไทยซ่ึงสอดคล ้องกับพันธกิจของดีแทค 

ในการ ‘เสริมสร้างศักยภาพสังคมไทย’ โดยเฉพาะ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาต ิ

ข้อท่ี 10 คือ การลดความเหล่ือมล�า้ (UN Sustainable 

Development Goals 10 Reduced Inequalities)”

 นอกจากนี้ ดีแทคยังมีความร่วมมือกับกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท�านโยบายการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงโดยยึดหลักการ
ตามมาตรฐานระดับสากลอาทิ ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธมินษุยชน (UN Universal Declaration 
of Human Rights) และ อนุสัญญาหลักขององค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions) 
เป็นต้น โดยยึดหลักปฏิบัติส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ประเด็นเรื่องความยั่งยืนจะต้องครอบคลุม
ทั้งกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
 2. ยดึหลกัการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

(Responsible Business Practice) และโปร่งใส
 3. การด�าเนินธุรกิจหลัก (Core business) ที่
มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม
 4. มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยประเมิน
ความเส่ียงและโอกาสท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นความ
ยั่งยืนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 ทั้งนี้ ดีแทคได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อ 

‘หุ้นยั่งยืน’ หรือ THSI โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีท่ี 4 ตอกย�้าถึงการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของบริษัทอย่างจริงจัง 
ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจ สามารถท�าความรู้จักดีแทค
กับความยั่งยืนเพิ่มเติมได ้ ท่ี www.dtac.co.th/ 
sustainability 

หัวใจส�าคัญของกลยุทธ์การด�าเนินงานของดีแทค 

โดยแบ่งออกเป็น 2 พันธกิจ ได้แก่ ท�าในสิ่งที ่
ถูกต้อง (Do the Right Thing) และเสริมสร้าง
ศักยภาพสังคม (Empower ing Societ ies) 
ผ ่านการใช ้ เทคโนโลยีดิจิ ทัล มุ ่งเน ้นการสร ้าง 













พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดอาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ชื่ออาคารสมัยนั้น) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514

ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชด�ารัสมีความตอนหนึ่งว่า

“นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านน�าลงพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
ด้วยความคิดพิจารณาที่รอบคอบ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความส�านึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์”





ทรงพระเจริญ





จริยธรรมวิชาชีพ
ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Code of Conduct
for Members’ Thai Journalists 

Association

1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณา
 เผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่งข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพ
 และซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหา
 ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระท�าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคี
 ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ

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. 









     เอสซีจี รวมกับ มูลนิธิอุทกพัฒนฯ สสน. และสยามคูโบตา
เปดตัวโครงการ “เอสซีจีรอยใจ 108 ชุมชนรอดภัยแลง”
เพื ่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 108 ป ในป 2564 สนับสนุนให
ชุมชนลุกขึ้นแกปญหาภัยแลงดวยตนเองตามแนวพระราชดำริ
ท่ีใชท้ัง ‘ความรู’ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบแหลงน้ำ 
วางแผนจัดทำผังน้ำ และการใชน้ำที่เหมาะสมกับความตองการ
ของชุมชน ควบคูกับการสงเสริม ‘คุณธรรม’ ใหคนในชุมชน
‘รู รัก สามัคคีมีสวนรวมและพ่ึงพาตนเอง” จัดสรรแบงปนน้ำอยาง
เปนธรรม โดยมีชุมชนแกนนำของอุทกพัฒนฯ และเอสซีจี รวม
เปนพ่ีเล้ียง โดยต้ังเปาพัฒนา 108 ชุมชน แบงปนความรูสูชุมชน
อ่ืนตอไป

     วิธีรับมือเพื่อรอดภัยเเลงตองเริ่มจากการทำใหคนในชุมชน
มีความรู ลุกข้ึนมาพ่ึงพาตนเองและแกไขปญหารวมกัน หาแหลงน้ำ
อยูใกลเคียง เเละเช่ือมตอเขากับพ้ืนท่ีกักเก็บน้ำ โดยอาจปรับปรุง
แหลงน้ำเดิมท่ีมีอยู โดยใชเทคโนโลยีชวยในการบริหารจัดการน้ำ 
และกระจายน้ำสูชุมชน เอสซีจี เช่ือม่ันวา หากชุมชนมีการวางแผน
การใชน้ำ จะชวยใหมีน้ำสำรองไวใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ
ทำการเกษตรไดอยางย่ังยืนตอไป ชุมชนท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ 
สามารถติดตอไดท่ี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องคการมหาชน) 
โทร.086-626-6233  อีเมล agro@hii.or.th 

ภายใตโครงการ

“เอสซีจ�ร�อยใจ 

108 ชุมชน 

รอดภัยแล�ง”

เอสซีจ� จับมือ มูลนิธิอุทกพัฒน�ฯ 
สสน. และสยามคูโบต�า

หนุนชุมชนแกปญหาภัยแลงดวยตนเอง 
ดวยความรูคูคุณธรรม







สารบัญ

15 จริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
25 สารจากนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
27 บทบรรณาธิการ
28 รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�าปี 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
31 Back To Journalist ในยุค Digital Transform
35 นักข่าว-สื่อ ต้องสร้างองค์ความรู้ แล้วจะยืนอยู่ได้ในยุค Transform
36 SEO ต�าราเล่มใหม่ ของสื่อยุคออนไลน์
106 สื่อมวลชน เป็นอาชีพเปลี่ยนโลก องค์กรสื่อต้องปรับตัวด้วย REINVENTION
130 หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ ในรอบปี
 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562
131 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
 ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562
134 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562
135 ข่าวทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ชาวกะเหรี่ยง ‘บิลลี่-พอละจ ีรักจงเจริญ’
137 ข่าวกระชากหน้ากาก ขบวนการโกง ปลูกป่าแก่งกระจาน
139 ข่าวตีแผ่สังคมมรณกรรมสุดเศร้า พริตตี้สาว “ลัลลาเบล”
141 ข่าวบันทึกอาชญากรรมสะเทือนขวัญ “สมคิด พุ่มพวง” ฆาตกรต่อเนื่อง
143 ข่าวจับพิรุธอ�านาจรัฐกรณี “ปารีณา” รุกป่า
145 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562
182 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2562
183 ข่าวปกป้อง ‘กระทิง’ เขาแผงม้า สกัด ‘ทัวร์วีไอพี’ คุกคามสัตว์ป่า
185 ข่าวหยุดนักการเมือง ฮุบทรัพยากรฯ ชาติไปเป็นสมบัติส่วนตัว
187 ข่าวคนบ้านบอมชูธงต้านเหมืองปูนใหญ่ท�าลายต้นน�้า โค่นป่าพันไร่
189 ข่าวฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
190 ประกาศผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อยรางวัล ปาติยะเสวี ประจ�าปี 2561 และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter





192 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดหนังสือพิมพ์
 ข่าว ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย”
 และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจ�าปี 2562
196 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
197 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
198 คณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2562
 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
199 คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจ�าปี 2562
 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
200 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี ปัจจุบัน-2515 แยกประเภท
235 ประกาศเกียรติคุณ รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปี 2561 ข่าวและภาพข่าว
238 ท�าเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย,
 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
241 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 ฝ่ายต่างๆ ประจ�าปี 2562
247 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจ�าปี 2562
251 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจ�าปี 2562
253 รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562
262 ภาพกิจกรรม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562
292 แถลงการณ์ ข่าว จดหมายเวียน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
302 รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
307 ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2560
308 ข้อบังคับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
314 รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
342 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่อยู่ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
344 ท�าเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน (แยกประเภทสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์)

สารบัญ



สารจากนายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 ปี 2562-2563 นับเป็นปีที่ท้าทาย และมีมรสุมหนักส�าหรับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
ไทย หลายๆ ส�านกัต้องฟันฝ่าด้วยการปรับตัวอย่างหนกั บางส�านกัก็ต้องปิดตัวเองไป พ่ีน้อง
สื่อมวลชนหลายคนต้องผันตัวเองไปมีกิจการสื่อบนโลกโซเชียล
 ในส่วนของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเอง ก็ได้รับผลกระทบในระดับ
หนึง่ ไม่ว่าการท�างานท่ียากล�าบากขึน้ เนือ่งจากกรรมการบริหาร และคณะท�างานแต่ละท่าน 
มภีารกิจหน้าท่ีการงาน ความรับผิดชอบมากขึน้กว่าเดิม เพ่ือพาองค์กรส�านกัข่าวของตนเอง
ให้พ้นจากภาวะวิกฤตด้วย
 อย่างไรก็ตาม ในห้วงแห่งภาวะปรับตัวในอุตสาหกรรมสื่อนี้ ยังพอเห็นความหวังที่สังคม
ยังคงเล็งเห็นความส�าคัญของสื่อสารมวลชน ที่ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ แม้จะมีการท้วง 
มกีารติงจากวงการต่างๆ ท้ังในวงวชิาการ หรือในวงการสือ่ด้วยกันเอง จากการน�าเสนอข่าว
บางคร้ังในบางข่าวก็ตาม แต่นัน่เป็นเพราะทุกฝ่ายยงัเหน็ความส�าคัญของการมส่ืีอกลาง เพ่ือ
การท�าหน้าที่เป็นบรรทัดฐานถ่วงความสมดุลในการสื่อข่าวสารของสังคม
 ผมขอให้ก�าลังใจพ่ีๆ น้องๆ นกัข่าว กับเพ่ือนๆ ในแวดวงวิชาชีพ หวังว่าทุกท่านจะสามารถ
ฟันฝ่า ปรับตัวจนพ้นจากภาวะวิกฤตได้ในท่ีสุด และแสดงความยินดีกับผู้ท่ีประสบความ
ส�าเร็จจากการปรับตัวสู่ช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ๆ ขณะท่ีสมาคมนกัข่าวฯ เองก็ยงัคง
ทุ่มความพยายามเต็มที่ ด้วยกรรมการและคณะท�างาน ท่ียังทุ่มแรงกายแรงใจ ด�าเนิน
กิจกรรมที่หวังจะยังประโยชน์ ให้กับพี่น้องสมาชิกอย่างไม่ย่อท้อต่อไป

มงคล บางประภา
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กองบรรณาธิการ
หนังสือวันนักข่าว 2563  

1. นายวรพล กิตติรัตวรางกูล   บรรณาธิการ
2. นายธนพล บางยี่ขัน    ผู้ช่วยบรรณาธิการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ คณะท�างาน
4. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม   คณะท�างาน
5. นางสาว น.รินี เรืองหนู   คณะท�างาน
6. นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ   คณะท�างาน
7. นายธนัชพงศ์ คงสาย   คณะท�างาน
8. นางสาวพวงชมพู ประเสริฐ  คณะท�างาน
9. นางสาวชุลีพร อร่ามเนตร   คณะท�างาน
10. นางสาวปาริชาติ บุญเอก   คณะท�างาน
11. นางสาวพิมพ์นารา ประดับวิทย์   คณะท�างาน
12. นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน    คณะท�างาน
13. นางสาวเทียมใจ ทองเมือง  คณะท�างาน
14. นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล  คณะท�างาน
15. นางสาวขนิษฐา สุโกมล   คณะท�างาน
16. นายกนก สิริกาญจน   คณะท�างาน
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 เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือ วันนักข่าว 5 มีนาคม 2563 ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระต่างๆ ในแวดวงสื่อสารมวลชน ผ่านการน�าเสนอทั้งใน
รูปแบบบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และรายงานพเิศษ ภายใต้คอนเซป็ต์ท่ีกองบรรณาธิการผู้ผลิตหนงัสือวันนักข่าว 5 มนีาคม 2563 ต้องการ
น�าเสนอถึงภูมิทัศน์สื่อมวลชนในยุคปัจจุบัน ด้วย Content หลากหลายบริบท ทั้งเรื่องการท�าหน้าที่สื่อมวลชน การปรับตัวของสื่อมวลชน
และองค์กรสื่อ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีผลกระทบต่อการท�างานของส่ือมวลชนแบบองค์รวม การน�าเสนอให้เห็นภาพ
รวมของการที่คนท�าสื่อสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาการท�างานและสร้างทักษะทางวิชาชีพ
ให้กับตัวเองและองค์กรส่ือ การน�าเสนอภาพรวมของเทรนด์เทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ท่ีจะมีผลต่อการท�างาน 

ของสื่อ เป็นต้น 
 ซึ่งเนื้อหาข้างต้น ถูกน�าเสนอผ่านความคิดเห็น ทัศนะ ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์วิจารณ ์ จากบุคคลต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาชีพท้ัง 
ผู้บริหารองค์กรสื่อ ตัวแทนกองบรรณาธิการของสื่อส�านักต่างๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อยุคใหม่ สื่อทางเลือกที่ถูกเรียกว่า  New Media 
รวมถึงผู้บริหารสื่อโซเชียลมีเดียท่ีเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก นักวิชาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสมัยใหม ่
ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ Start up ที่ท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนในบริบทต่างๆ เป็นต้น 
 โดยเนื้อหาท้ังหมด กองบรรณาธิการได้จัดท�าโดยประมวลสรุปสถานการณ์และปรากฏการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อให้ผู้อ่านโดยเฉพาะผู้อยู่ในแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนได้เห็นภาพรวมในระดับหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นกับแวดวงสื่อมวลชน  อัน
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการมองเห็นภูมิทัศน์สื่อต่อจากนี้ จนสามารถน�าไปต่อยอดในการพัฒนาการท�างานสื่อให้มีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป
ในอนาคต ภายใต้หลักการท�างานของความเป็นสื่อมืออาชีพและการด�ารงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของคนในวิชาชีพสื่อ ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาและนับ
จากนี้ต่อไปในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างไร จะมีผลกระทบกับการท�างานของสื่อมาก
น้อยแค่ไหน แต่สุดท้าย หลักคิด-หลักยึดท่ีถูกต้องในการท�างานวิชาชีพส่ือ ก็ควรต้องด�ารงอยู่ต่อไป เหมือนกับบทสรุปส�าคัญท่ีเราได้จาก
เนื้อหาในหนังสือวันนักข่าวฯ เล่มนี้ว่า ต่อให้เทคโนโลยีก้าวไกลไปเพียงใด และจะส่งผลกระทบต่อการท�างานของสื่อจนเกิดการ Disrupt 
มากน้อยแค่ไหน แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้าย สื่อมวลชน  ก็ต้อง Back To Journalist คือกลับมายืนและตั้งหลัก การท�าหน้าที่สื่อตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเฉพาะการท�าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

วรพล กิตติรัตวรางกูร 

Back To Journalist
ในสถานการณ์ Media Disruption
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 สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนไทยในรอบปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแห่งการ “ทรุดหนัก ฝ่ามรสุม 
สู่โอกาสใหม่” เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาท�าให้ข่าวสารมีปริมาณมากและน�าเสนอฉับไว 

ผู้บริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมุ่งหน้าเสพข่าวสารผ่านออนไลน์มากขึ้น อุตสาหกรรมส่ือ
ตกอยู่ในสภาพย�่าแย่อย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี สื่อทุกแขนงเร่งปรับตัวขนานใหญ่ โดย
ยึดหลักระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับมาตรฐานคุณภาพ เรียกความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ
กลับมาอย่างยั่งยืน แม้กฎหมายพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของสือ่ยกเลกิ มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบบัปี 2560 และได้รัฐบาล
จากการเลือกต้ังคร้ังแรกในรอบ 5 ปี แต่การแทรกแซงมีความซับซ้อนขึ้น ดังนั้นสมาคม 

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจึงได้สรุปสถานการณ์สื่อ 2 กรณี ดังนี้
 1. เกาะติดกฎหมายกระทบเสรีภาพ
 รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 รองรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การพูด การพิมพ์ไว้ใน
มาตรา 34 และมาตรา 35 บัญญัติให้บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพใน
การเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พร้อมได้รัฐบาลมา
จากการเลือกต้ัง และยกเลิกค�าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ีเก่ียวข้องกับเสรีภาพของสื่อมวลชน 
ประเทศไทยเข้าสู่บรรยากาศแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตย หลังมีการเลือกต้ังใหญ่เม่ือวันท่ี 
24 มีนาคม 2562 การแทรกแซงสื่อได้พลิกแพลงมากขึ้น จากเดิมมีการกดดันโดยโทรศัพท์
ไปถึงผู้บริหารส่ือแขนงนัน้ท่ีเสนอข่าวกระทบต่อผู้มอี�านาจ และได้เพ่ิมช่องทางโทรศัพท์หรือ
ประสานไปท่ีนักข่าวภาคสนามโดยตรง ท่ามกลางมีข่าวปลอมระบาด โดยเฉพาะในช่วง
ระหว่างมีการเลือกตั้ง องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าว 

นกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันขอให้สือ่มวลชนทุกแขนงต้องใช้เสรภีาพบนความ
รับผิดชอบร่วมสกัดก้ันข่าวปลอม โดยค�านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ
จริยธรรมของสภาวิชาชีพ โดยสื่อมวลชนต้องท�าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล 

ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ก่อนน�าเสนอ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในระดับสากล หลังได้รัฐบาล
ใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบข่าวปลอม บน
ความหวาดระแวงของประชาชนและองค์กรสื่อ ที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ละเมิดสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน 
 และยังต้องเกาะติดการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 มี
หลายประเด็นท่ีอาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและ

รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�าปี 2562 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
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สื่อมวลชนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ขณะท่ีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพส่ือมวลชน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษไปแล้ว 
รอเข้าคณะรัฐมนตรี ก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อประกาศบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่อไป โดยองค์กรส่ือยืนยันหลักการในการก�ากับดูแลกันเอง อันเป็นหลักสากลท่ี
นานาประเทศใช้ก�ากับดูแลเรื่องจริยธรรม ไม่มีตัวแทนฝ่ายรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 2. ธุรกิจสื่อเจอศึกหนักยิ่งทรุดฮวบ-เร่งปรับโมเดลธุรกิจสู่โอกาสใหม ่

 คล่ืนสึนามดิิจิทัลดิสรัปชัน กระหน�า่ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ วิทย ุทีวีดิจิทัล เป็นระลอก ส�านกังาน
คณะกรรมการ กสทช. จ่ายค่าชดเชยและยุติการออกอากาศ  7 ช่องทีวีดิจิทัล ประกอบด้วย 
ช่อง 26 บริษัท สปริง 26 จ�ากัด ช่อง 19 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ�ากัด ช่อง 20 บริษัท
ไบรท์ ทีวี จ�ากัด ช่อง 21 บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด ช่อง 14 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 
ช่อง 28 บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ�ากัด และช่อง 13 บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ�ากัด ที่เหลือ
อีก 15 ช่องต้องแข่งขันปั๊มเรตติ้ง เพื่อชิงงบโฆษณา 
 ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ถูกพิษดิจิทัลดิสรัปชันหนักที่สุด โดยผู้บริโภคเปลี่ยน
พฤติกรรมไปออนไลน์แทน ในที่สุดหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่หัวเขียว “ไทยรัฐ” เปิดโครงการ
ลาออกด้วยความสมคัรใจอีกคร้ังในช่วงต้นปี รวมถงึหนงัสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ THE NATION 
หนังสือพิมพ์ “M2F” แท็บลอยด์แจกฟรี หนังสือพิมพ์ “โพสต์ทูเดย์” ยุติการตีพิมพ์บนหน้า
หนังสือพิมพ์ น�าเสนอเนื้อหาเข้าสู ่เว็บไซต์เต็มตัว พร้อมเลิกจ้างพนักงานบางส่วน 
หนังสือพิมพ์ “สยามกีฬา” ควบรวมหนังสือพิมพ์และนิตยสารในค่ายสยามสปอร์ต ไว้ใน
ฉบับฟุตบอลสยาม มวยสยาม และสยามกีฬา โดยน�าเนื้อหาบางส่วนของฟุตบอลสยามและ
มวยสยามน�าเสนอผ่านเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ภาคเหนือไทยนิวส์ท้ิงท้ายเดือน 
ธันวาคม 2562 ลดจ�านวนหน้าจาก 16 หน้า เหลือ 12 หน้า 
 ท้ายสุดในยุคดิจิทัลดิสรัปชันส่ือมวลชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะผู ้ประกอบการ 
กองบรรณาธิการ นักข่าว ต่างเร่งปรับตัวในช่วงวิกฤตให้เป็นความท้าทาย โดยเช่ือมโยง 
ทุกแพลตฟอร์มสู่กลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรทางธุรกิจ สู่โมเดลธุรกิจสื่อใหม่ เพื่อความอยู่รอด
อย่างยั่งยืน 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
30 ธันวาคม 2562

www.tja.or.th





วันนักข่าว 31

Back To Journalist 

ในยุค Digital Transform



วันนักข่าว32

 พลวัตการพัฒนาเป ล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีมีต่อการท�างานของนักข่าว-
ส่ือมวลชน ทุกแขนง เป็นเร่ืองที่ปัจจุบัน 

คงไม่ต้องล�าดับความกันให้มากอีกแล้ว
เพราะที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านไป เป็นประเด็นท่ีส่ือมวลชน-นักข่าว- 
ผู้บริหารองค์กรส่ือมวลชน-นักวิชาการด้าน
ส่ือมวลชนและเทคโนโลยีสมัยใหม่-ผูบ้ริหาร
แพลตฟอร์มใหม่ๆ ในยุคโซเชียลมีเดีย ได้มี
การพูดถึงเร่ืองเทคโนโลยีสมัยใหม่, การ
เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวของสื่อเก่าไปยัง
ส่ือสมัยใหม่ ในบริบทท่ีว่าด้วย การปรับตัว
และการท�างานข่าวขององค์กรส่ือ-ธุรกิจสือ่-
นกัข่าว -นกัส่ือสารมวลชน เพ่ือให้สอดรับกับ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท่ีมีการให้

Back To Journalist-สื่อมืออาชีพ 
ย่อมยืนหยัดได้ในยุค Disrupt

1-4



วันนักข่าว 33

ความเห็นเร่ืองนี้กันมาอย่างหลากหลาย 
เกือบทุกแง่มมุมาตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
 จนคนข่าว-ส่ือมวลชน ทุกวันนี้ คุ้นชิน 

กับถ ้อยค�า เช ่น Platform, Digital 
Transformation, Media Disruption, 
Interactive Media, Big Data, Artificial 
Intelligence (AI), Isocialinfluencer, 
YouTuber, Engagement, Digitalmarketing
 โดยท่ีตัวนักข่าว-องค์กรส่ือ ไม่ว่าจะเป็น
ส่ือแขนงใด จะส่ือใหม่-ส่ือเก่า-ส่ือค่ายยักษ์
ใหญ่- ส่ือขนาดกลางหรือส่ือขนาดเล็ก 

ทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ปรับตัวในการท�างาน ตลอดจนการสร้าง 
Mind set ใหม่ๆ ถึงการท�างานส่ือในยุค
ปัจจุบัน ที่ต่างก็รู้ดีว่า หากไม่ปรับตัว ให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารสมยัใหม่ ก็อาจท�าให้การจะท�างานใน
แวดวงวิชาชีพส่ือมวลชนต่อจากนีไ้ป อาจอยู่
รอดได้ยาก ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจสื่อ 
มีความเข้มข้นต่อเนื่อง และสนามแห่งนี้เปิด
กว้าง ต้อนรับแพลตฟอร์มส่ือใหม่ๆ เข้ามา
ตลอดเวลา ดังนั้น จึงเป็นความจ�าเป็นและ
เป็นเร่ืองปกติไปแล้ว ท่ีนักข่าว-คนสื่อ-
องค์กรส่ือ ต้องปรับวิธีการท�างาน-รูปแบบ
การท�างาน-ทัศนคติการท�างาน เพ่ือให้เข้ารับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมด ในหนังสือ 

วันนักข่าว 5 มีนาคม 2563  ได้น�าเสนอบท
สัมภาษณ์ ตลอดจนเนื้อหาในรูปแบบ 
รายงานพิเศษ ท่ีจะท�าให้เหน็ถงึภมูทัิศน์ของ
ส่ือในยุคปัจจุบัน ภายใต้ความคิดเห็น-
ทัศนะ-มุมมอง-การวิพากษ์วิจารณ์และการ
ให้ข้อมูล จากบุคคลหลากหลายองค์กรส่ือ 
รวมถึงผู้บริหารของแพลตฟอร์มสมัยใหม่
และผู้บริหารสื่อโซเชียลมีเดีย ท่ีมีบทบาท
อย่างสูงในสังคมปัจจุบนั ตลอดจนความเหน็
และทัศนะของนักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของการผลิตส่ือสมยัใหม่ ด้วยมมุ
มองแบบรอบด้านและข้อมลูแบบเจาะลกึ ท่ี

จะท�าให้เห็นภาพรวมของภูมิทัศน์ส่ือในป ี
2563 ตลอดจนได้เห็นถึงทิศทาง ความเป็น
ไปของอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ ท้ังส่ือโซเชียลมีเดีย-ส่ือโทรทัศน์-ส่ือ 

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 เนื้อหาทั้งหมด ของหนังสือวันนักข่าว 5 
มนีาคม 2563 แบ่ง Content ออกเป็นแต่ละ 
Chapter เช่น ในบทท่ีสอง จะเป็นบท
สัมภาษณ์มุมมอง ความเห็นของผู้บริหาร
องค์กรสื่อ-ผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆ ของ
ส่ือโซเชียลมีเดีย ตลอดจนผู้บริหารกลุ่ม 
Start up ท่ีมปีระสบการณ์ท�างานร่วมกับสือ่
ต่างๆ ในการน�าเสนอข้อมูลผ่านสื่อสมัยใหม่ 
ไม ่ว ่าจะเป ็น ความเห็นของผู ้บริหาร 
องค์กรส่ือ-คนข่าว อาทิ สนธิ ล้ิมทองกุล 

นักหนังสือพิมพ์-ผู้ก่อต้ังและเจ้าของสื่อใน
เครือผู้จัดการ เป็นต้น หลัง สนธิ กลับมา 
โลดแล่นในยุทธจักรสื่ออีกครั้ง
 นอกจากนี้ ยังมีทัศนะความเห็นของ 
ธนาวลัย วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ปฏิบัติการออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ (บริษัท 
เทรนด์ วีจี3 จ�ากัด) หนึ่งในทายาทเครือ
วัชรพล เจ ้าของส่ือในเครือไทยรัฐ ซึ่ง 
ธนาวลัย ปัจจุบันรับผิดชอบการบริหารงาน
ข่าวของส่ือออนไลน์ท้ังหมดของไทยรัฐ 

โดยเฉพาะ “ไทยรัฐออนไลน์” ชาคริต ดิเรก
วัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงาน
กิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือช่อง 3 เป็นต้น 
 ขณะท่ีผู ้บริหารส่ือโซเชียลมีเดียและ
แพลตฟอร์มต่างๆ ก็มีบทสัมภาษณ์ท่ีน่า
สนใจของ สายใย สระกวี Head of 
Communications and Public Affairs 
จาก Google ประเทศไทย หรือตัวแทน 

ผู้บริหารระดับสูงของ Line Thailand ที่มี
คนไทยหลายสิบล้านคนต่างก็ใช้แพลตฟอร์ม
ดังกล่าวในชีวิตประจ�าวัน โดยเป็นการ
สัมภาษณ์ กณพ ศุภมานพ รองประธาน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ ไลน์ไทย

แลนด์ และพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท ไลน์ คอมพาน ี
(ประเทศไทย) จ�ากัด ท่ีจะท�าให้เห็นถึง
ทิศทางของแพลตฟอร์มดังกล่าวหลังจากนี้ 
 รวมถึงการสัมภาษณ์ ผู้บริหารธุรกิจกลุ่ม 
Start up ที่ร่วมท�างานด้าน Data และการ
ผลิต Content กับส่ือท้ังส่ือกระแสหลกัและ
ส่ือกระแสรอง เช่น ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล 
Managing Director แห่ง skooldio รวมถงึ 
ดร.ภริูพันธ์ุ รุจิขจร  อาจารย์ประจ�าภาควิชา
สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น Data 
Specialist และผู้ร่วมก่อต้ังบริษทั บญุมแีลบ็ 
(Boonmee Lab) ท่ีท�าธุรกิจเก่ียวกับเร่ือง
ระบบจัดการ Data ที่สื่อได้มีการน�าไปใช้ใน
หลายโอกาส เป็นต้น 
 โดยมีหลายมมุมอง ทัศนะทีน่่าสนใจ เช่น 
มมุมองของ “กณพ ศภุมานพ  รองประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ ไลน์ไทย
แลนด์” ที่มองว่า “สื่อจะไม่มีทางตาย มัน
แค่คนเปล่ียนรูปแบบ ช่องทาง การอ่าน 
ความจริงวันนี้ทุกคนย่ิงต้องตามข่าวสาร
เร็วกว่าเดิม แต่เขาใช้เวลาน้อยลง เพราะ
มีข้อมูลเยอะขึ้น ดังนั้น ข้อมูลที่เข้ามาต้อง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
 ส ่วน “สายใย สระกวี Head of 
Communications and Public Affairs 
จาก Google ประเทศไทย” เน้นย�้าว่า 
“คอนเทนต์ของแต่ละสื่อจะมีการแสดง
จดุยืนความเป็นเอกลักษณ์ทีแ่ตกต่างอย่าง
ชดัเจน ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้า
หมาย และรู้ดีว่ากลุ่มคนทีอ่่านนัน้ต้องการ
เสพข่าวประเภทไหน ดังนั้น เราสามารถ
เลือกเสพส่ือที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับ
ไลฟ์สไตล์ของเรามากทีสุ่ด แต่ส่ิงทีอ่ยากเหน็
จากทุกส่ือคือการน�าเสนอข่าวในเชิงบวก
และเชงิสร้างสรรค์มากยิง่ขึน้”
 ขณะท่ีทัศนะของผู้บริหารส่ือโทรทัศน์
อย่าง “ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะ 
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ผู้บริหารสายงานกิจการองค์กร บริษัท บี
อีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) หรือช่อง 3” 
และ “รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย” เขามองว่า “ข่าวยัง
จ�าเป็นใน 2 เร่ือง ท�าให้คนอัพเดทรู้เร่ืองราว
ต่างๆ คนทีฉ่ลาดส่วนใหญ่จะรู้ว่าสังคมเป็น
อย่างไร เกิดอะไรขึน้ สมมติเกิดฝุน่เยอะ ถ้า
คนไม ่ รู ้ข ่ าวเลย เอ ๊ะ . .ท�าไมอากาศ
เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น เขาจะต้องรับรู้ส่ิง
เหล่านีต้ลอดเวลา ท�าให้เขาได้ปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ข่าวก็สร้าง
เสริมภมิูคุม้กันให้กบัสังคมด้วย บางคร้ังข่าว
อาชญากรรมเป็นตัวอย่างให้คนรู้จกัป้องกัน
ตัว เช่นเดียวกับข่าวเศรษฐกิจให้รู้ว่าส่ิงที่
เขาควรจะท�าให้เข้ากับตลาดว่าเป็นอย่างไร 
บางทีข่าวการตลาดของบริษัทหนึ่งก็สร้าง
ความรู ้ให้ภูมิคุม้กันให้อกีบริษัทหนึง่ ดังนัน้ 
ข่าวท�าหน้าที ่2 อย่างตลอดเวลา”
 ส�าหรับเนือ้หาในบทอ่ืนๆ คือบทท่ี 3 และ
บทท่ี 4 ก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาท่ีน่าสนใจ   
เช่น บทสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในการบริหาร
งานกองบรรณาธิการข่าว ของเว็บไซต์ข่าว
ต่างๆ เช่น ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ หรือกองบรรณาธิการเว็บไซต์ที่ได้
รับความนิยมอันดับต้นๆ ของประเทศ 

บทสัมภาษณ์ ผู้จัดท�าเพจ บางแห่ง ท่ีมี
เนื้อหาน ่าสนใจและเป ็นเพจทางเลือก 
เป็นต้น ตลอดจนทัศนะ ความคิดเห็นและ 

ข ้อ เสนอแนะ จากนัก วิชาการ และ 

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการส่ือสารสมัย
ใหม่ ท่ีมาให้มมุมองท่ีน่าสนใจถงึทิศทางแนว
โน้มธุรกิจสื่อมวลชนนับจากนี้ ตลอดจน
ข้อคิดเห็นถึงการท�างานของสื่อมวลชน ใน
ยุค Digital Transformation ว่าควรต้องมี
การปรับตัวในการท�างานและการน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารอย่างไร ในยุคท่ีรูปแบบและ
ช่องทางการส่ือสารตลอดจนพฤติกรรมการ
บรโิภคข่าวสารของคนในสังคมเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

 ทัศนะ-มุมมอง-ข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
บทสัมภาษณ์ทั้งหมดในหนังสือวันนักข่าว 5 
มีนาคม 2563 ทางกองบรรณาธิการฯ ได้ชุด
ความจริงและความเห็นท่ีประมวลสรุป
เนื้อหาตลอดท้ังเล่มได้อย่างหนึ่งที่ว่า ยิ่ง
สังคมมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารมากขึ้นเท่าใด และไม่ว่าจะเกิดช่อง
ทางการติดต่อส่ือสารและการน�าเสนอ
ข่าวสารในแพลตฟอร์มใหม่ๆ นับจากนี้ที่จะ
มีออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงแม้ใน
อนาคต จะมีนวัตกรรมท่ีท�าให้รูปแบบการ
เสนอข่าว การท�างานของส่ือ เปล่ียนแปลง
ไปอย่างไร แต่บทบาทของนักข่าว-คนสื่อ-
องค์กรส่ือ ก็ยังคงมีความส�าคัญต่อสังคม 

เช่นเดิม
 โดยเฉพาะในสังคมท่ีมากล้นไปด้วย 
ข่าวสารท่ีปราศจากการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงก่อนน�าเสนอ หรือข่าวลวง Fake News 
ท่ีสร ้างความสับสนในการรับรู ้ข ่าวสาร 
ของสังคม 
 สภาพการณ์ดังกล่าว จะท�าให้ ส่ือมือ
อาชีพ ยิ่งมีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
การคัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข่าวสารอย่างรอบด้าน ก่อนน�าเสนอ
ข่าวสารข้อเท็จจริงต่อสังคม 

 ส�าคัญก็คือ “นักข่าว-คนท�าส่ือ-องค์กร
ข ่าว” ต้องยึดหลักการท�างานภายใต  ้

ความถกูต้อง เป็นกลาง มีการตรวจสอบข้อมลู 
ความเห็นอย่างรอบด้าน และยดึหลักการเสนอ
ข่าวสาร ความเห็น ข้อเท็จจริงเพ่ือน�าเสนอ
ความจริง และส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 โดยหากสื่อมวลชน-นักข่าว ยึดหลักข้าง
ต้นในการท�าหน้าท่ีส่ือมวลชน ก็ท�าให้แม้
สังคมจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
มีนวัตกรรมท่ีสร ้างการเปล่ียนแปลงใน
การน�าเสนอข่าวสารและบริโภคข่าวสาร 
จนส่ืออาจได้รับผลกระทบในการท�างาน 
หรือท่ีเรียกกันว่า Media Disruption แต่
หากส่ือมวลชน-นกัข่าว ท�างานบนหลักความ
เป็น “ส่ือมืออาชีพ” ยึดม่ันความเป็น
สื่อมวลชนท่ีดีของสังคม ท�าหน้าท่ีบนหลัก
ของความเป็นนักข่าว-ส่ือมวลชนคุณภาพ 

ท่ีส่ือมวลชนต้ังแต่ยุคอดีตและสื่อท่ัวโลก 
ยึดถือกันมาตลอด ไม่ว่าเทคโนโลยีจะน�ามา
สู ่การเปล่ียนแปลงต่อวงการสื่อมวลชน
อย่างไร ถ้านักข่าว-สื่อมวลชนยึดหลักนี้ 
ท่ีเป็นหลักพ้ืนฐานของคนส่ือ  แม้จะเป็นหลัก
การที่อยู่มาแล้วหลายสิบปี แต่ทุกฝ่ายก็เชื่อ
กันว่า ถ้าสื่อยึดหลักนี้ไว้ตลอดในการท�างาน 
การท�างานแบบคนข่าวตัวจริง “มืออาชีพ” 
(Back To Journalist)  ก็จะท�าให้นักข่าว- 
คนท�าสื่อ สามารถยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีใน
วิชาชีพตัวเองได้  



นักข่าว-สื่อ ต้องสร้างองค์ความรู้ 
แล้วจะยืนอยู่ได้ในยุค Transform

 ความเหน็ต่อภมูทัิศน์สือ่ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในยุคปัจจุบันจากมุมมองของบุคคลต่างๆ 

ในแวดวงธุรกิจสือ่มวลชน-ส่ือมวลชนอาวุโส-
ผู ้บริหารแพลตฟอร์มต ่างๆ ซี อีโอของ 
กลุ่ม Start up ที่ท�างานร่วมกับสื่อต่างๆ ที่
ถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษซึ่งอยู่ใน 

บทท่ี 2 อัดแน่นด้วยข้อมูล ความคิดเห็น 

และมุมมองต่อทิศทางของธุรกิจส่ือ การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีผลต่อ
การท�างานของนกัข่าวและส่ือมวลชน ตลอด
จนหลักคิดที่น่าสนใจต่อบทบาทและการท�า
หน้าท่ีของส่ือมวลชน ซึ่งสะท้อนผ่านบท
สมัภาษณ์ ท่ีกองบรรณาธิการ หนงัสอืวนันกั
ข่าว 5 มีนาคม 2563 ได้ไปสัมภาษณ์และน�า
มาถ่ายทอดนับจากบรรทัดถัดไป
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 “ไลน์ทูเดย์ (LINE TODAY) เป็น
แพลตฟอร์มอนัดับ 1 ของคอนเทนต์ แต่ละ
เดือนมีคนเข้ามาอ่าน 37 ล้านคน ถ้าเทียบ
กับยอดเพจวิว เราเกิน 1 พันล้านเพจวิว
แล้วต่อเดือน” 
 กณพ ศุภมานพ รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ ไลน์ไทยแลนด์ เปิดเผย
ข ้อมูลข ้ างต ้น กับกอง บ.ก .  หนั ง สือ 

วันนักข่าวฯ และกล่าวต่อว่า ไลน์ทูเดย์เป็น
พ้ืนท่ีรวบรวมให้ส�านักข่าวหรือคนเขียน
บทความมืออาชีพ เอาคอนเทนต์ตัวเองมา
เจอกับผูอ่้านให้ง่ายท่ีสุด วันนีเ้ราม ี160 พาร์ท 

เนอร์ของไลน์ทูเดย์ ทั้งกลุ่มที่เป็นส�านักข่าว 
ข่าวทีวี ส�านักนิตยสารต่างๆ กลุ่มนักเขียน
อิสระ 
 “ในส่วนของส�านักข่าวเองมากับเรา
เกือบหมดแล้ว ส่วนส�านักพิมพ์ต่างๆ คิด
ว่า ประมาณ 70% ที่อยู่บนไลน์ทูเดย์ เหตุ
ที่หลายค ่ายมาที่ เราเยอะเพราะวันนี้
พฤติกรรมคนเปลี่ยน คนยังอ่านคอนเทนต์
เหมือนเดิมแต่เขาแค่เปล่ียนช่องทางในการ
อ่านเท่านั้น
 “พาร์ทเนอร์บางรายยังบอกว่า พอมา
อยู่ไลน์ทูเดย์แล้วก็มีคนพูดคอนเทนต์เขา
บนเพจวิวมาก มีกระแสตอบรับดี เรามอง 
ตัวเราเองเป็นแพลตฟอร์มท่ีให้สองฝั่งมา

โดย : ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

เจอกัน คือ ท�าให้ระบบนิเวศของการอ่าน
มันแข็งแรงมากขึ้น เราจะพัฒนารูปการ
เข้าถึงการอ่านให้ง่ายที่สุด”
 รายได้ของไลน์ทูเดย์มาจากพ้ืนท่ีโฆษณา
ท่ีจะอยู่บนหน้าแพลตฟอร์มหรือแม้แต่การ
แสดงในแต่ละส่วนของเนื้อข่าวเอง พอมัน
เกิดการเห็นจากผู้อ่าน วัดจากจ�านวนครั้งที่
มคีนเข้ามาอ่านก็จะมแีบ่งสัดส่วนของรายได้
กลับไปที่ผู้ผลิตคอนเทนต์แต่ละราย ซึ่งจะมี
โครงสร้างการแบ่งราคาท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่
กับการตกลงทางธุรกิจ  โดยพ้ืนฐานเรามี
มาตรฐานอยูใ่นแต่ละกลุ่ม แต่ละพาร์ทเนอร์ 
ไส้ในมันต่างกัน เช่น แตกต่างกันท่ีไส้ในท่ี
บาร์เธอร์กัน
 วิธีการท�างาน  ผู้ผลิตคอนเทนต์ส่งเนือ้หา
ข่าวพร้อมพาดหวั เข้ามาในระบบของเราเอง
โดยอัตโนมติั แต่บางทีมนักม็ลิีงก์ให้อ่านเพ่ิม
เติมเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้ผลิตเอง ไลน์ทูเดย์
จึงเปรียบเหมอืนแค่ “หน้ากาก” หรือ  “หน้า
บ้าน”  ถ้าคอนเทนต์นัน้ดี แล้วน่าพอใจผูอ่้าน
ก็จะเข้าไปอ่านแล้วมนัจะเด้งกลับไปท่ีส�านกั
ข่าวนั้นๆ เอง 
 “เด๋ียวนี้คนจะไม่สนใจแล้วเป ิดลิงก ์ 
www…… แล้ว เราแค่เป็นแหล่งรวมให้ผู้อ่าน
มาเลือกดู จากนั้นมันก็แข่งกันที่เนื้อหาแล้ว
ว่า บทความนั้นมันน่าสนใจแค่ไหน และขึ้น

อยู่กับแต่ละพาร์ทเนอร์จะดีไซน์อย่างไรให้
กับเราอย่างไร บางที ลูกค้าจะเลือกเอาข่าว
แล้วส่ง อยากให้ มีอ่านเพิ่มเติมที่เว็บตัวเอง 
แต่ถ้าเรามองในแง่คนอ่านเขาอยากอ่านจบ
ในส่วนในหน้าเดียวเขาไม่อยากไปคลิกต่อไป
ที่อื่นอีก สุดท้ายเพจวิวที่เกิดขึ้นทั้งหมด เรา
ก็จะรายงานกลับไปท่ีแต่ละเจ้า และก็จะมี
ส่วนแบ่งรายได้ เพราะโจทย์ท่ีแต่ละพาร์ท
เนอร์ต้องการคือ ธุรกิจ รวมถึงคนมาเห็น
โฆษณาเท่าไรในเรื่องนี้ ส่วนรายได้ ทางไลน์
จะไม่เปิดเผยตัวเลข แต่เป็นที่น่าพอใจอยู่ได้
ทั้งสองฝั่งทั้งพาร์ทเนอร์และทางไลน์ทูเดย์” 
 “กณพ-รองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรกิจ
คอนเทนต์ ไลน์ไทยแลนด์” กล่าวต่อไปว่า 
ข่าวที่ปรากฏในหน้าไลน์ทูเดย์มีสองแบบ 1. 
เกิดจากระบบ ท่ีเป็นไปตามพฤติกรรมของ
แต่ละคน หรือ Personalize ว่าเราเคยอ่าน
เนื้อหาประเภทไหน ชอบเข้าไปอ่านข่าว
เก่ียวกับอะไร 2. จากกองบรรณาธิการ
ภายในไลน์ทูเดย์ ท่ีจะช่วยคัดเลือกข่าวท่ี 

น่าสนใจมาไว้ในหน้าหลัก ที่แสดงถึงเทรนด์
เรื่องความนิยมข่าวปัจจุบัน 
 ประเภทข ่าว ท่ีมีผู ้อ ่ านมากท่ีสุด 3 

อันดับ ในการจัดอันดับของไลน์ทูเดย์ คือ 

 1. ข่าวท่ัวไปเหมือนกับข่าวหน้าหนึง่ 2. ข่าว
บันเทิง 3. ไลฟ์สไตล์  ส่วนสื่อที่เข้ามาอ่าน

ไลน์ทูเดย์ 1 พันล้านเพจวิว  
“Content is the king ไม่พอ....
ต้องอยู่บนแพลตฟอร์มที่ดีด้วย คนถึงอ่าน” 



วันนักข่าว38

เยอะที่สุด ขึ้นกับว่าแต่ละพาร์ทเนอร์ส่งข่าว
เข้ามาเยอะแค่ไหน ถ้ามจี�านวนมากก็จะมคีน
อ่านมากเพราะความหลากหลายของข่าว
เยอะกว่า จากข้อมูลท้ังหมดและพฤติกรรม
คนอ่าน ผู้บริหารไลน์ท่ีรับผิดชอบด้านคอน
เทนต์ สรุปว่า กลุ่มเนื้อหาท่ีเติบโตสูงสุด 
1.ไลฟ์สไตล์ 2. เรื่องไอที 3. ข่าวธุรกิจ เช่น  
การลงทุน หุ้น  ส่วนเรื่องบันเทิง ลอตเตอรี่ 
มีผู้อ่านเยอะอยู่แล้ว รวมถึงข่าวการเมือง
ร้อนๆ จะอยู่ในข่าวทั่วไปที่เป็นท็อปฮิต
 “ปัจจุบัน เรามีคนอ่านไลน์ทูเดย์เข้ามา
แต่ละเดือน 7 ล้านคน แต่ยังเชื่อ จะมี
โอกาสเติบโตได้มากกว่านั้น ทั้งจ�านวนคน
และจ�านวนความถ่ีในการเข้ามาอ่าน 
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องท�าในปี 2563 คือ การเพิ่ม
คอนเทนต์ในเชงิกว้างและเชงิลึกให้มากขึน้
และหลากหลายเพื่อดึงผู้อ่านหน้าใหม่เข้า
มา ส่วนเชิงลึก เช่น ในมุมของข่าวบันเทิง
เราจะต้องท�างานร ่วมกับพาร์ทเนอร ์
หนกัข้ึน มีข่าวพเิศษ หรือข่าวเก่ียวกับการ
ลงทนุทีจ่ะต้องมีรายละเอยีดมากขึน้ นอกก
จากนี้จะต้องมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ชีวิตประจ�าวันของคน เช่น ผู้อ่านสามารถ
เช็กสภาพอากาศได้ คุณภาพอากาศได้ 
อย่างนีจ้ะท�าให้ความถ่ีในการใช้งานสูงขึน้”

 ส�าหรับ ผู ้อ ่านหลักของไลน์ทูเดย์อยู ่
ระหว่าง 25-34 ปี กณพ บอกว่า กลุ่มนี้จะ
เข้ามาเพ่ือไล่ดูว่าแต่ละวัน มีอะไรน่าสนใจ
บ้างหรือมาเช็กกระแส ไม่ให้ตกเทรนด์ แต่
กลุ่มที่น่าสนใจ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอื่นใช้
เวลาในการอ ่านข ่าวมากท่ีสุด อาจจะ
ต้องการข้อมูลท่ีละเอียด เราจึงเห็นความ
แตกต่างของการอ่านสองกลุม่ ช่วงเวลาท่ีคน
เข้ามาอ่านเยอะที่สุด ช่วงกลางวัน ตามด้วย
ช่วงเยน็ 15.00-18.00 น.ซึง่เป็นช่วงเดินทาง
กลับบ้าน 
 กณพ บอกว่า การเติบโตของไลน์ทูเดย ์
ค่อนข้างก้าวกระโดด เพราะปีที่ผ่านมา เรา
มีพาร์ทเนอร์เพ่ิมมากขึ้น ยิ่งได้ร่วมมือกับ
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน�าเสนอ
ถ่ายทอดสดผลรางวัล  พบตัวเลขที่น่าสนใจ
ว่า ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา มีคนมาดูการ
ถ่ายทอดสดออกรางวัลโตขึน้ประมาณ 7 เท่า
ต่อรอบ 
 ข้อเสนอแนะท่ีไลน์ทูเดย์มีต่อพาร์ทเนอร์ 
ส�านกัข่าวต่างๆ คือ ส่ิงไหนเป็นประโยชน์กับ
ผู้อ่าน เช่น เราบอกว่าตอนน้ีทิศทางของ 
ไลน์ทูเดย์จะขยายไปทางกลุ่มไหน ที่เหลือก็
เป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์เป็นคนบริหาร
จัดการเอง  ตอนนี้เราจึงสะท้อน 2 แบบ 

 “การพัฒนาป รับป รุ งคอน เทนต ์
เนื่องจากไลน์ทูเดย์ก�าลังขยายเน้ือหาให้
กว้างขึน้ มีหมวดย่อย ทีล่งรายละเอยีดของ
เนื้อหา เช่น หมวดบันเทิง ย่อยไปที่ดารา 
หรือย่อยไปทีล่ะคร ตรงนีเ้ราต้องคยุกับพาร์ท
เนอร์ อีกเร่ืองคือ การใช้งานของคนอ่าน
ปัจจุบัน เขามองว่า มันเป็นรูปแบบการ
อ่านใหม่ ผู้อ่านจึงคาดหวัง คุณภาพของ
ข่าวท่ีดี ตรง ชัดเจน เป็นกลาง ทาง 
ไลน ์ทู เดย ์ ก็แชร ์ความเห็นเหล ่านี้ ให ้ 
พาร์ทเนอร์รู้ แต่เร่ืองที่เป็นพื้นฐานท่ีสุดที่ 
ผู ้อ่านท้วงติงมาคือ การสะกดค�าบางท ี
พาร์ทเนอร์ส่งข่าวมาเรว็อาจจะมีสะกดผดิ
บ้าง ซึ่งเราไม่พยายามยุ่งกับพาดหัว หรือ 
เนื้อหาที่พาร์ทเนอร์ส่งมา”
 ในฐานะเป็นคนกลางสร้างโมเดลใหม่ให้
แพลตฟอร์มทองค�า เพ่ือให้ส่ือวางเนือ้หาข่าว
แล้วแบ่งประโยชน์ รายได้กัน ผู้บริหารไลน์
ทูเดย์ ก็ยังเชื่อมั่นค�ากล่าวที่ว่า Content is 
the king แต่ก็อยู่บนแพลตฟอร์มท่ีดีด้วย 

ท้ังสองอย่างต้องไปด้วยกัน เพราะต่อให้
แพลตฟอร์มดีแค่ไหน แต่ถ้าคอนเทนต์ไม่
หลากหลาย ไม่มีคุณภาพ คนก็ไม่อ่าน 
 “ไลน ์ทู เดย ์ มี เป ้าหมายชัดในการ 
เป็นพื้นที่กลาง ฝั ่งเราเชี่ยวชาญด้าน
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แพลตฟอร์ม จึงรับผิดชอบท�าอย่างไรก็ได้
ให้คนอ่านเข้ามาอ่านในพื้นที่นี้ให้เยอะ
ท่ีสุด ขณะที่ฝั ่งของผู ้ผลิตเนื้อหา หรือ 
พาร์ทเนอร์มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
เนื้อหา ซ่ึงถ้าดีคนก็จะมาอ่าน อย่าลืมว่า 
มันง่ายทีจ่ะท�าให้คนมาอ่าน 1 คร้ัง แต่การ
ที่เขาจะมาอ่านคร้ังที่สองไม่ง่าย ในส่วน
ของเราก็จะท�าให้ทั้งสองฝ่ายนี้เจอกัน 
ฉะนั้น ผมยังเชื่อว่า คอนเทนต์เป็นคิง 
แต่คอนเทนต์จะไม่เข้าถึงผู้อ่าน ถ้าไม่มี
แพลตฟอร์มที่ดีเพื่อเข้าไปถึงผู้อ่าน”
          แม้อุตสาหกรรมสื่อที่ดูจะร่วงโรย แต่ 
“กณพ” มองว่า วันนี้ คนไม่ได้เสพสื่อน้อย
ลง  ทุกคนยังต้องการรู้ว่า มีข่าวอะไรเกิดขึ้น
บ้าง แต่เขาอาจจะไม่ได้อ่านสื่อในรูปแบบ
เดิมแล้ว  มันสะท้อนให้เห็นว่า ทุกสื่อจึงวิ่ง
ไปหาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพราะมันสะดวก
ต่อผู้อ่านท่ีพกมอืถอืติดตัวตลอดเวลา ดังนัน้ 
ขึน้กับการปรับตัว ท�าอย่างไรให้ส่ือท่ีเรามอียู่
ในมอืเข้าถงึช่องทางท่ีคนใช้ในปัจจุบนัเพราะ 

ถ้าคนไม่อ่านหนงัสือ หรือนติยสาร ไลน์ทูเดย์
ก็จะไม่มีทางถึง 1,000 ล ้านเพจวิวใน 

แต่ละเดือน  
 “ส่ือจะไม่มีทางตาย มันแค่คนเปล่ียนรูป
แบบ ช่องทาง การอ่าน ความจริงวันนีทุ้ก

 สื่อจะไม่มีทางตาย มันแค่คนเปลี่ยนรูปแบบ ช่องทาง 
การอ่าน ความจริงวันนี้ทุกคนยิ่งต้องตามข่าวสารเร็วกว่า
เดิม แต่เขาใช้เวลาน้อยลง  เพราะมีข้อมูลเยอะข้ึน ดังน้ัน 
ข้อมูลที่เข้ามาต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เข้ามาช่วยตรงนี้” 
 กับค�าถามท่ีหลายคนอยากรู้ ก็คือ การ
เติบโตของไลน์ทูเดย์จะพัฒนาไปสู่การต้ัง
ส�านักข่าวของตัวเองหรือไม่นั้น “กณพ”
ให้ความชัดเจน ถึงเร่ืองนี้ว่า ไม่มีแนวคิด 

เร่ืองนี้เพราะเรามีผู้ใช้ไลน์ 44 ล้านคนใน
แต่ละเดือน และเราเองเช่ียวชาญเร่ือง 
แพลตฟอร์ม 
 “เป้าหมายของไลน์ คือ ท�าให้ทุกสิ่งมัน
ใกล้กันมากขึ้น ไลน์ทูเดย์ท�าให้ผู ้ผลิต 
คอนเทนต์กับผู้อ่านใกล้กันมากขึน้ เราไม่มี
ความเชี่ยวชาญในการท�าข ่าว หรือ 
คอนเทนต์เท่ากับผู ้ผลิตข่าวอยู่แล้ว ที่ 
ส�าคัญวันนี้คนก็มาอ่านไลน์ทูเดย์เพราะ 
เขาชอบความหลากหลาย ที่สามารถ 
เลือกได ้ แต ่ละข ่าวมีวิธีการน�าเสนอ 
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน อีกอย่างท่ี
ส�าคัญ คือ ความโปร่งใส และความเป็น 
กลาง การท่ีไลน์ทูเดย์มีพาร์ทเนอร์ทุก 
รูปแบบแสดงถึงความเป็นกลางและท�าให้ 
ผู้อ่านไลน์เข้ามาแล้วสบายใจ”

คนยิง่ต้องตามข่าวสารเร็วกว่าเดิม แต่เขา
ใช้เวลาน้อยลง เพราะมีข้อมูลเยอะขึ้น 
ดังนั้น ข้อมูลที่เข้ามาต้องมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน”
 ... ไลน์ทูเดย์จึงตอบสนองความต้องการ
ตรงน้ี พัฒนารูปแบบให้ตรงกับความต้องการ
ของคนมากขึ้น สร้างระบบนิเวศท่ีมันตอบ
โจทย์ผู้บริโภคที่พฤติกรรมเปลี่ยนเร็ว
 “เดิม มนุษย์เราท�าได้ไม่ก่ีอย่าง แต่
เทคโนโลยีมันท�าให้คนมี Productivity 
สูงมากขึ้น ใครจะโอนเงินท�าธุรกิจ หรือ 
ซื้อของ ซ้ืออาหารก็ส่ังทางมือถือได้แล้ว 
การอ่านการบริโภคข่าวสาร เขาก็ต้องการ
ใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ได้
หมายความว่า เขาไม่เสพส่ือแล้ว เช่น
เดียวกัน ขอเปรียบเทียบกับการไปกินข้าว
นอกบ้าน วันนี้หลายคนอาจเห็นว่า ท�าไม
ร้านอาหารคนถึงมาน้อย ค�าถามคือ คนที่
ไม่อยู่ในร้าน แต่อยู่หน้าร้านคือ ไลน์แมน 
ก็แสดงว่า คนยังกินเหมือนเดิม แค่เปลี่ยน
รูปแบบเท่านั้น แสดงว่า คนสามารถเลือก
คณุภาพในการส่ังอาหารได้ดีขึน้ นัน่คอื คน
เปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิต คนต้องการส่ิง
ทีมี่คณุภาพมากขึน้ และรู้สึกว่า จะสามารถ
บริหารจัดการชีวิตได้มากขึ้น ฉะนั้น สื่อจะ
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 ปัจจุบันไลน์ ให้บริการในไทยมากกว่า 
6 ปี  เป็นแพลตฟอร์มท่ีเป็นมากกว่าแอปแชต 

มีที่จ�านวนผู้ใช้มากกว่า 44  ล้านคนจาก 44 
ล้านยูสเซอร์  คิดเป็น 90% ของผู้ใช้งาน
อินเทอร์เนต็ผ่านมอืถือสูงสุดในไทย มกีารใช้
งานอย่างต่อเนื่อง 26 วันต่อเดือน ขณะท่ี 

รายได้องค์กร เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดย : ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

 “พเิชษฐ  ฤกษ์ปรีชา ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารบริษัท ไลน์ คอมพาน ี(ประเทศไทย) 
จ�ากัด” กล่าวว่า บริษัทเติบโตอย่างก้าว
กระโดดจนทุกวันนีเ้ราเป็นแชมป์แอปพลเิคชัน 

โดยเฉพาะด้านการแชต โดยพบว่า หนึ่งใน
สามของคนที่ใช้มือถือใช้บริการของไลน์
 “คนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในแต่ละ

วันอยู่ที่  200-210 นาที ซึ่งประมาณ 1 ใน 
3 ของคนใช้มือถือใช้ไลน์ อนันีน่้าพงึพอใจ
ทีส่ะท้อนให้เหน็ 6 ปีทีผ่่านมาจากการทีเ่รา
มาในไทย เราก็ประสบความส�าเร็จ”
 เ ม่ือ 6 ป ี ท่ีแล ้วเรามองตัวเองเป ็น 

Start up company การท่ีเราปรับตัวให้
สอดคล้องกับผู้ใช้ได้ดี เพราะไลน์มีฟีเจอร์ที่

Data Scientist กล่องดวงใจ
วิเคราะห์ผู้บริโภค 
สู่การก้าวกระโดดของไลน์
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เข้ามาเพ่ือตอบโจทย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ของคนไทย เช่น เม่ือ 6 ปีท่ีแล้ว เรามี
สติ๊กเกอร์ จนถึงวันนี้เราก็มีสติ๊กเกอร์ท่ีท�า
โดยคนไทยเอง ท�ารายได้ให้คนไทยเอง จน
ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ของคนไทย
 ทั้งนี้  ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อันดับต้นๆ 
เช่น ไลน์ทูเดย์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ก็ตอบ
โจทย์ผู้ใช้ได้เยอะจากข่าวเรามีกลุ่มส่ือแทบ
ท้ังหมดท่ีเข้ามาร่วมงานกับเรา รวมถึง 
เนื้อหาบางส่วนท่ีตอบสนองผู้ใช้ไลน์ทูเดย์ท่ี
ไต้หวัน เขาสนใจกีฬาเบสบอล บาสเกตบอล
ลีค แต่ของไทย ท่ีสนใจในคนหมู่มากคือ 
สลากกินแบ่งรัฐบาล และดวง ซึง่เกาหลก็ีฮิต
เรื่องดวงเหมือนกัน 
 ไลน ์ ที วี  มาจากพฤติกรรมผู ้บริโภค 

ท่ีต ้องการดูละครจริงๆ ไม ่ใช ่ไปหาใน
อินเทอร์เน็ตแล้วเสียเวลาไป 40 นาที แล้วก็
ไม่เจอ จนปัจจุบันไลน์ทีวีได้เป็นเบอร์ 1 

ของทีวีรีรัน แล้วก็ดูฟรี ไม่เสียค่าสมาชิก 

เป็นข้อดีกับผู้ซือ้โฆษณา และผู้ดูท่ีตรงจุดกัน
เป็นเร่ืองท่ีผู ้บริโภคสามารถบริหารเวลา 

ตัวเองได้เพราะดูตามเวลาท่ีต้องการ ถือว่า
ประสบความส�าเร็จพอสมควรและเราก็มี
แผนจะขยายต่อ ไลน์แมนเกิดท่ีประเทศไทย 
โดยวิศวกรไทยและเป็นบริการท่ีไลน์มีกับ
ประเทศไทยท่ีเดียวยังไม่มีท่ีญ่ีปุ ่น หรือท่ี
ไต้หวัน ไลน์แมนเกิดจากความคิดท่ีว ่า
กรุงเทพฯ ท่ีรถติด ทางกลับกัน กรุงเทพฯ

เป็นเมืองท่ีมีอาหารอร่อยเยอะมาก โดย
เฉพาะจากสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก 
 ไลน์แมนตอบโจทย์ตรงนี้เราใช้เวลาไม่
เกิน 1 ปีในการขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งด้าน 
Food Delivery ท่ีสามารถสั่งอาหารข้าง
ถนนได้ เพราะร้านหลายๆ ที่เป็นร้านดัง แต่
ไม่มท่ีีจอดรถ ไลน์แมนช่วยให้ผู้บรโิภคไม่ต้อง
ยนืรอ สามารถส่ังอาหารมากินท่ีบ้านได้ ร้าน
ก็ไม่ต้องเสียเงินไปลงทุนขยายหน้าร้าน ท้ัง
ยังมีรายได้เพ่ิมขึ้น แล้วตรงนี้ก็ยังช่วยแก้
ปัญหาการจราจรได้ด้วย  และท�าให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลีย่นอย่างเหน็ได้ชัด
 “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไลน์ 
คอมพานี” ย�้าว่า หลักการของไลน์ คือ การ
วิเคราะห์ Data ให้ถูกต้อง เช่น ท�าไมรถ
มอเตอร์ไซค์ถงึไปรอใกล้ๆ ร้านอาหารในช่วง
พีคๆ เราดูพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยว่า เช่น 
ร้านนี้ช่วงก่อนเท่ียงถึง 13.00 น. จะม ี

ออเดอร์เข้ามาเยอะมาก จากนัน้ เราก็จะเร่ิม
ลงลกึว่า เขาส่ังเมนอูะไรบ้าง ข้อมลูพวกนีเ้รา
ต้องเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค ซึ่งไลน์มีตัว AI 
เพื่อดูพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 “พิเชษฐ” ให้ข้อมูลไว้ว่า สิ่งที่ไลน์ก�าลัง
มุ ่งคือ ไลน์ฟินเทคเพ่ือช่วยผลักดันสังคม 

ไร้เงินสดให้เกิดขึ้นในไทย ผ่านบริการ ของ 
Rabbit LINE Pay เช่ือว่า ปีนี้พฤติกรรม 

ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอีก เราคิดว่า เมื่อเรา
ออกมาแล้ว หลายเจ้าก็คงต้องท�าด้วย  

 พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนอย่างรวดเร็ว
มาก  “พิเชษฐ” เล่าว่า ถ้าย้อนไปเมื่อสิบปี
ท่ีแล้ว เรามีแบล็คเบอร่ี มือถือท่ีคนใช้
คีย์บอร์ดบนหน้าจอ  จากนัน้ไม่นานเมือ่สตีฟ 
จอบส์ คิดไอโฟนขึ้นมา คนทั่วโลกส่วนใหญ่
ก็ไม่เอาคีย์บอร์ดบนหน้าจอ  ทุกอย่าง
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การส่งอาหารก็
เหมือนกัน 
 ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ไลน์เติบโตอย่าง
รวดเร็ว คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ได้ตรงจุด “พิเชษฐ”  ขยายความประเด็นนี้
ว่า เราเรียกตัวเองว่า เป็นบริษัท Tech 
Company ทุกเร่ืองท่ีเราตัดสินใจมนัมาจาก 
Data ของผู้บริโภคว่า มีความต้องการตรง
ไหน และข้อมูลทางการค้าตลาดด้วย  
 “เราค้นพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคอาจไม่
ได้เหมือนกันทุกๆ คนเหมือนในอดีตเมื่อสิบ
ปีท่ีแล้วท่ีเวลาเราไปไหนก็เจอหนังสือพิมพ์
ประมาณ 10 เล่มเพ่ือให้คนหยิบอ่าน บาง
คนอาจจะหยิบสามเล่มอ่านเฉพาะข่าว
บันเทิง บางคนอาจจะหยิบอ่านเฉพาะข่าว
ธุรกิจ บางคนอาจหยิบเฉพาะบางเล่มแล้ว
อ่านทุกอย่างหมดในเล่มนั้นแต่อันนั้นน้อย
มาก ฉะนัน้ การเก็บข้อมลูหลังบ้านนีจ้ะช่วย
บอกได้ว่า ในการท�าคอนเทนต์ของสื่ออาจ
ช่วยโฟกัสตรงไหนได้ดี”
 “พิเชษฐ” ยืนยันว่า ไลน์รักษาความลับ
ลกูค้าเพราะถอืเป็นข้อมลูส่วนบคุคล เราเก็บ
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ข้อมูลผู้บริโภคจากผู้ใช้ของไลน์เพ่ือมาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ของเราเท่านัน้ ไม่มกีาร
ขาย Data ไปให้หน่วยอื่น แต่การที่องค์กร
ต่างๆ จะมาใช้ไลน์ Official  เช่น แทบจะทุก
ธนาคารจะมีไลน์ทางการ บางธนาคารก็จะ
พัฒนาไปได้ดีมากๆ ข้อมูลของผู้ใช้ตรงนั้นก็
อยู ่ ท่ีธนาคาร เพราะบางธุรกรรมมันไม่
สามารถเปิดเผยได้ ข้อดี คือ ไลน์เปิดโอกาส
ให้เขาเก็บ Data ของเขาไว้ใช้เอง  เพราะการ
ท่ีเรามี Data ถังใหญ่จากท่ีเราเก็บจากเขา 
อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของเรา
ทุกอย่าง 
 สิ่งส�าคัญ คือ การมี Data Scientist  มา
วิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้าน “พิเชษฐ” บอกว่า 
Data Scientist เป็นหัวใจหลักของบริษัท 
Tech company ในส่วนของไลน์ไทยแลนด์ 
มีพนักงานที่เป็นเอ็นจีเนียเกิน 100 คน ซึ่ง 
Data Scientist  ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น  แต่
ให้บอกเฉพาะเจาะจงว่ามีเท่าไร คงตอบไม่
ได้ชัด เพราะหลายคนท่ีท�าในไทย เป็น
พนักงานของบริษัทแม่จากญี่ปุ่น 
 “องค์กรเราก้าวกระโดด เมื่อ 6 ปีที่แล้ว 
มีพนกังานในไทยไม่ถึง 10 คน  ทกุวันนีเ้รา
มีพนักงาน 500 กว่าคน เราน่าจะเป็นหนึ่ง
ในบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติทีมี่พนกังานใน
ไทยมากอันดับต้นๆ ของประเทศ แผนกที่
เพิ่มมากคือ ไลน์แมน และ เอ็นจีเนียร่ิง 
เพราะเอน็จเีนยีร่ิงท่ีเรามีอยู่ ไม่พอใช้จริงๆ” 

 “ผู้บริหารไลน์ ประเทศไทย” ให้ข้อมูล
ด้วยว่า  ปัจจุบนั พนกังานของไลน์ไทยแลนด์
ท่ีเข้ามาอายุเฉล่ีย 30-31 ปี การคัดคนมี
หลากหลายมาก เช่น สายเอ็นจีเนียเรา
ต้องการท่ีจบสายนีจ้ริงๆ ส่วนสาขาท่ีเราขาด
อยู่เป็นเอ็นจีเนียด้านวิศวะคอมพิวเตอร์, 
Coder  ซึง่ประเทศไทยยงัขาดคนกลุม่นีม้าก
เพราะบริษัทต่างชาติมักซ้ือตัวไปเยอะ ท่ี
ส�าคัญ ปัจจุบันข้อมูลต่างๆ มันมีมากขึ้น 

ถ้าเรามีคนกลุ่มนี้ ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์
ข้อมูลได้ละเอียด ไม่เสียเวลาในการศึกษา
บางเร่ือง  เมือ่ตัวเลขชัด เราก็สามารถด�าเนนิ
การได้ Data Scientist เป็นหัวใจหลักของ
บริษทั Tech Company ซึง่ปัจจบุนั ไลน์จับ
มือท�ากับ Sirindhorn International 
Institute of Technology ของธรรมศาสตร์
เพื่อท�าโครงการพัฒนาวิศวกร 
 นอกจากนี้ การรับพนักงานของไลน์จะดู
คนท่ีมีศักยภาพในการแก้ปัญหาเป็น ใช้
เทคโนโลยีเป็นและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
เราได้  เพราะเมื่อคนท�างานมีอายุเฉลี่ยน้อย
และส่วนใหญ่ไม่เคยท�างานท่ีอื่น มาท�างาน
กับเราท่ีแรก ซึ่งอัตราการแข่งขันรับสมัคร
บคุลากรมาร่วมงานท่ีนีน่่าจะ 1 ต่อหลกัร้อย 
ค่อนข้างสูง เรามีทีม HR กลั่นกรองพอควร
เพราะกว่าเลือกคนได้ ค่อนข้างใช้เวลา  
 ... ส�าหรับทิศทางในปี 2563 เรายงัมุง่การ
บริการ อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนให้

ดีขึ้ น  โดยจะ เข ้ ามาช ่ วยภาค รัฐ เ พ่ิม 

ช่องทางในการให้บริการประชาชน เช่น 

โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุท่ีผ่าน
มาท�า LINE Official Account หลายแห่ง
แล้วเพ่ือให้คนสามารถจองคิวได้ ท�าให้ชีวิต
คนสะดวกมากขึน้ซึง่ในประเทศญีปุ่น่ท่ีเมอืง
ฟูกุโอกะ เขาใช้ไลน์ไว้แจ้งคนเร่ืองภัยพิบัติ 
แจ้งเก็บขยะเป็นสมาร์ทซิตี้กันแล้ว 
 “พิเชษฐ” ย�้าว่า เทรนผู้บริโภคเปลี่ยน
ค่อนข้างเร็วเสมอ อยู่ท่ีว่าอะไรท่ีตอบโจทย์
ท�าให้ชีวิตเขาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ยิ่งดู
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังไม่โตอย่างรวดเร็ว 
คนท่ีขายของก็ต้องหาเคร่ืองมือมาช่วยให้ 
เขาขายของได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ซึ่ งไลน ์ ก็ มีผลิตภัณฑ ์ตอบโจทย ์กลุ ่มนี ้
หลายอย่าง
 “การส่ือสารทกุวันนีมั้นมากกว่าการพดู
คุยแล้ว หลายคนปัจจุบันมีกลุ่มไลน์เพื่อน 
ไลน์ครอบครัว ไลน์ท�างาน มีการแชร์ข้อมูล
กันค่อนข้างเร็ว ฉะนัน้พอเรามีเทคโนโลยีเรา
ต้องดูว่า ปัจจบุนั ยังพ้ืนที ่ยูสเซอร์ ตรงไหน 
ที่เราจะสามารถพัฒนาท�าให้ชีวิตเขาดีข้ึน 
เราจะเล็งไปทีจ่ดุนีเ้ป็นส�าคญั” ผู้บริหารไลน์
ไทยแลนด์ กล่าวทิ้งท้าย
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 ส่วนความเห็นของ สื่อรุ่นใหญ่-ผู้ก่อต้ัง
และเจ้าของกิจการส่ือ ท่ีไม่มีใครไม่รู ้จัก 

“สนธิ ลิ้มทองกุล” ผู้ผ่านชีวิตมาแล้วหลาย
รูปแบบ ท้ังนักหนังสือพิมพ์-นักเคล่ือนไหว
ทางการเมอืง-ผูก่้อต้ังและเจ้าของหนงัสอืพิมพ์
ในเครือผู้จัดการ เป็นต้น วันนี้ สนธิ กลับมา
โลดแล่นในยุทธจักรส่ืออีกคร้ัง โดยการท�า
แพลตฟอร์มของตัวเอง ท่ีแยกออกมาต่าง
หาก จากสื่อเครือผู้จัดการ นั่นก็คือ เว็บไซต์
และเพจ Sondhi Talk โดยเน้นหนกัไปทีก่าร 
Facebook Live สปัดาห์ละหนึง่คร้ัง ซึง่ สนธิ 
บอกว่า กระแสตอบรับเกินความคาดหมาย 
กับการกลบัมาเป็นคนข่าว-สือ่มวลชนอีกคร้ัง
ในยุคสมัยนี้ที่ เทคโนโลยี 5 จี ก�าลังจะเข้า
มาในประเทศไทย 
 “สนธิ” กล่าวหลังเราถามความเห็นถึง
เร่ือง Media Disruption ท่ีท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแวดวงสื่อมวลชนอย่างต่อ
เนื่องในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และยังจะเกิด
ขึ้นอีกต่อจากนี้ โดยเขาให้มุมมองไว้ว ่า 
ในความเป ็นส่ือมวลชน หลักการก็ยัง 
เหมือนเดิม เป็นเพียงแพลตฟอร์ม ที่เปลี่ยน 
จาก Analog เป็น Digital  ที่พอเปลี่ยนแล้ว 
มนัมอีงค์ประกอบเสริมเข้ามาในแพลตฟอร์ม
ใหม่ การเกิดของโซเชียลมีเดีย คนท่ีเล่นใน
โซเชียลมีเดียด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็เลย

เป็นสื่อในตัวเอง เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ 
วิทยุ  หนังสือพิมพ ์ ท้ัง Text-Voice- 
Streaming ทางวิดีโอ จนเกิดสภาวการณ์ที่
มีการไหลหลั่งและถั่งโถมของข้อมูลข่าวสาร
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
 “ผูก่้อต้ังส่ือเครือผูจ้ดัการ” ระบวุ่า ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นเรื่องท้าทายคนที่
มอีาชีพส่ือสารมวลชนอย่างมาก ท้าทายตรง
ที่หากเขาขี้เกียจ หรือเอาง่ายเข้าว่า เหมือน
อย่างทุกวันนีท่ี้สถานโีทรทศัน์ส่วนใหญ่ใช้กัน 
ก็คือ เอาคลิปชาวบ้านมาเปิดในรายการ 
โดยบางเร่ืองก็น่าสนใจ แต่พบว่าส่วนใหญ่
เกือบ 90-95 เปอร์เซน็ต์ มันเป็นเร่ืองไร้สาระ 
แต่บังเอิญสังคมไทย เป็นสังคมไร้สาระ 

ก็เลยท�าให้มีการติด พอคนท่ีติดแบบนี ้
คนที่ต้องการดู ก็เลยมีความรู้สึกว่า ช่องนี้มี
คลิปแปลกๆ ตลก หวือหวา แต่บางช่องก็อาจ
มีการพัฒนาตัวเอง เช่น ช่อง 34 คือน�าเสนอ
เ ร่ือง ท่ี เ กิดขึ้นในคลิป แล ้ว ก็น�าไปท�า 
Animation เช่น หากมีกรณีฆ่ากัน ก็ท�าให้
มนัดู เหวือหวาต่ืนเต้น มนัก็ยงัมีกลิน่อายของ
ความเป็นหนังสือพิมพ์อยู่ แต่ว่าสิ่งท่ีเป็น
ปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาด้ังเดิมของวงการ
ส่ือมวลชนก็คือ เร่ืองท่ีควรจะมีการพูด แต่
กลับไม่มีใครพูด อาจเป็นส่ิงแวดล้อมทาง 
การเมือง ท�าให้คนไม่พูด 

โดย : วรพล กิตติรัตวรางกูร 

นักข่าวต้องมีองค์ความรู้
สื่ออย่ามักง่าย ทุกวันนี้เรามักง่าย 
เจาะข่าวตามเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเพจ Sondhitalk
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 “สนธิ” กล่าวต่อไปว่า ต้องเข้าใจว่า ไม่
ว่าจะเป็นส่ือแบบไหน จะส่ือโทรทัศน์ ส่ือ
หนงัสือพิมพ์ ล้วนแล้วแต่มเีจ้าของกิจการท้ัง
สิ้น เมื่อสื่อมีเจ้าของ สื่อก็จะท�าอะไรที่สื่อซึ่ง
เป็นปัจเจกชนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว-
นักเขียน-บรรณาธิการจะท�าอะไรตามใจ
ชอบก็ไม่ได้ ก็เลยเป็นส่ิงท่ีล็อกคอส่ือมวลชน 
มาแต่ไหนแต่ไร สมัยก่อนเป็นแบบนี้ สมัย
ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนี ้และสมัยหน้าก็จะยัง
เป็นอยู ่ด้วยเหตุนี ้ก็เลยเกิดส่ือยคุใหม่ขึน้มา
เช่นพวกยูทูบเบอร์ หรือพวกไลฟ์เฟซบุ๊ก 

อย่างผม ท่ีไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงพาใคร แต่การ
ท�าเช่นนี้ได ้ ก็ต้องมีทุนอยู ่ก ้อนหนึ่งพอ
สมควร ท่ีจะท�าให้เราก้าวเข้าไปสู่ความลึก
ของข่าว หรือความรอบด้านของข่าวได้ คนท่ี 

ไม่มทุีน ก็จะใช้วิธีการท�าส่ือแบบมโนมากขึน้ 
ตรงนี้คือจุดบอดของวงการสื่อในปัจจุบัน 
 “ผู้ก่อต้ังส่ือเครือผู้จัดการ” ยืนยันว่า 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ท่ีท�าให้เกิดสื่อท่ีเป็นแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ  เป็นการเปิดให้สื่อมวลชนที่ขยันและ
ต้องการหาข้อมูล สามารถท�าได้ดีกว่าเก่า
มาก เพราะปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลมันง่าย
มาก เห็นได้จากตอนนี้ไม่เห็นมีใครมีปัญหา
เร่ืองการหลงทางเวลาเดินทางเลย ทุกคน
เวลาจะไปยงัสถานท่ีนดัหมายก็จะให้อีกฝ่าย 

ส่ง Location มาให้ทางมอืถอื หรือตอนนีจ้ะ
ไม่มีใครถามกันอีกแล้วว่า ร้านอาหาร หรือ
สถานท่ีซ่ึงจะไปอยูต่รงไหน จะเปิด-ปิดก่ีโมง 
ทุกคนหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองหมด  
 ...ด้วยเวทีเปิดของข้อมลูข่าวสาร มนัไม่ใช่
แค่ร้านอาหารอย่างเดียว แต่เป็นเวทีเปิดของ
ข้อมลูทุกด้าน ซึง่คนท่ีท�างานด้านสือ่มวลชน
ต้องขยัน ต้องไปหาข้อมูล ประกอบในการ
ท�าข่าวต่างๆ ท้ังข้อมูลประกอบในปัจจุบัน
และข้อมูลในอดีต 
 “แต่เท่าที่ผมดูในปัจจุบัน ก็พบว่า ก็ยัง 
มีปัญหา ส่ือมวลชนก็ยังท�าเหมือนเดิม 
ยังขี้เกียจ เพราะยังท�าแบบเดิมๆ คือท�า
ข่าวแค่ว่า อะไร-ที่ไหน-เม่ือใด แค่นั้นเอง 
แต่ค�าว่า ‘อย่างไรและท�าไม’ ไม่ค่อยได้ท�า
กันในข่าวต่างๆ แต่ไหนแต่ไร ก็เป็นแบบนี้
กัน แปลกมาก” สนธิ วิจารณ์การท�างานของ 
นักข่าวในยุคปัจจุบัน  

สื่อ Disrupt ตัวเอง
เพราะไม่ได้ท�าหน้าที่
อย่างสมบูรณ์แบบ

 “สนธิ-คนส่ืออาวุโส” กล่าวต่อไปว่า 
ส�าหรับผม แบ่งลักษณะข่าวออกเป็น 2 
ประเภท คือข่าวควรรู้กับข่าวท่ีอยากรู้ เผอิญ

สังคมไทย เป็นสังคมไร้สาระ ก็เลยท�าให้มี
ข่าวอยากรู้มากเป็นพิเศษ เลยส่งผลให้ข่าวท่ี
ควรรู้มันเบาลง ผมตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้
พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เคยพูด
ไว้นานแล้วและมีการอัดเป็นคลิป เป็นการ
พูดถึงเร่ือง “ครู” เช่นบอกเล่าเร่ืองบิดาตัว
เองว่าเคยเป็นครู และภริยาตัวเองก็เป็นครู 
เขาจึงยืนยันจะไม่ท้ิงครู แต่ปรากฏว่าวันนี ้
อาชีพ ครู ถูกท้ิงหมด ไม่มีใครสนใจเลย 

พลเอกประยุทธ์ก็ลืมไป สหกรณ์ออมทรัพย์
ของครูตอนนี้ ก็ถูกกระทรวงเกษตรฯ และ
กระทรวงการคลัง บีบเร่ืองดอกเบี้ยของ
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ ท่ีควรจะให ้  4 .5 
เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ถูกบีบให้เหลือจนกระท่ัง
อัตราจะเท่ากับธนาคารแล้ว เลยท�าให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ อยู ่ในสภาพอ่อนแอ 

อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็น แต่ก็ไม่มีใครใส่ใจ
เรื่องพวกนี้ ไม่มีใครใส่ใจว่าพลเอกประยุทธ์
เคยพูดอะไรบ้าง แต่มาวันนี ้ท�าไม ท�าตรงกัน
ข้ามกัน ทุกคนยอมรับการตระบัดสัตย์เรื่อง
พวกนี้ ว่ามันเป็นเร่ืองธรรมดา ซึ่งผมคิดว่า
เป็นเรื่องน่ากลัว และสื่อมวลชนส่วนใหญ่ใน
วันนี ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นแบบ
นี้จริงๆ ไม่สนใจที่จะ Remind ตักเตือนว่า
เขาเคยพูดแบบนี้เอาไว้ แล้วท�าไมท�ากันตรง
ข้ามท้ังท่ีเคยพูดเอาไว้เกิดอะไรขึน้  ตรงนีส้ือ่
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ไทยต่างจากส่ือต่างประเทศมาก เพราะสื่อ
ต่างประเทศ เขาเน้นเร่ืองพวกนีม้าก เมือ่เน้น
เลยเป็นกรอบในการบีบให้นักการเมือง 
บุคคลสาธารณะ ระวังตัวและยึดมั่นในส่ิงท่ี
เคยพูดไว้ แต่ในเมืองไทยเขาเห็นว่า แม้วันนี้
จะพูดเอาไว้แบบนี้แต่อนาคตะวันข้างหน้า 
ไม่ท�า ก็ไม่มีใครว่าได้ ทุกคนยอมรับกัน 

โดยปริยาย 
 “ดังนัน้ หากจะบอกว่านีเ่ป็น Disruption 
อันใหม่ ผมไม่เชื่อว่าเป็น Disruption 
อนัใหม่ มันคอืสันดานเดิมๆ ไม่มี Disruption 
เลยแม้แต่นดิเดียว คอืยังเหมือนเดิม เพราะ
ทัง้หมดมันอยู่ทีตั่วเราเอง เรา Disrupt ตัว
เราเองต้ังแต่ไหนแต่ไร คือเราไม่ได้ท�า
หน้าที่เราที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ต้นแล้ว ไม่
ได้ท�าเลย แล้วเรามาเที่ยวบอกว่า ระบบ
ดิจิทัลมา Disrupt เราจริงๆ มันไม่ได ้
Disrupt แต่เรานั่นแหละที่เรา Disrupt 
ตัวเราเอง เราไม่ได้ท�าหน้าท่ีเราอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด”
 ส�าหรับความเห็นว่า นักข่าว-สื่อมวลชน-
กอง บ.ก.ไม่ว่าจะเป็นส่ือแขนงใด ควรต้อง
ปรับตัวอย่างไรในยุค Media Disruption 
“สนธิ” มองว่าท่ีผ่านมา ผมคิดว่าเขาปรับ
ตัวได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้มากนัก เหตุผล
เพราะว่าเจ้าของหนงัสือพิมพ์ เจ้าของส่ือ ไม่
ได้มจีริยธรรมเหมอืนต่างประเทศ เพราะต่าง
ประเทศให้ความส�าคัญเร่ืองความเป็นอิสระ
ของนักข่าว ความอิสระในการแสดงความ
เหน็ แต่เมอืงไทยไม่เชิดชู ของเรากดขี ่เพราะ
ฉะนั้นตัวนี้ก็คือ เพดานท่ีมันจ�ากัด ท่ีท�าให้
ส่ือมวลชนไม่ว่าจะยคุสมยัใด ปรับตัวไม่ค่อย
ได้ เมื่อปรับตัวไม่ค่อยได้ ข้าวต้องซื้อ ไฟต้อง
จ่าย ก็ต้องอดทนกันต่อไป คนท่ีเข้ามาท�างาน
สื่อ พอท�าไปสักระยะ ก็จะเหมือนคนเข้ารับ
ราชการ ท่ีแม้จะเก่ง แต่พอเข้ามาในระบบ
ราชการท่ีเจอความเละเทะก็ท�าให้ความเก่ง
ของเขาถกูลดทอนลงไป จนอยูไ่ปสักระยะ ก็
กลายเป็นข้าราชการอีกคน ท่ีเละเทะและ

เฮงซวย 
 ...สื่อมวลชนเองก็เช่นกัน เข้ามาใหม่ๆ มี
ความฟิต แต่พอเข้าไปท�างานถึงรู้ว่าท�าไม่ได้ 
เขียนไม่ได้อย่างท่ีตัวเองพูด ทุกแห่งเกิดข้ึน
หมด แม้แต่ของผมเอง ก็เกิดขึ้น เพียงแต่ว่า
ผมถอยออกมา แล้วผมไม่ได ้เข ้าไปยุ ่ง 
ผมก็เลยมองเห็นทะลุขึ้นแล้วก็รับรู้ ผมก็ไม่
ได้พยายามจะบอกว่าผมเหนอืกว่าคนอ่ืนเขา 
แต ่ผมกล ้าพูดได ้อย ่างหนึ่ งว ่า สมัย ท่ี 

ผมบริหารสื่อในเครือผู้จัดการ ผมเปิดความ
เป็นเสรีภาพของส่ือให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ี 

จะมากได้ 

 “ป ัญหาใหญ ่ที่ สุ ด ในขณะนี้  คื อ
ส่ือมวลชนบ้านเรายังขาดองค์ความรู้อยู่
เหมือนเดิม ไม่สามารถเอาเร่ืองราวต่างๆ 
มาอธบิายความได้ ทัง้ทีด้่วยระบบดิจทัิลใน
วงการส่ือที่ท�าให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆ 
เปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนเป็นอสิระได้มาก”
 “สนธ”ิ ให้มมุมองถงึการท�างานสือ่ในยคุ
ต่อไปว่า คิดว่า หากสื่อหนึ่งคน หรือ 2-3 คน 
มารวมตัวกัน แล้วเปิดเฟซบุ๊กสักหนึ่งเพจ 
แล้วท�าข่าว ท่ีไม่ต้องไปพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืน 

ก็ท�าข่าว รายงานข่าวไปตามความคิดเห็นที่
คิดว่าเป็นอิสระ จะก่อให้เกิดอะไรหลาย
อย่างเก่ียวกับวงการสือ่มวลชนได้ แต่ปัญหา
ก็ม ีคือแล้วใครจะเลี้ยงดูพวกเขา รายได้น�า
มาจากไหน อันนี้คือข้อแตกต่าง  
 ...พวกส่ือ เขาสามารถท่ีจะรวมตัวกันท่ีจะ
ไปท�าได้เช่น อาจจะจับกลุ่มกันสัก 5-6 คน
แล้วคุยกันว่ามาช่วยกันท�าหรือไม่ โดยแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบกันไป โดยก็คุยกันเอง
ว่าทุกคนต้องขยัน ตื่นมา ก็ต้องหาทางไปท�า
ข่าวแต่ละช้ินให้ได้ เพ่ือหาข่าวคณุภาพมาน�า
เสนอ คุณภาพในท่ามกลางความเละเทะและ
ขยะข้อมูล มันจะส่งผล มันจะมีความ
หอมหวนของคุณภาพ มันจะเป็นจุดเด่นท่ี
ท�าให้คนสนใจเข้ามาติดตาม แต่จะท�า
อย่างไรให้เขาอยู่ได้นาน เพราะข้าวต้องซื้อ 
ไฟต้องจ่าย ลูกต้องเสียค่าเทอม สิง่เหล่านีคื้อ
ปัญหาหลัก ตรงนีจ้ะแก้อย่างไร ผมยงัมองไม่
เหน็ อย่างผมพอท�าได้ เพราะผมมทุีนเก่าของ
ผมอยู่แล้ว ก็พอใช้ทีมงานให้มาช่วยได้เช่น 
เวลาผมจะพูดไลฟ์สดเร่ือง ปัญหาระหว่าง
สหรัฐ อเมริกากับอิหร่าน แม้ผมมีข้อมูลอยู่
บ้างแต่เม่ือต้องการข้อมูลเพ่ิม ผมก็สัง่ทีมงาน
ให้ไปช่วยหาข้อมูลมาเสริมให้แล้วผมก็จ่าย
ค่าแรงไป แบบนี้ผมท�าได้ เพราะผมบ้านไม่
ต้องเช่า รถไม่ต้องผ่อน ยังพอมีเงินเหลืออยู่
บ้าง แต่คนอื่น ท่ีต้องด้ินรนชีวิตแบบเดือน
ต่อเดือน เขาจะท�าอย่างไร นอกจากก็ต้อง
กลับเข้าไปอยูใ่นองค์กร พอกลับเข้าไปอยูใ่น

 หากจะบอกว่านี่เป็น 
Disruption อันใหม่ ผมไม่
เช่ือว่าเป็น Disruption อัน
ใหม่ มันคือสันดานเดิมๆ ไม่มี 
Disruption เลยแม้แต่นิด
เดยีว คอืยงัเหมอืนเดมิ เพราะ
ท้ังหมดมันอยู ่ ท่ีตัวเราเอง 
เรา Disrupt ตวัเราเองตัง้แต่
ไหนแต่ไร คือเราไม ่ได ้ท�า
หน ้าที่ เราที่สมบูรณ์แบบ 
ตั้งแต่ต้นแล้ว ไม่ได้ท�าเลย 
แล้วเรามาเท่ียวบอกว่า ระบบ
ดิจิทัล มา Disrupt เรา จริงๆ 
มันไม่ได้ Disrupt แต่เรานั่น
แหละทีเ่รา Disrupt ตวัเราเอง
เราไม่ได้ท�าหน้าที่เราอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด
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ระบบองค์กร ก็ถกูกรอบขององค์กรตีล้อมไว้ 
ทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิม 
 ..แต่ในต่างประเทศ เขาก็มกีารท�ามาแล้ว 
อย่างท่ีสหรัฐอเมริกา มีเว็บไซต์ช่ือ slate.
com เร่ิมจากนักข่าวไม่ก่ีคนมาร่วมกันท�า
ข่าว พอท�าเสร็จก็มีคนมาร่วมลงทุน เพราะ
เขาก็หวังว่า slate.com จะดังขึ้นมา และ
สามารถน�าทุนมาจากแหล่งต่างๆ แล้วน�าเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ แต่เมืองไทยมันไม่ใช่ 
เพราะนักธุรกิจหรือนักลงทุน ไม่กล้าลงทุน
ในธุรกิจแบบนี้ เพราะกลัว แต่ต่างประเทศ
ไม่ใช่ เหมือนอย่างตอนนี้ก็มีเช่นเว็บข่าว  
digg.com ส่ือพวกนี้คือของใหม่ คือเป็น 

เว็บไซต์ข่าวท่ีน�าเสนอ ให้คนอ่านคนดู เขา
ท�าแบบขุดให้ลึกลงไปอีก เพ่ือเอาท่ีลึกๆ ท่ี
คนไม่รายงานกัน น�ามาเสนอให้ ก็มีตลาด
ใหม่ๆ เกิดขึ้น พวกนี้เหมือน Start up ใน
ทางสื่อมวลชน ก็มีคนน�าเงินมาลงทุนให้ มา 
สนับสนุนคอยดูแล แล้วพอมีคนเข้ามา
ติดตามจ�านวนมากเข้าเช่นเป็นหลักล้าน 

ห้าล้าน  สิบล้าน ก็จะมโีฆษณาเร่ิมเข้ามาส่วน
หนึ่งท่ีแม้อาจไม่ได้ท�าให้อยู่ได้มาก แต่มันมี
โอกาสที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้น สามารถน�าเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ของเมืองไทยไม่มี
แบบนี้ ขาดตรงนี้ ขาดความเข้าใจ เพราะ
พวกท่ีจะมาลงทุนใน Start up ต่างๆ จะ
เข้าไปทุกธุรกิจ แต่ยกเว้นธุรกิจเก่ียวกับส่ือ 
นี่คือข้อจ�ากัด 
 “สนธิ” ย�้าจุดส�าคัญในการท�างานสื่อว่า 
ไม่ว่าจะเป็นส่ือแขนงใด และจะเป็นสื่อ
แพลตฟอร์มไหน ส่ิงส�าคัญ ก็คือ เนือ้หาสาระ
ในการน�าเสนอ ท่ีวงการส่ือเรียกกันว่า 
Content is king 
 “แน่นอน ผมเชือ่ม่ันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ว่า Content is king ผมเชือ่ว่า คอนเทนต์
ทีมี่คณุภาพ ขายได้ ตอนนีห้ลายคอนเทนต์
เลยเป็นคอนเทนต์ที่ไม ่มีคุณภาพ แต่ 
เอาปริมาณเข้าว่า บางเว็บก็บอกว่าเป็น

 บางเว็บก็บอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้ามาดูมากที่สุด 
แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนเข้ามาดูมากสุด แต่ประเด็นคือว่า
สาระท่ีน�าเสนอในเว็บไซต์มคีณุภาพมากท่ีสดุหรอืไม่ นีคื้อสิง่
ทีค่วรต้องพจิารณา.. สือ่ต้องอย่ามกัง่าย ทุกวันน้ีเรามกัง่าย 
…สมยันี ้ข่าวเจาะ ท�ากันวันเดยีวคอืเจาะไปตามเฟซบุ๊กต่างๆ 
ที่ท�าให้นักข่าวขี้เกียจ
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เว็บไซต ์ที่ มีคนเข ้ามาดูมากที่ สุด แต ่
ประเด็นไม่ได้อยู่ทีว่่าคนเข้ามาดูมากสุด แต่
ประเด็นคือว่าสาระที่น�าเสนอในเว็บไซต์มี
คณุภาพมากทีสุ่ดหรือไม่ นีค้อืส่ิงทีค่วรต้อง
พิจารณา Content is king คุณภาพของ
คอนเทนต์ มันต้องเกิดจากส่ือมวลชน ที่
ต้องเป็นคนท�า ส่ือต้องอย่ามักง่าย ทุกวันนี้
เรามักง่าย”
 …สมัยนี้ ข่าวเจาะ ท�ากันวันเดียวคือเจาะ
ไปตามเฟซบุ๊กต่างๆ ท่ีท�าให้นักข่าวขี้เกียจ 
เพราะตอนนี้พวกคนมีช่ือเสียงในสังคม ท่ี
อยากดัง อยากโฆษณาชวนเชื่อตัวเอง ที่ทุก
คนก็จะเปิดเฟซบุ๊กของตัวเอง พอโพสต์หรือ
เขียนอะไร พวกนักข่าว-กอง บ.ก.ท่ีรับผิด
ชอบข่าวสายต่างๆ ท่ีขีเ้กียจ ก็เอาข่าวเฟซบุ๊ก
ของคนนั้นๆ มาพาดหัว
 “ผู ้ก ่อต้ังส่ือในเครือผู ้จัดการ” ยก
ตัวอย่างมาอธิบายข้อวิจารณ์การท�างานของ
ส่ือยุคปัจจุบันว่า “เช่นบอกว่า เจิมศักด์ิ 
ปิ่นทอง มีความเห็นในเรื่องนี้จากเฟซบุ๊ก 
แล้วก็สรุปจากทีเ่จมิศกัด์ิเขยีนแล้วข้างล่าง 
ก็เอาโพสต์ของเจิมศักดิ์ แปะลงไปด้วย”
 ... ท้ังท่ีส่ิงท่ีเจิมศักด์ิพูดมหีลายประเด็นท่ี
นักข่าวสามารถน�าไปเช็กต่อเพิ่มเติมได้ เช่น 
เจิมศักดิ์ บอกแบบนี้ แต่จากการสืบค้น จาก
การพูดคุยกับอีกฝ่ายหน่ึง เขาบอกว่า ส่ิงท่ี
เจิมศักดิ์พูดนั้นถูก หรือสิ่งท่ีพูดนั้นผิด เขา
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร แต่นักข่าว 

ขีเ้กียจ เอาง่ายเข้าว่า ท�าให้ตอนนีก็้เลยกลาย
เป็นการสแกน วันๆ จะมีคนในกอง บ.ก.ท่ี
วันๆ ไม่ต้องท�าอะไร หน้าที่คือสแกนว่าวันนี้
ใครโพสต์อะไรในเฟซบุ๊กแล้วก็ดึงจากสิ่งท่ี
โพสต์น�ามาลง ถอืว่าเป็นข่าวช้ินหนึง่แล้ว เอา
ง่ายเข้าว่า ไม่ได้เน้นคุณภาพ ไม่ได้เป็นช่าง
ฝีมือ เป็นการไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้า
ท่ีออกมาจากสายพาน คือไปเอาจากเฟซบุก๊ 

มาเอาข่าวว่า ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความ
เห็นอย่างไร สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. 
เห็นว่าอย่างไร เช่น สมชัย โพสต์ว่า จะไป 

วิ่งไล่ลุง โดยให้เหตุผลไว้ 4 ข้อ แต่จะมีใครที่
ไม่เหน็ด้วยกับเหตุผลของสมชัย หรือจะมใีคร
ท่ีจะเสริมว่าเหตุผลของสมชัยยังตกไปอีก
สองข้อ
 ... เรื่องนี้แบบนี ้ตอนนี้ไม่มีใครสนใจแล้ว  
ที่เวลาใครแสดงความเห็นอะไรในเฟซบุ๊ก ก็
ไม่ได้มีการหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าคนอ่ืนๆ มี
ความเห็นต่อสิ่งท่ีบุคคลต่างๆ แสดงความ
เห็นผ่านเฟซบุ๊กอย่างไร ไม่มีใครสนใจแล้ว 
ทางแก้เร่ืองน้ีก็ต้องแก้ท่ีคน ซึง่ยนืยนัว่า เร่ือง
คุณภาพส�าคัญมาก อย่างรายการของสื่อใน
เครือผู้จัดการ เช่น ข่าวลึกปมลับ ที่ท�าโดย 
นพรัตน์ พรวนสุข เขาชกตรง และเจาะลึก 
โดยการท�าคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในส่ิงท่ี
น�าเสนอล่วงหน้า ต้องจับตาเร่ืองอะไร แต่
ต้องท�าการบ้านเยอะในการตรวจสอบข้อมลู 
แต่สื่อสมัยนี้ไม่มีแล้ว  
 “ถ้าคุณถามผม ผมพูดตรงๆ ผมไม่เห็น
อนาคตส่ือมวลชนของไทย มันไม่เคย
เปลี่ยน ตั้งแต่รุ่นผมจนมาถึงรุ่นนี้ เหมือน
กันหมด”
 แม้คุณจะอยู่ในกรอบที่ถูกตีเอาไว้จาก
องค ์กรของคุณ แต่หากข ่าวที่ คุณท�ามี
คุณภาพ ซึ่งค�าว ่าคุณภาพ เขาต ้องไป
วิเคราะห์เองว่าคุณภาพอยู่ท่ีไหน เช่น ข่าว
หนึ่งข่าว คุณไปคุยกับคนมาสองคน แล้วจะ
ลงเลยหรือว่า จะไปคุยเพิ่มมาให้ได้เป็นสักสี่
คน คุณภาพข่าวมันจะดีกว่าหรือไม่ ถ้ามันดี
กว่าเก่า อย่ารีรอท�าเลย มันอาจจะเหนื่อย
กว่าเก่า คุณต้องท�างานเพิ่มขึ้นไปอีก ในข่าว
ชิ้นนั้นอาจสัก 3-4 ชั่วโมง แต่มันคุ้ม เพราะ
ของพวกนี้ เมื่อมันเป็นงานของคุณแล้วไม่มี
ใครเลียนแบบคุณได้ ซึ่งการท�างานแบบนี้ 
มันต้องส่ังสม จนถึงจุดหนึ่ง คุณก็จะมีช่ือ
เสียงในเรื่องนี้
 การปรับตัวของนักข่าว คนท�าส่ือดัง
กล่าวเร่ืองของเงินทุนส�าคัญหรือไม่ โดย
เฉพาะกับการสร้างคอนเทนต์ และการ
สร้างแบรนด์?

 ถ้าคุณมีความโดดเด่นในเร่ือง Content 
และ Brand โอกาสท่ีท�าแล้วจะอยู่ได้ก็มี 
ยกตัวอย่าง ผมยังไม่ได้ท�าเร่ืองยูทูบเบอร์จริง 
แต่เอาเฉพาะ Facebook อย่างเดียว วัดจาก
คนเข้ามาดู เดือนแรกเขาจ่ายเงินมาให้ผม 
150 เหรียญ จากยอดของคนเข้ามาดู แต่พอ
เข้าเดือนท่ีสอง เขาจ่ายมาให้ผม 3,000 
เหรียญ เพิ่มขึ้น 20 เท่า ก็แสดงว่าปริมาณ
คนเข้าไปติดตามมันสูงมาก รายการผม 

โดยเฉล่ีย เดือนธันวาคม 2562 เข้ามา 
14 ล้านคน แต่เขาจ่ายให้ผม 3000 เหรียญ 
หรือ 90,000 บาท แต่ไม่เป็นไร เรื่องเล็ก แต่
อย่างน้อยท�าให้เหน็ถงึช่องทางการท�ารายได้ 
โดยท่ีผมยังไม่ได้ท�าในเร่ืองโฆษณาเช่นน�า
กาแฟบางยีห้่อมาวางแล้วก็ยกด่ืม ยงัไม่ได้ท�า 
แต่ท่ีท�าตอนนีม้นัไปได้อยู ่แต่ค�าถามคือ การ
ท�า ก็ต้องมีคนเข้ามาชมเยอะ ๆ   อะไรก็ตาม
ที่มีคุณภาพ ที่มันไปได้ จะมีลูกค้ารออยู่แล้ว 
แต่ค�าถามคือคุณจะต้องมีวิธีการหาเงินกับ
มันอย่างไร เพ่ือให้ตัวคุณอยู่ได้ และหาก 

คุณท�าได้ คุณก็สามารถท่ีจะ Ccrowd 

Financing กับคนที่ชอบรายการที่คุณท�า
 ยกตัวอย่างที่ผมได้ท�ารายการไลฟ์สด ท�า
ไปสองเดือน คนติดตามผมทางเพจ ร่วมจะ
ส่ีแสนคนแล้ว โดยยอดไลค์ผมสองแสนกว่า 
ก็ต้องดูว่า หากคุณท�าแล้วมีคนติดตามคุณ
สักอาทิตย์ละห้าแสนคน คุณบอกเขาตรงๆ
เลยว่า ขอความช่วยเหลือ ขอให้ลงขันให้
หน่อย ให้ผมท�ารายการนี้ต่อ ผมไม่ขอมาก 
ขอเดือนละ 100 บาทต่อคน ก็เป็นอีกช่อง
ทางหนึ่ง และผมเชื่อว่า หากคุณท�าแล้ว
รายการคุณมีคุณภาพ คนชอบรายการ โดย
อาจไม่ต้องมีคนมาดูแบบ 14 ล้านคนแบบ
ผมเอาแค่คนมาดูสักหนึ่งแสนคน หากมีคน
แค่หนึ่งหมื่นคน แล้วเขาให้เงินคุณสักคนละ 
100 บาท ก็เท่ากับได้เดือนละ 1 ล้านบาท 
คุณก็อยู ่ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่เคยมีใครลอง 
แต่ก็ต ้องระวัง เพราะนิสัยคนไทยชอบ 

ของฟรี 
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 “สนธ”ิ มองถงึการท�างานของส่ือมวลชน
ในอนาคตโดยเฉพาะหลังจากนี้อีกไม่นานท่ี
ประเทศไทยก�าลงัจะมเีทคโนโลยเีครือข่ายไร้
สายระบบ 5 จี ซึง่เขาเช่ือว่า เมือ่ประเทศไทย
มีการใช้ 5 จี เต็มรูปแบบ ก็จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการส่ือสาร
มวลชนโดยเฉพาะการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้
กับ “นักข่าว-สื่อมวลชน” 

 “5 จี จะมีอย่างมหาศาลกับวงการส่ือ 
ผมมองว่า 5 จีจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้
หมดเลย”
 ... ซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีการท�า 
Research แต่ที่อังกฤษท�าแล้ว ผมคิดว่าอีก
ไม่นาน คงมีคนท�า โดยของอังกฤษที่เขา
ท�ามา เขาบอกว่าคนอังกฤษจะไม่ดูทีวีกัน
แล้ว คนไปเอาข่าวจากโซเชียลมเีดีย ด้วยเหตุ
นี้ ทีวีทุกช่องและไม่ว่าใครก็ตาม ก็จะเข้าสู่
โซเชียลมีเดียกันหมด 
 ส่ิงท่ีผมจะเห็นในอนาคต หลังจาก 5 จี
เกิดขึ้น คนแทบไม่ต้องเปิดดูข่าวทีวีเลย ทุก
อย่างมนัจะมาแบบ Real Time ชนดิท่ี Real 
จรงิๆ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทนัท ีผมจงึ
มองว่า 5 จีจะท�าให้นักข่าวอิสระสามารถ 

ตั้งตัวได้ 
 ยกตัวอย่าง ถ้าคุณมีทีม แล้วคุณน�าข่าวที่
เกิดขึน้ ลงคลปิได้ทันที แล้วคนเข้ามาตดิตาม
คุณพอสมควร คุณบอกเขาได้เลยว่า คุณต้อง
เป็นสมาชิก อย่าง The New York Times 
อยูไ่ด้ทุกวันนีเ้พราะระบบสมัครสมาชิก ยอด
ขายเขาไม่สนใจแล้ว ยอดสมาชิกเขามีเป็น
หลักล้านคนแล้ว แสดงว่ายังมีคนต้องการ 
ค�าถามคือ สิ่งที่คุณท�า มีคุณภาพจริงหรือไม่ 
ถ้าส่ิงท่ีคุณท�ามีคุณภาพจริง ผมเช่ือว่า ให้
จ่ายเดือนละหนึ่งร้อยบาท เขาก็พร้อมจ่าย 
เพราะเขาจะได้ข่าวท่ีเป็นข่าวอย่างแท้จริง 

5 จี จุดเปลี่ยน
สร้างพลวัต
การท�าข่าวยุคใหม่  

เขาจะได้ข่าวท่ีเขาสามารถน�าไปตัดสินใจใน
หน้าที่การงานของเขาได้ เป็นเพียงแต่ว่าคน
ท่ีมีหน้าท่ีบริหารเว็บข่าว หรือเฟซบุ๊กข่าว
ตรงนั้น จะบาลานซ์ตัวเองยังไง เท่าน้ันเอง 
5 จีจะเป็นบริบทใหม่ของวงการสื่อมวลชน
ทั้งระบบ จะเป็นระบบใหม่ เพราะ speed 
มันจะเร็วมาก ก็อยู่ท่ีว่าคุณจะใช้ประโยชน์
จากความเร็วของสปีด 5 จีอย่างไรให้มัน
บูรณาการเข้าไปกับการท�าข่าวของส่ือได้
อย่างไร 
 “สนธิ” ย�้าว่า นักข่าวในยุค 5 จี จึงต้อง
เป็นทุกอย่าง เป็นทั้งเรื่องเทคโนโลยี การตัด
ต่อในตัวมันเอง เพราะต่อไปการไปท�าข่าว
แล้วใช้คน 2-3 คนมันไม่คุ้มแล้ว คนหนึ่งคน
ต้องท�างานได้หมดทุกอย่าง เป็นเร่ืองท่ี
ท้าทายนักข่าวรุ่นใหม่มาก หาก 5 จี เกิดขึ้น 
ถ้าจะมีการรวมตัวของกลุ่มข่าวด้วยกัน แล้ว
มาแชร์ข่าวกัน ท�าสิ่งท่ีผมเรียกว่า กระทะ
ข่าว ทุกคนท�าแล้วมาข่าวมารวมกัน เช่นอาจ
มี 4 ทีม แยกเป็นเช่น ทีมข่าวไลฟ์สไตล์-ข่าว
บนัเทิง-ข่าวการเมอืง-ข่าวเศรษฐกิจ แล้วคน
ที่จะใช้ 5 จี ก็เข้ามาดูข่าวจากทั้งหมด แล้ว
ดึงข่าวจากกระทะนั้นออกมาใช้ 
 ส่ิงนี้คืออีก Scenario ท่ีจะเกิดขึ้น โดย 

5 จี จะท�าให้ต้นทุนการท�าข่าวลดน้อยลงและ
ท�าให้สนามการท�าข่าว เปิดกว้างมากขึน้และ
จะอยู่ได้ และจะใหญ่ด้วย 
 แต่ทีผ่่านมา 2--3 ปีหลังมานี ้คนก็พดูกัน
ว่า ใครต่อใคร ก็เป็นนกัข่าวได้ เพียงแค่มี
โทรศพัท์มือถือ หาก 5 จเีข้ามา จะไม่ย่ิงท�าให้
เกิดปรากฏการณ์แบบนีม้ากขึน้ไปอกีหรือ? 
 ในท่ีสดุแล้ว ทุกคนก็เป็นได้ แต่ทุกคนเป็น
ได้ในลักษณะที่ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแล้วเขา
เห็น แต่นักข่าวต้องมีหน้าท่ีไปแสวงหา ไป
ค้นหา
 ถ้า 5 จีเกิดขึ้น สิ่งที่จะท�าให้นักข่าวอยู่ได้ 
ก็คือ เบือ้งหลงั การเจาะลกึ พูดง่ายๆว่า เมือ่ 
5 จีเข้ามา สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยทันทีและท�าให้
มันไปได้แรงมากก็คือ ข่าวเจาะ ต่อไปจากนี้  

ข่าวเจาะจะมีบทบาทส�าคัญมาก เพราะทุก
คนมี 5 จี ทุกคนเห็นรถชนกัน ก็ถ่ายแล้วก็
ดาวโหลดมาหมดแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเบื้องหลัง
มีอะไรบ้าง Investigativeing หรือข่าว
สืบสวนสอบสวน จะกลับมาอีกครั้ง 
 “สนธิ-ส่ือมวลชนอาวุโส” ย�้าตอนท้าย
ว่า นกัข่าว-ส่ือมวลชน จะต้องให้ความส�าคัญ
กับเร่ืองการพัฒนาทักษะของตัวเองให้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะทักษะการท�าข่าวต้องลึกซึ้ง
กว่าเก่า ต้องขยันกว่าเก่า ตอนนีป้ระตท่ีูจะเปิด 
มอียูเ่ต็มไปหมด ซึง่นกัข่าวมกุีญแจอยูแ่ล้ว แต่
ค�าถามคือ เขาต้องเต็มใจทีไ่ขประตูเหล่านัน้ 
ขยนัท่ีจะไข แล้วเดินเข้าไปสูข้่อมูลต่างๆ 
...อีกเร่ืองท่ีส�าคัญคือเขาต้องสรรหาองค์
ความรู้เพ่ือเพ่ิมเติมปัญญาเขาให้มากขึ้น 
อย่างผมท�า Facebook Live ผ่านเพจ 

Sondhi Talk ไม่ได้คุยโม้ คือผมมาท�าแล้ว 
ผมฉลาดขึ้นกว่าเก่าเยอะเลย เพราะผมต้อง
ศึกษาข้อมลูแล้วข้อมลูหลายเร่ืองผมไม่เคยรู้
มาก่อน ซึ่งเมื่อท�าทุกสัปดาห์ ก็เสริมปัญญา
ผมมาก 
 “มีพ่อแม่หลายคน บอกผมว่าอยากให้
ลูกรับราชการ หรือท�างานธนาคารเพราะ
ม่ันคง ผมอยากบอกว่าความม่ันคงของ
อาชีพไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือสถานที่ แต่อยู่
ทีต่วัเรา ตวัเราท�าให้ตวัเรามคีณุภาพ แล้ว
ตัวเราจะมีความม่ันคงตลอดไป” สนธิกล่าว
ในตอนท้าย
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 ด้านผู้บริหารองค์กรส่ือยักษ์ใหญ่ ค่าย 
“ไทยรัฐ” ของกลุ่มตระกูล “วัชรพล” ที่มี
ส่ือในเครือหลายแพลตฟอร์ม และแต่ละ
แพลตฟอร์มก็ได้รับความนยิมในอันดับต้นๆ 
ท้ังส้ินไม่ว ่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ- 
เว็บไซต์ข ่าวไทยรัฐออนไลน์-ไทยรัฐทีวี 

จึงท�าให้น่าติดตามว่า ทิศทางต่อจากน้ีของ
ส่ือในเครือไทยรัฐ กับการน�าเทคโนโลยี-
นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการน�าเสนอข่าว 
และการท�างานของกองบรรณาธิการส่ือใน
เครือไทยรัฐ จะเป็นอย่างไร ต่อไป 

โดย : วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ก้าวย่าง ไทยรัฐออนไลน์  
กับอาวุธใหม่ เทคโนโลยี AI
 เสริมแกร่งงานข่าว

 เร่ืองนี ้เราได้รับการเปิดเผยจากผูบ้รหิาร
ระดับสงูของสือ่ในเครือไทยรัฐคือ “ธนาวลัย 
วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติ
การออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ (บริษัท 
เทรนด์ วีจี3 จ�ากัด)” หนึ่งในทายาทเครือ
วัชรพล เจ้าของส่ือในเครือไทยรัฐ โดย 

ธนาวลัย ปัจจุบันรับผิดชอบการบริหารงาน
ข่าวของส่ือออนไลน์ท้ังหมดของไทยรัฐโดย
เฉพาะ “ไทยรัฐออนไลน์” 

 “ธนาวลัย” บอกว่า หน้าที่หลักๆ ตอนนี้
คือ นอกจากคุมงานด้านส่ือออนไลน์ของ

ไทยรัฐแล ้ว  ก็ยั ง รับผิดชอบงานด ้าน 
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา 
หรือ Research and Development ( R&D)
รวมถงึรับผิดชอบดูแลทีม Production ของ
ไทยรัฐทีวี แต่งานหลกัๆ ก็คือการรบัผดิชอบ
ไทยรัฐออนไลน์ท่ีตอนนี้เพ่ิงครบรอบสิบปี
ของไทยรัฐออนไลน์เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 
 ...ปัจจุบัน กอง บ.ก.ไทยรัฐออนไลน์ ก็มี
บุคลากรเยอะพอสมควร เพราะเรามีทีมท่ี 

จะท�าในส่วนของการท�าคอนเทนต์วิดีโอ แต่
ถ้าเฉพาะกอง บ.ก.ไทยรัฐออนไลน์อย่าง
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เดียวก็ประมาณ 40-50 คน โดยข่าวของเรา
ก็จะมาจากท่ีนักข่าวหนังสือพิมพ์ไปท�าข่าว
แล้วส่งข่าวเข้ามาในกอง บ.ก. ที่ข่าวก็จะถูก
ส ่ ง ม า อยู ่ ใ น ร ะบบ ท่ี น� า ไ ป ใ ช ้ ท้ั ง กั บ
หนังสือพิมพ์ปกติและน�ามาใช้กับไทยรัฐ
ออนไลน์ ขณะเดียวกัน ในส่วนของไทยรัฐ
ออนไลน์ มกีารแบ่งทีมงานกันออกเป็นหลาย
โต๊ะมีโต๊ะท่ีท�าวิดีโอ และ กอง บ.ก.ท่ีท�า 
โซเชียลมีเดีย ท่ีจะรับผิดชอบโซเชียลมีเดีย
ทุกแพลตฟอร์ม
 ...ส�าหรับรายได้หลักของธุรกิจส่ือในเครือ 
ตอนนี้ ก็มีไทยรัฐทีวี ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ท่ีท�ารายได้ให้บริษทัมากเช่นกัน เช่นเดียวกับ
ไทยรัฐออนไลน์เช่นกัน  เพราะรายได้ของ
หนังสือพิมพ์ก็ลดน้อยลงอยู่แล้วตามเทรนด์
แต่ก็ยังเป็นรายได้หลักอยู่ แต่ท้ังทีวีและ
ออนไลน์ ก็เป็นอีกสองช่องทางท่ีท�ารายได้
ตามมา 
 “ซีอีโอ-ไทยรัฐออนไลน์” เปิดเผยว่า
ส�าหรับความนิยมของไทยรัฐออนไลน ์
ปัจจุบนัท่ีเป็นเว็บไซต์ท่ีมยีอดวิวอยูใ่นอันดับ
ต้นๆ และเป็นเว็บไซต์ข่าวอันดับหนึ่ง ว่า
ปัจจุบันไทยรัฐออนไลน์มี Daily Active 
Users (DAU) สองล้านต่อวัน Monthly 
Active Users (MAU) 25 ล้านต่อเดือน ที่
เข้ามาโดยเราจะอยูใ่นอันดับทีส่องตลอดของ
ทั้งปี 2562 ที่ในอันดับเว็บไซต์ทั้งหมด ก็จะ
มีไทยรัฐออนไลน์กับ sanook.com แต่หาก
เป็นหมวดข่าว ไทยรัฐออนไลน์ก็อยู่อันดับ
หนึ่ง  โดยข่าวที่คนคลิกเข้ามาอ่านส่วนใหญ่
ของไทยรัฐออนไลน์ ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความ
สนใจของคนในสังคม ส่วนข่าวการเมืองก็มี
คนเข้ามาอ่านมาก แต่ก็เป็นช่วงๆ เป็น 

ระยะๆ  ที่ผ่านมา ก็มีการน�าคลิปวิดีโอต่างๆ 
เข้ามาน�าเสนอมากข้ึน ส่วนรายได้ของ
ออนไลน์ ท�าได้ดีมาก มีผลก�าไร โดยโฆษณา
ก็จะมีเข้ามาตลอด 
 “ไทยรัฐออนไลน์ มีการเปล่ียนแปลง
เรื่อยๆ ก็พยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ในการท�างาน มีการพูดคุยจับมือกับหลาย
บริษัทเพื่อจะน�าเรื่องเทคโนโลยี AI เข้ามา
ช่วยในการท�างาน เช่นการหาสตาร์ทอัพ 
ที่เก่งในเรื่องเทคโนโลยี AI มาช่วยในการ
เขียนข่าว สรุปข่าว การเขียนพาดหัวข่าว 
อย่างไรให้ได้ใจความ ท�าให้คนสนใจ และ
ลดช่วยกระบวนการท�างานได้ด้วย”
 ส่วนข้อสงสัยว่า เทคโนโลยี AI ดังกล่าว 
จะมาสนบัสนนุการท�างานของกองบรรณาธิการ 
ข่าวไทยรัฐได้อย่างไร เร่ืองนี้ “ธนาวลัย” 
อธิบายขั้นตอนไว้ว่า กระบวนการก็จะเป็น
ลักษณะการน�าข่าวหรือ Data-base ที่เรามี 
เช่นการน�าข่าวของไทยรัฐออนไลน์เช่นหนึ่ง
หมื่นข่าว ที่มีอยู่ ป้อนเข้าไปในกระบวนการ 
AI ให้เรียนรู้ เป็น Machine Learning ให้
เข้าใจว่าข่าวแบบนี้ กอง บ.ก.เราจะโปรย 

หัวข่าวประมาณไหน ท�าให้ AI ดังกล่าวได้
เรียนรู้ไประดับหนึ่งแล้วจากนั้น อนาคตพอ
เราน�าข่าวช้ินหนึ่งส่งเข้าไปในกระบวนการ 
โดยท่ีข่าวท่ีส่งไปไม่ได้มีการโปรยไปให้ แต่
กระบวนการ AI ดังกล่าวที่ได้เรียนรู้จากข่าว
หมืน่ข่าวท่ีเราเคยส่งเข้าไปในระบบแล้ว ก็จะ
โปรยข่าวดังกล่าวท่ีเราส่งไปให้หนึ่งช้ินกลับ
ออกมา แต่เราก็ต้องใช้ Data-base มหาศาล
ที่เรามี เป็น Access นั้น 
 ...เปรียบเหมอืนเช่น AI ดังกล่าวตอนแรก 
ยังเป็นเด็กอนุบาล แต่ถ้าเรามีข้อมูล ป้อน
เข้าไปในระบบ จนต่อมา ก็มีการพัฒนา
เติบโตขึ้นมาตามระบบก็มาเป็นเด็ก ป.2 

ป.3 ไปเร่ือยๆ ท่ีก็คือเราต้องมฐีานข้อมลู เป็น 

Data  ไปสอนระบบให้มันฉลาดขึ้น
 ถามเพ่ือให้เห็นภาพให้ชัดเจนมากขึ้นว่า 
หมายถึงหากเกิดอะไรเกิดขึ้นเช่น สภาฯ ล่ม 
องค์ประชุมไม่ครบ นักข่าวส่งข่าวมาตอน 
11.00 น. หรือเกิดเหตุฆาตกรรม แล้วจับ
คนร้ายได้ กอง บ.ก.ก็ส่งข่าวเขาไปในระบบ 
AI แล้วจากนั้นระบบจะท�างานอย่างไร 
“ธนาวลยั” อธิบายว่า กอง บ.ก.ท่ีรับผดิชอบ
ในการเขยีนข่าวดังกล่าว ก็น�าส่งข่าวดังกล่าว

เข้าระบบ ตัว AI ดังกล่าว ก็จะส่งกลับออก
มาพร้อมโปรยและพาดหัวข่าว 
 อย่างไรก็ตาม “ธนาวลัย” ออกตัวไว้ว่า 
อันนี้คือ Process ที่เราก�าลังท�าอยู่ ยังไม่ได้
น�ามาใช้ ซึ่งต่างประเทศเช่นที่จีน ก็มีการน�า 
AI หรือ Machine มาช่วยเขียนข่าวแทน
มนุษย์ เราก็พยายามน�าเทคโนโลยีเหล่านั้น
มาใช้ ท่ีขั้นตอนอยู่ระหว่างการ Planing 
แต่หลักๆ ท่ีช่วยได้ก็คือ ข้อมูลท่ีเป็นข่าวของ
เรา เพราะเรามี Data-base เยอะมาก ม ี

ข่าวเป็นหม่ืนๆ แสนๆ ตรงนีเ้ป็นส่วนท่ีไทยรัฐ
ลงทุนได้เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร

 “ธนาวลัย” ในฐานะผู้บริหาร ไทยรัฐ
ออนไลน์กล่าวถงึทิศทางของไทยรัฐออนไลน์ 
ต่อไปว่า ก้าวย่างต่อไปของไทยรัฐออนไลน์
ต ่อจากนี้มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอยู  ่
ตลอดเวลา โดยปี 2563 จะมีการบุกเบิก 

ท�าธุรกิจโมเดลใหม่ๆ ในปีนี้ จาก B2B 

(Business-to-Business) ก็จะขยบัเป็น ฺB2C 
(Business-to-Consumers) มากขึ้น เพ่ือ
จะได้ไม่ต้องมาขายโฆษณาอย่างเดียว 
 ...นอกจากนีท่ี้ผ่านมา กลุ่มไทยรัฐ ก็มกีาร
ขยายไปท�าธุรกิจอย่างอื่นด้วย ที่ไม่เกี่ยวกับ
ส่ือเลยเช่น เคร่ืองส�าอาง อย่างไรก็ตาม ก็
ยอมรับว่า ในส่วนของไทยรัฐเอง ก็มีการ 
Discuss  กันอยูถ่งึเร่ืองการน�าข้อมลูของข่าว
ไทยรัฐไปต่อยอดท�าอย่างอื่น เพราะเร่ือง 
Big Data ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราก�าลัง
มุง่เน้นท�าอยูโ่ดยน�า Data ท่ีมอียูพ่วกนีม้าใช้ 
ท้ังในการพัฒนาคนในองค์กร รวมถึงน�าไป
ท�าอย่างอื่นเช่น คนหนึ่งคนมาอ่านข่าว
ไทยรัฐข่าวหนึ่ง แต่อาจจะไม่ได้เห็นเหมือน
กับท่ีคนอ่ืนมาอ่านข่าวเดียวกัน เพราะคน
หนึ่งชอบอ่านข่าวกีฬา แต่อีกคนอ่านข่าว
บันเทิง เราก็จะมี Recommend เป็นการ

ต้องเปลี่ยน Reporter
ให้เป็น Content Creator
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เสิร์ฟข่าวให้อ่านกันตาม Behavior ของคน
อ่านโดยใช้ AI มาช่วยศึกษา เหมือนกับคน
คนหนึง่เข้ามาในเว็บไทยรัฐ แล้วเขาชอบอ่าน
ข่าวแนวไหน เราก็จะเสร์ิฟข่าวท่ีถกูจริตของ
คุณกลับไปให้
 ...นอกจากนีใ้นปีนี ้2563 ส่ิงท่ีเราต้ังใจกัน
ตอนนี้เพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลง ก็คือการ
เปลี่ยนนักข่าว จาก Reporter  ธรรมดา ให้
เป็น Content Creator ก็คือนกัข่าวหนึง่คน 
ไม่ใช่แค่เขียนข่าวธรรมดาอย่างเดียวแล้ว 
คุณต้องสามารถท�าวิดีโอได้ เขียนสคริปต์ได้ 
เปิดหน้ากล้องได้ ตัดต่อได้ ทุกอย่างจบใน 

คนเดียว คือการพัฒนาศักยภาพนักข่าวให้
เป็นมากกว่าแค่ Reporter
 ...เป้าหมายดังกล่าว ทางเรากม็กีารเทรน
นิ่งนักข่าวมาตลอด  ตอนแรกอาจเป็นอยู่
หลังจอ ก็ยงัอาจมบีคุลกิท่ียงัไม่ดี เราก็มกีาร
เทรนนิ่งเร่ืองบุคลิกภาพให้เขา เช่น การ
รายงานข่าวแบบเปิดกล้อง จะท�าอย่างไรให้
เขาดูมี Charm อย่างไรให้ดูดี หรือการถ่าย
วิดีโอ ท่ีไม่จ�าเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีแพง แต่
ใช ้ โทรศัพท ์ มือถือก็สามารถเป ็นวิดีโอ 

คอนเทนต์ได้ ช่วงแรก การเทรนนิ่งดังกล่าว 
ก็เน้นไปท่ีทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ แต่ตอน
หลังก็พยายามจะให้มกีารท�างานร่วมกันของ
สามสื่อหลักในเครือท้ังไทยรัฐออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ และไทยรัฐทีวี
 ...อย่างกรณีของหนังสือพิมพ์ แม้อย่าง
กอง บ.ก.จะไม่ได้ลงมาท�าคอนเทนต์วิดีโอ
เอง แต ่ ก็ท�าให ้นักข ่าวในส ่วนของฝ ั ่ ง
หนังสือพิมพ์เข ้าใจการท�างานของกอง 

บ.ก.ไทยรัฐออนไลน์มากขึน้ เพราะอย่างตอน
แรกที่ไทยรัฐออนไลน์ เริ่มบุกเบิกท�า คนใน
ส่วนของฝั่งหนังสือพิมพ์ตอนแรกเขาอาจยัง
ไม่เข้าใจส่ิงท่ีทางทีมออนไลน์ต้องการคือ
อะไร เพราะลักษณะกอง บ.ก.หนังสือพิมพ์ 
เขาจะมเีวลาอย่างน้อยก็หนึง่วันในการเขยีน
ข่าวให้ตกผลกึจนกว่าจะถงึช่วงเวลาปิดหน้า
หนงัสือพิมพ์แต่ละวัน เช่น ข่าวหนึง่ข่าว กอง 
บ.ก.ก็อาจมีการสัมภาษณ์คนท่ีเก่ียวข้อง 
ในข่าวนัน้ๆ ให้ครบแต่ละประเด็นจนน�าไปสู่
การเขียนเป็นข่าวหนึ่งข ่าว แต่ส�าหรับ
ออนไลน์ ลักษณะแตกต่างกัน เพราะ
ออนไลน์มีเร่ืองของเวลาการน�าเสนอท่ีต้อง
แบบเรียลไทม์ เราต้องการข่าวเร็ว 
 ระยะหลัง ก็พบว่าฝั่งหนังสือพิมพ์ก็มีการ
ปรับตัวในการน�าเสนอให้เร็วขึ้นแม้จะไม่ได้
ลงมาท�าแบบออนไลน์เช่นการท�าวิดีโอคอน
เทนต ์แต่เขาก็เข้าใจมากขึ้นว่าผู้บริโภคข่าว
ทางออนไลน์เขาต้องการอะไร ก็จะมีการ
ท�างานที่ Support กันมากขึ้นเช่นหากกอง 
บ.ก.หนังสือพิมพ์เวลามีการท�าข่าวหรือไป
สัมภาษณ์ใคร ก็มีการส่งคลิปเข้ามาให้กอง 
บ.ก.เพ่ือน�าไปใช้ในส่ือออนไลน์ได้รวดเร็ว
กว่าเดิม
 กองบรรณาธกิารของสือ่ในเครอืไทยรฐั 
ไล่ตั้งแต่ระดับ บ.ก.ข่าว หัวหน้าข่าวแต่ละ
โต๊ะ แต่ละแพลตฟอร์ม  เขามีทัศนคติ
อย่างไรกับการต้องปรับตัว ต้องมีการเทรน
นิ่งเพื่อให้การท�างานเข้ากับเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไปในปัจจุบัน?
 ทุกคนเต็มร้อย อยากปรับตัวกันมาก ไม่

ว่าจะเป็นคุณลุง คุณป้า ในกอง บ.ก.หนงัสอืพิมพ์
เขาก็ถามตลอดว่าจะมอีะไรให้เขาลงมาช่วย
หรือไม่ เพราะที่ผ่านมา ผู้บริหารก็พยายาม
จะรวมกอง บ.ก.ท้ังสามส่วน (ทีวี-หนงัสอืพิมพ์ 

-ออนไลน์) ให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่ง
อย่างฝั ่งหนังสือพิมพ์เขาก็ดีใจ ทุกคนก็ 

อยากช่วยเราอย่างเต็มท่ี ทุกคนมีความ
กระตือรือร้น อยากปรับเปล่ียนตลอดเพราะ
ทุกคนก็ทราบถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับ
วงการสื่อสารมวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ตอน
นี้เป็นอย่างไร เขาก็อยากเข้ามา Support 
 การทีอ่งค์กรส่ือเครือไทยรัฐ เป็นองค์กร
ส่ือขนาดใหญ่ มีบุคลากรมาก ท�าให้การ
ปรับตัวท�าได้ช้าหรือเร็ว?
 ก็มท้ัีงสองด้าน ก็มบีาง Part ท่ีปรับตัวเร็ว 
มีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา ก็
พยายามปรับตัว แต่กีมีบาง Part ซึ่งด้วย
ความที่เราเป็น Legacy มันก็จะมีความยาก
บ้าง เหมือนกับคนท�างานก็ค่อนข้างจะมี
ความต่างในเรื่องเจเนอเรช่ันกันเยอะ ก็มี
ต้ังแต ่ รุ ่นคุณลุง คุณป้า จนถึงรุ ่นแบบ 

เด็กมากๆ รุ่นน้อง ก็มีสองแบบ 
 เราถามถึง จุดแข็ง Brand ไทยรัฐ 

“ธนาวลัย-ทายาทคนเล็กส่ือยักษ์ค ่าย
ไทยรัฐ ที่เป็นทายาทวัชรพล รุ่นที่ 3” มอง
ว่า ไทยรัฐ เป็น Brand ที่อยู่คู่กับคนไทยมา
นาน จุดแข็งก็ต้องเร่ืองข่าวอยู่แล้ว จุดดัง
กล่าวท�าให้ตอนไทยรัฐ เราตัดสินใจไปสู ่
ธุรกิจสื่อทีวี กลยุทธ์ของเราตอนนั้นก็คือ น�า
สิง่ท่ีแขง็ท่ีสุดของไทยรัฐคือ “ข่าวชนละคร” 
ถึงแม้ว่าเราจะประมูลเป็นช่องวาไรต้ี แต่
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ไทยรัฐทีวีก็กล้าเอาข่าว ลงช่วงไพรม์ไทม์และ
ท�าให้เราเป็นหนึ่งในช่องท่ีเป็นผู้น�าด้านนี้ได้ 
และแข่งกับละคนได้เหมือนกัน ท�าให้เราก็มี 
Positioning ที่แข็งแรงพอสมควร 
 ...ส่วนไทยรัฐออนไลน์ ก็ยังได้ความเป็น
ไทยรัฐอยู ่แต่เป็นไทยรฐัในรูปแบบใหม่ เป็น
ยคุใหม่ของไทยรัฐ คือยงัมลัีกษณะเหมือนกับ
การเป็นหนงัสือพิมพ์อยู ่เช่น วันท่ีมกีารออก
สลากกินแบ่งรัฐบาล ยอดก็ยงัดีอยู ่ยงัมคีวาม
เป็นไทยรัฐอยู่แต่ว่าก็ปรับตัวในความเป็น
ดิจิทัลด้วย ท�าให้เราก็แข็งแรง เพราะเราก็มี
ฐานเก่า ฐานหลักคือคนท่ีอ่านหนังสือพิมพ ์
แต่เราก็ได้ขยายฐานคนไปด้วย ได้ฐานใหม่
เช่น คนอ่านท่ีเด็กขึ้น หรือ Target ท่ีอ่าน
แบบเจาะลึกมากขึ้น อย่างเรามี Data 

Journalism เหมือนกับเอาเทคโนโลยีกับ
เด็กรุ่นใหม่ๆ ท่ีอาจจะไม่ได้สนใจข่าวขนาด
นั้น เราก็น�าเร่ืองท่ีเกิดขึ้นมาเล่าเร่ืองด้วย 

รูปแบบใหม่ เราก็ได้ฐานคนอ่านข่าวใหม ่

เข้ามาโดยที่หนังสือพิมพ์อาจไม่ได้มา 
 ไทยรัฐออนไลน์เอง ก็พยายามปรับตัว 

ในการท่ีจะหาคอนเทนต์ ท่ีจะเสริมกลุ่ม 

เป้าหมายต่างๆ เช่นเสนอข่าวให้จับกลุ่มคน
เมืองมากขึ้น จับกลุ ่มเด็กมากขึ้น เราก็
พยายามจะเพิ่มฐานออกไป หลังจากนี้ ก็จะ
ได้เห็นคอนเทนต์ท่ีเป็นวิดีโอมากขึ้นในเว็บ
ไทยรัฐออนไลน์ เพราะเทรนด์วิดีโอมันมา 
แล้วเราก็จะปรับให้เป็นเหมือน Format ท่ี
คนจะบริโภคจากมอืถอืเลย รวมถงึการเสนอ
คอนเทนต์ด้วยวิธีการเล่าเร่ืองแบบแปลกๆ 
ใหม่ๆ ให้ดูแปลกตา เช่น คอนเทนต์ ปลาทู
ท่ีไทยรัฐออนไลน์น�าเสนอออกไป ก็เป็นวิธี
การน�าเสนอแบบใหม่ที่เราอยากจะน�าเสนอ
แล้วเหมือนเป็น Leaders ในเมืองไทยเพ่ือ
ยกระดับการเสนอข่าว ไม่ใช่ด้วยวิธีการเดิมๆ
 “เราก็แฮปปี ้ในการท่ีเราจะสามารถ
ท�าให้ไทยรัฐเป็นส่ือเพือ่ประชาชนต่อไปได้  
สมัยก่อนอาจจะเป็นหนงัสือพมิพ์แต่ตอนนี้
มันเปลี่ยนไป แต่เราก็ยังสามารถที่จะสาน

ต่อในส่ิงที่คุณตา สร้างไว้ได้ในยุคแบบที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  คือเราก็ไม่ได้ยึดแต่
หนังสือพิมพ์แต่ก็เป็นส่ือช่องทางอื่นๆ 
อย่างทีวี-ออนไลน์ได้” ธนาวลัย กล่าวหลัง
เราถามถึงว่า ในความเป็นวัชรพล รุ่นท่ี 3 
มองพัฒนาการของส่ือไทยรัฐในเวลานี้
อย่างไร 
 “ธนาวลัย-ผูบ้ริหารไทยรัฐรุ่นใหม่” มอง
ปรากฏการณ ์Disruption Media ในช่วงที่
ผ่านมาจนถงึปัจจุบนัท่ีสร้างผลกระทบให้กับ

องค์กรสื่อ-นักข่าว ที่ตอนนี้ทุกค่ายต้องปรับ
ตัวกันตลอดเวลาเพ่ือรองรับกับยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยให้ทัศนะว่า สภาวะ 

ดังกล่าว เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อ
เทคโนโลยเีข้ามา มนัก็ Disrupt ทุก Industry 

ส่ือก็เช่นกัน เพราะก็มีโซเชียลมีเดียเข้ามา
อย่าง Facebook-Google ก็มองว่าไม่ใช ่
Enemy เรา แต่เราต้องน�าส่ิงเหล่านัน้มาช่วย
เหมือนท�าให้เราเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น
มากกว่าด้วยซ�้า อย่างท่ีเคยได้ยินคนพูด
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 ...Digital Mindset ก็คือ คุณต้องน�าเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ามาช่วยในการท�างาน ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อันนั้น คือ Digital Mindset และคือสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าคุณ 
Digital Savvy คือคุณแค่รู้ว่า Gadget อันนี้เป็นของใหม่ เช่น 
ไอโฟน ออกมือถือรุ่นใหม่มา แต่แบบนี้มันไม่ส�าคัญกับการเป็น 
Digital Transformation แต่ต้องมี Digital Mindset 

ว่าจะน�าเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้อย่างไรในการท�างานให้ดี
ขึ้น เราต้องการ ทรานส์ฟอร์ม พนักงานของเราให้เป็นแบบนี้ 
คือมี Digital Mindset 

เปรียบเทียบกันว่า เมือ่ก่อนเราท�าหนงัสือพิมพ์ 

เราขายหนังสือพิมพ์ ท�าเสร็จแล้วก็เอา
หนงัสือพิมพ์ไปส่งขาย เอาหนงัสอืพิมพ์ไปส่ง
ให้ถึงหน้าบ้านคนอ่าน โซเชียลมีเดียตอนนี ้
ก็ช่วยท�าแบบนั้นคือไปเสิร์ฟข่าวให้อ่านถึง
หน้าจอ ก็เป็นอีกหนึ่งช ่องทาง เพราะ
เทคโนโลยีท�าให้พฤติกรรมการรับข่าวสาร
ของคนเปลี่ยนแปลงไป มันไมใช ่ เ ร่ือง 
Disrupt อะไรท่ีน่ากลวัก็เพียงแต่แค่ คุณปรับ
ตัวได้ทัน มันก็ไปต่อได้ แต่ต้อง Adapt เร็ว 
 “ธนาวลัย-ผู้บริหารองค์กรส่ือรุ่นใหม่” 
กล่าวถึงการปรับตัวขององค์กรสือ่และคนท�า
ส่ือว่า ส่ิงส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องปรับโดย
เทรนให้คน มี Mindset ให้เป็น Digital 
Mindset มากขึ้น คือ Digital Mindset กับ  
Digital Savvy แตกต่างกัน
 ...Digital Mindset ก็คือ คุณต้องน�า
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการท�างาน 
ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อันนั้น คือ Digital Mindset และคือสิ่งท่ี 

ถูกต้อง แต่ถ้าคุณ Digital Savvy คือคุณแค่
รู้ว่า Gadget อันนี้เป็นของใหม ่เช่น ไอโฟน 
ออกมือถือรุ่นใหม่มา แต่แบบนี้มันไม่ส�าคัญ
กับการเป็น Digital Transformation แต่

ต้องมี Digital Mindset ว่าจะน�าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาปรับใช้อย่างไรในการท�างานให้ดีขึน้
เราต้องการ ทรานส์ฟอร์ม พนักงานของเรา
ให้เป็นแบบนี ้ คือมี Digital Mindset แล้ว
เมื่อเทรนคนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้ว 
 เราก็ต้องพัฒนาเขา จากแค่ Reporter ก็
ต้องพัฒนาเขาให้เป็น Content Creator ได้ 
โดยเราต้องมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ 
คอย Support รองรับเขาด้วย เพ่ือท�าให้การ 
Transform ของเขามันง่ายขึ้น เพราะบางที
เราก็น�าเทคโนโลยีต่างๆ มาต่อยอด Access 
ของเราที่มี
 ไทยรัฐเองมี Project หนึ่งที่เราท�าอยู่คือ
การน�าคลงัข้อมลูข่าวท่ีเรามมีหาศาลมากคือ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เราเก็บไว้ เราก็มีการ
จะน�าทุกอย่างมาสู่ระบบดิจิทัลหมด โดย
สแกนข่าวทุกอันเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพ่ือจะได้
หาข่าวท่ีต้องการได้ จากเดิมท่ีจะมีแค่ไม่ก่ี
คนในการท่ีจะท�าการเก็บข้อมลูแล้วก็จะมแีค่
คนกลุ่มดังกล่าวที่จะหาข่าว หรือข้อมูลนั้น
ได้ เพราะรู้ว่าได้เก็บไว้แบบไหน เหมอืนกับๆ 
เป็น Librarian โดยระบบดังกล่าว จะท�าให้
ต่อไปนักข่าวสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลนั้นที่
อยู่ในรูป Text ในคอมพิวเตอร์เพ่ือน�าไป 

ต่อยอดได้ เช่น ต้องการหาข่าวเกีย่วกับอะไร 
ก็พิมพ์เข้าไปในเคร่ืองได้เลย ระบบก็จะเรียก
ข้อมูลนั้นขึ้นมา นักข่าวก็น�าข้อมูลไปท�าข่าว
ต่อได้ ซึ่ง Text ดังกล่าว เราท�าย้อนหลังไป
ประมาณหกสิบปี 
 เราตั้งค�าถามแย้งไปว่า การปรับตัว การ
ใช้เทคโนโลยต่ีางๆ มาพัฒนาองค์กร ปรับปรุง
การท�าข่าว องค์กรขนาดใหญ่อย่างไทยรัฐ 
ก็ได้เปรียบ ท�าได้ง่าย เพราะเป็นองค์กรใหญ่ 
สายป่านยาว ทุนหนา แต่องค์กรสือ่ขนาดเลก็
ไม่มีทุนในการด�าเนินการ เรื่องนี้ “ธนาวลัย- 
ผูบ้ริหารส่ือเครือไทยรัฐ” ฟังค�าถามแล้ว เธอ
ตอบทันทีว่า “จริงๆ แล้ว มันก็ง่ายส�าหรับ
องค์กรขนาดเล็ก เพราะเขาอาจมี Mind 
set เช่น เป็นองค์กรที่มีคนรุ่นใหม่ๆ เรื่อง
แบบนีมั้นก็ถูกซมึซบัเข้ามาในคลัเจอร์ของ
เขาอยู่แล้วในการต้องเปลี่ยนให้ไว ยิ่งหาก
เป็นองค์กรขนาดเล็ก การจะเปลี่ยนความ
คิด เปล่ียน Culture น่าจะง่ายกว่าด้วย 
คิดว่าจุดนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรค แต่เป็น
เร่ืองของ Mindset ถ้าจะเปล่ียนเป็นดิจทิลั 
ไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะเปล่ียนแล้วต้องใช้เงนิ 
แต่สิ่งส�าคัญคือ Culture” 
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 บอกเลยว่าไม่ได้ มันเหมือนกันไปฝืน
ธรรมชาติเพราะคนไปอยู่ตรงท่ีนัน่ เราก็ต้อง
ไป เราก็เคยท�าแบบ Customer Interviews 
คุยกับคนท่ีเหมือนเป็นคนอ่านของเราจริงๆ 
บนออนไลน์ รวมถึงคนทั่วๆ ไป เช่น แม่บ้าน 
ก็อยากรู้ว่าเขาเสพข่าวแต่ละวันอย่างไร เขา
ก็บอกก็ไม่รู้ ก็กดไม่เป็น ก็กดๆ ไป แต่กด
เข้าไปดูข่าวจาก Facebook เขาบอกถ้าอ่าน
จาก Facebook ท�าได้ แต่ถ้าจะเข้าไปกด
อ่านข่าวจากเว็บไซต์ ต้องพิมพ์ www…แบบ
นี้เขาบอกกดไม่เป็น
 ...ท�าให้เราพอรู้ว่าบางคนเขาอาจไม่ได ้

รู้เร่ืองเทคโนโลยอีะไร เป็นคนกลุม่ Mass แต่
ว่าเขาเล่นเฟซบุ๊กเป็น เขาเล่นไลน์ได้ แล้ว
หากมกีารส่งข่าวผ่านไปช่องทางนัน้ เขาก็จะ
อ่านข่าวของเรา เป็นแบบนี ้ ก็แล้วจะไปฝืน
ท�าไม ถ้าเขาอยู่ คือเราก็รู้ว่า เราต้องสร้าง 
Brand ของเรา ให้คนเข้ามาอ่านเราแบบ 
Direct มากขึ้น เราก็พยายามท�ามากขึ้น แต่
หากจะบอกว่าไม่ให้เราไปทางนัน้เลย แล้วไป
ยืนด้วยขาของตัวเองโดยท่ีไม่มีแพลตฟอร์ม
แบบนั้นเลย มันก็ยาก 
 เมื่อตั้งค�าถามว่า คิดว่า ส่ือหนังสือพิมพ์
จะหายไปไหม “ธนาวลัย”  ตอบว ่า 
“Eventually ถ้าพูดตรงๆ เลย ไม่ใช่เรื่อง
ที่จะต้องกลัว ถ้ามันจะเป็นขึ้นมา เพราะ

เราเองก็ส่ืออื่นที่รองรับอยู่ เราก็มีทีวี มี
ดิจิทัล คือมันอาจจะน่ากลัวถ้า You เป็น
หนงัสือพมิพ์อย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรอย่าง
อื่น ถ้าหนังสือพิมพ์ตายไป ก็เป็นของ You 
คนเดียว แต่อันนี้มันก็มีส่ืออื่นที่รองรับอยู่ 
แต่หนังสือพิมพ์ก็ยังมีคนอ่านอยู่ บางคนก็
ยังชอบการทีไ่ด้จบักระดาษ ยังไม่ชอบอ่าน
ออนไลน์ก็มี คอือาจจะไม่ได้ตายไปเลยก็ได้ 
Print Industy ก็อาจไม่ได้ Sunset ไปหมด”
 ตัวคุณอ่านหนังสือพิมพ์หรือไม่?
 ถ ้าหนังสือพิมพ ์ถ ้าอ ่านจะอ ่านจาก
ออนไลน์ แต่ถ้าเป็นหนังสือ จะอ่านจาก
หนังสือไม่อ่านในไอแพด เพราะยังชอบ 
Felling การอ่านหนังสืออยู่
 ถามปิดท้ายว่า การเป็นผู้บริหารไทยรัฐ 
เป็น วัชรพล รุ่นท่ีสาม ท่ีก้าวขึ้นมาบริหาร
องค์กร หนักใจ หรือกดดัน หรือไม่ เพราะ
คนก็จับตามองว่าจะขึ้นมาแล้วจะสานต่อ
ธุรกิจไปได้ไกลแค่ไหน “ธนาวลัย” ตอบอย่าง
เชื่อมั่นว่า “ส�าหรับเรา มองว่าเป็น Drive 
มากกว่า ทีเ่ราสามารถมาอยู่ตรงนีแ้ละเป็น 
Position ที่สามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้ 
จงึมองเป็น Opportunity ทีส่ิง่ที ่Family 
เราสร้างขึ้นมามันดีขึ้นไปกว่าเดิมอีก”

 ในฐานะผู ้บริหารองค์กรส่ือรุ ่นใหม ่
มองว่า Media Disruption เป็นวิกฤตหรือ
โอกาสของคนท�าสื่อ?
 เรามองว่าเป็น Opportunity ท่ีเราจะ
เข้าไปถึงคนได้ เพราะ Social Media ต่างๆ 
ท�าให้ได้ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ท�าให้คน
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ท�าให้ทุกคนมี
มอืถอื ท่ีเป็นเร่ืองดีส�าหรับเราเพราะว่า อย่าง
ของเรา คนอ่านเว็บไทยรัฐ 90 เปอร์เซ็นต ์
อ่านผ่านโทรศัพท์มอืถอื เราก็จะใช้การดีไซน์
หน้าเว็บ เพื่อตอบโจทย์คนใช้มือถือ เราก็มี
ทีมท่ีจะดูแลเร่ือง ความรู้สึก Experience 
ของคนท่ีเข้ามาดูมาอ่านข่าวในมือถือว่าเขา
เป็นอย่างไร เช่นการเข้ามาท่ีหน้าเว็บผ่านมอื
ถือ ปุ่มสัมผัสต่างๆ ในโทรศัพท์เป็นอย่างไร 
ทมีกจ็ะเข้าไปดูว่าจะท�าอยา่งไรให้คนเข้ามา
อ่านข่าวได้ง่ายผ่านการดูมือถือ  
 ...ในทุกยคุทุกสมยั ก็จะต้องมอีะไรเข้ามา
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค�าว่า 
Disrupt อาจท�าให้คนแอบกลัวแต่ว่า มันก็
ต้อง Disrupt เพ่ือท�าให้มันดีขึ้นเร่ือยๆ 
เพราะยังไงต่อไป ก็ต้องมีส่ิงใหม่ๆ เข้ามา 
Disrupt ยุคสมัยต่างๆ ไปเรื่อยๆ หากคุณมัว
แต่กลัวการ disrupt มันก็ตายไม่รอด ดังนั้น 
ก็ต้องปรับตัวเปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ แต่ก็เหน็
ด ้วยกับค�าพูดท่ีคนท�าสื่อชอบพูดกันว่า  
Content is King แต ่ขณะเดียวกัน 

Distribution is Queen อย่างที่เขาพูดกัน 
คือยังไง Content จะต้องดีด้วย เพราะคน
เสพ Product ของเราคือ Content แต่ 
Distribution is Queen ก็คือ Distribution 
เราก็ต้องดีด้วย คือไปในที่ซึ่งมีคนอยู่ด้วย 
 ไทยรัฐออนไลน์ สามารถท�าธุรกิจ น�า
เสนอข่าวสารโดยไม่ต้องพึ่งแพลตฟอร์ม
ระดับโลกอย่าง Facebook หรือ Line ได้
หรือไม่? 

Digital Transformation 
คือ Opportunity
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 ถัดมาท่ีทัศนะของ “สายใย สระกวี 
Head of Communications and 
Public Affairs จาก Google ประเทศไทย” 

ท่ีเป็นส่ือแพลตฟอร์มระดับโลก ได้มีทัศนะ
ต่อทิศทางของสภาวะสือ่ยคุปัจจุบนั โดยมอง
ว่า  ส�านักข่าว กับแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็น
เหมือนน�้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า “ส่ือมวลชน” 
ยังเป็นกุญแจส�าคัญในการน�าเสนอข่าว 
 คิดว่าส่ือไทยควรปรับตัวอย่างไร ใน
สถานการณ์ Disrupt ทางเทคโนโลยี และ

 “สื่อมวลชน” คือ กุญแจ
ส�าคัญในการน�าเสนอข่าว 

อะไรคือสิ่งที่ยังขาดอยู่?
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ�าวันของผู้คนอยู่ตลอดเวลา ท�าให้
การท�างานทุกภาคส่วนมกีารต่ืนตัว  เร่ิมปรับ
ตัวเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ของดิจิทัลท่ีจะเข้ามาช่วยให้มีการท�างานได้
ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การท�างานของส่ือในประเทศไทยนั้น 

Google เชือ่ว่าแต่ละส�านกัเองก็จะมกีารท�า
งานท่ีแตกต่างกันไป ด้วยมุมมองในเชิงลึก

เพ่ือใช้วิเคราะห์มาน�าเสนอข่าวในคอนเทนต์
ท่ีตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการคิดค้นและ 

หาโซลูช่ันใหม่ๆ Google จึงมีโครงการ 

Google Newslab, GNI APAC Innovation 

และ News Training ต่างๆ เพ่ือสนับสนุน 

การเพิ่มทักษะนวัตกรรมดิจิทัลและพัฒนา 
รูปแบบการท�างานและธุรกิจใหม่ๆ 
 เหตุใด ส�านักข่าวทั่วโลก ทั้งวงการ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ถึงถูก Disrupt แต่

ขอบคุณแหล่งที่มา Thailand.googleblog.com
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ช่วงชิงความนิยมและความสนใจจากกลุ่ม
เป้าหมาย เช่น การน�าเสนอข้อมลูข่าวสารใน
รูปแบบของพอดแคสต์ท่ีสามารถรับฟัง 
และรับชมได้นับเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับ 

ผู้บริโภค  
 ถ้าส�านักข่าวต่างๆ รวมตัวกันสร้าง
แพลตฟอร์ม เพือ่น�าเสนอข่าวขึน้มาเอง จะ
มีทางเป็นไปได้หรือไม่?
 มีความเป็นไปได้ค ่ะ เช ่นท่ีประเทศ
อินโดนเีซยีได้มกีารรวมตัวกันของส�านกัข่าว
จ�านวน 22 ส�านัก และรวมท้ังองค์กรข่าว
ระดับภูมิภาค ได้รวมตัวกันก่อต้ังองค์กรท่ี 

ช่ือว่า CekFakta  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ร ่วมมือกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
โครงการตรวจสอบในความร่วมมือกับ 

Google New Initiative, The Indonesia 
Cyber Media Assoc และอีกหลายองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน  
 ส่ือมวลชน หนังสือพิมพ์ ส่ือออนไลน ์
มีความส�าคัญกับ Google มากแค่ไหน?
 ข่าวทุกข่าวมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 

Google เพราะเราเช่ือว่าการเข้าถงึข้อมลูได้
อย่างท่ัวถึงนับเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน 

ดังนั้น Google จึงให ้ความส�า คัญต ่อ
สื่อมวลชนทุกรูปแบบเป็นอย่างมาก ท�างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด  เราเช่ือว่าส่ือมวลชนจะ
เป็นกุญแจท่ีส�าคัญในการเสนอข่าว และนีคื่อ
เหตุผลท่ี Google ต้องการสนบัสนนุ และให้
ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
ถูกต้องเพ่ือช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว
 คิดว่าในยุคสมัยนี้ ข่าว มีความจ�าเป็น
ส�าหรับ Google หรือ ส่ือในฐานะผู้ผลิต 
“คอนเทนต์” ต้องพึ่งพิง Google? 

ในขณะที่ข่าวก็ยังมีความส�าคัญ และเป็น
ช่องทางให้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ สร้าง
แพลตฟอร์มขึ้นมา เช่น Apple News 
Plus หรือ Google ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เสนอ 
ส�านักพิมพ์ต่างๆ ให้เป็นลูกค้า เพื่อช่วยใน
การน�าเสนอข่าว หรือ Line ก็มี Line Idol ?
 สาเหตุท่ีส�านักข่าวท่ัวโลก รวมท้ังวงการ
ส่ือในประเทศไทย ท้ังหนังสือพิมพ์ ทีวี 
นิตยสารและส่ืออ่ืนๆ ต่างถูก Disrupt เป็น
เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปล่ียนแปลง
ไปโดยมีเทคโนโลยีเป ็นสมการท่ีส�าคัญ 
การน�าเสนอข่าวจากส�านักส่ือต่างๆ ได้
เปลี่ยนแปลงไปมากนับต้ังแต่มีการเปิดตัว 

Google News Initiative คร้ังแรกใน 

ปี 2545  รวมทั้งข่ายสมาร์ทโฟนและสังคม
โซเชียลต่างๆ ก็ได้มีเปล่ียนแปลงการเข้าถึง
ข่าวสารท�าให้เกิดการแข่งขันกันสูงเพ่ือ 
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สนใจเร่ืองใดแบบเรียลไทม์ ท�าให้ผู้สื่อข่าว
สามารถน�าเสนอข ่าวได ้อย ่างโดดเด ่น 

น่าสนใจ และถูกต้องแม่นย�า 
 ในมุมมองที่ เป ็นผู ้บริหาร เป ็นทั้ ง 
บลอ็กเกอร์ เทรนด์ข่าวมองว่า ส่ือหลักและ
สื่อใหม่ต่างๆ มาถูกทิศทางหรือยัง?
 ในฐานะท่ีเป็นคนเสพข่าวได้ทุกประเภท
และจากส่ือต่างๆ ท้ังส่ือหลัก และสื่อใหม่ 
คิดว่าคอนเทนต์ของแต่ละส่ือจะมีการแสดง
จุดยืนความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างอย่าง
ชัดเจน ให้ตรงกับความต้องการของกลุม่เป้า
หมาย และรู้ดีว่ากลุ่มคนท่ีอ่านนั้นต้องการ
เสพข่าวประเภทไหน ดังนั้น เราสามารถ
เลือกเสพสื่อท่ีตอบโจทย์และเหมาะสมกับ
ไลฟ์สไตล์ของเรามากท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีอยากเหน็
จากทุกส่ือคือการน�าเสนอข่าวในเชิงบวก
และเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น  
 เรื่องของ SEO หรือ Search Engine 
Optimization เพือ่ท�าให้เว็บไซต์ติดอยู่ใน
อันดับต้นๆ ของเว็บไซต์เสิร์ชเอนจิ้น เช่น 
Google จะมีผลต่อความน่าสนใจของ
แต่ละส�านักข่าวมากน้อยเพียงใด?
 Google News Initiative มวัีตถปุระสงค์ 

ในการสนบัสนนุส�านกัส่ือต่างๆ ได้ใช้มมุมอง
ท่ีหลากหลาย เพ่ือน�าไปพัฒนาให้เว็บข่าว
ของตนเองมีความน่าสนใจและติดอันดับ
ความนิยมในอันดับต้นๆ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
โดยการจัดอันดับใน Google News 
Initiative ได้ถูกก�าหนดโดยอัลกอริทึมด้วย
ปัจจัยหลักต่อไปนี ้ 
 ความเก่ียวข้องของคอนเทนต์ ช่ือเสียง 
ความเป็นแหล่งข่าวท่ีน่าเช่ือถอื ความสดใหม่ 
ท่ีต้ัง ภาษา อย่างไรก็ตาม ส�านักข่าวต่างๆ 
สามารถปรับการจัดอันดับเว็บไซต์ได้ด้วย
การรักษาเว็บไซต์ของตนเองให้เป็นมิตรตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ของ Google 

 คอนเทนต์ของแต่ละ
สือ่จะมกีารแสดงจุดยนืความ
เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
อย่างชัดเจน ให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และรู ้ดีว่ากลุ่มคนที่อ่านนั้น
ต้องการเสพข่าวประเภทไหน 
ดังนั้น เราสามารถเลือกเสพ
สื่อที่ตอบโจทย์และเหมาะสม
กับไลฟ์สไตล์ของเรามาก
ท่ีสุด แต่สิ่งท่ีอยากเห็นจาก
ทุกสื่อคือการน�าเสนอข่าวใน
เชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น  

 ส�าหรับ Google เราคิดว่าวิธีท่ีดีท่ีสุด 

คือการท�างานร่วมกันกับส่ือทุกสาขาอย่าง 
ใกล ้ชิด  พร ้อมท้ังให ้ค�าแนะน�าการใช ้
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือของ Google ท้ังนี ้
เพ่ือส่งเสริมการท�างานของพวกเขาให้มี
เสถียรภาพมั่นคง เพราะเรามองเห็นว่าส่ือ
ดิจิทัลจะเป็นการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ี
ทรงพลังและมีประโยชน์ต ่อผู ้คนท่ัวไป 
เพราะเทคโนโลยีได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ผู้คนในการเข้าถึงข่าวสาร ค้นหาเร่ืองราว
และค�าตอบด้วยทางเลือกมากมายและใน
ส่วนของส่ือผู้ผลิตคอนเทนต์นั้น  แม้ว่าใน
ปัจจุบนัจะมกีารพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมาก
ขึ้นแล้วก็ตาม แต่ Google ยังมีความยินดีที่
จะให้ความร่วมมือ และแบ่งปันเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ อย ่างต ่อเนื่องเพ่ือช ่วยเติมเต็ม 

ในการน�าเสนอข ่าวให ้น ่าสนใจและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เป็นไปได้หรือไม่ถ้าวันหนึง่ Google ไม่
ต้องพึง่นกัข่าว แล้วต้ังส�านกัข่าวขึน้มาเอง?
 Google มพัีนธกิจในการให้บริการข้อมลู
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้คนท่ัวโลกสามารถเข้าถึงได้ 
ดังนั้น ผู้ส่ือข่าวหรือส�านักข่าวจึงมีความ
ส�าคัญต่อการท�างานของเราเป็นอย่างยิ่ง 
และ Google ก็ได้ท�างานอย่างระมัดระวัง
เพ่ือให้มั่นใจส�านักข่าวเหล่านั้นจะสามารถ
น�าบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเราไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 
 ในส่วน  Google ในประเทศไทย มีการ
ท�างานร่วมกับนักข่าวจากส�านักข่าวต่างๆ 
อย่างใกล้ชิดท้ังในกรุงเทพฯ และส�านักข่าว
ตามหัวเมืองท่ัวประเทศไทย เมื่อปีท่ีผ่าน
มา Google ได้จัดโรดโชว์เพ่ือไปแนะน�า
เคร่ืองมอืและบริการของ Google เพ่ือใช้ใน
การเขียนและรายงานข่าวด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ แนะน�าการใช้ Google 
Trends เพ่ือเช็กดูว่าตอนนี้ผู ้คนให้ความ 
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 ยุค Media Disruption ไม่ใช่เฉพาะแค่
ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับผลกระทบ แต่ยงัรวมถงึส่ือ
ช่องทางอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เช่น 
“ส่ือโทรทัศน์” เพราะเมื่อปรากฏการณ์
อินเทอร ์ เน็ตขับเคลื่อนโลก ผู ้บ ริโภค 

ไม่จ�าเป็นต้องต้ังตารอรายการโปรดจากหน้า
จอทีวีอีกต ่อไป เพราะโลกยุคใหม่มีทั้ง 
แพลตฟอร์ม วิดีโอสตรีมมิ่ง อย่าง Netflix, 
Disney+, Amazon Prime รวมถึง 
Youtube, line tv, We tv ซึ่งเป็นบริการ
ทวี-ีวดิโีอผา่นอนิเทอร์เนต็ ที่เรียกว่า บริการ
วิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต OTT (Over-the-
top) เข้ามาเขย่าบัลลังก์-แย่งผู้บริโภค 
 “ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะ 
ผู ้บริหารสายงานกิจการองค์กร บริษัท 
บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ช่อง 3” 

ท่ีอีกหมวกหนึ่งยังเป็น “รองประธานสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย”  

 เขาสะท้อนภาพการ “ปรับตัว” ของสื่อ
ทีว ีในฉบับของช่อง 3 แบบ 180 องศา เพื่อ
สู้กับโลกเทคโนโลยีดิสรัปชั่น  
 “ชาคริต-หวัหน้าคณะผูบ้ริหารสายงาน
กิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ฯ” พูดถึง
เทรนด์การบริโภคสือ่ของคนในยคุปัจจุบนัว่า 
เราปฏเิสธไม่ได้เร่ืองเทคโนโลยดิีสรัปช่ันเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่
เปลี่ยนคือเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ไม่ได้
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมอย่างเดียว ดังนั้น 
เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไม่ใช่
เฉพาะส่ือมวลชน แต่เป็นมาร์เก็ตติ้งท่ัวไป
ต้องปรับตัวเพ่ือให้เข ้าใจว ่าพฤติกรรม 

ผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร 

วิกฤตเทคโนโลยีดิสรัปชั่น 
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับสื่อสิ่งพิมพ์

 ส่ิงท่ีเป็นกังวลและท�าให้เราต้องท�างาน
หนัก คือการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เมื่อก่อน
ยังไม่มีเทคโนโลยีมาเปล่ียนพฤติกรรมของ
คนยงัพอสามารถคาดเดาและวางแผนได้ แต่
ทุกวันนี้เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงใหม่ ท�าให้
คนสะดวกสบายมากขึ้น เปล่ียนพฤติกรรม
การรอ เช่น การรอข่าวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ย้อน

กลับไป 10 ปีก ่อน ท่ียังไม ่มีออนไลน  ์

อินเทอร์เนต็มากๆ ถ้าอยากรู้ลกึ ก็ต้องรอวัน
รุ่งขึน้จากหนงัสือพิมพ์ หรือรอช่วงเยน็รอฟัง
ข่าววิทยุ หรือดูโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันต้องรับ
รู้ได้เลย ดังนั้น ต้องให้รู้ว่าผู้บริโภคเป็นใคร  
ใครคือผู้บริโภคหลักของเขา และเขาเข้าใจ
ไหมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร
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เพราะเทคโนโลยีดิสรัปช่ัน ไม่ได้เปลี่ยน
เทคโนโลยี แต่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
 ส�าหรับการปรับกลยุทธ์ของช่อง 3 ต่อ
จากนี้ ช่อง 3 เร่ิมต้นท�าทุกอย่างท่ีผู ้ชม
ต้องการ ถ้าท�าทุกอย่างตามท่ีเราเคยท�ามา 
เราอาจไม่ตรงใจผู้ชม ผู้ชมก็ไปที่อื่นเพราะมี
ทางเลือกเยอะอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่คุณอริยะ 
พนมยงค์ กรรมการผู้อ�านวยการ ให้แนวทาง
มาคือ ท�าคอนเทนต์ การปรับตัวทุกอย่าง
ต้อง Base on พฤติกรรมผูบ้ริโภคและความ
ต้องการของผู้ชม ซึง่เป็นแนวทางการท�างาน
ของเรา
 โดยผู ้บริโภคของช่อง 3 พบว่าจาก 

รายงานตัวเรตติ้ง คือ คนทั่วประเทศ แต่จะ
เน้นหนกัคนท่ีอยูใ่นเมอืงและคนท�างาน สิง่ท่ี
เขาต้องการ ถ้าเป็นเรื่องข่าวสารจะต้องเป็น
ข่าวสารท่ีมคุีณภาพ ซึง่ค�าว่ามคุีณภาพ ไม่ได้
หมายความว่าล้วงลึกอย่างเดียว แต่ส่ิงท่ีเป็น
สโลแกนคือ ข่าวจริง ทันเหตุการณ์ พึ่งพาได้ 
เพราะตอนนี้มีข่าวลวงเยอะ บางทีลวงที ่
ข่าวผิดไปเลย หรือลวงโดยพาดหวัทีเ่กินจริง
  หน้าที่ของเราคือท�าข่าวของเราให้ชัดแจ้ง 
และเที่ยงธรรม ทันเหตุการณ์ ตอนนี้เป็นสิ่ง
ท่ีท้าทายมาก เพราะต้องแข่งกบัออนไลน์ ซึง่
ออนไลน์มีโอกาสท่ีจะท�าให้ทันเหตุการณ์ได้
มากกว่า แต่ถ้าข่าวจริงและทันเหตุการณ ์

จะเป็นข้อแตกต่างของเรา เราเป็นข่าวจริง
แน่นอน นอกจากนี้ ส่ิงท่ีเราท�าได้คือเป็นท่ี
พ่ึงพาของประชาชน และสอนสังคมให้เป็น
ภูมิคุ้มกันแก่สังคมได้ด้วย
 ปัจจุบันที่มีสตรีมมิ่ง OTT (Over the 
Top Media Services)  รายการข่าวยัง

 ไม่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่โดยพื้นฐาน
หลกั คนยงัต้องการเสพข่าวท่ีเป็นความจรงิ ความเรว็จ�าเป็น 
แต่ต้องมาด้วยความจริงด้วย

จ�าเป็นหรือไม่?
 ข่าวยงัจ�าเป็น ใน 2 เร่ือง ท�าให้คนอัพเดท
รู้เร่ืองราวต่างๆ คนท่ีฉลาดส่วนใหญ่จะรู้ว่า
สงัคมเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึน้ สมมติเกิดฝุน่
เยอะ ถ้าคนไม่รู้ข่าวเลย เอ๊ะ..ท�าไมอากาศ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เขาจะต้องรับรู้สิ่ง
เหล่านีต้ลอดเวลา ท�าให้เขาได้ปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์
 ขณะเดียวกัน ข่าวก็สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้กับสังคมด้วย บางคร้ังข่าวอาชญากรรม
เป็นตัวอย่างให้คนรู้จักป้องกันตัว เช่นเดียว
กับข่าวเศรษฐกิจให้รู้ว่าส่ิงท่ีเขาควรจะท�าให้
เข้ากับตลาดว่าเป็นอย่างไร บางทีข่าวการ
ตลาดของบริษัทหนึ่งก็สร้างความรู ้ ให้
ภูมิคุ้มกันให้อีกบริษัทหนึ่ง ดังนั้น ข่าวท�า
หน้าที่ 2 อย่างตลอดเวลา 
 ตั้งแต่ อริยะ พนมยงค์ มาเป็นผู้บริหาร
ของช่อง 3 ส่งละครบุก Netflix-Hooq 
ในขณะเดียวกัน ก็มีช่องทีวีออนไลน์ทั้ง 
YouTube, Line เข้ามาแย่งคนดู ช่องทีวี
ยังจ�าเป็นอยู่หรือไม ่

 จ�าเป็น เพราะทีวียังมีคนดูอยู่ แม้มีคน
บอกว่าออนไลน์มีอัตราเพิ่มขึ้น แต่คนก็ยังดู
ทีวีอยู่ แต่อาจมีการดูทั้ง 2 จอ คือสตรีมมิ่ง 
เช่น Netflix หรือ ดูบนออนไลน์แพลตฟอร์ม 
แต่สิ่งท่ีทีวีท�างานได้ดีคือ ทุกอย่างท่ีอยู่บน
ทีวีส่วนใหญ่จะมคีวามน่าเช่ือถอื มกีารตรวจ
สอบ อะไรท่ีจะมาหลอก หลอกไม่ได้หรอก 
เพราะเรารีพอร์ทด้วยคนที่ท�างาน  
 ส�าหรับกรณีท่ีละครของช่อง3 ไปอยู่บน
แพลตฟอรม์ออนไลน์ด้วย เพราะผู้ชมเราอยู่
ตรงนั้นด้วยเหมือนกัน ด้วยสภาพสังคม

ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป คนท�างานอาจไม่ได้
เลิก 6 โมงเย็น สภาพการจราจรวุ่นวาย คน
ไม่สามารถติดตามดูตามตารางได้ คอนเทนต์
แพลตฟอร์มจึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ เราตาม
ผู้ชมของเราไป ผู้ชมอยู่ท่ีไหน เราอยู่ที่นั่น 
ละครจึงตามไปด้วย เป็นปรากฏการณ์ใหม่
ของโลกยุคโลกาภิวัตน์  
 ละครช่อง 3 ถ้าอยู่บน Netflix อยู่บน 23 
ประเทศในเอเชีย ยังอยู่ใน We tv ของ 
Tencent ซึ่งมีฐานผู้ชม 500 ล้านคน ละคร
มีท้ังรีรัน และรันพร้อมกับในประเทศไทย 
ออนแอร ์ ท่ี เกาหลีซึ่ ง เป ็นคร้ังแรกของ
ประเทศไทย โดยเลือกไป 9 เร่ือง เช่น 
บุพเพสันนิวาส และบุพเพสันนิวาสไปยัง
อินโดนเีซยี กัมพูชา โดยการท่ีรุกไปตลาดต่าง
ประเทศ เพราะการไปอยู่ในแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เป็นการเพ่ิมผู้คนให้ชมละคร และ 

คอนเทนต์ของช่อง 3 มากขึ้น ต่างประเทศ
ตลาดยงักว้าง ยงัมโีอกาสอีกเยอะ เพราะอีก
หลายประเทศท่ีไม่เคยรู้จักคอนเทนต์ของ
ประเทศไทย
 ถ้าไม่พลิกกลยุทธ์ จะเป็นอย่างไร?
 ไม่เฉพาะช่อง  3 แต่ทุกธุรกิจ ไม่ปรับตัว
เข้าหาผู้บริโภค หรือผู้ซื้อ ก็น่าจะอยู่ไม่ได ้
เช่นเดียวกับช่อง 3 ซึง่พฤติกรรมท่ีเปลีย่นไป 
เขามีทางอื่นให้รับชม ถ้าเราไม่เข้าไปหาเขา 
เขาก็อาจไม่รับชมคอนเทนต์ของเราเลย 
 “ไม่ว่าเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปก็ตาม 
แต่โดยพ้ืนฐานหลัก คนยงัต้องการเสพข่าวท่ี
เป็นความจริง ความเร็วจ�าเป็น แต่ต้องมา
ด้วยความจริงด้วย ในฐานะของสื่อเราต้อง
น�าเสนอข่าวท่ีจรรโลงสังคมและให้ภมูคุ้ิมกัน
กับสังคมด้วย  การน�าเสนอข่าวของออนไลน์
อาจจะเร็ว ส่วนทีวีอาจจะช้านดิหนึง่ แต่ข่าว
กต้็องมกีารเจาะลึก มมุข่าวท่ีแตกต่างไป เพ่ือ
ให้คนไม่เบื่อ ในการเสนอข่าวก็จะพยายาม
ใส่แง่คิด เพ่ือจะเป็นประโยชน์ให้กับสงัคมต่อ
ไปด้วย” ผู้บริหารช่อง 3 กล่าวย�้า 
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 อีกหนึง่ค่ายส่ือ “เครือเนชัน่กรุ๊ป” ทีม่สีือ่
ในแบรนด์หลายช่องทาง ทั้งสถานีโทรทัศน์-
หนังสือพิมพ์-เว็บไซต์ข่าว อาทิ เนช่ันทีวี-
หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
หนั งสื อ พิมพ ์ และ เ ว็บ ไซต ์ คม ชัดลึ ก - 
เว็บไซต์เนช่ันสุดสัปดาห์-ส�านักข่าวทีนิวส์-
หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ 
เป็นต้น ดังนั้นการขยับแต่ละคร้ังของสื่อ
เครือเนช่ัน จึงถูกจับตามองมาตลอด 

โดยเฉพาะหลงัก่อนหน้านี ้ทีมผูบ้รหิารเครือ

เนชั่นกรุ๊ป ฯ ประกาศใช้กลยุทธ์ มุ่งสู่การท�า
คอนเทนต์ดิจิทัลมากขึ้น ภายใต้โมเดล BCC 
Model หรือ Brands Content Communit 
เพื่อเสริมแกร่งสื่อในเครือแบรนด์เนชั่น
  “ฉาย บนุนาค ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน)” ขยายความถงึ Strategy ดังกล่าว 
โดยล�าดับแรก เขามองภาพรวมทิศทางส่ือใน
ยคุปัจจุบันกับสภาวะ Digital Transformation 

ของส่ือต่อจากนี้ โดยเร่ิมท่ีการให้ความเห็น

BCC Model
สู่การ Transform

ว่า อุตสาหกรรมท้ังหมด ไม่ว่าจะแขนงใด 
ล้วนถูกบังคับอยู่แล้วว่าการมาของดิจิทัล
ท�าให้ธุรกิจทุกประเภทต้องทรานส์ฟอร์ม  แต่
จะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่ง และถ้ามองในมุม
ด้านสื่อ ธุรกิจอะไรก็ตามที่เป็นตัวกลางต้อง
ทรานส์ฟอร์มแน่นอนถ้า Digital มา เพราะ 

ทุกอย่างในโลกเชื่อมโยงกันหมด เช่น มือถือ 
3,000 ล้านเคร่ืองเช่ือมโยงกันหมด ผ่าน
ระบบออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจตัวแทน
ท่ีเป็นคนกลาง เช่น โบรกเกอร์ หรือธุรกิจ
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อะไรก็ตามท่ีเป็นตัวแทนจ�าหน่ายจะถูก
ตัดตอนออกไป เพราะคนสามารถเช่ือมโยง
กันเองได้แล้ว 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนช่ัน 
กล่าวถึงเร่ืองปรากฏการณ์ข้างต้นในบริบท
ธุรกิจสื่อว่า เมื่อมองในด้านสื่อ คือ Media 
รากศัพท์เดิม มาจากค�าว่าคนกลาง คือ 
Middle สื่อเดิมเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น จาก
เหตุการณ์ก็จะมีผู้ส่ือข่าวมาเก็บเหตุการณ์
นั้น เพ่ือน�าไปลงแพลตฟอร์มเพ่ือน�าเสนอสู่
สาธารณะ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ แต่
ปัจจุบันนี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นคนทุกคน
สามารถเป็นนักข่าวเองได้ เพราะทุกคน
สามารถมีแพลตฟอร์มของตัวเอง ได้ผ่าน
ออนไลน์โดยน�ามอืถอืของตัวเองถ่ายทอดสด
เขียนคอนเทนต์เองทุกอย่าง
  “ดังนั้นด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ท�าให้
ธุรกิจส่ือต้องปรับตัวและอาจจะถูกผลกระ
ทบอย่างแรงเพราะแพลตฟอร์มไม่มีความ
ส�าคัญแล้ว คนทุกคนสามารถเป็นนักข่าว
ได้บนแพลตฟอร์มที่ไม่มีต้นทุน ซึ่งเดิม
ต ้นทุนส่ือของเราคือค ่ากระดาษ ค ่า 
License ทวีีค่าสัมปทานวิทยุแต่ตอนนีค้น
ทุกคนสามารถเป็นสื่อเองได้”
 ...หากจะถามว่าส่ือเดิมๆ ท่ีเป็นวิทย ุ
กระดาษหนังสือพิมพ์ ยังอยู่ได้หรือไม่  มันก็
อยู่ได้แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะเปล่ียน
ไป อาจจะน้อยลงแต่ บางคนก็จะชอบบริโภค
ส่ือส่ิงพิมพ์มากกว่า ด้วยตัวเลขของคนที ่
เสพส่ือหรือแพลตฟอร์มเดิมลดลงท�าให้ยอด
โฆษณาลดลง นี่คือเอฟเฟ็กต์ที่ 1

 ส่วนเอฟเฟ็กต์ท่ี 2 คือเดิมก่อนหน้านี้ 
ผู้ซื้อโฆษณาไม่สามารถระบุได้ว่าต้องการ
โฆษณาไปถึงใคร คุณระบุ ได ้แค ่กลุ ่ม 

เป้าหมาย เช่น ซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจน่าจะได้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ และ
กลุ่มที่เป็นระดับบนของประเทศ หรือระดับ
กลางขึ้นบนถ้าซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพ ์
ไทยรัฐก็น่าจะได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น Mass 
ประมาณ 1,000,000 ฉบบัท่ีกระจายออกไป 
ถ้าซื้อหนังสือแมกกาซีนรถยนต์ ก็น่าจะได้
กลุ่มท่ีชอบรถยนต์ก็จะได้ประมาณนัน้ในการ
ใช้งบ มันวัดผลไม่ได้ 
 ทว่าปัจจุบัน ด้วยการมาของดิจิทัลท�าให้
ผู้ค้าท่ีซื้อของวัดผลได้ ลูกค้าสามารถรู้ได้ 
Personal Life การซื้อโฆษณาได้ว่าคนคนนี้
ชอบดูข่าวประเภทไหน ดูคอนเทนต์ประเภท
ไหน หรือ Search หาข้อมูลอะไร เช่น ถ้า
เขา Search หารถยนต์ โฆษณาที่จะได้ก็คือ
รถยนต์ ถึงแม้ว่าเขาจะเสพสื่อกรุงเทพธุรกิจ
หรือไม่ หรือจะผ่านคอนเทนต์อะไรมาก็ตาม 
แต่เขาก็จะสามารถดู Personal Life โฆษณา
ตามพฤติกรรมนัน้ได้และเขาก็สามารถวัดผล
ได้ ว่าคนเข้ามาคลิกดูโฆษณานั้นหรือไม่ เขา
สามารถปิดยอดการขายได้เท่าไหร่ 
 “ฉาย” ยกตัวอย่างมาประกอบเรื่องนี้ว่า 
ก ่อนหน้านี้  เคยคุยกับแผนก Digital 
Marketing ของ Pizza Company เขา
สามารถระบุได้ซื้อโฆษณาได้ตรงเป้าหมาย 
โดยจะไม่ใช้งบโฆษณาแบบเดิมแล้ว เรื่องสิ่ง
พิมพ์นัน้เลิกคิด ไม่ซือ้โฆษณาแน่นอน แต่เขา
ใช้โฆษณาผ่านออนไลน์ ท่ีทางบริษทัสามารถ

บอกได้เลยว่าต้องการให้ยิงโฆษณาเวลา
หัวค�่ากับกลุ่มเป้าหมายท่ีเขาส�ารวจมาแล้ว
ว่า ต้องการกลุม่เป้าหมายท่ี ชอบดูภาพยนตร์
เพราะคนชอบดูหนังจะส่ัง พิซซ่า ก็ท�าให้
บริษัทท�าโฆษณายิงโปรโมช่ันออกมาให้ตรง
กับลูกค้า โดยท่ียอดการใช้งบโฆษณาอาจจะ
ต้องจ่ายแพงขึน้ แต่เขาไม่จ�าเป็นต้องยงิสาด
โฆษณาแล้ว และพบว่า เมื่อบริษัทสามารถ
ยิงเข้ากลุ่มเป้าหมาย และสามารถวัดผลได้
ทันที โดยพบว่าจากโฆษณาท่ีเขายิงออกไป 
มียอดตอบรับกลับมาถึง 30% ดังนั้นเขาคิด
ว่าคุ้ม การใช้โฆษณาก็เปลี่ยน 
 ท่ีบอกข้างต้น คือ เอฟเฟ็กต์ท่ี 2 คือ 
เอฟเฟ็กต์ท่ีท�าให้การใช้งบโฆษณาเปลีย่นไป 
ท�าให้ธุรกิจสื่อตาย ไม่ใช่การขายแบนเนอร์
แล้ว ถึงบอกว่าการที่เรามีออนไลน์ไม่ใช่การ
ขายแบนเนอร์อีกต่อไปแล้ว แบนเนอร์ก ็

ยังเห็นเหมือนเดิมเม่ือคนเข้ามาดูก็ยังเห็น
แบนเนอร์ แต่ว่าเขาต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย 

เห็นแบนเนอร์เขา ดังนั้นแบนเนอร์ท่ีมีต้อง
ปรับเปล่ียนตามคนท่ีเข้ามาดู User คนนีเ้ข้า
มาดูก็เป็นแบบหนึ่ง แต่อีกคน เข้ามาดูก็จะ
เป็นอีกรูปแบบ ส่ิงนี้ คือเบื้องต้นกับสิ่งที่
กระทบสื่อนี่คือจุดเริ่มต้น 
 ถ้าถามว่าด้วยยอดคนอ่านหนังสือพิมพ์ที่
น ้อยลง ถ ้าพูดถึง ส่ิงพิมพ ์บวกกับร ้าน
หนังสือพิมพ์ท่ีป ิดตัวไป เพราะคนอ่าน
หนังสือพิมพ์น้อยและคนซื้อหนังสือพิมพ์
น้อย ร้านขายก็ปิด สายส่งก็เลิกท�ายอดขาย
หนังสือพิมพ์ก็จะย่ิงลดลงลงไปทวีคูณ มันก็
เป็น Effect แบบ Exponential จะกระทบ
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ลงไป โฆษณาก็ลดลง พฤติกรรมผู้ซือ้โฆษณา
ก็เปลี่ยนไป ก็กระทบกันทั้งหมดเป็นลูกโซ่
 ส่วนการ Transform ถ้าถามว่า เมื่อราย
ได้ลดลง ต้นทุนจะลดมากก็ไม่ได้ ลดมากก็
จะไปกระทบคอนเทนต์ ดังนั้นก็ต้องหาช่อง
ทางรายได้เพิ่ม ช่องทางรายได้เพิ่มซึ่งทุกคน
ก็จะพูดบอกว่า ต้องไปดิจิทัลต้อง Go Online 

แน่นอนแต่ไม่รู ้จะไปยังไง ผู้บริหารท่ีอยู ่
องค์กรส่ือส่วนใหญ่ก็จะอายคุ่อนข้างสูง ก็จะ
มีความเข้าใจในเร่ืองของดิจิทัลและการ
เปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเปล่ียนตลอดเวลา
เร่ือยๆ ไปจนถึงจุดท่ีการเสพข่าวไม่ได  ้

เสพบนเว็บไซต์อย่างเดียว แต่ผ่านหลาย
แพลตฟอร์มผ่าน Facebook, Google, 
YouTube มีหลายแพลตฟอร์ม ท�าให้คนท่ี
ปรับตัวคนท่ีมาบริหารรายได้และธุรกิจของ
องค์กรสื่อต้องอดทนในการปรับตัวตลอด
เวลาและต้องมคีวามเข้าใจระดับหนึง่ซึง่เร่ือง
นี้เป็นสิ่งที่ยากล�าบากมาก
 “ประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชัน่ฯ” 
ย�้าว่า ท้ังหมดท่ีบอกมาต้องกลับมามองว่า 
อะไรคือจุดแข็งของตัวเรา เพราะคนทุกคน
เป็นนักข่าวเองได้ แต่สิ่งหนึ่งท่ีเรามีคือ
แบรนด์ขององค์กรข่าวท่ียาวนานมีหลาย 
brand ภายใต้องค์กร เช่น The Nation 

อายุ 49 ปี, ฐานเศรษฐกิจ อายุ 39 ปี, 
กรุงเทพธุรกิจ อายุ 33 ปี, เนชั่นสุดสัปดาห์ 
28 ปี, เนช่ันทีวี 19 ปี, คมชัดลึก 18 ปี, 
ทีนิวส์ 12 ปี, สปริงนิวส์ 10 ปี นี่คืออายุของ
แต่ละแบรนด์ มี Segments ไม่เหมือน กัน
กลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกัน Community 

ไม่เหมอืนกนั อายท่ีุยาวนานโดยเฉพาะเนช่ัน
จะมีความน่าเช่ือถือ เพราะฉะนั้นเราต้อง
รักษาแบรนด์และความน่าเช่ือถือน้ีไว้ ส่ิงท่ี
แบรนด์ผลิตออกมาก็คือ Content 
   Content เรามีกอง บ.ก.ท่ีแยกชัดเจน 
จะมีการท�าข่าวในลักษณะกลุ่มข่าวท่ีแตก
ต่างกัน ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
มเีรือ่งของจริยธรรมองค์กรในทุกๆ กอง บ.ก. 
นี่คือ Content คือ C ตัวท่ี 2 ส่วน C 

ตัวสุดท้ายก็คือ Community จะสังเกตได้
ว่าผู้เสพและกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นได้
มากกว่าผู้เสพสื่อ แต่เป็นแฟนคลับ เป็นผู้ที่
ติดตาม เราก็ต้องกลับมามองว่า BCC ของ
เรามีอะไร มี Brand อะไร ผลิต Content 
ประเภทไหน กับคนกลุ่มไหน  เรารู้ว่าแฟน
คลับของเราเป็นใคร กลุ่มคนประเภทไหน ก็
ต้องดูว่าแฟนคลับของเราส่วนใหญ่อายุเกิน 
40 ปีท้ังหมด ซึง่เป็นกลุ่มท่ีค่อนข้างอยูร่ะดับ
กลางขึ้นบน แบ่งตาม Demo  Graphics ที่
ดูจากเรตติ้งทีวี 
  ส�าหรับกลยุทธ ์ BCC Model หรือ  
Brands Content Community เป็น
อย่างไร “ซีอโีอเนชัน่กรุ๊ปฯ” ให้รายละเอียด
ว่า จากท่ีกล่าวมาข้างต้น การท่ีเราท�า 
Research มา เราอาจจะไม่ได้ Rating สูง 
แต่เรา Rating สูงมากในกรุงเทพฯและหัว
เมือง เราอาจจะไม่ได้ Rating สูงในพื้นที่ แต่
เป็นคนท่ีเป็นคอข่าวจริงๆ ท่ีติดตาม เรามี
ยอดเพจวิวบนโลกออนไลน์ท้ังหมดรวมกัน
ประมาณ 10,000,000 เพจวิวต่อวัน และมี
การขยายส่ือออกไปแพลตฟอร์มท่ีเรามีใน

การท�าสื่อนั้นเรามีทั้ง Print และ Online มี
ทีวีและมีส่ือนอกบ้านและเรามีการขยาย
คอนเทนต์ออกไปเป็นส่ือนอกบ้านด้วย 
ท้ังหมดท่ีเรามนีี ้Brand , Community และ 
Content กับ Platform ที่กล่าวมา ถ้าจะ
ถามว่ารายได้เรามาจากไหนบ้างท่ีมาหล่อ
เลี้ยงให้สิ่งที่มีไปได้
  จะสังเกตได้ว่าท�าไมส่ิงพิมพ์ถึงต้องท�า 
Event เยอะ  รายได้โฆษณาล�าพังถ้าขายแต่
เฉพาะ Print Add ก็จะขายไม่ได้เราก็ต้อง
พ่วง On ground ลงไปด้วย รายได้แรก คือ 
เร่ืองของ Advertising ซึง่ไม่ใช่ Advertising 
เดียว แต่จะเป็น Total Media Solution ให้
กับลูกค้า เราต้องช่วยลูกค้าคิดว่าเขาซือ้แล้ว
เขาได้อะไร พ่วงอะไร บวกอะไรและแถม
อะไร ร่วมกันเป็นอย่างไร ซึ่ง Total Media 
solution จะมเีร่ืองของการท�า On Ground 
ผสมเข้าไปด้วย On Ground ก็แบ่งไปได้
หลายอย่าง เช่น งานสัมมนา งาน Dinner 
Talk งานวิ่ง งานเสวนาต่างๆ จะสอดคล้อง
กับการท�า Total Media Solution เป็นต้น 
 ภาพรวมของกอง บ.ก.ของส่ือใน 
เครือเนชั่น  มีความพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อ
รับกับการทรานส์ฟอร์ม ตามที่ผู ้บริหาร
ต้องการหรือไม่?
 กองบรรณาธิการเขาปรับตัวน้อยที่สุด
เพราะว่าในหน้าท่ีของเขา ก็เหมือนพ่อครัว
ที่ปรุงอาหารแต่ต้องปรุงให้ตรงกับคนสั่ง ซึ่ง
สิ่งที่เขาต้องปรับก็คือคอนเทนต์ เช่น Print 
ก็ต้องพาดหวั เนือ้หายาวแบบหนึง่ ออนไลน์
ต้องแบบหนึ่ง ต้องมีการปรับตัวในด้านการ
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 เมื่อส่ือพัฒนาเข้าสู ่ระบบดิจิทัล สิ่งท่ี
กระทบก็คือทุกคนต้องปรับตัว แต่พอปรับ
จากส่ิงท่ีคลุมเครือให้เป็นส่ิงท่ีชัดเจนขึ้น ใน
อดีตคนอาจจะบอกว่า คุณเป็นส่ือถ้าคุณ
ท�าให้ลูกค้าซื้อแล้ววัดผลได้ คุณไม่ต้องไป
สนใจเลยว่าใครจะว่าคุณได้ ว่าคุณเป็นโจร 
หรือขอทาน คุณลบค�าสบประมาทได้หมด 
ถ้าคุณซื้อแล้วมีประโยชน์คุณซื้อ จะด้วย
เหตุผลอะไรก็ตามในเร่ืองของแบรนด้ิงหรือ 
CSR  ซื้อเรื่องกระตุ้นยอดขาย คุณซื้อได้เลย
หรือถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องซือ้ ตลาดเปิด
กว้างขึ้นเยอะมาก เพราะอะไรก็ตามที่ท�าให้
ลูกค้าวัดผลได้คุ้มค่ายังไงเขาก็ต้องซื้อ จะ
เกลียดขีห้น้าก็ต้องซือ้ ไม่ชอบก็ต้องซือ้ถ้าซือ้ 
และมีประโยชน์ท�าไมคุณจะไม่ซื้อ 
 ก็จะท�าให้สื่อและองค์กรข่าวท้ังหมด 
สามารถปฏิรูปตัวเองได้  ลบค�าสบประมาท
ได้ว่าเราเป็นโจรหรือขอทาน วันนี้ผมพูดใน
แง่มุมตรงๆของคนภายนอกท่ีมองเข้ามาว่า
สื่อเป็นแบบนี ้เวลาด่าใครก็บอกว่าสื่อจะไป
ตบทรัพย์เขา  หรือเวลาเชียร์ใครก็บอกว่าไป
ขอเงิน เวลานี้กอง บ.ก.ท�างานอิสระมากขึ้น
ในมุมที่ดีที่เรามอง
 ทิศทางในปี 2563 อนาคตส่ือจะเป็น
อย่างไร?
   ก็คงจะมีคนเป็นเจ๊งหลายคน ที่เจ๊งแน่ๆ
ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางก็มี  คนที่จะเจ๊ง
เร็วท่ีสุดก็คือองค์กรท่ีใหญ่ เพราะเวลาล้มถ้า
คุณปรับตัวช้าคุณจะล้มดัง ปี 2563 จะมีทั้ง
ส่ือใหม่ท่ีเป็นแบรนด์ใหม่และแบรนด์เก่าท่ี
จะตายไป  

 ธุรกิจสื่อต้องปรับตัว
และอาจจะถูกผลกระทบอย่าง
แรงเพราะแพลตฟอร์มไม่มี
ความส�าคัญแล้ว คนทุกคน 

สามารถเป็นนักข่าวได้บน
แพลตฟอร์มทีไ่ม่มต้ีนทุน

ผลิตคอนเทนต์ แต่แผนกท่ีต้องปรับเยอะก็
คือ ด้านธุรกิจเยอะท่ีสุดยากสุดอะไร หาช่อง
ทางรายได้ยังไง มาทดแทนรายได้เก่าที่หาย
ไปยังไง คนท่ีเป็นพ่อครัวก็ยังผลิต ท่ีนี่ม ี

หลายครัวก็ต้องไหลตามแบรนด์ อาจจะเป็น
ครัวไทยครัวญี่ปุ่นครัวยุโรปแต่เขาก็ยังต้อง
ผลิตอาหารเหมือนเดิม แต่วันนี้เราอาจจะ
ต้องถามหลายช่องทางหน่อยนะ
 เป็นอาหารเดลิเวอร่ีด ้วย และเสิร ์ฟ 

ภัตคารด้วย แต่ก็ท�าเหมือนเดิมอาจจะปรับ
นิดหน่อยไม่เยอะมาก แต่คอนเทนต์ทุกอัน
วัดผลได้หมดแล้วเด๋ียวนี้ จะท�าคอนเทนต์
ตามใจฉันไม่ได้ แต่ต้องตอบโจทย์ 1. ต้องโต
ตามอัตลกัษณ์ของแต่ละ Brand และ 2. ต้อง
ตอบโจทย์ ข่าวท่ีคนสนใจเยอะท่ีสุดของ
กรุงเทพธุรกิจรู้ไหม คือ อะไร ข่าวดวง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่คนสนใจ บางเรื่องเป็น Mass ตรง
กับจริตของคน คือ ข่าวอาชญากรรม ข่าว
บนัเทิงยงัคงท�ายอดสูงสุดอยู ่แต่ถามว่าท�าไม
กรุงเทพธุรกิจถึงไม่เสนอแต่ข่าวดวง เพราะ
มันไม่ใช่เราต้องท�าคอนเทนต์ให้ตรงกับ 

อัตลักษณ์ และ Community ของเรารักษา
อัตลักษณ์ รักษาแบรนด์ รักษาจุดยืน 
 โมเดลที่บอกเร่ืองการทรานส์ฟอร์ม  
BCC สุดท้ายแล้วจะไม่ท�าให้ความเป็น
องค์กรข่าวของเนชั่นหายไป?
 เราขายคอนเทนต์ เราขาย Brand เพื่อสู่
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่เป็น Community แต่
ข่าวก็ยงัท�าเหมอืนเดิม ปรับเพ่ือให้เหมาะกับ
โอกาสและ Platform แต่เราไม่ได้ปรับเรื่อง
ของอัตลักษณ์หรือสัดส่วนของข่าว ถ้า 

แบ่งองค์กรส่ือจะมีฝ่ายคอนเทนต์ ก็คือ 

กองบรรณาธิการ ส่วนคนที่ต้องปรับคือฝ่าย 
Production  ในการท�าหน้าปกข่าว จะเอา
ภาพที่อยู่บนปริ้นต์ไปลงออนไลน์อยา่งเดยีว 

ไม่ได้ คุณต้องปรับโปรดักช่ันใหม่ และ 

คอนเทนต์ท่ีมาเสิร์ฟจะต้องท�าเป็นวิดีโอ 

เพ่ิมขึน้ ถ้าข่าวสัน้ไปก็ต้องเขยีนให้ยาวขึน้ ก็
ต้องคุยกับกอง บ.ก. ซึ่งจะต้องมีเทคนิค 

ของมันอยู่ ผมคิดว่าทุกคนท่ีโดน Digital 
Disruption อยู่ในสภาวะท่ีหัวเล้ียวหัวต่อ 

อยู่ในสภาวะท่ีต้องท�าให้องค์กรอยู ่รอด 

ทุกคนต้องช่วยกันท�าเพราะฉะนั้น เป็น
โอกาสท่ีดีท่ีจะขับเคล่ือน ปรับตัวเข้าสู ่
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องร่วมกัน ไม่ท�าก็ไปไม่ได้
ส�าหรับทุกองค์กรที่เป็นสื่อ
 การทรานส์ฟอร์มของเครือเนชั่่นตาม
โมเดล BCC คดิว่าเดินถูกทางแล้วใช่หรือไม่?
  ผมเชื่อว่าถูกแต่บอกไม่ได้ ปี 2563 จะ
เป็นปีท่ีวัดผล เพราะว่าดูผลรายได้ต่างๆ 

ท่ีเข้ามา จะเข้ามาช่วยหล่อเล้ียงและเข้ามา
เติมองค์กร และเราก็หวังว่ารายได้ทีห่ดตัวลง
ต่างๆ จะถูกรายได้ท่ีมาจากดิจิทัลและ 

รายได้ที่บวกเพิ่มเข้ามาทดแทนได้ทันกัน 
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 การท�างานของสื่อมวลชน องค์ประกอบ
พ้ืนฐานท่ีส�าคัญมากส�าหรับการท�างานของ
นักข่าว-กอง บ.ก.-องค์กรสื่อ ก็คือเร่ือง 
“ข้อมูล” ท้ังในเร่ืองการสะสมข้อมูลข่าว
ต่างๆ เพ่ือน�ามาใช้ในการท�าข่าว ตลอดจน
ความพยายามเข้าถึงข้อมูลท่ีมีอยู่ตามแหล่ง
ต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในงานข่าว 
 ค�าถามก็คือแล้วส่ือมวลชน จะเข้าถงึและ
น�าข้อมลูท่ีมอียูม่ากมายท่ีเปรียบเหมอืนคลัง

สื่อยุคดิจิทัล ต้องเรียนรู้ 
Data Science คลังอาวุธปรับทัพ 
สู้แพลตฟอร์มออนไลน์ 

อาวุธจ�านวนมหาศาลมาบริหารจัดการใน
การท�างานของส่ือได้อย่างไร การท�าความ
รู้จักกับ “Data Seience” กับการท�างาน
ของสื่อมวลชน จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง 
 “ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Managing 
Director แห่ง Skooldio” คือคนไทยท่ี 

เคยท�างานกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 

ระดับโลกอย่าง Facebook  ในต�าแหน่ง 
Data Seientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

กับหน้าท่ีวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน  เพ่ือ
น�าไปปรับปรุง ต่อยอด และประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  ค�าว่า “Data Seience” 
อาจไม่ใช่ค�าท่ีใหม่ หรือเก่านัก แต่เป็นสิ่งท่ี
ต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะวงการส่ือมวลชน เพ่ือ
ปรับตัวให ้ทันโลก และรับมือกับภาวะ 
“ดิสรัปชัน่” พายลุกูใหญ่ท่ีเข้าแทรกแซงการ
ท�างานการน�าเสนอ และการรับข ้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจุบัน 

โดย : สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน
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 “Data Seience วิทยาศาสตร์ข้อมูล 

เป็นเร่ืองการน�าข้อมูลมาสร้างให้เกิด
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์ทาง
สังคม เอามาสร้าง Impact ค�านี้เพิ่งเกิด
ขึ้นไม่นานในยุคที่ เรามีข้อมูลเยอะขึ้น 

หลายคนเรียกว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ 
Big Data หน้าที่ของมันไม่ได้ ต่างจาก 

อาชพีเดิมๆ อย่างนกัสถิติ หรือนกัวิเคราะห์ 

แต่หลักๆ ก็คือเอาข้อมูลมาใช้ในธุรกิจให้
ได้ ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�าหรับบ้าน
เรา มีมาประมาณ 5 ปีแล้ว แต่ก็ยังเป็น
เรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่” ดร.วิโรจน ์

Data Scientist คนดังในวงการเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง Big Data 
อธิบายถงึค�าจ�ากัดความของ Data Seience
วิทยาศาสตร์ข้อมูล 

 ส�าหรับภาพรวมของเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม ท่ีจะพัฒนาและเกิดขึ้นใหม่ ต่อ
จากนี ้“ดร.วิโรจน์” ให้มมุมองว่า เทคโนโลยี
อีก 4-5 ปี ข้างหน้าก็คงไม่ใหม่ขึน้มาก เพราะ
เท่าท่ีเรามีอยู่ก็ยังใช้กันไม่ถึงไหนเลย หาก
พูดในมุมสื่อ เรามีการเข้าถึงข้อมูลมากน้อย
แค่ไหน เวลารายงานข่าวเราใช้ข้อมูลมา
ประกอบการเล่าเร่ืองมากน้อยแค่ไหนอย่าง
พ้ืนฐานท่ี นักข่าวท่ีใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการ
ประกอบข่าว ปีปัจจุบัน ฝนตกมาก น�้าท่วม
เยอะ มันเยอะเทียบกับปีท่ีแล้วยังไง หรือ 

ย้อนกลับไปเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว เป็นอย่างไร 

ผมมองว่าเป็นการน�าเอาข้อมูลมาประกอบ
การเล่าเร่ือง เพ่ือมิติในการเล่าเร่ือง ใน 

การเข้าใจมนัมากขึน้ อันนีคื้อมุมของนกัข่าว 

สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ 
 ส่วนมุมบริษัทหรือผู้ประกอบการ ข้อมูล
เป็นตัวท่ีท�าให้เราเข้าใจลูกค้าเรามากขึ้น 

รู ้ จักลูกค ้าเรามากขึ้น โลกเดิมกับโลก
ใหม่ อย่างโลกเดิม เมื่อเราไปติดต่อซื้อ
ของ อย่างซื้อรถท่ีเต็นท์ขายรถยนต์ พอคุย
กับพนักงานเสร็จเราบอก ยังไม่ตัดสินใจขอ
ไปคิดก ่อน สิ่ง ท่ีพนักงานขายจะท�าคือ 

อีก 2-3 วันเขาจะโทรหาเรา เพราะเขาจ�าได้
ว่าเราคือใคร เขาจ�าได้ว่าเราสนใจรถคัน
ไหน เขาก็ต้องการจะปิดการขายกับเรา แต่
พอทุกวันนี้ มันเป็นโลกของข้อมูล ของ
เทคโนโลยี เราเข้าไปในเว็บไซต์ เราเข้าไปดู
ของ มันก็จะจ�าได้ว่าเราดูของช้ินไหน หาก
เรายั ง ไม ่ ได ้ซื้ อออกมา เขาก็จะไปยิ ง
โฆษณา ในเฟซบุ๊กหรือ Google และเมือ่เรา
ไปเข้าโซเชียลมีเดีย เราจะเห็นของเหล่านี้
โผล่ขึ้นมา นั่นคือวิธีการเรียกเรากลับเข้าไป
ซื้อของเขา เพราะฉะนั้น เร่ืองเหล่านี้คือ 

คือ โลกเ ดิม ท่ีถู กขับ เค ล่ือนโดยระบบ
ดิจิทัล เราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจได้
 ดร.วโิรจน์ กล่าวต่อว่า ทุกคร้ังท่ีเราไปกด

ปุ่มท�าอะไรใน Facebook คือการให้ข้อมูล
เขา เราไปกดไลค์ โพสต์ กด รัก กดโกรธ 

คอมเมนต์เขาก็จะรู้ว่าเราสนทิกับเพ่ือนคนนี้
แน่เลย ทุกคร้ังท่ีเขาโพสต์ เราไปตามคอม
เมนต์ ทุกคร้ัง อย่างเพจ “อีเจ๊ียบเลียบ
ด่วน” พอคุณไปกดไลค์เขาก็รู้ว่าคุณชอบ
เสพอะไรท่ีดราม่า พอมีอะไรเขาก็ลักษณะ
คล้ายๆ กันเขาก็จะส่งให้ คราวหน้าเขาก็ 

จะเอา เพจ “drama-addict” มาให้คุณ 

เพราะคุณเป็นคนชอบเนือ้หาประเภทนี ้โดย
การพยายามอนุมานหาความสัมพันธ์และ
คาดการณ์ให้ได้ว่าเราน่าจะสนใจอะไร
 ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นคุณหรือโทษ 
อย่างไรบ้าง ?
 ส่ิงท่ีเป ็นคุณคือ การใช ้งานเราดีขึ้น 

ส่ิ ง เหล ่ านี้ เ ม่ือ เราเข ้ า ไป เหมือนเป ิด
หนังสือพิมพ์ท่ีเราต้องหาความน่าสนใจ
อ่าน แต่ถ้าเราเปิดมาแล้วอันท่ีหนึ่งคือเร่ือง
ท่ีเราสนใจท่ีสุด อันท่ีสองคืออันท่ีเราสนใจ
รองลงมา เราก็สามารถอ่านเฉพาะท่ีเรา
สนใจได้ แต่สิ่งท่ีคนไม่รู้คือเนื้อหาในเฟซบุ๊ก
วันนึงมีเป ็นพันๆ ให้เราเห็น แต่เราไม ่
สามารถดูได้ท้ังหมด เขาเลยเลือกเฉพาะอัน
ท่ีเราสนใจ และอยากจะเหน็มาให้ดูก่อน  ซึง่
มันช่วยให้เรามีประสบการณ์การใช้งานใน
เร่ืองเหล่านี้ดีขึ้น เพราะสุดท้ายมันคือการ
ท�าให้ประสบการณ์เป็นของผู้ใช้งานจริงๆ
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 ส่วนข้อเสียคือ หลายๆ คร้ังแม้เราจะชอบ
แบบนี้จริง แต่ก็ไม่อยากจะเห็นแค่เนื้อหา
แบบนีเ้ราอาจอยากไปค้นหาเนือ้หาใหม่ๆ ก็
ถูกจ�ากัด ในส่ิงท่ี เฟซบุ ๊กเดาใจเรา มัน
พยายามเรียนรู้จากสิ่งท่ีเราท�าในอดีต หาก
เราท�าอะไรใหม่ๆ มันจะไม่เข้าใจ เพราะมัน
คิดว่าเราจะท�าแบบเดิมตลอดเวลา 
 อีกอันท่ีคนไม ่ค ่อยชอบคือ ท่ีภาษา
อังกฤษเรียกว่า Filter Bubble ก็คือเฟซบุก๊
สร้างฟองสบู่ให้เรามาอยู่ในน้ี เพราะเราเคย
บอกว่าเราสนใจการเมืองฝั่งขวา เฟซบุ๊กก็
พยายามเอาเนื้อหาการเมืองฝ่ายขวามาให้
เรา แต่ไม่เอาข้อมลูอีกข้างมาให้ ท�าให้เรารับ
ข่าวสารข้างเดียว ซึง่เร่ืองนี ้หลายคนก็โจมตี
ว่า เฟซบุ๊กท�าให้โลกแตกออกเป็นสองขั้วมา
ขึน้ เพราะว่าคนท่ีชอบเนือ้หาแบบไหน ก็จะ
รับข่าวแต่ฝั่งนั้น และไม่ได้รับความจริงจาก
อีกฟากหนึ่ง
 ...คีย์ของเร่ืองนี้คือมันเรียนรู้จากส่ิงท่ีเรา
ท�า อย่างเฟซบุ ๊กพอเขาแนะน�าอะไรเรา
มา แต่เราข้ามโพสต์นั้น เราไม่อ่านเราเล่ือน
ผ่านไปเลย เขาก็รู้ว่าเราไม่สนใจอันนี้ เขาก็
จะปรับตัวเองเร่ือยๆ จนสุดท้ายก็จะดึงไปสู่
สิ่งท่ีเราสนใจ ถ้าเราบอกว่ามันเรียนรู้ได้ไม่
ดี มันแปลว่า เราไม่ได้มีพฤติกรรมท่ีต่อ
เนื่อง เป็นปกติ เพ่ือให้มันเรียนรู้จากเรา
ได้ หากคุณสนใจเร่ืองการว่ิง สิ่งท่ีเกิดขึ้น

คือ เราจะไป Follow กลุ่มวิ่ง หรือเข้าไป 

คอมเมนต์โพสต์เก่ียวกับการว่ิงของเพ่ือน 

พฤติกรรมเราจะสอดคล้องกับส่ิงท่ีเรา
ชอบ และเขาก็จะเ รียนรู ้จากสิ่ ง ท่ี เรา
ท�า สุดท ้ายก็จะกลับมาทุกอย ่าง ท่ี เรา
สนใจ เขาจะน�ามาให้เราดู
 เม่ือเป็นแบบนี้ ส�านักข่าวต่างๆ ควร
ปรับตัวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร ?
 ต้องปรับเยอะเลย หลักๆ คือเว็บไซต์ข่าว 
User ไม่ต้องล็อกอิน แปลว่า ทุกคร้ังท่ีใคร
เข้ามา เขาแทบจะเป็นลูกค้าใหม่ตลอด
เวลา อย่างเว็บไซต์ในต่างประเทศ หลายๆ
แห่งเร่ิมจะกล้าพอ ท่ีจะเก็บเงินลูกค้าแล้ว 

โดยคุณต ้องล็อกอินเข ้าไปอ ่านข ่าวใน 

เว็บไซต์เขา  ซึ่งก็แปลว่า เว็บเขาก็จะจ�า
ได้ ว่าคุณสนใจข่าวอะไรบ้าง เขาก็จะเร่ิมท�า
อะไรฉลาดๆ ให้เรา อย่าง แนะน�าข่าวที่คุณ
น่าจะสนใจ หรือหากคุณก�าลังยุ่ง ยังไม่ได้
เข้าๆ ไปในเว็บไซต์ เขาก็อาจจะส่งข่าวเด่น 

โดยการย่อยข้อมูลมาให้ว ่ามีอะไรบ้าง 
ผมมองว่าโจทย์คือทุกวันนี้ เราอยู ่ในยุค
ข้อมูล ท่ีคนไม่สามารถอ่านทุกอย่างได้หมด
เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ วางสถานะ 

ตัวเองให้ เรารู้ใจคนอ่านมากท่ีสุด เราก็จะ
ชนะ ในตลาดนี้
 ส่ิงท่ีต้องเร่ิมท�าก่อนคือการวัดผลว่า ท�า
แบบไหน User ชอบหรือไม่ชอบ แบบไหน

คนคลิกเยอะ หรือไม่เยอะหรือคลิกเยอะแต่
เขาไม่อ่าน แบบนีก็้ม ีตอนนีห้ลายส�านกัข่าว
เน้นฉาบฉวย พาดหวัข่าวแรงไว้ก่อน คลกิมา
ปุ๊บ เนื้อหาไม่ตรงปก ซึ่งเราต้องไปดูว่าเรา
ติดตามพวกนีไ้ด้ท้ังหมดหรือไม่ เพราะจริงๆ
แล้ว User อาจความจ�าส้ัน แต่เฟซบุก๊ความ
จ�ายาว หากเขาเร่ิมจ�าได้แล้วว่า ส�านกัข่าวนี้
ข่าวห่วย ก็เร่ิมปล่อยผ่าน พอผ่านเยอะๆ พอ
เราโพสต์ข่าวอะไร คุณอาจจะได้ยอดคนเข้า
ถึงน้อยลง เพราะคนส่วนใหญ่เขาตัดสินใจ
แล้วว่าไม่ชอบข่าวส�านักคุณ แต่ถ้าข่าวของ
คุณออกมาดีทุกคร้ัง คนสนใจโดยท่ีไม่ต้องยงิ
แอดโปรโมทอะไรเลย ทุกคนพร้อมใจกัน
แชร์ข่าวของคุณ เฟซบุก๊ก็จะจ�าได้ว่าคนส่วน
ใหญ่ชอบข่าวแบบนี้ พอโพสต์รอบหน้า คน
ก็เข้าถึงได้มากกว่าเว็บอ่ืน คนก็จะมาอ่าน
ข่าวของส�านักคุณมากกว่าส�านักอื่น”
 จากสภาวะข้างต้น ท�าให้ Facebook 
จะยังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการต่อยอด
ในส่วนนี้?
 เราจะยงัท้ิงเฟซบุก๊ไม่ได้ในตอนนี ้ แต่ผม
คิดว่าก็มทีางเลือกอืน่ๆ เพ่ิมมา อย่าง อินสตา
แกรม หลายๆ ข่าวท่ีเน้นรูปภาพ ก็เร่ิมมี
หลายส�านักข่าว ไปเล่นในอินสตาแกรม 

นอกจากภาพแล้วก็ยงัเล่นเร่ืองราวก็ได้ ขณะ
ท่ีทวิตเตอร์ ก็ยังเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มท่ีมี
ประโยชน์มากในงานข่าว เพราะว่ามันเน้น
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การใช้ Big Data
กับการท�างานข่าว

เร่ืองแบบเรียลไทม์การรายงานสด คนก็จะ
เข้าไปตามกัน หรือว่าถ้าอยากรู้ว่าคนมคีวาม
คิดเห็นอย่างไรในประเด็นไหน ทวิตเตอร์ก็
เป ็นจุดท่ีดี ซ่ึงคนมักจะเอาแฮชแท็กไป 

ถกเถียงกันประเด็นส�าคัญคือ พฤติกรรม 

คนนั้นเปล่ียนจึงต้องมีการวัดผลทุกอย่างท่ี
ตัวเองท�า ไม่ว ่าจะเป็นข่าวส้ัน ข่าวยาว 

บอกได ้ไหมว ่าแบบไหนที่คนชอบอ่าน
มากกว่า วิดีโอ รูปภาพแบบไหนท่ีคนชอบ 

ผมคดิว่าข่าวแต่ละประเภทก็มีเนือ้หาท่ีตอบ
โจทย์ User ไม่เหมอืนกันเพราะฉะนัน้ทุกคน
ต้องวัดผลตรงนี้ให้ได้เอา Data  เข้ามา 
จับแล้ว จะได้ท�าอะไรท่ีตอบโจทย์ลกูค้ามาก
ที่สุด
 ทุกวันนี้เฟซบุ ๊กฉลาดมาก นอกจาก
ข้อมูลพื้นที่ที่ใช้สมัครแล้ว มันสามารถเอา
ข้อมูลอะไรจากเราไปได้อีก?
 มนัขึน้อยูกั่บว่าเราท�าอะไร หากเราไม่เคย
กดไลค์อะไรเลย ส่องอย่างเดียว เฟซบุก๊ก็จะ
เดาได้แค่ว่า เราชอบคอนเทนต์ประเภทไหน 

เพราะเราเปิดเล่ือนมาแล้วหยุดตรงนี้ แต่ก็
จะรู้แค่นั้น แต่ผมคิดว่าส่ิงท่ีน่ากลัวมากกว่า
คือ จริงๆ แล้วหลายคร้ังเฟซบุก๊ได้ข้อมลูจาก
การท่ีเราเข้าเว็บไซต์อ่ืนๆ โดยท่ีเฟซบุก๊ไม่ได้
เก็บเอง แต่เจ้าของเว็บไซต์นี่แหละ เป็นคน
ส่งข้อมูลไปบอกเฟซบุ๊ก เพราะเขาอยากจะ
โฆษณากับคุณ ถ้าเขาไม่บอกเฟซบุ๊ก ก็จะ

ตามหาเอาโฆษณาให้คุณเห็นไม่ได้  
 ทุกวันนี้เฟซบุ๊กก็มีเทคนิคของเขา มีโค้ด
โปรแกรม ท่ีให้เราเอามาวางในเว็บไซต์เราได้
พอมีคนเข้ามา เขาก็จะเช็กว่าลูกค้าคนนี ้
ล็อกอินในคอมพิวเตอร์หรือไม่ ถ้าใช่ ก็จะส่ง
ข้อมูลกลับไปบอกเฟซบุ๊กว่า ลูกค้าไอดีนี ้
เข ้ามาดูตรงนี้  น ่าจะสนใจสินค ้า ตัวนี ้
รอบหน้าเราอยากยิงโฆษณาหาคนสนใจ
สินค้านี้ ใน 30 วันท่ีผ่านมา เราสามารถ
ท�าได้หรือหาคนท่ีมีพฤติกรรมใกล้เคียง ก็
สามารถท�าได้เช่นกัน จริงๆ เป็นเร่ืองง่าย
มาก หากส�านักข่าวต่างๆ จะใช้บริการของ 
เฟซบุ๊ก ก็แค่ก๊อบโค้ดของเฟซบุ๊กมาแปะท่ี
หน้าเว็บเรา จบแค่นั้น ท่ีเหลือคือเราอยาก
จ่ายเงนิยงิแอดโฆษณาเท่าไหร่ก็เร่ืองของเรา
 Big Data สามารถน�ามาใช้อะไรได้บ้าง
ในการบริหารธุรกิจสื่อ?

500 มันเยอะหรือน ้อย ถ ้าเทียบกับป ี
ก่อนๆ คือการเอาข้อมูลสถิติก่อนๆ มาร่วม
รายงาน คนก็จะเสพข่าวได้มีสติมากขึ้น 

เข้าใจข่าว เข้าใจเนื้อหามากขึ้น 
 หลายคร้ังเราเขยีนข่าวว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเร่ืองนี้ แล้วค�าว่าส่วน
ใหญ่คืออะไร คุณเอาอะไรมาวัดว่าส่วน
ใหญ่ คุณบอกได้หรือไม่ว่าก่ีเปอร์เซ็นต์ แต่
เด๋ียวนี้การมีเก็บข้อมูลมันก็เลยง่ายขึ้น หรือ
อย่างโครงการ Elect.in.th ที่ผมไปช่วยช่วง
เลือกต้ัง เป็นทีมอิสระ มีการเก็บข้อมูล
อย่าง คนพูดถึงการเลือกต้ังคร้ังนี้ว่าอะไร 
สถติิการเลือกต้ังเก่าๆ เมือ่มข้ีอมลูพวกนี ้คน
จะเข้าใจบริบทปัญหาสังคม เข้าใจเหตุผล 

และเหตุการณ์ในสังคมมากขึน้ ก็จะเสพข่าว
ได้อย่างมีสติมากขึ้น
 อีกอันคือในมุมการบริหารคือเอาข้อมูล
มาเพ่ือวัดผล จะบอกได้ไหมว่า คนเข้าเว็บ
มากขึ้นหรือน ้อยลง ใช ้ เวลาอ ่านนาน
เท่าไร คนกรุงเทพฯ หรือคนต่างจังหวัดไม่ได้
อ่านข่าวประเภทเดียวกัน การเก็บข้อมูล
สามารถบอกได้ว ่า ผู ้อ ่านแต่ละคนชอบ
อะไร ท�าให้เป็นแนวทางส�าหรับคนเขียน
ว่า ผู้อ่านชอบข่าวแบบไหน เราก็จะท�าข่าว
ได้ตอบโจทย์ได้มากขึ้น หรือจะให้ล�้าไปอีก
ขัน้ อย่างในเว็บไซต์ของประเทศ เด๋ียวนีเ้ขา
ก็จะมีเร่ืองการขอค�าแนะจากคนอ่าน หาก

 ส�าหรับส่ือนัน้มสีองมมุ คือมมุบริหารธุรกิจ 

กับมมุเล่าเร่ือง ผู้บริโภคสมยันีฉ้ลาดขึน้ สมยั
ก่อนเราอาจพาดหัวข่าวฉาบฉวยบ้าง ใส่
ตัวเลขลงไปเยอะ แต่บางทีคนอ่านเขาไม่ได้
รู ้ว่า ตัวเลขท่ีอ้างอิง นั้นเยอะจริงหรือไม ่

อุบัติเหตุสงกรานต์ตาย 500 ศพ ซึ่งตัวเลข 
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เราชอบอ่านเร่ืองการเมืองเยอะๆ พออ่าน
ข่าวแรกจบเขาก็จะส่งข่าวการเมืองข่าวอ่ืน
มาให้ เมื่อไรท่ีเราสามารถเดาใจได้ถึงระดับ
นัน้ เราก็จะสามารถแนะน�าข่าวได้ตอบโจทย์
มากขึ้น ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีต้องมาจากการเก็บ
ข้อมูล แต่ละ User ซึ่งเราต้องหาแรงจูงใจที่
เขาอยากมาอ่าน
 การเก็บข้อมูล นอกจากจะช่วยให้เรา
ตอบโจทย์เขาดีขึ้นแล้ว การต่อยอดธุรกิจ 

ต้องยอมรับว่า ส่ือส่วนใหญ่หาเงินจาก
โฆษณา ทุกวันนีทุ้กสือ่ท�าเหมอืนกันหมด คือ
ความเป็น mass เร่ืองท่ัวไป และบอกได้
เพียงว่ามีคนอ่านก่ีแสนก่ีล้านคน ซื้อไหม 

จบ แต่ทุกวันนี้ คนยิงโฆษณาไม่ได้อยากยิง
หว่านๆ  เขาอยากรู้ว่า กลุ่มคนมีเงินท่ีสนใจ
รถสปอร์ตยีห้่อนี ้ชอบอ่านข่าวบนัเทิง ส�านกั
พิมพ์นี้ เราควรจะบอกเขาได้ว่า เรามีกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มนี้อยู่เยอะมากกับเรา หากคุณจะ
มาลงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมาก
ขึ้น เราก็จะเรียกเก็บค่าโฆษณาได้แพงขึ้น
หน่อย มันก็จะเป็นการท�าโฆษณาท่ีตอบ
โจทย์ ตรงจุดให้กับธุรกิจท่ีเขาจะมาโฆษณา
กับเรามากขึ้น
 ถามถึงว่า องค์กรส่ือ คนท�าส่ือ จะต้อง
ปรับตัวอย่างไร กับเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง
ไปดังกล่าวเพ่ือให้ทันกับส่ือต่างประเทศ 

“ดร.วิโรจน์” ให้ทัศนะว่า กุญแจส�าคัญของ
เรื่องนี้ คือเรามี Data เยอะ เราก็จะมี User 
เยอะ ถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้น User แต่ละ
คน เราก็ควรให้ในส่ิงท่ีเขาอยากได้ เราไม่
ควรท�าเว็บไซต์เดียวแล้วให้คนเข้ามาแล้ว
เห็นเหมือนกัน ขณะท่ีคู่แข่งของเราท�าอีก
อย่าง ท่ีเหนอืเราไปแล้ว ทกุคนก็จะไปเข้าอีก
เว็บกันหมด 
 เร่ืองข้อมลูเหล่านี ้ผมคิดว่าจะท�าให้มช่ีอง
ทางการหาเงินใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นอีก แต่เราจะ
บอกได้ไหมว่า ท�าไมคุณถึงต้องมาโฆษณา
เว็บเรา คนท่ีอ่านเว็บเราคือใคร หากเราท�า
ตรงนี้ได ้ ก็จะช่วยยกระดับธุรกิจสื่อได ้ 
มากขึ้น เราคงจะได้เห็นตัวอย่างมาบ้างแล้ว 

เด๋ียวนี้มีสื่อออนไลน์เกิดใหม่ค่อนข้างเยอะ 

บางแห่งเปิดเพียง 1-2 ปี แต่คนก็เข้าถึงได้
มาก พอๆ กับสือ่รายใหญ่ๆ ซึง่เขาไม่ได้เคลม
ว่าใหญ่ท่ีสดุ แต่เขาได้ฐานคนท่ีมฐีานะ หรือ
คนกรุงเทพฯ ท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีใครๆ ก็อยาก
มาโฆษณาด้วย สุดท้ายเขาก็ไม่ต้องขาย
โฆษณาหลายท่ีเท่าเดิม แต่ทุกรายท่ีอยากมา
โฆษณาต้องจ่ายเขาหนัก ก็เป็นอีกวิธีใน 

การหาเงิน
 “ดร.วิโรจน์” ให้ความเห็นตอนท้ายว่า 
อย่างไรก็ตาม นอกจากมีข้อมูลหรือ Data 

แล้ว สุดท้ายก็จะเป็นเร่ืองของความคิด

สร้างสรรค์ว่ารายใดจะน�าข้อมูลลูกค้าไปท�า
อะไร ตอนนีห้ลายส่ือก็ท�าหลายแบบ บางสือ่
ออนไลน์ก็ไปท�าแพลตฟอร์มใหม่ๆ อย่าง 
Podcast ส่วนสื่อเดิมก็ไปท�าแนวจัด Event 
เพราะเร่ิมเข้าใจคนบางกลุ่มมากขึ้นบางสื่อ 

ก็ท�าทีวี ก็แล้วแต่ว่ามี Data อะไรเราถนัด
อะไร แล้วจะบดิไปมมุไหน ซึง่ภาพท่ีผมคาด
หวังคือ จะไม่ใช่เร่ือง Mass แบบท่ีทุกคนท�า
เหมือนกันไปเร่ือยๆ แล้วจะชนะแต่มันต้อง
มีจุดแข็งของแต่ละคนขึ้นมา
 “ผมอยากกระตุ้น ในส่วนของคนท�างาน
ส่ือ เราไม่ต่ืนเต้นเร่ืองเทคโนโลยีเท่าไร หรือ
บางทเีราไม่ได้รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันจะช่วย
อะไรเราได้ขนาดนัน้ แต่จริงๆ มันช่วยอะไร
เราได้เยอะกว่าทีเ่ราคดิ และอยากให้ลองไป
ดูว่าตอนนีโ้ลกไปถึงไหนแล้ว ซึง่มันจะช่วย
ท�างานของเราให้ดีขึน้มาก” 

 ในส่วนของคนท�างานสือ่ เราไม่ตืน่เต้นเรือ่งเทคโนโลยี
เท่าไร หรอืบางทเีราไม่ได้รูส้กึว่าเทคโนโลยมีนัจะช่วยอะไรเรา
ได้ขนาดนัน้ แต่จรงิๆ มนัช่วยอะไรเราได้เยอะกว่าทีเ่ราคดิ และ
อยากให้ลองไปดูว่าตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้ว ซ่ึงมันจะช่วย
ท�างานของเราให้ดีขึ้นมาก



วันนักข่าว 73

 ท่ามกลางสถานการณ์ Media Disruption 
ในวงการส่ือสารมวลชนของไทย ต่อการ
เปล่ียนผ่านในยุคดิจิทัลได้กลายเป็นสึนามิ
ถาโถมคนในวงการส่ือไม่หยดุยัง้ เพราะไม่ใช่
แค่การปรับตัวเท่านั้น แต่หมายถึงการยืน
ระยะในฐานะวิชาชีพท่ีผลิตคอนเทนต์ให ้

กับสาธารณชน จะต้องก ้าวข ้ามความ
เปลีย่นแปลงไปสู่เทคโนโลยใีนโลกยคุ 4.0 ไป
ให้ได้
 นอกเหนือจากคนในวงการส่ือมวลชนท่ี
เหน็ยอดคล่ืนแห่งการเปล่ียนแปลง ยงัมกีลุม่
คนหลายวงการกลับมองสถานการณ ์ 

Disruption เป็นโอกาสท้าทายต่อการ 

“Up-Skill” เพ่ือพัฒนาคอนเทนต์ดิจิทัลให้
เข้าถึงผู้บริโภคอย่างเข้าถึงและเข้าใจ 
 “ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร” อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี จุฬาฯ หรือ “ดร.โจ้” Data 

Specialist และผู้ร่วมก่อต้ังบริษทั บญุมแีล็บ 

(Boonmee Lab) ท่ีท�าธุรกิจเก่ียวกับเร่ือง
ระบบจัดการ Data โดยมีผลงานเด่นๆ เช่น 
การเลือกต้ังใหญ่ท่ัวประเทศเมือ่ 24 มนีาคม 
2562 ที่ผ่านมากับเว็บไซต์ https://elect.
in.th/ท่ีเป็นฐานข้อมูลส�าคัญส�าหรับหลาย

โอกาสและทางรอด
ในยุค Media Disruption

ภาคส่วนในช่วงการเลือกต้ังดังกล่าว ซึ่งเขา
ได้มองถึงแสงสว่างปลายอุโมงค์ในภาวะ 
Disruption ยังไม่หยุดนิ่ง
 “ดร.ภริูพนัธุ”์ เร่ิมท่ีการวเิคราะห์ส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นในปี 2563 ต้ังแต่การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในแพลตฟอร์มต่างๆ ว่าคอน
เทนต์ในการรับสารจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
มาก คนยังสนใจดาราเหมือนเดิม ยังสนใจ
เร่ืองกีฬาเหมือนเดิม แต่ส่ิงท่ีจะเปลีย่นแปลง
ไปเช่ือว่าเป็นเร่ืองของรูปแบบท่ีต้องมีการ
ผสมอย่างอื่นเข้ามา ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก จากเดิมข่าวระยะยาวจะเล่นได้ 
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แต่จากนี้อาจจะสั้นลง โดยมีเทคโนโลยีช่วย
พัฒนาคอนเทนต์เหล่านี้ ซึ่งทิศทางของ
เทคโนโลยีที่จะเห็นชัดเจนมากคือ การ
สื่อสารจะเร็วขึ้นจากการเข้ามาของ 5G 
ท�าให้คนจะเสพคอนเทนต์ท่ีเป็นวิดีโอมากขึน้ 
ขณะนี้ เ ร่ิมเห็นชัดท่ีส�านักข ่าวออนไลน  ์

มีคอนเทนต์วิดีโอ จากเดิมที่คอนเทนต์มี 

แบบเดียว แต่จากนี้จะมีรูปแบบอ่ืนมากขึ้น 
แต่เมื่อจ�านวนคู่แข่งจะมากขึ้น ท�าให้ต้อง
แข่งขันตามไปด้วยว่าใครจะชิงพื้นที่ข่าวได้
มากกว่ากัน
 ส่วนความส�าคัญของ Data จะเข้ามามี
บทบาทกับคนท�าส่ือแต่ละแพลตฟอร์มมาก
แค่ไหน “ดร.ภูริพันธุ์” มองว่า Data ที่อยู่ใน
ข่าวนั้นมีข้อดีที่ว่าท�าให้ข่าวมีน�้าหนัก และมี
ความน่าเชื่อถือได้ง่ายขึ้น ส่วนอีกมุมถ้าเป็น
ฐานะคนท�าข่าวจะทราบข้อมูลของผู้ใช้งาน
ว่าชอบข่าวประเภทไหน และอ่านข่าวเร่ือง
อะไร ท�าให้ตรงนีจ้ะมบีทบาทส�าคัญน�ามาใช้
ออกแบบการท�าข่าวในอนาคต ขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงของนวัตกรรมต่างๆ หากเปรียบ
ในประเทศไทยกับต่างชาตินัน้ ถ้าเทียบคนท่ี
เหนือกว่า เราก็แย่กว่าเขา แต่ถ้าเทียบคนที่
เขาแย่กว่าเราก็จะดีกว่าเขา แต่ส�าหรับ
ประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ หาก
เปรียบเทียบเทคโนโลยีด้านส่ืออย่างฮ่องกง 
อาจจะไปไกลกว่าประเทศไทย แต่ถ้าเป็น
ญีปุ่น่คิดว่าไม่ต่างจากเรามากนกั เพราะยงัมี
การเสพข่าวในรูปแบบเดิมๆ นักข่าวญี่ปุ่น 

ก็ท�าข่าวในรูปแบบเดิมไม่ได้เปล่ียนแปลง 
ไปมาก
 “ภูมิพันธุ์” กล่าวต่อไป ถึงเร่ืองการให้
ความส�าคัญกับ Data ในการท�างานของ
ส่ือมวลชนว่า ถ้าเป็นเร่ืองข้อมูลส�าหรับส่ือ
ส�านักไหนท่ีอยู่มานาน จะมีข้อมูลมากกว่า
ส�านักอ่ืนท่ีมีข้อมูลย้อนหลัง แต่ส�านักข่าว
ส่วนใหญ่ใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ อย่างในต่าง
ประเทศจะเขียนว่า 10 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้น
บ้าง หรือถ้ามเีหตุการณ์ปัจจุบนัก็สามารถดึง

สถิติย้อนหลังออกมาได้ แต่เข้าใจว่าทุกวันนี้
จะมาจากนกัข่าวซึง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นหลกั 
แต่ยังไม่ได้ดึงข้อมูลอะไรบางอย่างในระบบ
มาใช้ได้ ถ้าภายในส�านกัข่าวมรีะบบตรงนีม้า
ช ่วยจะท�าให ้ มีข ้อมูลดีขึ้นมาก เพราะ
นอกจากค้นหาช่ือแหล่งข่าว และปรากฏข่าว
ของคนคนนั้นแล้ว อาจมีประวัติและค่าสถิติ
พ้ืนฐาน เช่นเป็นรัฐมนตรีมาแล้วก่ีคร้ัง แต่ทุก
วันนีข้้อมลูต่างๆ ยงัไม่ถกูจัดเก็บเป็นระเบยีบ
เท ่าไหร ่  อาจจะมีข ้อมูลทางสถิ ติทาง
เศรษฐกิจ เช่นจีดีพี หรือข่าวกีฬา เพราะ
แทนท่ีจะเก็บเป็นข่าวหรือตารางข้อมลูเฉยๆ 
ถ้าสร้างข้อมูลย้อนหลังได้อาจจะเห็นอะไร
บางอย่าง และถ้าส�านกัข่าวท่ีมวิีธีคิดเก่ียวกับ
เร่ืองการปรับตัว ผมว่าสบาย เพราะอย่าง
น้อยต้องรู้ว่าต้องปรับตัวอย่างไร กับรูปแบบ
น�าเสนอใหม่ๆ ที่เข้ามา ผ่านไปอีก 5 ปีก็ต้อง
มแีบบใหม่ ก็ต้องมาดูกันว่าได้หรือไม่ อาจจะ
ทดลองเสี่ยงด้วย ผมคิดว่าหลายคนไม่มีทาง
ตอบได้ว่าอีก 5 ปีอะไรจะมา อาจแบ่ง 
ส่วนหนึ่งมาทดลองว่าจะคุ ้มหรือไม่คุ ้ม
อย่างไร
 ส�าหรับการปรับตัวขององค์กรข่าว  ในยคุ 
Digital Transformation “ดร.ภูริพันธุ์ 
Data Specialist ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน 
Visualization แห่งบริษัท บุญมีแล็บ” 
มองว่า ทุกส�านักข่าวก็พร้อมจะปรับตัว
ท้ังหมด แต่อาจจะขาดบคุลากร ไปพร้อมกับ
การเปลี่ยนวิธีคิด รวมถึงการเพิ่มทักษะบาง
อย่างเพ่ิมเติม ซึ่งขณะนี้ต้องถือว่าผู้รับสาร
สามารถรับส่ือได้มากมาย แต่จากส่ิงท่ีผู้รับ
สารไม่ได้เสพคอนเทนต์อย่างเดียว เพราะยงั
มกีารเสพรูปแบบการน�าเสนอไปด้วยนัน้ จะ
ท�าให้คนท�าส่ือท�างานยากขึน้หรือไม่ ก็ยงัเช่ือ
ว่า คนท่ัวไปไม่ได้สนใจเร่ืองพรีเซนเทช่ันมาก 

กว่าคอนเทนต์ เพียงแต่บางคร้ังพรีเซนเทช่ัน 

ก็เป็นคอนเทนต์ไปด้วยในตัวเอง เรียกว่า 
ถ ้าน�าเสนอแบบนี้จะแตกต ่างจากการ 
น�าเสนออีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าพรีเซนเทช่ันดี 

แค่คอนเทนต์ไม่ดี คนไม่น่าจะดูอยู่ดี จึงคิด
ว่าพรีเซนเทชั่นกับคอนเทนต์ต้องไปด้วยกัน
 การแตกแขนงนอกจากสื่อหลักท่ีมีไลน์
ไอดี มียูทูบเบอร์ หรือตั้งส�านักข่าวเองขึ้น
มา จะมีผลต่อการแข่งขันในทางบวกหรือ
ทางลบอย่างไร ระหว่างส่ือใหม่ด้วยกันเอง?
 เร่ืองนี้ มองไปถึงทางบวก เพราะอย่าง
น้อย ท�าให้ผู้รับสารมีมุมมองท่ีหลากหลาย
มากขึน้จากตัวเลอืกท่ีมากขึน้ ส่วนผลลบด้าน
เดียวท่ีเห็นนั้นอาจไม่ชัดเจนในประเทศไทย
หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศ มาจากการ
เสพสื่อเฉพาะท่ีตัวเองสนใจ จะอยู่แค่ในวง
นั้นซ�้าๆ ซึ่งในต่างประเทศจะแยกขั้วกัน
ชัดเจน แต่จะเป็นข้อเสียหลักท่ีไม่มีการ
ควบคุมด้วยกันเอง เมื่อไม่มีองค์กร สมาคม 
หรือหน่วยงานควบคุมกันเองท�าให้เกิด
ปัญหาจริยธรรม ท่ีไม่ใช่เกิดจากสื่อหลัก 

อย่างเดียว 
 “ดร.ภูริพันธุ์ Data Specialist แห่ง
บริษัท บญุมีแล็บ” ยงักล่าวถงึ กรณีคอนเทนต์ 
“ปลาท”ู ในไทยรัฐออนไลน์ ท่ีถกูพัฒนาโดย
บริษทั Punchup ร่วมกับไทยรฐัออนไลน์ว่า 
มีเสียงตอบรับมาค่อนข้างดี ทางไทยรัฐ
ออนไลน์ก็แฮปป้ีว่ามคีนเข้ามาดูคอนเทนต์นี้
จ�านวนมาก แต่แน่นอนว่าเสียงตอบรับท่ีเข้า
มาจะเปรียบเทียบกับข่าวตรงๆ ไม่ได้ เพราะ
ถ้าเป็นข่าวต้องถอืว่าคอนเทนต์เป็นส่ิงส�าคัญ 
ถ้าคอนเทนต์ดีท�าเป็นข้อความเฉยๆ คนก็
สนใจ แต่กรณปีลาทูต้องให้เครดิตทางไทยรัฐ
ที่ช่วยคิดว่าคอนเทนต์ควรเป็นอย่างไร จาก
เร่ืองราวปลาทูท่ีไม่น่าสนใจมาก แต่กลับ
ท�าให้น่าสนใจจากมิติท่ีซบัซ้อน ต้ังแต่การจับ
สัตว์น�้า การท�าอาหาร เมื่อน�ามารวมกันจึง
เป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ จากนั้นก็เพ่ิมวิธี
การน�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจแทรกลงไป 
ถอืว่าเป็นการเปิดตัวท่ีดีท่ีไทยรัฐเปลีย่นแปลง
การท�าข่าวในวิธีการใหม่ๆ มากขึ้น 
 ....ส่วนที่มีการพูดกันว่าคนจะไม่อ่าน
หนงัสือแล้วก็คงไม่ใช่ เพราะขณะนีก็้มีคนยัง
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อ่านหนงัสืออยู ่ดังนัน้จะพูดว่าจะมาทดแทน
รูปแบบเก่าอย่างเดียวคงไม่ได้ เพียงแต่จะ
ต้องอยูด้่วยกัน ส่วนแพลตฟอร์มแต่ละสนาม
ท่ีสือ่ยงัคงใช้อยูต้ั่งแต่เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ฯลฯ 
คิดว่าถึงแม้จะยังไม่อ่ิมตัว แต่ส่ือหลายท่ีจะ
พอเข้าใจว่ามขีดีจ�ากัดอะไรบางอย่าง เช่น ไม่
สามารถควบคุมได้ว่าจะให้คนเห็นส่ือตัวเอง
มากน้อยขนาดไหน ดังนั้นหากเฟซบุ๊กปรับ
วิธีการเข้าถงึในเพจ ก็ท�าให้คนดูลดลงและมี
ผลต่อยอดโฆษณาตามมาทันที ถึงแม้ขณะนี้
หลายคนรู้แล้วแต่ยังออกมาไม่ได้ เพราะ
กระโจนไปเข้าไปแล้ว แต่ได้เห็นหลายๆ เจ้า 
สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึน้มา เพ่ือให้คน
เข้าไปดาวโหลดเพ่ืออ่านคอนเทนต์จาก
แพลตฟอร์มนั้นเองอย่างเช่น เว็บและเพจ 
“ลงทนุแมน” ดังนัน้ส่ือหลายแห่งจะต้องท�า 
หรืออย่างน้อยต้องท�าร่วมกัน ผมคิดว่าสมมติ
ถ้าผู้บริโภคต้องโหลดแอปแต่เพ่ืออ่านข่าว
แยกกันแต่ละส�านกัข่าวอาจไม่ดีเท่าไหร่ ทาง

 ทุกคนคิดว่าจะกลัวว่า
จะตกงานหรอืไม่ หรอืจะไปท�า
อะไรในอนาคต แต่ส่วนหน่ึง
อยากให้มองว่าเป็นโอกาส ไม่
ว่าเป็นคนท�าสื่ออะไร เรามี
โอกาสได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ จรงิๆ 
เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น เพราะไม่
ต้องท�าแบบเดิมแล้ว จะได้ท�า
อะไรใหม่ๆ 

ท่ีเป็นไปได้อาจต้องท�าร่วมกัน หรือถ้ารวม
กลุ่มกันอาจมข้ีอต่อรองกับเฟซบุก๊ได้มากขึน้
ว่าจะน�าเสนอข่าวอย่างไร
 ถามปิดท้ายถงึนยิาม Media Disruption 
“ดร.ภริูพนัธุ-์ Data Specialist แห่งบริษัท 
บุญมีแล็บ” บอกไว้ว่า ทุกคนคิดว่าจะกลัว
ว่าจะตกงานหรือไม่ หรือจะไปท�าอะไรใน
อนาคต แต่ส่วนหนึ่งอยากให้มองว่าเป็น
โอกาส ไม่ว่าเป็นคนท�าสื่ออะไร เรามีโอกาส
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จริงๆ เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น 
เพราะไม่ต้องท�าแบบเดิมแล้ว จะได้ท�าอะไร
ใหม่ๆ อาจไม่ต้องเขียนข่าวเองเพราะมี
คอมพิวเตอร์มาช่วยเขียน ก็ได้เวลาจะได้ไป
ท�าอย่างอื่นดีกว่า ถ้าไม่ตกงานคงมีอะไรตื่น
เต้นให้ท�าเยอะ จากเดิมหลายคนเขียนข่าว
เฉยๆ แต่จากนีทุ้กคนรับรู้ความเปลีย่นแปลง 
แต่ขอให้อย่าไปกลัว เพราะเป็นสิ่งที่ต้องเข้า
มาแล้วต้องปรับตัวอยู่แล้วเช่นกัน
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SEO ต�าราเล่มใหม่
ของสื่อยุคออนไลน์
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 ในยคุปัจจุบนัท่ีพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก
อดีตท่ีคนต้องไปหาซื้อหนังสือพิมพ์ท่ีแผง
หนังสือในตอนเช้า มาสู่ยุค www  สื่อหลาย
ส�านักเร่ิมกระโจนสู่ออนไลน์ ลองผิดลองถูก
กับการท�าเนื้อหาในยุคดิจิทัล จนมาถึงยุค
ปัจจุบันซ่ึงโซเชียลมีเดียกลายเป็นปราการ
ด่านส�าคัญในการคัดกรองข้อมลูข่าวสาร ท่ีมี
อัลกอริทึม ช้ีขาดฟันธงว่าใครคว รจะอ่าน
เรื่องอะไรตามพฤติกรรมความสนใจในอดีต 
มากกว่าคุณค่าข่าว หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากคอนเทนต์ต่างๆ 
 “เบญสิร์ยา ปานปญุญเดช  ส�านกัวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ให้มุมมองว่า 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วจนเกิดนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ือมวลชนขึ้นมามากมายและหลากหลาย 
สอดรับไปกับพฤติกรรมของผู ้ รับสารท่ี
เปลี่ยนแปลงจากในอดีต แต่ในแง่ “เนื้อหา
ข่าว” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป อาจมีเพียง
แค่การน�าเสนอข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิม ผ่านกระบวนการน�าเสนอและช่อง
ทางการเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เพราะโลกแห่งดจิิทัลนัน้ เน้นถงึการ
เข้าถึงท่ีรวดเร็ว ความสะดวกส�าหรับผู้ใช ้
และมีการน�าเสนอท่ีครอบคลุมตรงประเด็น 

ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย เป็น 

สิ่งส�าคัญ
 “เบญสิร์ยา” มองว่าด้วยการแข่งขันใน
สมรภูมิส่ือออนไลน์ท่ีดุเดือดมากขึ้นจ�าเป็น

อะไรคือ SEO?
แท็กติก สื่อยุคโซเชียลฯ 
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 แต่ก่อนแค่พาดหัวด ี
เนื้อหาครบถ้วนถูกต้องมี
ประโยชน์ก็เพียงพอแล้ว แต่
การแข่งขันปัจจุบัน ในตลาด
ออนไลน์ท่ีมีคู่แข่งค่อนข้าง
เยอะ  การท่ีท�าให้คอนเทนต์
ของเรา ติดอันดับต้องมีการ
ท�า SEO คอืท�าอย่างไรก็ให้ได้
เว็บไซต์เราเป็นมิตรกับเสิร์ช
เอนจิ้น

ต้องมีเ คร่ืองมือเพ่ือเข้าถึงและตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้อ่านได้อย่างตรงจุด
ชัดเจน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของพ้ืนท่ี
ออนไลน์  หนึ่งในนั้นคือเร่ืองของ SEO 

(Search Engine Optimization) การท�าให้
เว็บไซต์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ โดยการปรับ
แต่งเว็ บไซต์และการเพ่ิมลิงก์ท่ีมีคุณภาพ
มายงัเว็บไซต์) ซึง่คือการใช้กลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือ
เพิ่มอั นดับของเว็บไซต์ในเสิร์ชเอนจ้ิน เช่น 
Google อยู่ในต�าแหน่งอันดับท่ีดีท่ีสุดของ
การค้นหาผ่าน เสิร์ชเอนจิ้น หรือโปรแกรม
ค้นหาด้ วยค�าค้นหาท่ีเก่ียวข้องกับเว็บไซต์
ของเรา หรือ Keyword และเพ่ือที่จะเพ่ิม 
Organic Traffic ของเว็บไซต์ทั้งในส่วนของ
คุณภาพและปริมาณ เว็บไซต์ของเราจะเป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  
 อ.เบญสิร์ยา กล่าวว่า แต่ก่อนแค่พาดหัว
ด ีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องมีประโยชน์ก็เพียง
พอแล้ว แต่การแข่งขันปัจจุบัน ในตลาด
ออนไลน์ที่มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะ  การที่ท�าให้
คอนเทนต์ของเราติดอันดับต้องมีการท�า 
SEO คือ ท�าอย่างไรก็ให้ได้เว็บไซต์เราเป็น
มิตรกับ  เ สิร์ชเอนจ้ิน ให้เว็บไซต์เรามีการ 

เข้าถึง  ไ ด้ง่าย รวดเร็ว เนื้อหา ต้องดึงดูด 

เป็นเทรนด์ท่ีได้รับความนยิมในปัจจุบนั โดย
เฉพาะปัจจุบนัพฤติกรรมผู้อ่านไม่ได้อ่านตรง
จากเวบ็ไซต์เหมอืนเดิมแต่อ่านผ่านโซเชียลมี
เดียและตามค�าสืบค้นเร่ืองท่ีสนใจอยากอ่าน  
SEO จึงเข้ามามคีวามส�าคัญในการท�าเนือ้หา
ในปัจจุบัน 
 “เบญสิ ร์ ยา” ให้ข้อมูลเชิงวิชาการว่า  
หลักการของ SEO จะมีสองส่วนที่ส�าคัญคือ 
On-Site และ Off-Site ที่ต้องท�าให้ควบคู่
กันไป 
 ...เร่ิมจาก On-Site ท่ีจะต้องท�าให้
เว็บไซต์ของเรามข้ีอมูลสม�า่เสมอ เปิดใช้งาน
ได้ 24 ชม. เพราะหากบางครั้งอินเทอร์เน็ต
มีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ เสิร์ชเอนจิ้นก็จะไม่
สามารถจัดบันทึก Log ของคอนเทนต์ใน

เ ว็บไซต ์ เราได ้  ถัดมาคือเ ร่ืองการท�า 
คอนเทนต์ ท่ีจะต้องต้องมี คีย์เวิร์ด เป็น
เคร่ืองมือในการช่วยส�าหรับการสืบค้น 
สมมติเราท�าข่าวเร่ืองน�้าท่วม คู่แข่งเขาเรา
เป็นหนังสือพิมพ์ ทีวี เจ้าดัง แต่เราเป็น 

ผู้ประกอบการใหม่ ท�าอย่างไรให้เราแข่งกับ
ผู้น�ารายใหญ่ได้ ก็อาจต้องมเีคร่ืองมอืส�าหรับ
ช่วยสร้างคีย์เวิร์ดท่ีเป็นท่ีนิยมรองลงมาแต่
ท�าให้การสบืค้นของเราแข่งกับเนือ้หาสือ่เจ้า
ใหญ่เจ้าดังได้ 
 ...ยกตัวอย่างกรณนี�า้ท่วม คีย์เวิร์ดหลกัท่ี
อันดับแรกคือ คือ “น�า้ท่วม” แต่หากมเีครือ่ง
มือช่วยต้ังคีย์เวิร์ด ก็อาจได้คีย์เวิร์ดท่ีเป็นท่ี
นิยมรองลงมา เช่น ภัยพิบัติน�้าท่วม ป้องกัน
น�้าท่วม วิธีการป้องกันน�้าท่วม ซึ่งหากเราใช้
คีย์เวิร์ดเหล่านีก็้จะมโีอกาสท่ีคนเสร์ิชเข้ามา
ดูเว็บไซต์เราเพ่ิมมากขึ้น โดยท่ีตรงนีไ้ม่ต้อง
ไปพ่ึงบริการ Google AdWords ท่ีจะต้อง
เสียเงินโฆษณาให้คนอ่ืนสืบค้นแล้วเข้ามา
เจอ รวมท้ังท�าให้เราสามารถแข่งกับส่ือเจ้า
ใหญ่ๆ ได้ ซึง่เคร่ืองมอืส�าหรับช่วยต้ังคีย์เวิร์ด
นั้นสามารถเสิร์ชหาน�ามาใช้ได้ง ่ายด้วย 

ตัวเอง 
 “อ.เบญสิร์ยา” อธิบายเพ่ิมว่า การใส่

คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์จะต้องใส่ให้ครบถ้วน 

ท้ังในส่วนของหัวข้อข่าว เนื้อหา รูปภาพ
ประกอบ วิดีโอประกอบ ซึ่งบางครั้งใส่แต่ใน
เนื้อไม่ได้ใส่มาในหัวเรื่องเลย หรือไม่ใส่ไว้ใน
แคปช่ันใต้รูปภาพก็ท�าให้การสืบค้นไม่มี
ประสิทธิภาพเท่ากับการใส่ให้ครบทุกส่วน  
อีกส่วนท่ีส�าคัญนอกจากคีย์เวิร์ดในเร่ืองท่ี
เขยีนแล้ว ยงัต้องใส่คีย์เวิร์ดท่ีเป็นองค์กรของ
เรา เช่น มติชน ไทยรัฐ ก็ใส่ไว้เป็นคีย์เวิร์ด
ด้วย เพราะจะได้มกีารอ้างอิงว่ามาจากท่ีไหน 
เหมือนเราท�าวิจัย เมื่อผลงานวิจัยได้รับการ
อ้างอิงบ่อยๆ ก็มีความน่าเชื่อถือ 
 นอกจากนี้ ในส่วนของ On-Site เรายัง
ต้องน�าเอาโค้ดจาก Google Analytics หรือ 
Google Webmaster Tools หรือเคร่ืองมือ
ตัวอ่ืนๆ มาติดไว้ในเว็บไซต์ของเราซึ่งม ี

ทั้งแบบท่ีเสียเงินและไม่เสียเงินให้เลือก 

ซึ่งเมื่อน�าโค้ดมาใส่ในเว็บไซต์แล้ว ก็เหมือน
เรามีห้องสมุด มีตู้เก็บหนังสือ แต่เราไม่รู้ว่า
เรามีหนังสืออะไรอยู่บ้าง กูเกิล ก็จะเข้ามา
ส�ารวจว่าเว็บไซต์เรามีอะไรบ้าง เมื่อเราท�า
คอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาแต่ละครั้งก็จะเก็บ 

Log ไปโดยอตัโนมัติและส�ารวจไปเร่ือยๆ ว่า
เว็บไซต์เรามีอะไรใหม่ 
 ...อีกปัจจัยที่ท�าให้อันดับ SEO ดีขึ้น คือ
การอัพเดทอย่างสม�่าเสมอ เช่น ทุกวัน 

ทุกสปัดาห์ ใช่หายไปเป็นเดือน เป็นปี เพราะ
ยิ่งเว็บไซต์มีคอนเทนต์จ�านวนมาก มีเนื้อหา
มาก ย่อมถูกจัดอันดับเป็นเว็บไซต์ที่มีความ
น่าเช่ือถือมากและได้รับการค้นเจอได้ง่าย
กว่าเว็บท่ีมีความน่าเช่ือถือน้อย รวมไปถึง
เรื่อง Site Speed หรือความเร็วในการเข้า
ถึงเนื้อหา เพราะในโลกออนไลน์มีตัวเลือก
เยอะ ถ้าโหลดนาน เราก็ต้องปิดไปหาเวบ็อ่ืน
ท่ีเข้าได้เร็วกว่า ซึ่งเคร่ืองมือของ Google 
Analytics จะสามารถเช็กสปีดได้ว่าเข้าถึง
เร่ืองนีก่ี้วินาที โดยหากมเีว็บไซต์ท่ีมเีนือ้หาดี
เท่ากัน แล้วเว็บไซต์หนึง่เข้าได้ช้ากว่า อันดับ
การสืบค้นของเว็บไซต์ที่เร็วกว่าก็จะดีกว่า 
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 “อ.เบญสิร์ยา” กล่าวว่า อีกส่วนคือ 

Off-Site เป็นการกระตุ้นให้คนเข้าเว็บไซต์
เราซ่ึงจะมีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน มี
ท้ังแบบซื้อโฆษณา หรือใช้การแจกรางวัล
กระตุ้นการเข้าถึง บางเว็บไซต์จะใช้การจัด
โปรโมชั่น ท�าอย่างไรก็ได้ให้คนแชร์ลิงก์ของ
เว็บไซต์เรา  ไปจนถึงเรื่องการท�า Backlink 
ให้มีการอ้างอิงเว็บไซต์เรามากขึ้น อาจท�า
แบบเป็นกลุ่มพาร์ทเนอร์ ให้คนรู้จักช่วย
โปรโมท หรือซื้อโฆษณาจากที่อื่นเพื่อให้เขา
เข้ามาเว็บไซต์เรา ซึ่งหากมีการเข้าถึงเยอะ
อันดับการสืบค้นของเสิร์ชเอนจ้ินก็จะดีขึ้น 
แต่ต้องเป็นลิงก์ท่ีมาจากเว็บไซต์คุณภาพ
ไม่ใช่มาจากเว็บลามก ผิดกฎหมาย 
 ...อย่างไรก็ตาม การใช้โซเชียลมีเดีย ก็
เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีท�าให้คนติดตามเข้าเว็บไซต์
ของเรา แต่เว็บไซต์ก็ยังมีความส�าคัญเป็น
อันดับหนึง่เพราะเป็นตัวท่ีบอกว่าองค์กรเรา
คือใคร สามารถมาหาข้อมูลย้อนหลัง มีการ
จัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่  โซเชียลมีเดียจึง
เป็นแค่ช่องทางท่ีท�าให้คนเข้าถึงเว็บไซต์เรา
มากขึ้น เช่นเฟซบุ๊กท่ีเข้าถึงคนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย หากต้องการข่าวสารทีเ่รว็ก็ต้อง
ผ่านทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรมท่ีเน้นไปยงั
กลุ่มดารา การเลือกคอนเทนต์ที่จะเผยแพร่
จึงต้องดูลกัษณะเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์ม 

 “อ.เบญสิร์ยา” กล่าวเสริมว่า  นอกจาก
การท�าเร่ืองให้มคี�าค้นตรงกับความสนใจของ
ผู้อ่านแล้ว บางครั้งก็ต้องคาดการ ณ์ความ
ต้องการของผูอ่้านเช่นช่วงปีใหม่เราอาจต้อง
มาพิจารณาว่าจะท�าเร่ืองอะไรท่ีเก่ียวข้องกับ
ปีใหม่ท่ีคนสนใจจะสืบค้นบ้าง ท้ังก ารเดิน
ทาง การท่องเท่ียว หรือเร่ืองอ่ืนๆ ซึง่เราต้อง
ท�าข่าวรองรับความต้องการของคนอ่านต้อง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
จะดึงดูดให้คนมาอ่าน
งานของเรา 

รู้ว่าเป้าหมายของเราเป็นใคร ต้องท�าข่าว
อย่างไร เมื่อมีคู่แข่งต้องท�าอย่างไร เช่นควร
ต้องน�าเสนอความแตกต่างเช่นมีวิธีประเด็น
ป้องกันตัว ให้ค�าแนะน�า มากกว่าการให้
ข้อมูลข่าวสารปกติ
 ... อย่างไรก็ตาม เมื่อทุกสื่อต่างก็ใช้หลัก
การ SEO เหมือนกันหมด การจะสร้างความ
โดดเด่นให้ส�าหรับการสืบค้นนั้นจึงต้องอยู่ท่ี
การแข่งขนัว่าใครจะท�าได้ดีกว่ากันเร่ิมต้ังแต่ 
ความเ ร็วในการน�าเสนอ เนื้อหาในการน�า
เสนอมีความน่าเช่ือถือมากน้อยแค่ไหน ถูก
ต้องแค่ไหน และ มอีะไรพิเศษกว่าคนอ่ืน เช่น 
ท่ีอ่ืนน�าเสนอเร่ืองรถติด ขับขี่ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ โฆษณาข่าว แต่อีกท่ีมวิีธีการ
ป้องกันรถติด ก่อนออกต่างจังหวัดควร
ส�ารวจรถอย่างไร มคี�าแนะน�าท�าให้คนสนใจ
มากขึน้ แก้ปัญหาให้ชวิีตเขาได้มากขึน้  หรือ
เร่ือง ไข้หวัดท่ีอาจท�าเป็นค�าแนะน�าป้องกัน
ไข้หวัด วิธีสงัเกตไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่เป็นยงั
ไง ให้คนหลีกเลี่ยงแทนที่จะน�าเสนอแต่โรค
ไข้หวัดด้านเดียว 
 ส่วนค�าถามท่ีว่าเม่ือส่ือเน้นแต่ยอดคนดู
แล้วจะท�าให้ละเลยมองข้ามประโยชน์
สาธารณะไปด้วยหรือไม่ “อ.เบญสิร์ยา” มอง
ว่า ไม่เป็นเช่นนั้น ในขณะเดียวกันการน�า

เสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมนัน้จะเป็นตัวดึงดูดให้
ผู้คนเข้ามาหาเราเองและได้ผลตอบแทนท่ี
เป็นโฆษณาต่างๆ ที่ดี  เช่น คลิปดีๆ ในยูทูบ 
ท่ีมียอดติดตามเป็นจ�านวนมาก ก็จะได้ค่า
โฆษณา บางช่องสามารถสร้างรายได้ต่อ
เดือนได้ในจ�านวนท่ีไม่น้อยเลย แต่ตรงกัน
ข้ามถ้าการน�าเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรง
ประเด็นท่ีผู้บริโภคต้องการส่ือเหล่านั้นก็จะ
ขาดความน่าเชื่อถือ 
 ดังนั้นจึงมองว่าการน�าเสนอข้อมูลหรือ
คอนเทนต์ท่ีดีจะเป็นตัวดึงดูดผู้คนให้เข้าถึง
มาหาแหล่งส่ือท่ีดีมากว่า ท่ีจะเป็นกรอบ
ให้การท�างานต้องยึดติดกับดัชนี วัดคนอ่าน 
จนอาจละเลยประเด็นสาธารณะ หรือ
ประโยชน์ของสังคม เพราะหาก คอนเทนต์ดี
จริงจะเป็นตัวดึงดูดการเข้าถึงข้อมูล จึงมอง
ว่าเป็นผลดีมากกว่า แต่สิ่ง ท่ียากขึ้นคือท�า
อย่างไรให้รวดเร็วท่ีสุด เพราะใครน�าเสนอ
ก่อนมข้ีอมลูทีถ่กูต้อง รวดเร็วทนัเวลา จะได้
เปรียบคู่แข่ง และสื่อท่ีน�า เสนอจะต้องเป็น
ส่ิงท่ีผู้คนให้ความสนใจด้วยเช่นกัน และข้อดี
ของส่ือออนไลน์เน้นความสะดวกรวดเร็ว ลด
ต้นทุนได้มากกว่าการใช้สิ่งพิมพ์อีกด้วย
 “การท�าข่าวในปัจจุบันมีความ รวดเร็ว
เพราะโลกออนไลน์ท�าให้ทุกคนสาม ารถน�า
เสนอข่าวสารได้ด้วยตนเอง และรวดเร็ว แต่
ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนกัข่าวท่ีดีได้ดังนัน้ สงัคม
คนท�าข่าวควรมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
ให้การเข้าถงึแหล่งเนือ้หาได้อยากรวดเร็วทัน
เหตุการณ์และน�าเสนอได้ตรงประเด็ นไม่
บิดเบือน และการท�าข่าวต้องเลือกใ ช้สื่อ
ออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันกับเทรนด์
ของผู้ใช้ด้วยจึงจะท�าให้ข่าวส่งถึ งผู้รับ และ 
การท�าข่าวท่ีดีต้องเน้นท้ังความรวด เร็ว 
กระชับ ถูกต้อง และต้องสร้างเครือข่าย เรา
ไม่สามารถโตไปคนเดียวได้  เมื่อการแข่งขัน
สูง การเกาะกลุ่มสร้างทีมและเดินไปด้วยกัน
จะยั่งยืนกว่า” อ.เบญสิร์ยา  สรุป
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สื่อก�าลังถูกท้าทาย
จากคนท�าคอนเทนต์ออนไลน์  
หากย�่าอยู่กับที่จะถูกลดความส�าคัญลง  

 ภูมิทัศน์สื่อเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยคล่ืนเทคโนโลยท่ีีถาโถมอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง  นวัตกรรมใหม่ๆ ถูกน�ามาใช้ใน
แวดวงสือ่สารมวลชน  เพ่ือรองรับพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป การเติบโตของ 
ส่ือใหม่ สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย 

ไปจนถึง Influencer ล้วนแต่ส่งผลกระทบ
กับ ส่ือมวลชนอย ่ างไม ่อาจหลีก เลี่ ยง 
โดยเฉพาะในวันท่ียอดวิว ยอดแชร์ ยอด 

Engagement หรือการมีส่วนร่วมเริ่มกลาย
เป็นเป้าหมายเพ่ือความอยู่รอด มากกว่า 
ประโยชน์สาธารณะ
 “ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขา
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ คณะ
นิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญา 
ภิวัฒน์” ย�้าว่า หากสื่ออยากจะพัฒนาอย่าง
มัน่คง ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มหลักท่ีเป็นของ
ตัวเอง-องค์กร เพ่ือท�าให้แขง็แรงขึน้ เป็นฐาน
ข้อมูลได้ หากทุกคนอยากจะค้นหาข้อมูล
ต้องมาหาท่ีเรา หรือมลัีกษณะเฉพาะเจาะจง
ของส�านักข่าวท่ีชัดเจนบนเว็บไซต์ ส่วน 

โซเชยีลมีเดียก็ใช้เป็นช่องทางดึงให้คนเข้ามา
สู่แพลตฟอร์มของเรามากขึน้  ซึง่ถามว่ายาก
ไหมก็ยากเพราะเราท�าให้คนเคยชิน แต่ถาม
ว่าท�าได้ไหมเราต้องท�า ถ้าไม่ท�าแล้วไปพ่ึงพิง
แพลตฟอร์มอ่ืน แล้วไม่มีต้นทุนก็จะอยู ่
ล�าบาก ส่ือต่างประเทศอย่าง BBC  หรือ The 
Guardian ก็ใช้โซเชียลมีเดียคล้ายท่ีเราท�า
คือ ตัดคลิปส้ันๆ ไปลงแต่สุดท้ายเขาจะดึง
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ให้คนกลับไปดูท่ีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ของเขา มีพื้นที่ให้คนเข้าไปปฏิสัมพันธ์
 ...อย่างไรก็ตาม หากมองเร่ืองการปรบัตัว
ของส่ือเราน่าจะผ่านเฟสแรกมาแล้ว มีการ
ปรับคน ปรับ Mindset แต่บางองค์กรก็ยัง
ปรับได้ไม่ 100% และเราก�าลังจะผ่านไป 

เฟสสองที่เร่ิมหาอะไรท่ีจะสร้างความยั่งยืน
ขององค์กร คนจะจดจ�าเขาในแบบไหน 
เพราะไม่ใช่ยุคท่ีส�านักข่าวเหมือนจะท�าข่าว
เหมอืนกันไปหมด และคนไม่อยากอ่านอะไร
ท่ีฉาบฉวย แต่อยากรู้ลกึ อ่านท่ีเดียวจบ ไม่ใช่
ยคุท่ีคนไล่ดูข่าวไปทกุช่อง อ่านหนงัสอืพิมพ์
ทุกฉบับแม้ข่าวจะเหมือนๆ กัน  แต่เป็นยุค
ท่ีส่ือหาความช�านาญของตัวเองหาจุดยืน
เอกลักษณ์ ถึงจะแข่งได้  
  “ผศ.สกุลศรี” กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน
การมีออนไลน์เป็นเร่ืองท่ีดีมากท่ีจะเกิดส่ือ
ใหม่ๆ ที่ไม่ต้องขนาดใหญ่ นักข่าวรวมตัวกัน 
5-6 คน ใช้ความช�านาญเฉพาะ ของตัวเอง
แล้วท�าคอนเทนต์เองใช้แพลตฟอร์มแบบนี ้
ค่อยๆ เติบโต และท�าเว็บไซต์เพิ่มขึ้น ถ้าเรา
ท�าได้ดีๆ ก็จะเป็นโอกาส โดยจุดเร่ิมต้นคือ
ต้องไปวิเคราะห์ผู้รับสารให้ชัด ในเชิงลึก 
ไม่ใช่แค่เขาท�าอะไรอยู่ที่ไหน แต่ต้องมองใน

ในเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปกรุ๊ป หนึ่ งเขาต้องสนใจ
เร่ืองนั้นจริง มากกว่ากดไลค์ กดแชร์เมื่อมี
ผู ้ รั บส า ร ในก ลุ ่ ม ก็ ส ามารถสะท ้ อ น 

ฟีดแบ็ก และความต้องการจากเขาจ ริงๆ  
และพัฒนาไปสู่คอนเทนต์ได้ 
 “ผศ.สกุลศรี” มองเรื่อง SEO (Search 
Engine Optimization) ว่าเป็นสิ่งที่ปฏิเสธ
ไม่ได้  เพราะการใช้ภาษาบนออนไลน์ต้องดงึ
อารมณ์ความรู้สึก ให้เขาเข้ามามีส่วน ร่วม 
และจริตคนออนไลน์  เม่ือกดเข้าไปอ่านแล้ว
ได้สารครบถ้วนไหม หลายครั้งบางทีพาดหัว
ดีมากเลย น่าอ่านมาก แต่เมื่อกดไปดูแล้วม ี
2-3 ย่อหน้าไม่มีอะไร เมื่อตั้งใจคลิก เข้ามา
แล้วมอีะไรให้อ่านต่อไปเขาก็จะไม่คลกิอีก ซึง่
ต้องเลิกกลัวว่าข่าวออนไลน์ยาวไม่ได้ ต้องไป
ดูไทยรัฐ สกู๊ป พิเศษเขียนยาวมากแต่คน 

ก็อ่านจนจบเพราะเร่ืองดีลีลาภาษาแบ่ง
สัดส่วนที่ด ี 
 ส�าหรับเทคโนโลยีท่ีก�าลังก้าวสู่ยุค 5G  
และ ปัญญาประดิษฐ์ AI และอนาคตอาจ 

ถูกน� ามาใช ้ ในแวดวง สื่ อสารมวลชน 

“ผศ.สกุลศรี” มีทัศนะว่า เทคโนโลยีเป็น
เพียงแค่การซัพพอร์ตการท�างานของนกัข่าว
แต่ไม่ได้เป็นนายของเรา จากท่ีคนพูดเร่ือง 

เชิงไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร ความชอบเป็น
อย่างไร ถ้าแบ่งคนออกเป็นกลุ่มสมมติ 

กลุ ่มคนอายุ 18-25 ปี ท่ีชอบฟุตบอล 

คนกลุ่มนี้ก็มีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกัน ชอบ
ฟุตบอลคนละทีม คนละประเทศ ซึ่งมีความ
ละเอียด  ถ้าเรารู ้คนชอบฟุตบอลสเปน
ต้องการข้อมูลแบบนี้ ซึ่งหาที่ไหนไม่ได ้
เว็บเพจเ มืองไทยแล้วเราท�าเร่ืองนี้ เราก็จะ
สามารถรู้ว่าทิศทางเนื้อหาเราคืออะไร คนที่
อยากปรับตัว ส่ิงแรกคือไปวิเคราะห์ผู้รับสาร
ให้ละเอียด ท�าการบ้านกับมันให้มากพอจน
บอกตัวเองได้ว่าทิศทางท่ีเราจะแตกต่าง คน
อื่นคืออะไรแล้วค่อยลงมือท�า
 ส�าหรับ เคร่ืองมอือย่างวิเคราะห์ผูรั้บสาร
อย่าง  Google Analytics หรือเคร่ืองมอือ่ืนๆ  
ก็พอสามารถใช้ได้บางส่วน คือในส่วนคน
อ่านออนไลน์  แต่ถ้าจะท�าให้ละเอียดต้องท�า
กับทุกกลุ่ม แต่ก็ใช้เบือ้งต้นส�าหรับคนท�างาน
ท่ีไม่ต้องท�าวิจัยเยอะ โดยใช้ช่วงเร่ิมต้นได้ แต่ 
ระหว่า งทางก็ต้ องเก็บข้อมูลผู้รับสาร โดย
การมปีฏสัิมพันธ์กับผู้รับสารซึง่เป็นส่ิงส�าคัญ 
ว่าเขาอยากได้ข่าวแบบไหนก็จะชัดเจนมาก
ขึ้นอา จใช้เป็น รูปแบบ เฟซบุ๊กเพจ หรือ 

เฟซบุก๊กรุ๊ปของส่ือนัน้ๆ เพราะคนท่ีจะตัดสิน
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 เทรนด์ต่อไปองค์กร
สื่อก็จะเล็กลง ไม่เป็นอภิมหา
สื่อเหมือนเดิม ทุกองค์กรจะ
ลนีขนาดองค์กร ใช้เทคโนโลยี
มากข้ึน มคีวามเฉพาะมากข้ึน 
องค์กรใหญ่ก็จะดู เล็กลง 
จากทีเ่คยท�าเงินได้มาหาศาล 
ก็จะกระจายไป

AI จะท�าให้นกัข่าวตกงานนัน้ พิสูจน์แล้วจาก
ต่างประเทศว่าถึงแม้ AI จะท�าการเช่ือม
ข้อมูลร้อยเร่ืองได้ แต่การวิเคราะห์หรือ
อธิบายระหว่างบรรทัดก็ยังต้องใช้คนอยู ่
ดังนั้น AI ก็จะเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่น�ามา
ช่วยท�างานประจ�า ให้นักข่าวมีเวลาไปท�า
ข่าวเชิงลึก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีขาดหายไปจาก 

สังคมเรา ตรงนี้นักข่าวก็ต้องปรับต่อก่อนท่ี 
AI จะถูกพัฒนาให้ท�าข่าวในเชิงลึกได้ต่อไป
  ปัจจุบันคนอ่านต้องการข้อมูลในเชิงลึก
ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อแต่ละส�านักต้องลงทุน เพราะ
หากหวังเพียงแต่ยอดวิว ยอดแชร์ เพียงอย่าง
เดียว โดยไม่ได้พัฒนาไปสู่เนื้อหาเชิงลึกอีก 
3-4 ปี ข้างหน้าก็จะอยู่ล�าบาก หรืออาจจะ
เร็วกว่านัน้ก็ได้ เพราะตอนนีก็้เร่ิมมคีนท่ีรวม
ตัวขึ้นมาท�าข่าวเฉพาะด้าน เป็นจ�านวนมาก 
ต่อไปส่ือองค์กรใหญ่ก็จะล�าบากแต่อีกด้าน 

ก็เป็นโอกาสของผู้บริโภค ท่ีจะได้ความ 

หลากหลาย 
 “เทรนด์ต่อไปองค์กรส่ือก็จะเล็กลง ไม่
เป็นอภมิหาส่ือเหมือนเดิม ทกุองค์กรจะลนี 

ขนาดองค์กร ใช้เทคโนโลยีมากขึน้ มีความ
เฉพาะมากขึ้น องค์กรใหญ่ก็จะดูเล็กลง 
จากทีเ่คยท�าเงินได้มาหาศาล ก็จะกระจาย

ไป หากมองปัญหาให้เป็นโอกาส เราถึงจะ 

หลุดพ้นจากเฟสหนึ่งได้ แต่ถ้าเราพูดถึง
ปัญหา ย�า่อยู่กับทีข่องปัญหา ไม่มองหา
ทางหลุดจากเฟสหนึ่ง หรือหลุดช้าเราก็ 

จะสู้คนที่ใช้สื่อออนไลน์ท�าคอนเทนต์ไม่ได้ 
องค์กรสื่อก็จะลดความส�าคัญลง” 

 สุดท้ายโครงสร้างธรุกิจส่ือของ บ้านเราก็
ต้องค่อยๆ ปรับตัว มองหาว่าส�าหรับองค์กร
เราแล้วช่องทางไหนที่เหมาะสม อย่าง The 
Guardian (หนงัสือพิมพ์รายวันของประเทศ
อังกฤษ) เงินบนดิจิทัลเพิ่มขึ้นทุกป ีจากการ
สมคัรสมาชิก เพราะคนสมคัรรู้ว่าข่าวแบบนี้
หาอ่านจากท่ีไหนไม่ได้ และไม่รู้ สึกว่าแพง
เกินไป เหมือนสื่อไทยที่ ควรเน้นมาท�าเรื่อง 
Data แปรข้อมูลยากๆ มาให้ คนสนใจรู้สึก
สนุก ไปจนถึงการรายงานข่า วแบบมีส่วน
ร่วม สร้าง Crowdsourcing  (ปัญญา รวม
หมู่-การถ่ายโอนงานให้มวลชน) ซึ่งจะท�าให้
การท�างานได้เร็วขึ้น มีคน ช่วยตรว จสอบ 

มากขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น อยู่ที่จะหารูปแบบ
มาผสมผสานกันอย่างไร เพ่ือ สร้างตั วตน 

ที่ชัดเจน
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 ด ้ านความเห็นจากคนท� า ส่ือ -กอง
บรรณาธิการถึงเร่ือง SEO หรือ  Search 
Engine Optimization เพ่ือท�าให้เว็บไซต์
ของแต ่ละองค ์กร เหมาะท่ีสุดส�าหรับ
โปรแกรมค้นหาเพ่ือให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้า
ผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจ้ิน ต่างๆ อย่าง
เช่น Google รวมถงึการปรับตัวของสือ่แขนง
ต่างๆ ต่อการปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยี

ส่องเครื่องมือหลังบ้านไทยรัฐออนไลน ์
 ตัวช่วยสู่เว็บไซต์ข่าวเบอร์หนึ่ง

ใ นยุคปัจจุบัน ท่ีการแข่งขันในสมรภูมิข่าว
โ ดยเฉพาะส่ือโซเชียลมีเดีย มีการแข่งขัน
อย่างเข้มข้น
 เริ่มที่ “ไทยรัฐออนไลน์” ท่ีก้าวขึ้นสู่
เ ว็บไซต์ข่าวอันดับหนี่ง ด้วยยอดวิวเฉล่ีย  
5.1ล้านวิวต่อวัน  เร่ืองท่ีได้รับความสนใจมาก
ท่ีสดุยงัเป็นเร่ืองข่าวในประเทศ อาชญากรรม 
กีฬา บนัเทิง อีกด้านหนึง่ยงัคงพัฒนารูปแบบ

การน�าเสนอด้วยเทคนคิสมยัใหม่ เพ่ือเข้าถงึ
กลุ่มผู้อ่าน ลดการพึ่งพิงโซเชียลมีเดียให้คน
เข้ามาอ่านท่ีเว็บไซต์โดยตรง ซึง่กว่าจะมาถงึ
วันนี้ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้ องมีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลาทั้งเนื้อหา รูปแบบ การน�าเสนอ
ให้ตรงกับความต้องการคนอ่านท่ีเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา  
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 เ รื่องนี้ ไม ่ต ้องสอน
เพ ราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัว
เองก�าลงัท�าอะไรวิธีน้ีมคีวาม
ส�า คัญอย่างไร ถึงจะท�าให้
งาน ของเรา ข่าวของเรา 
บทความของเรา ส่งไปถึงคน
อ่านได้ ง่ายและรวดเร็วที่สุด

   “สุกรี แมนนิมิตรชัย รอง บ.ก.บห.
ไทย รัฐออนไลน์” ระบุว่า ปัจจุบันคนเข้า
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 

มากที่สุด ลองลงมาคือเสิร์ชผ่านกูเกิล จาก
เดิ มเคยมีสัดส่วนท่ีห่างกันมาก แต่หลังจาก
ทีม งานเร่ิมปรับตัวการท�างานให้สะดวกต่อ
การค้นหาข่าวในกูเกิลก็ท�าให้สัดส่วนการเข้า
เว็ บไซต์ผ่านการเสิร์ชสูงขึ้นจนเข้าใกล้กับ
จ�านวนคนอ่านที่เข้าผ่านทางเฟซบุ๊ก
 ท้ั งนี้ รูปแบบวิธีการท�างานไม่มีอะไร 

ซับซ้อนแค่เราต้องคิดว่าค�าไหนจะเป็นค�าท่ี 

ผู้อ่านจะใช้ในการสืบค้น ก็น�ามาใส่ในค�าพาด
หัวข่าว เนื้อข่าว แต่ก็ต้องไม่ท�าให้เสีย
อรรถ รสหรือกระทบในความเป็นส่ือ ส่ิง
ส�าคั ญยังต้องคงเร่ืองข้อเท็จจริงเป็นหลัก 
โดยนักข่าวทีมงานไม่ถึงขั้นต้องไปเข้าอบรม
ความรู ้  SEO เ พ่ือให ้การเ สิร ์ช เจอมี
ประสิทธิภาพ เพียงแต่คนท�างานก็ต้องรู้จัก
ปรับตัวในการท�างานของตัวเอง 
 หลักการแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกต้อง
คิดว่ าคนทั่วไปเขาจะเสิร์ชโดยช�้าค�าว่า
อะไร และอีกส่วนคือเม่ือเกิดสถานการณ์
หรือมีกระแสอะไรแรงขึ้น ทีม SEO ก็จะ
เข้าไ ปดูว่าเทรนด์ของกูเกิล ว่ามีค�าเสิร์ช
เก่ีย วกับอะไร เพราะในสถานการณ์หนึ่ง 
ค�าแรกที่ใช้ก็จะมีความแตกต่างกันไป จน
สักพักค�าค้นก็จะเริ่มนิ่ง เช่น กรณี สมคิด 
พุ ่มพว ง  ก็จะมีใช้ค�าเสิร์ช ทั้งชื่อและ
นามสกุล สมคิดเดอะริปเปอร์ ซึ่งตามหลัก
พาดหัว อ า จจะไม่ต้องใส่ช่ือนามสกุล แต่
เพ่ือใ ห้ เสิร์ชเจอเราก็ต้องใส่ชื่อนามสกุล
หรือฉายาในพาดหัว 

ให้สอดรับกับค�าค้นนัน้ ๆ  แต่บางเรือ่งพวกท่ี
ไม่ใช่ ก ร ะแสข่าวหลักเท่าไหร่ก็อาจไม่ได้ท�า 
เช่น เรื่องท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็
อาจท�าบทความหรือรายงานเพื่อตอบสนอง
คนอ่ืนท่ีตรงกับไทมิง่นัน้ๆ อย่างไรก็ตามหลกั
ในการเลื อ กประเด็นก็ยังเลือกที่ไม่ได้ดูแค่
ความนยิมแต่ยังต้องดูว่าเป็นประโยชน์ต่อคน
อ่าน มีคุณค่าข่าว มีผลกระทบกับสังคม ให้
ความรู้คนหรือเปล่าด้วย 
 ท้ังนี ้ในยคุท่ีคนเสพโซเชียลมเีดียด้วย เรา
ก็อาจต้ อ ง ดูว่าคนสนใจเร่ืองอะไรหากไม่รู้
เรื่องนี้ก็จะคุยกับเขาไม่รู ้ เราก็ต้องหาแง่มุม
เพิ่มเติมเพื่อมาน�าเสนอ เช่น คนพูดถึงเรื่อง
ผ้าอนามั ย  เราก็ไม่ใช่แค่รายงานแค่ในสิ่งท่ี
คนพูดถึง แต่เราต้องหาแง่มุมเพิ่มเติม ว่ามัน
มีภาษีเ ป็ นยังไง ไม่ใช่แค่ตามกระแสอย่าง
เดียว เวลาคนค้นค�าว่าผ้าอนามยัแล้วมาอ่าน
ของเราก็ อ าจมีข ้อมูลบางอย ่างท่ีเป ็น
ประโยชน์กับเขา
 นอกจากนี้ ไทยรัฐออนไลน์ ยังมีเครื่อง
มือวิเค ร า ะห์คนอ่านเพื่อน�ามาปรับปรุง
การน�าเส น อ ข่าวให้ตรงกับความต้องการ
ของคนอ่านมากขึน้ด้วย ซึง่เป็นเคร่ืองมือที่
มีลักษณะ ค ล้ายกับ Google Analytics 
แต่เป็นเ ค ร่ืองมือท่ีซ้ือมาและมีทีมงาน 
มาเดเวลอ ป เ ขียนโค้ดเพิ่มเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของเรา และเป็นการบาลานซ์
ข้อมูลรวมทั้งท�าให้วิเคราะห์ข้อมูลคนอ่าน
ได้ละเอยีดขึน้  มากกว่าข่าวนีมี้ยอดเท่าไหร่ 
มีคนอ่านกี่นาที  ไปจนถึงการท�างานเชื่อม
โยงกับลูกค้าทีจ่ะสามารถบอกได้ว่ากลุ่มคน
อ่านเป็นกลุ่มไหนบ้างที่ละเอียดขึ้น 

 “เร่ืองนีไ้ม่ต้องสอนเพราะทุกคนรู้อยูแ่ล้ว
ว่าตัวเอ ง ก�าลังท�าอะไรวิธีนี้มีความส�าคัญ
อย่างไร ถึงจะท�าให้งานของเรา ข่าวของเรา 
บทความของเรา ส่งไปถงึคนอ่านได้ ง่ายและ
รวดเร็วที่สุด เป็นความสนใจ การเรียนรู้ของ
คนท�าสื่อมากกว่าซึ่งมันต้องเรียนรู้สิ่งนี้ด้วย
ไม่งั้นสิ่ ง ท่ีเราท�าไปไม่ถึงคนอ่านก็ไม่มี
ประโยชน์ เขยีนเองอ่านเองก็ไม่ ซึง่ส่วนหนึง่
ก็ คือปรับ วิ ธีการเขียน อีกส ่วนก็คือดู 
กูเกิลเทรนด์ ซึ่งไม่ถึงต้องไปรับปรับแก้ของ
เขา แต่พอมกีารอัพเดทเร่ืองต่อมาเราก็ท�าให้
คนค้นตรงมากขึ้น” 

 “สุกรี”   อธิบายเพ่ิมว่า ในบางเรือ่งท่ีเป็น
ค�าค้นที่คนค้นกันมากก็อาจมีการท�าเนื้อหา
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 รอง บ.ก.บห.ไทยรัฐออนไลน์ มองว่า การ
ท�าข ่าวแมสในยุคนี้ไม ่อยากเพราะด้วย
จ�านวนข่าวในแต่ละวันทีม่จี�านวนมาอยูแ่ล้ว 
แต่ยากตรงท่ีจะต้องสกัดเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์
ส�าหรับคนอ่านจริงๆ  แต่ก็ง่ายกว่าข่าวแนว
เฉพาะกลุ่ม  ซึ่งแม้ปัจจุบันอัลกอริทึมของ 
โซเชียลมีเดี ยอาจท�าให้ยอดเข้าถึงคนอ่าน
ลดลง แต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปัจจัยที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้ นอยู ่แล้ว เราก็ต้องรับมือท้ัง
พยายามท�าค�าค้ นให้เจอง่ายขึ้นไมได้พ่ึงพา 

เฟซบุ๊กอย่างเดียว
 “รวมไปถึงท�าเนื้อหาแนวใหม่ ไม่ใช่เน้น
แค่แมสอย่างเดีย ว ต้องมี Informative 
Intellectual มากขึ้น หรือน�าเสนอด้วยวิธี
แบบใหม่ มีลูกเล่นมากขึ้น อย่างโปรเจกต์ 
สปอตไลท์ ที่ท�าเรื่อง ปลาทู  ไฟใต้ เพื่อดึง
ให้คนท่ีเป็นท้ัง แฟนกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่รู้ว่ามี
เร่ืองแบบนี้เข้า มาตรงกับเว็บเรามากขึ้น 
ไม่ใช่ไปพ่ึงพาแพ ลตฟอร์มอ่ืนแล้วดึงเข้ามา 
ซึ่งจะเห็นชัดเจนว่าตรงนี้มีคนเข้าตรงมาดูที่
เว็บไซต์มากกว่าข่าวอื่นๆ เยอะมาก แม้ส่วน
ใหญ่จะเข้ามาจากเฟซบุก๊แต่ก็มสัีดส่วนท่ีเข้า
ตรงเพิ่มขึ้นเยอะมาก”
 อย่างไรก็ตาม ใน ส่วนนี้ยังท�าให้คนรู้จัก
ไทยรัฐในอีกมมุว่าไม่ได้มแีค่ข่าวอาชญากรรม 

ดารา แต่ยงัมข่ีาวปลาทู หรือข่าวไฟใต้ทีอ่าจ
ไม่เป็นท่ีนิยมเท่ากับข่าวปลาทู แต่การท�า
หน้าท่ีสื่อหากพะ วงแต่เร่ืองเป้าคนอ่านก็จะ

วนกลับไปสุ่จุดเดิมว่า หากเป็นข่าวท่ีคนไม่
ค่อยพูดถงึเราจะไม่ท�าใช่ไหม ท้ังท่ีเป็นข่าวท่ี
เป็นประโยชน์มาก และคนรู้มานานว่ามเีร่ือง
นีเ้กิดขึน้ แต่ในฐานะส่ือเราดูแล้วมข้ีอมลูบาง
อย่างท่ีถกูเพิกเฉยละเลย เราก็ท�าตรงนีข้ึน้มา
ให้สังคมรู้ว่ามั นมีเร่ืองนี้เกิดขึ้น ซึ่งก็ต้องมี
บาลานซ์กันไปไม่ใ ช่แค่ต้องมียอดวิวอย่าง
เดียวต้องมีประโยชน์สังคมด้วย 
 “ ส่ิงที่ท� า ให ้ ไท ย รัฐออนไลน ์ เป ็น 

เว็บไซต์ข่าวอันดั บหนึ่งเพราะทีมงานที่มี
ประสบการณ์เป็นคนข่าวที่เปิดกว้างเรียน
รู้สิ่งใหม ่ รายงานข่าวในสื่อใหม่ มีการท�า
วิดีโอที่ตอบโจทย์ คนอ่านมากขึ้น และ
ถือว ่าประสบความส�า เร็จพอสมควร 
ซึ่งท�ามาหลายปีเผยแพร่ในเว็บไซต์ ยูทูบ 
เฟซบุ๊ก บางคลิปมีคนดูหลักล้าน หรือบาง
เร่ืองเป็นข่าวร้อนๆ หลายเร่ือง คนไม่อยาก
อ่าน ก็มาท�าสรุปเป็น คลิปส้ันๆ ดูแล้ว
เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไร”
 นอกจากนี้ บางส่วนบา งส่วนจะท�าเป็น 

รูปแบบรายการอย่าง Thairath Talk คุยกับ
เซเลบคนดังท่ีเป็นท่ีสนใจ ลักษณะสัมภาษณ์
พิเศษ หรือสมัภาษณ์คนการเมอืง  ซึง่ทีมงาน
ปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ ไม่ได้รายงานผ่าน
ตัวอักษรอย่างเดียว แต่ผ่านวิดีโอ ที่คนชอบ 
และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึง่
ส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดก็ยงัคงเป็นเร่ืองเนือ้หา  ท่ีเรา
ยังคงต้องยึดเนื้อหาเป็นประเด็นห ลัก ต้อง
เลือกเนื้อหาดีมีประโยชน์  รวมไปถึงรูปแบบ
การน�าเสนอก็ต้องพิจารณาประกอบเพราะ 

อย่างเรื่องดาราวัยรุ่น จะมาเขียนเฉยๆ หรือ
ถ่ายวิดีโอยืนตรง ไม่มี ลูกเล่นก็ไ ปไม่ถึงคน

ไม่เน้นแค่ข่าวแมสอย่างเดยีว
ต้องมีเนือ้หาแนวใหม่
น�าเสนอแบบใหม่

อ่านแน่นอน ต้องท�าให้รู้สึกว่ามสีสีนั  มคีวาม
บันเทิงซึ่งจะท�าให้เนื้อหาไปถึงเขาได้  ส่วน
ช่องทางการน�าเสนอ นั้นเราต้องดูว่าแต่ละ
ช่องทางนัน้คนอ่านคือใครธรรมชาติเป็น บาง
เร่ืองเราโพสต์ใน IG ได้ยอด แต่บางเร่ือง
โพสต์ไม่ได้ยอด เพราะแต่ละแพลตฟอร์ม 

มีธรรมชาติแตกต่างกัน ตรงนี้ต้องค่อยๆ 

เรียนรู้ไป
 “สุกรี” สรุปว่า พฤติกรรมคนอ่านตอนนี้
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี สื่อเองก็ต้อง
ปรับตัว  พฤติกรรมคนอ่านเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพราะเขามีทางเลือกมากขึ้น 

เขาไม่ได้ ต้องการอะไรท่ีดูไม่จริง ไม่ได้
ต้องการอะไรที่ล่องลอย ขณะที่สื่อเองก็ต้อง
เรียนรู้พฤติกรรมของคนอ่าน และมองเคร่ือง
มือใหม่ๆ เพื่อจะได้เข้าถึงคนอ่าน สื่อจึงต้อง
ปรับตัวตลอดเวลาจริงๆ ท้ังรูปแบบเนื้อหา 
เทคโนโลยี จากบางคนท่ีเคยท�างานแต่เท็กซ์
ก็อาจต้อง ปรับมาเป็นวิดีโอมากขึ้นบ้าง 
หรือไม่ 
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พาดหัวชวนให้อ่านแต่ไม่ใช่
Click Bait

 ส่วนความเห็นต่อเร่ืองเทคโนโลยีกับการ
ท�างานของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบัน จากอีก
หนึ่งผู ้ รับผิดชอบเว็บไซต์ข ่าว นั่นก็คือ 

“อาศิรา พนาราม” บรรณาธิการ กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์ www.bangkokbiznews  ท่ี
มีประสบการณ์ท�างานหนังสือพิมพ์มา 3 ปี 
ไม่นับรวมประสบการณ์ในสายแมกกาซีน
กว่า 10 ปี ซึ่งเธอบอกว่า แม้จะแตกต่างกัน
โดยมุมมอง และวิธีการเลือกประเด็น แต่ก็

เก้ือหนุนกันให้สามารถท�างานได้ โดยส่ิง
ส�าคัญของการท�าข่าวก็ยังคงเป็นเร่ืองของ 
“การเลือกประเด็นข่าว” ยงัไง ต้องไม่ท้ิงพ้ืน
ฐานการท�าข่าว ไม่ลืมจรรยาบรรณของ
วิชาชีพส่ือ แต่วิธีการเล่า การพาดหวั รวมถงึ
การน�าเสนอผ่านภาพ และเคร่ืองมือต่างๆ 

ได้เปล่ียนไป กลายมาเป็นหน้าด่านท่ีจะ 

ดึงผู้อ่านคลิกเข้ามาอ่านข่าวท่ีตั้งใจท�าและ 

เลือกอ่านข่าวเราท่ามกลางมหาสมุทร 

คอนเทนต์ที่เป็นอยู่ตอนนี้
 ท่ีส�าคัญการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์สื่อ
ในปัจจุบันต้องอาศัยการลองผิดลองถูก 

ดูจากส่ืออ่ืนบ้าง น�ามาปรับใช้ในแบบของเรา 
ส�าหรับกรุงเทพธุรกิจ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
ธุรกิจรายวัน มีท้ังการรายงานสถานการณ์ว่า
อะไร เกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร ข่าวรายวัน
จ�านวนหนึ่งของเราเป็นแบบนั้น และทุกๆ 
ส�านกัข่าวก็มข้ีอมลูสถานการณ์ใหญ่ๆ ท่ีเกิด
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ขึ้นไม่ต่างกัน การพาดหัวจึงเป็นตัวเข้ามา
ดึงดูด ว่าเราจะดึงประเด็นไหนออกมา
 เช่น กรุงเทพธุรกิจเคยพาดหวัว่า “มติซบูชิิ 

เอสเตท ทุ่ม 1,000 ล้านร่วมทุน ‘ซีพีเอ็น’ 
เสริมแกร่ง ‘เซ็นทรัลวิลเลจ’” นับเป็นข่าว
ใหญ่ในแวดวงธุรกิจ และพาดหัวชัดเจนดีใช่
ไหม ในขณะท่ีฐานเศรษฐกิจพาดหัวว่า 
“CPN ผนึกทุนญี่ปุ่น ขยายลงทุนไทย” ส่วน 
The Standard พาดหัวว่า “CPN ดึงทุน
ญี่ปุ่นลงขันพันล้าน ถือหุ้น 30% ‘เซ็นทรัล
วิลเลจ’ เล็งพัฒนาออฟฟิศให้เช ่าและ
ศูนย์การค้าร่วมกัน” ถ้าไม่นบัว่าคุณเป็นแฟน
คลบัของเวบ็ไหน ดจูากพาดหวัข่าวแล้ว คุณ
จะเลือกคลิกอ่านข่าวไหนก่อน นี่คือสิ่งที่เรา
ต้องเรียนรู้อีกมาก ในทีมของเรามท้ัีงคนใหม่
ท่ีมีไอเดียแบบที่เราคาดไม่ถึง และคนซึ่งมี
ประสบการณ์ข่าวออนไลน์ มีทักษะพาดหัว
ข่าวให้เหมาะกับธรรมชาติของออนไลน์ ต้อง

มาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 “บรรณาธกิาร กรงุเทพธรุกิจออนไลน์” 
กล่าวอีกว่า ในส่วนของประเด็นข่าว สิง่ท่ีต้อง
คิดก่อนตั้งแต่แรก ก่อนลงมือเขียนข่าว และ
น�าไปสู่พาดหวั ประเด็นจึงส�าคัญยิง่กว่า เช่น 
ช่วงปลายปี ใครๆ ก็ท�าข่าวเรื่องการเปรียบ
เทียบการลงทุนในกองทุนระยะยาว คนท�า
คอนเทนต์จ�าเป็นต้องมองให้ออกว่าจะลีด
เนือ้หาไปด้านไหน การวเิคราะห์ว่าค�าถามที่
เป็นจุดร่วม หรือเป็น Pain Point ร่วมของ
คนจ�านวนมากต่อเร่ืองนี้คือการต้ังต้นที่ดี 
และบางทีค�าถามพ้ืนๆ ท่ีคนสงสัยแต่ไม่คิด
จะถาม ก็น�าไปสู่ประเด็นข่าวที่ดีเช่นกัน       
 ฉะนั้น ถ้าถามว่าควรให้น�้าหนักส่วนไหน
มากท่ีสดุ นัน่คือประเด็น ไม่เพียงแค่รายงาน
ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไร? ถามตัวเองก่อนว่า
เราจะท�าข่าวน้ีท�าไม? เพราะอะไร? ส�าคัญ
ต่อผู้อ่านอย่างไร? ต้องตอบตัวเองให้ได้ นั่น

จะน�าไปสู่การค้นพบประเด็นท่ีดี ต่อด้วยพาด
หัวท่ีดึงดูด อย่าเผยท้ังหมด ชวนให้คนมา
อ่าน แต่ไม่ใช่แบบ Click Bait  
 ส�าหรับเว็บ www.bangkokbiznews 
มีคนอ่านเฉลี่ยวันละแสนกว่า UIP คือไม่นับ
คนทีเ่ข้าซ�า้ ถ้านบัคนท่ีเข้าซ�า้ก็เกือบ 2 แสน 
ส่วนเพจวิวก็ขึ้นลง และช่องทางที่ผู้อ่านเข้า
ถึงเว็บไซต์เปล่ียนแปลงตามปัจจัยในช่วง
เวลานั้นๆ แต่สถิติเฉลี่ยคือ เข้าตรงราว 

15 -20 กว่าเปอร์เซ็นต์ / การอ้างอิงจากเว็บ
อื่นราว 20-30 กว่าเปอร์เซ็นต ์/ การอ่านวน
ในเว็บราว 10-20 กว่าเปอร์เซ็นต์ / การ
ค้นหาเจอข่าวราว 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ และ
จากโซเชียลมีเดียราว 20-30 กว่าเปอร์เซน็ต์
 ....การเข้าตรงมาท่ีเว็บไซต์เลยจัดว่าดี 
การอ้างอิงจากเว็บอ่ืนช่วงนี้ก็ดี และอัตรา
การค้นหาข่าวเจอจากกูเกิลก็นบัอยูใ่นเกณฑ์
ใช้ได้เลย ว่าโดยรวมแล้วสัดส่วนตรงนี้ซึ่ง
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เกี่ยวข้องกับการท�า SEO มีมากกว่าการเข้า
จากโซเชียลมีเดีย ฉะนั้นจึงวางแผนใหม่กับ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยลดปริมาณการแชร์
โพสต์ลง เลือกแต่ข่าวที่เน้นภาพลักษณ์แก่น
ของแบรนด์จริงๆ คือ “ธุรกิจ เศรษฐกิจ” 
เป็นหลัก ข่าวสถานการณ์ซ่ึงยอดคนอ่านดี
อยู่แล้ว หรืออื่นๆ จะแชร์ในสัดส่วนน้อยลง 
และเน้นการพิถีพิถันกับภาพท่ีออกไปมาก
ขึน้ เพ่ือให้เป็นหน้าบ้านส�าหรับส่ือความเป็น
แบรนด์ “กรุงเทพธุรกิจ” ท่ีก�าลังทรานส์
ฟอร์มตัวเองสู่ดิจิทัล ถ้าใครติดตามเพจมา
นาน ก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนี ้ 

หนังสือพิมพ์ขึ้นเว็บ ต้องปรับตัวไปพร้อมๆ 
กันทั้งหมด จึงมีการอบรม SEO แบบเข้าใจ
ง่ายส�าหรับกอง บ.ก. ทั้ง 2 ทีมจะประสาน
การท�างานประสานกันตลอด ท้ังเร่ืองข่าว 
เร่ืองภาพ เร่ืองประเด็น นอกจากนี้ยังมี 
Google Analytics เก็บข้อมูลละเอียด 

สามารถดูได้เลย ว่าผู้อ่านเข้ามาจากช่องทาง
ไหน หลังจากท�า SEO ก็ค้นพบว่าสถิติการ
ค้นหาข่าวดขีึน้ Truehits กเ็ป็นอกีเครือ่งมอื
หนึ่งท่ีรายงานการเข้าถึงเว็บ ท�าให้ได้เห็น
การขึ้นลงตลอด 
 ...ยกตัวอย่างการท�า SEO เก่ียวกับข่าว
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล การท�า SEO 
เหมือนการสะสมแต้มบุญ ถ้าแต้มบุญถึงคือ
กูเกิลจับว่าท�าข่าวนี้ยาวนาน บางงวดก็เคย
ท�าให้ยอดคนอ่านข่าวนี้ซ่ึงปกติอยู่ประมาณ
หลกัหมืน่ ขึน้ไปถงึหลักแสนก็ม ีแต่ท้ังนี ้การ
ท�า SEO ก็มีปัจจัยหลายอย่าง และทุกเว็บ
ก็ท�า ใครแต้มบุญสูงกว่าก็จะชนะไปใน 

ข่าวนั้นๆ หรือการท�า SEO เกี่ยวกับข่าวหุ้น
ท่ีท�ามานานแล้ว เมือ่ค้นหาเก่ียวหุน้ไทย ข่าว
กรุงเทพธุรกิจจะขึน้ในอันดับแรกๆ ของกูเกิล 
รองจากเว็บเฉพาะทางด้านหุ้น
 นอกจากนีก้ารพิจารณาคัดเลอืกประเด็น
น�าเสนอฐานของคนอ่าน ก็มีส่วน การดูท้ัง
กลุ่มอายุและความสนใจของฐานผู้อ่านจาก 

Analytics ของทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น 
Google, Facebook, Line และ Twitter 
ในเว็บมีการน�าเสนอข่าวในประเด็นท่ีเป็น
แก่นอยู่แล้ว แต่เมื่อจะเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ไหน ก็ต้องเลือกข่าว เลือกรูปแบบการน�า
เสนอ เลือกค�าโปรยข่าวแตกต่างกัน เพื่อให้
ข ่าว “โดน” ผู ้อ ่านในช่องทางนั้นมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้ก็ต้องลองผิดลองถูก และปรับ
ตลอด บางอันท่ีเราคิดว่าไปแน่ แต่แป้กก็มี 
บางข่าวท่ีไม่คิดว่าคนจะสนใจมาก กลับว่ิงฉวิ 
จะว่าไปแล้วการท�างานยุคนี้มีเคร่ืองมือท่ี
ช่วยสนับสนุนการท�างาน และไม่ได้เป็น 

กรอบท่ีจ�ากัดความคิดสร้างสรรค์  เพราะย่ิง
ระบบเปล่ียนเร็ว ก็ต้องย่ิงท้าทายตัวเอง ต้อง
ต่อยอดสิ่งใหม่ๆ จากเคร่ืองมือเหล่านั้น หา
ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้
 อย ่ า ง ไ ร ก็ตามการท� า งาน ทุก วันนี้ 
“บ.ก.กรุงเทพธรุกิจออนไลน์” ให้มุมมองท้ิง
ท้ายว่า เคยได้ยินสตาร์ทอัพท่านหนึ่งพูดว่า 
“เพราะทุกอุตสาหกรรมถูกดิสรัปชั่น โดย
เฉพาะในวงการส่ือ ที่ถูกกระทบอย่าง
รุนแรง ถ้าคณุท�างานในวงการส่ือ ก็เหมือน
นัง่โรลเลอร์โคสเตอร์ตลอดเวลา” พอมาท�า
ออนไลน์เต็มตัวแล้ว จึงรู้ซึ้งถึงค�านี้เลย ท�า
ข่าวออนไลน์หยดุว่ิงไม่ได้เลยฉะนัน้ นอกจาก
จะต้องมีทักษะ มี Passion พร้อมเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้รวดเร็วตลอดเวลา
แล้ว ยังต้องมีทีมที่ดี ซึ่งท�างานกันเป็นระบบ
ช่วยเหลือสอดประสานกันอย่างดี เพราะ 

ทุกคนไม่ได้เก่งทุกเร่ือง การท่ีคนเก่งในมุม
ต่างๆ กันมาช่วยกัน จะให้การท�างานสนุก 
ยิ่ ง เห็นว ่ามี ผู ้อ ่านตอบรับดี เ ว็บมีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนก็ยิ่งมีพลัง คน
ท�างานทุกคนต้องการความสมดุลในงานและ
การใช้ชีวิต ถ้าเราสามารถบริหารทีมให้ไม่
เหนื่อยจนไฟมอดอ่อนล้า การนั่งโรลเลอร ์

โคสเตอร์จะสนุกและท้าทายไปเรื่อยๆ

ให้ความส�าคญักับ SEO มาก

 เคยได้ยินสตาร์ทอัพท่านหน่ึงพูดว่า “เพราะ
ทกุอตุสาหกรรมถูกดสิรปัช่ัน โดยเฉพาะในวงการส่ือ 
ท่ีถูกกระทบอย่างรนุแรง ถ้าคณุท�างานในวงการสือ่ 
ก็เหมือนนัง่โรลเลอร์โคสเตอร์ตลอดเวลา” พอมาท�า
ออนไลน์เต็มตัวแล้ว จึงรู ้ ซ้ึงถึงค�านี้เลย ท�าข่าว
ออนไลน์หยุดวิ่งไม่ได้เลย

 “อาศิรา-บรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ www.bangkokbiznews” 

ยนืยนัว่าการท�างานให้ความส�าคัญกับการท�า 
SEO มาก เพราะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาเรื่องที่
เขาสนใจผ่านเว็บเสิร์ชเอนจิ้น เช่น Google 
จะช่วยให้พบข่าวง่ายขึ้น หรืออยู่ในอันดับ
ต้นๆ ของการค้นหา ท�าเว็บมา 10 กว่าปี จน
เวบ็มคีวามน่าเช่ือถอืสงู จะค้นหาเจอง่ายกว่า
เว็บท่ีเปิดใหม่ ต้องอัพเดทความรู้ จัดอบรม
เร่ือง SEO ต้ังแต่ทีมออนไลน์ รวมถึงกอง
บรรณาธิการฝั่งส่ิงพิมพ์ ซึ่งต้องปรับข่าวใน
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Data ท�าให้เห็นแนวโน้มใหม่ๆ
ในการน�าเสนอคอนเทนต์

 อีกหนึ่ ง ทัศนะในเ ร่ืองภูมิ ทัศน ์สื่ อ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปและการปรับตัวของส่ือมวล 

ชน “พงศ์พพิฒัน์ บญัชานนท์ บรรณาธกิาร 
The MATTER” กล่าวว่า   ส�าหรับการเลอืก
ประเด็นน�าเสนอ เว็บไซต์ The MATTER จะ
ท�าข่าวจากสิ่งที่ relate กับคนอ่านในแง่มุม
ใดแง่มมุหนึง่ เช่น ความสนใจ ผลกระทบ ไป
จนถงึส่ิงทีเ่ราคิดว่าคนอ่านควรรู้ วิธีการเลือก
ประเด็นจึงอิงอยู่บนหลักการนี้ ซึ่งความจริง
แล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากสื่ อ ด้ังเดิมมากนัก 
เพียงแต่ส่ิงท่ีเราให้ความ ส น ใจเพ่ิมขึ้นคือ
ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ ช่วงนั้นคน
สนใจอะไร เพจไหนก�าลังดัง หรื อ meme 
อะไรก�าลังเป็นท่ีนยิม เพ่ือท่ีบางคร้ังเราจะได้
หยิบเรื่องที่เกิดขึ้นมาน�าเสนอเป็นข่าว (เพิ่ม
เติมจากข่าวใหญ่อื่นๆ ในโลกออฟไลน์) หรือ
บางครั้งก็แค่หยิบฟอร์มน�ามาล้อกับสิ่งที่เรา
ต้องการน�าเสนอ เช่น เอา meme มาเล่าถึง
สถานการณ์บ้านเมอืง หรือใช้มกุของชาวเน็ต
มาแซวอะไรบางอย่าง  
 ส่วนวิธีน�าเสนอคอนเทนต์ ปัจจัยท่ีเรา
พิจารณามากๆ ก็คือเร่ืองของ “พ้ืนท่ี” ซึ่ง
ได้แก่แพลตฟอร์มท่ีจะน�าเสนอ เพราะเร่ือง
เดียวกัน พูดบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
ยทููบ กระท่ังไลน์ ก็มรีายละเอียดแตกต่างกัน 
ตามกลุ่มผู้ใช้งานหลักของแพลตฟอร์มนั้นๆ 
เช่น คนใช้เฟซบุ๊กจะโตกว่าทวิตเตอร์ คนใช้
ยูทูบจะคาดหวังเรื่อง Visual มากกว่าดูจาก
เว็บไซต์ เป็นต้น
 ...อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเฟซบุ๊ก โซเชียล 

มเีดียอันดับหนึง่ได้รับความนยิมน้อยลงเร่ือยๆ
จนหลายคนพูดว่ามาถึงจุดอ่ิมตัวแล้วและ

ก�าลงัจะเข้าสูข่าลง ท้ังสือ่ออนไลน์หลายแห่ง
เร่ิมกระจายช่องทางการน�าเสนอคอนเทนต์
ไปยังโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ ไม่ให้พ่ึงพิงแค่ 
เฟซบุ๊กเท่านัน้ อีกปัจจัยก็คือผูใ้ช้งานโซเชียล 

มเีดียเองท่ีเคล่ือนไปอยูใ่นโซเชียลมเีดียอืน่ๆ 
ด้วย ผู้ท�าสื่อออนไลน์จึงต้องขยับตัวตามคน
อ่านให้ทัน
 “ส่ิงท่ีชัดเจนก็คือ จ�านวนคนเข้าชม
เว็บไซต์ของ The MATTER ผ่านเฟซบุ๊ก 

ลดลงจากเคยสูงถึงราว 70-80% ของ
ทั้งหมด ในปัจจุบันเหลืออยู่ราวๆ 50% 
และมีแนวโน้มจะลดลงเร่ือยๆ สวนทางกับ

การเข้าผ่านโซเชยีลมีเดียอืน่ท่ีเพิม่ขึน้ โดย
เฉพาะการค้นหาผ่านกูเกิล” 

 ถามถึงเร่ืองการใช้ SEO กับการพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ The MATTER “พงศ์
พิพัฒน์” มีมุมมองว่า ตามความเข้าใจอย่าง
ง่าย SEO ก็คือการเดาใจคนอ่านว่า ถ้าอยาก
รู้เรื่องอะไร จะค้นหาด้วย Keyword อะไร 
ส่งผลต่อวิธีในการท�าคอนเทนต์ท่ีต้องใส ่
Keyword ดังกล่าว เข้าไปในข่าวหรือ
บทความให้ได้มากท่ีสุด ท้ังเนื้อหาและพาด
หัว นั่นคือข้อดีของ SEO คือมีโอกาสท�าให้
คนเจอเราได้ง่ายขึ้น



วันนักข่าว90

 ...ส่วนข้อเสียของ SEO ก็คือจะท�าให้ข่าว
หรือบทความขาดความหลากหลาย ท้ังใน
เชิงประเด็นและในเชิงวรรณศิลป์ จากเคย
พาดหวัสนกุๆ ก็อาจจะเปลีย่นมาเป็นพาดหวั
ง่ายๆ เพราะคิดว่าจะท�าให้คนค้นเจอได้ง่าย
แทน ฉะนั้นก็ต้องพยายามหาสมดุลให้เจอ
 “อย่างไรก็ตาม ภายหลังการน�า SEO เข้า
มาช่วยประกอบการท�างาน ท�าให้มียอดวิว
เพ่ิมขึ้นจริงในบางบทความ แต่ยากจะสรุป
ได้ว่าคนเข้าเว็บไซต์ท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็น
เพราะการใช้วิธี SEO เพราะในระหว่างนั้นก็
ท�าอย่างอื่นอีกหลายอย่างประกอบกันไป”
 “บ.ก. The MATTER” ระบุว่า ตอนนี้มี
วิธีวัด Data ผู้อ่านอย่างง่ายๆ หลายวิธี เช่น
ดูข้อมูลหลังบ้านของเว็บไซต์ตัวเอง ใช้ 
Google Analytics ฯลฯ ไม่รวมถงึเครือ่งมอื

 Data ที่ได้ก็จะถูกหยิบ
มาเป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาว่าจะเลือกน�าเสนอ
เรื่องอะไร อะไรที่คนชอบอ่าน
แต่ยังขาด อะไรท�าแล้วได้รับ
ความนิยมเสมอ

อย่างไร ฯลฯ โดย Data ที่ได้ก็จะถูกหยิบมา
เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาว่าจะ
เลือกน�าเสนอเรื่องอะไร อะไรที่คนชอบอ่าน
แต่ยงัขาด อะไรท�าแล้วได้รับความนยิมเสมอ
 “Data ท่ีได้จะท�าให้เห็นแนวโน้มใหม่ๆ 
ในการน�าเสนอคอนเทนต์ แต่การจะใช้ต้อง
ระมัดระวัง ไม่ใช่ใช้ Data เพียงเพ่ือจะท�าซ�า้
ความส�าเร็จเก่าๆ ของตัวเองไปเร่ือยๆ แต่
ท่ีสุดแล้วการส่ือสารก็เป็นเร่ืองระหว่าง
มนษุย์กับมนษุย์ อาจมีคนเลือกใช้ Data เพ่ือ
ท�าซ�้าความส�าเร็จเดิมๆ อยู่บ้าง แต่สัจธรรม
ท่ี ทุกคนต ้องยอมรับก็ คือโลกและคน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท่ีสุดแล้วความคิด
สร้างสรรค์ก็ยังจ�าเป็นในการท�างานสื่อ 
ทั้งสร้างสรรค์ในการเลือกประเด็นและวิธี
การน�าเสนอ”  พงศ์พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ท่ีเอเจนซี่โ ฆษณาต่างๆ มีอยู่ ท�าให้พอจะ
สามารถรู้ “หน้าตา” ของกลุ่มคนอ่านเราได้
ว่าเป็นใคร ช่วงอายุเท่าไร เพศอะไร มีความ
สนใจอะไร มีพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร
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ยิ่งท�าคอนเทนต์
เฉพาะกลุ่มยิ่งได้เปรียบ

 ในวันท่ีภูมิทัศน์ส่ือเร่ิมเปล่ียนไปจนแทบ
ไม่เหลือเค้าเดิม พ้ืนท่ีโซเชียลมเีดียกลายเป็น
สมรภมูใิหม่ซึง่ท้ังส่ือใหม่ ส่ือเก่าต่างกระโจน
ลงมาขับเค่ียวกันอย่างดุเดือด จากแต้มต่อ
ของสื่อใหญ่ท่ีเคยผูกขาดผู้รับสารจ�านวน
มากในอดีต กลายเป็นภาระและจุดอ่อนที ่
ต้องทุ่มเทสรรพก�าลังเพ่ือรักษาฐานความ
เป็นแมสให้ได้มากท่ีสุด ในขณะท่ีส่ือใหม่
อาศัยความได้เปรียบในสนามออนไลน์ เข้า
มาเลือกเจาะแย่งชิง กลุ่มผู้อ่านท่ีมีความ
สนใจหลากหลายในสังคม
 ส่งผลให้เทรนด์ของสื่อในยุคใหม่เร่ิมมี
ขนาดเล็กลง เน้นน�าเส นอเร่ืองราวท่ีมีคน
สนใจเฉพาะกลุ่มอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น 
อาหาร สุขภาพ กีฬา บันเทิง เกาหลี อวกาศ 
ฯลฯ จนกลุม่ผูอ่้านทะยานเพ่ิมขึน้สูห่ลกัหม่ืน
หลักแสนคน   ท่ามกลาง การเติบโตของสื่อ
แนวนี้ท่ี เ พ่ิมจ�านวน มากขึ้นเร่ือยๆ รองรับ 

กบัพฤติกรรมคนอ่านซึง่สามารถเลือกเสพใน 

เนือ้หา แต่ละคนสนใจ มากกว่าเร่ืองกระแสใน
สังคมซึ่งพวกเขาไม่ได้สนใจอีกต่อไป     
 ในฐานะคนท�าคอนเทนต์ที่คร�่าหวอดใน
วงการมานานนบั  10 ปี  ต้ังแต่ยงัเป็น Blogger 
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ช่ือดัง ระหว่างท�างานเป็นโปรแกรมเมอร์  
ก่อนผันมาท�างานด้านนี้อย่างจริงจังร่วมกับ
กลุ่มคนท่ีสนใจเร่ืองเดียวกัน เปิดเว็บไซต์ชือ่ 
MacThai.com ปัจจุบันพัฒนาเป็นบริษัท 
The Zero Publishing ซึ่งมีเว็บไซต์ผลิต
คอนเทนต์แนวต่างๆ อีก 5 เว็บไซต์ ได้แก่ 
MangoZero, ParentsOne, Thumbsup, 
RainMaker และ GG2 
 “ขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้ก่อต้ังบริษัท 
The Zero Publishing” มองว่า  เมื่อ
เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ส่ิงท่ี
ปล่ียนไปตามก็คือ 1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ท่ีเปลี่ยนแปลงตามไปอย ่างเห็นไ ด ้ ชัด 

คือ ตอนเช้าจะไม่มีใครมาน่ังพิ มพ์ www. 
sanook.com หรือเข้าเว็บข่าว ม ติชน 

เวิร์คพอยท์อย่างเดิมอีกต่อไป  เพราะส่วน
ใหญ่จะติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย ม ากกว่า 
ดังนั้นการท�าคอนเทนต์ในยุคนี้จึ งต้องท�าให้
รองรับคนท่ีอยู่บนโซเชียลมเีดีย หลายส�านกั
ข่าวเร่ิมเปลี่ยนจากโพสต์ข่าวบน โ ซเชียลมี
เดียแล้วให้คนลิงก์เข้าเว็บไซต์มาเป็นอ่านจบ

ในโซเชียลมีเดียเลยอย่าง The Matter ซึ่ง
เขียนเนื้อหาทั้งหมดลงเฟซบุ๊กเลยไม่ต้องมา
เข้าเว็บไซต์แล้ว 2. ทางฝ่ังลกูค้าเองก็เปลีย่น
พฤติกรรมจากเดิมท่ีเคยซ้ือ Plac e ment 
หรือการจัดวางโฆษณาในหนังสือพิม พ์ 
มาเป็นซื้อโพสต์ในโซเชียลมีเดียห รือที่เรียก
ว่า Advertorial รูปแบบโฆษณาก็จะถกูปรับ
มาเป็น Content Marketing  
 และ 3. คนท�าสือ่ในยคุใหม่จะต้องมทัีกษะ
หลายด้านหรือ Multiskill ต่างจากเดิมท่ี
ส�านกัข่าวหนึง่จะมนีกัข่าว ช่างภาพ คนตัดต่อ 

คนโพสต์โซเชียลมเีดีย แต่ปัจจุบนัคนหน่ึงคน
จะต้องท�าได้ทั้ง 4 ทักษะ นี้ ยกตัวอย่างทีม
งานผมหนึ่งคนไปสัมภาษณ์ ถ่ายคลิปเอง
กลับมาตัดต่อเอง โพสต์ลงโซเชียลมีเดียคน
เดียวท�าได ้ ท้ังหมดทุกกระบวนการใน 

คนเดียว ทุกวันนี้บริษัทมีพนักงาน 27 คน  
ทราฟฟิครวมกันเดือนหนึง่ประมาณ 30 ล้าน  
ฉะนั้ น เฉ ล่ียหนึ่ งคนจะดูแลทราฟฟ ิค
ประมาณเดือนละล้าน  ถือเป็นการประหยัด
ต้นทุนในการท�าคอนเทน ต์เยอะมากเทียบ

กับสื่อด้ังเดิมอย่าง  ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หลายสื่อจึงต้องปรับเ อาคนมาเทรนกันใหม่
ให้ทันกับสื่อยุคใหม่   
 ส�าหรับเร่ืองทราฟฟิค จากเดิมท่ีเคยไหล
เข้าเว็บไซต์ของสื่อแต่ละเจ้าแต่ปัจจุบันไหล
ไปยังโซเชียลมีเดียมาก ขึ้นนั้น ขจร มองว่า
เป็นท้ังโอกาสและปัญหา เพราะหากเป็นคน
ท่ีเคยท�าส่ือโดยขายแบนเนอร์ในเว็บไซต์ตรง
นีจ้ะเป็นปัญหาเม่ือคนไม่เข้าเว็บไซต์ และไม่
สามารถเอาแบนเนอร์ไปวาง ไว้ในเฟซบุ๊ก 

ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม รายได้ตรงนี้ก็
หายไป แต่ถ้าคนท�าส่ือในยุคหลังไม่มใีครขาย
แบนเนอร์กันแล้ว  เพราะฉ ะนั้นรายได้ฝั่งนี้
เขาจะไม ่หายไปเพรา ะไม ่มี ตั้งแต ่แรก 

เขาเกิดมาด้วยการท�า Adve rtorial Post 
เลย โมเดลรายได้เขาก็อยู่ ตรงนั้น แต่อีก 

ด้านหนึ่งโซเชียลมีเดียได้สร้างอาสโอกาส
หลายอย่างท่ีเมื่อก่อนไม่ มี เช่น การท�า 
เฟซบุ๊กไลฟ์การท�าคอนเทนต์ ในรูปแบบ 

อินเตอร์แอคทีฟ หรือการท�าควิซบนโซเชยีล 

มีเดียก็สามารถขายลูกค้าได้เหมือนกัน

 เนือ่งจากอัลกอรทิมึจะเก็บข้อมลูและเลอืกให้คน
เห็นแต่สิ่งที่เขาชอบ  จะสังเกตว่าข่าวที่เป็นทอล์คออฟ
เดอะทาวน์ทุกวันนีน้้อยลงเรือ่ยๆ อย่างข่าว ฟตุบอลโลก
แข่งกับใครปีแที่แล้ว ก็ยังไมมีใครจ�าได้  บางคนยังไม่รู้
ด้วยซ�้าว่าปีท่ีแล้วมีแข่งฟุตบอลโลก  เพราะฉะ นั้นอะไร 

ท่ีเคยเป็นแมส ปัจจุบันมันไม่แมสแล้ว ดังนั้นยิ่งท�า 

คอนเทนต์เฉพาะกลุ่มยิ่งได้เปรียบ
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 “ขจร” กล่าวอีกว่า ปัจจุบันช่องทางการ
น�าเสนอคอนเทนต์ของแต่ละเว็บไซต์จะมทุีก
แพลตฟอร์ม ท้ังเว็บไซต์ เฟซบุ ๊ก ยูทูบ 

อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ที่เป็น Official 
Account โดยจะไม่ได้น�้าหนักแพลตฟอร์ม
ไหนเป็นเบอร์หนึง่ เพราะจะเน้นไปทีเ่ฟซบุก๊ 

อย่างเดียวก็คงอยู่ไม่ได้ หรือมีเว็บไซต์อย่าง
เดียวก็ไม่ได้เหมือนกัน ต้องมีทุกอย่าง ท�าให้
บางคร้ังก็มีปัญหาคอขวดในการท�าคอน
เทนต์เพราะบางคร้ังคอนเทนต์ท่ีเหมาะสม
กับเว็บไซต ์  ก็ไม ่ เหมาะสมกับเฟซบุ ๊ก 

ทวิตเตอร์ซึ่งเป็นคนละแบบกัน อยู่ท่ีว่าเรา
จะท�าอย่างไรให้สามารถเอาชนะในทุก 

โซเชียลมีเดียให้ได้ จะสังเกตได้ว่าคนที่ดังใน
เฟซบุ๊กก็จะไม่ดังในยูทูบ คนท่ีดังในยูทูบก็ 

จะไม่ดังในทวิตเตอร์ การเป็นส่ือส�านักข่าว
ในยคุนีท้�าคืออย่างไร ให้เราสามารถครองใจ
ผู้ใช้ได้ในทุกแพลตฟอร์ม
 ...คอนเทนต์แต่ละแพลตฟอร์มจะมี
ลักษณะท่ีต่างกัน ยกตัวอย่างหากท�าเป็น
คลิปลงเฟซบุ๊ก 10 วินาทีแรก ต้องไฮไลต์ให้

คนเห็น ไม่เช่นนั้นเขาก็จะไถหน้าจอผ่านไม่
ดูต่อ แต่หากลงยทููบ 10 นาทีก็มคีนดู ไม่ต้อง
ไฮไลท์ช่วงแรก การตัดต่อก็ไม่ หรือการท�า
คอนเทนต์ยาวๆ มรีายละเอียด เสิร์ชแล้วเข้า
มาเจอก็ต้องท�าลงเว็บไซต์ ไม่เหมาะกับท�าลง
โซเชยีลมเีดยีหรอืทวติเตอร์  แต่หากเป็นงาน
ของลูกค้าส่วนใหญ่กว่า 60% จะต้องการให้
ลงในเฟซบุก๊ ลองลงมาคือ ยทููบและ เว็บไซต์ 
เพราะกลุ่มคนใช้เฟซบุ๊กมีถึง 50 ล้านคน 

อินสตาแกรม 13 ล้านคน ทวิตเตอร์ 8 ล้านคน
 ส่วนปัญหาเร่ืองอัลกอริทึมท่ีเฟซบุ ๊ก 

ก�าหนดขึ้นมาใหม่ท�าให้หลายเพจมียอดการ
เข้าถึงลดลงนั้น ตรงนี้จะเป็นปั ญหากับเพจ 

ท่ีมคีวามชอบหลากหลายในเพจ ยกตัวอย่าง
เช่น เพจหนึ่งมีคนติดตาม 1 ล้าน คน แต่ 
10% ชอบกีฬา 20% ชอบความสวยความ
งาม 30% ชอบบนัเทิง ดังนัน้ถ้าเพจนีล้งเร่ือง
กีฬา อัลกอริทึมก็จะปัดตกไป ตรงกันข้ามกับ
เพจที่มีคนติดตามแค่ 1 แสนคน แต่ 90% 
ชอบกีฬาหมด  อัลกอรึทึมใหม่ของเฟซบุ๊กก็
จะท�าให้เพจนี้มียอดเข้าถึงดีขึ้น ดังนั้น 

จึงท�าให้แนวคิดการท�าเพจต่อจากนี้เร่ิม 

เปลี่ยนไป 
 “บริษัทผมท�าเว็บ 6 เว็บ แต่ว่าเว็บหนึ่ง
ของเราเป็นเว็บที่ไม่ใหญ่ สเกลมีทีมงาน 4-5 
คน ต่อเว็บ แต่ละเว็บก็จะเป็นเว็บเฉพาะกลุม่

เฉพาะทาง ท้ังแม่และเด็ก ฟู้ด ไอที ย�า้เฉพาะ
กลุ่มไปเลย อย่างแม่และเด็กของเรามีคน
ตาม 3 แสนคน 90% ในนั้นคือผู้หญิงที่มีลูก 
พอลงคอนเทนต์ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับแม่และ
เด็กปุ๊บ อัลกอริทึมเฟซบุ๊กก็จะท�าให้กลุ่มนี้
เข้าถึงได้ดีขึ้นมาก นี่เป็นแนวการท�าเพจยุค 
อย่างอเมริกา ส�านักข่าวใหญ่อย่าง Buzz 
Feed ก็แตกตัว จากเดิมท่ีเคยมีเพจเดียว 
แตกตัวเป็น 13 เพจ  ท�าให้เฉพาะกลุ่มซึ่งจะ
ได้ประโยชน์มากกว่า” 
 ขจร กล่าวว่า อย่างเว็บไซต์ rainmaker 
ซึง่เป็นเว็บไซต์เฉพาะทางมากแต่ก็มคีนสนใจ
ติดตามจ�านวนไม่น้อย สะท้อนให้เหน็ถึงกลุม่
คนอ่านที่มีความเฉพาะกลุ่ม Niche มากขึ้น 
ส่วนตัวเคยเจอเว็บอย่ า ง spaceth.co คน
ไลค์เป็นแสนสะท้อนว่า ค นชอบอ่านเร่ือง
อวกาศเยอะมาก จากแต่ก่ อนเวลาพูดเร่ือง
วิทยาศาสตร์ คนจะพูดถึ งวิทยาศาสตร์
ทั้งหมด แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องพูดเจาะแค่เรื่อง
อวกาศอย่างเดียว   
 “การขายโฆษณาก็จะง่ายขึน้จากท่ีสมัผสั 
หลายแบรนด์เองเขาก็ไม่ได้ต้องการยอดคน
ดูเยอะอีกต่อไป อย่างเขาท�าคลิปไวรัลคนดู 
10 ล้านคน แต่ขายของไม่ได้ก็มีประโยชน ์
เราจะเร่ิมเหน็แบรนด์ท่ีท�าคลิปไวรัลท่ีพูดช่ือ
แบรนด์บ่อยมาก อย่างคลิปของธนาคารแห่ง

การเป็นสือ่ในยคุน้ีต้องท�าให้
สามารถครองใจผู้ใช้ได้ทุก
แพลตฟอร์ม 



วันนักข่าว98

หนึง่ท่ีได้รางวัลจากเมอืงคานส์พูดช่ือแบรนด์
ไป 10 กว่ารอบ ต่างจากสมัยก่อนที่ชอบท�า
คลิปซึ้งๆ และช่วงท้ายค่อยมีโลโกบริษัท
ประกันโผล่ขึ้นมาแป๊บเดียว ปัจจุบันมัน
เปล่ียนไปแล้วต้องท�าคอนเทนต์ท่ีแมสด้วย
ขายของได้ด้วย ยอดชมอาจไม่ส�าคัญเท่ากับ
ตรงกลุ่มและช่วยให้ขายสินค้าได้จริง
 “ขจร” มองว่า ในแง่ความส�าคัญระหว่าง 
ยอดวิว ยอดไลค์ ยอดแชร์ นั้น ยอดแชร์
ส�าคัญท่ีสุดเพราะถ้าคนดูเยอะแต่ไม่มีใคร
แชร์สักคนเดียวก็เทียบกับโพสต์ทีค่นดูไม่เท่า
ไหร่แต่คนแชร์เป็นพัน ลูกค้าจะชอบตรงนี้
มากกว่า แต่ถามว่าท�ายังไงให้คนแชร์เยอะๆ 
ก็ไม่มีเคล็ดลับชัดเจน เราต้องดเูรฟเฟอเรนซ์ 

งานที่คนชอบเยอะๆ เช่น เคยให้ลูกค้าด้าดู
เรฟเฟอเรนซ์ งานที่คนแชร์เป็นหมื่นแต่เป็น
คอนเทนต์ท่ีไร้สาระมากแต่ก็ขายของได้  จาก
เดิมท่ีลูกค้าเคยคิดว่าต้องเป็นคอนเทนต์ท่ีมี
ประโยชน์เท่านั้นถึงจะขายของได้ อย่างเพจ
บ้านกูเอง พ่ีเอ็ด 7 วิ ข้างในมแีต่ความบนัเทิง
ลูกค้ากลับชอบเพราะช่วยให้ขายของได้  
สมัยก่อนจะโฆษณาแบรนด์จะให้โจทย์มีคีย์
แมสเซส มีชื่อแบรนด์ ชัดเจน แต่ตอนนี้เขา
บอกแค่มีสินค้าตัวนี้คุณจะโพสต์อะไรก็ได้ 
โดยลูกค้าเขาจะเลือกตามคาแร็กเตอร์ของ
แต่ละเว็บเพจ

ต้องไม่ใช่แค่การโพสต์
ให้คนรบัทราบ
แต่ต้องท�าให้คนอยากมา
ถกเถียงกันในออนไลน์

 แง่ของการเลือกประเด็นท่ีจะได้รับความ
สนใจนั้น ขจร อธิบายว่า ต้องเป็นประเด็นที่
สามารถแชร์ได้ บางหัวข้อถ้ามีประโยชน์แต่
ไม่สามารถท�าให้คนแชร์ได้ก็ไม่มีประโยชน์ 
เช่นมีข่าววินมอเตอร์ไซค์มาประท้วงค่าวิน 
เราก็อาจน�าเสนอเป็น 5 วิธีค�านวณค่าวิน
มอเตอร์ไซค์ท่ีว่ิงในกรุงเทพมหานคร ว่ามวิีธี
ค�านวณแบบไหน คนก็จะมานั่งไล่เช็กดูว่า 
ถ้าเขานั่งวิน จากอนุสาวรีย์ไปหมอชิตแค่ 
45 บาท แต่เขากลับโดนชาร์จ  100 บาท 
ตรงนี้ก็จะเกิดการแชร์กันฉันนั่งไปหมอชิต
โดนเก็บเป็นร้อย เกิดการพูดคุย ไม่ใช่แค่
โพสต์เพ่ือให้คนรับทราบเท่านัน้แต่ต้องท�าให้
คนอยากมาพูดคุยกัน เกิดการถกเถยีงในโลก
ออนไลน์ด้วย 
 ส่วนคอนเทนต์ท่ีดีนั้นต้องมีสองอย่างคือ
มีซอร์สที่ดี แหล่งที่มาที่ดีก่อน หากถ่ายคลิป
มาแล้วเสียงไม่ชัดท�าอย่างไรก็ไม่ดี หรือไปหา
แหล่งข่าวแต่แหล่งข่าวไม่รู ้จริง ก็ไม่ได้
ประโยชน์ฉะนัน้ต้องมแีหล่งข่าวทีด่ ีภาพทีด่ ี

ซอร์สดี  อีกส่วนคือเรื่องการน�าเสนอเพราะ
ถ้าซอร์สดีแต่การน�าเสนอไม่เหมาะสมคนก็
ไม่ชอบอยู ่ ดี เราจะเห็นว่าบางเรื่องคน
สัมภาษณ์คนคนเดียวกันแต่ตัดมา 10 เจ้าก็
ตัดต่อไม่เหมือนกัน คล้ายกับอีจันท่ีเขาท�า
ข่าวอาชญากรรมซอร์สเขาเหมือนกับส�านัก
ข่าวอื่นๆ แต่เขาตัดต่อดีมากๆ วิธีการน�า
เสนอเขาถูกใจคน 
 “แต่ถ้าให้น�า้หนกัก็ยังต้องให้คอนเทนต์
ส�าคญัสุด 70% ได้ เพราะคอนเทนต์ทีดี่อยู่
ตรงไหนก็เวิร์ก แต่ไม่ได้หมายความว่า 
คลิปทีดี่บนยูทบู จะเป็นคลิปทีดี่บนเฟซบุก๊
ซ่ึงอาจเป็นคลิปที่ห่วยบนเฟซบุ๊ก และไม่
เวิร์กเลยบนทวิต ดังนัน้ คอนเทนต์ทีดี่อย่าง
เดียวไม่พอต้องเข้าใจว่า ตอนนีเ้ราก�าลังจะ
ลงแพลตฟอร์มไหน เหมือนกับบทความทีดี่
ในนติยสารก็ไม่ดีในหนงัสือพมิพ์เหมือนเรา 

จะลงคอนเทนต์ในเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ เราก็
ต้องเข้าใจก่อนว่าคนในโซเชียลมีเดียแบบ
ไหนชอบแบบไหนด้วย” ขจรกล่าวทิ้งท้าย
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2 ทศวรรษ Dek-D.com 
การปรับตัวของคนท�า คอนเทนต์
ฝ่ามรสุม Disruption  

 เว็บไซต์ Dek-D.com  ถือก�าเนิดเกิดขึ้น
เม่ือประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว ในฐานะ Web 
Portal หรือ เว็บท่า ที่เด็กวัยรุ่นจะเข้ามาหา
ข้อมลูการเรียน การสอบ วิชาความรู้ไปจนถงึ
เรื่องปกิณกะบันเทิง  รวมทั้งยังแหล่งพบปะ
พูดคุยในโลกดิจิทัล ที่นิยมในยุคนั้น คู่ขนาน
ไปกับพ้ืนท่ีระหว่าง คนอ่านและคนเขียน
นยิายสมคัรเล่น จนท�าให้พ้ืนท่ีแห่งนีม้คีนเข้า
มาติดตามต่อเนื่องจนมียอดวิวติดชาร์ต  

TOP 10 เรื่อยมา
 จากจุดเร่ิมต้นด้วยการเดินตามความฝัน
ของเด็กมัธยม 3-4 คนในวันนั้น ปัจจุบัน 
Dek-D.com ม ีพนกังาน 120 คน มผีูเ้ข้าชม
รายเดือน (Monthly Active User) 
10 ล้านคน เพจวิวเดือนละ 200 ล้านวิว และ 

รายวัน (Daily Active User) 7 แสนคน 

เพจวิว 7 ล้านวิวต่อวัน เคยขึ้นสู่จุดสูงสุด 

อับดับ 2 เว็บไซต์ที่มีคนดูมากที่สุดจากการ

จัดอันดับของ Truehits ด้วยการบุกเบิก
ปล่อยเกม Quiz ออกมาจนได้รับความนิยม
ล้นหลามในเฟซบุ๊ก 
 ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีคนท�าคอนเทนต์ด้วยพ้ืน
ฐานเร่ืองการศึกษาจะสามารถยืนระยะ 

20 ป ี ขับเค่ียวกับคู ่แข ่งเจ ้า อ่ืนๆ ท่ีมี 
วัตถุดิบเป็นเร่ืองฮิวเมนอินเทอเรสต์ท้ังข่าว
อาชญากรรม ดารา หวย ฯลฯ  ยิ่งในยุคที่
เทคโนโลยีพัฒนาและโซเชียลมีเดียเติบโต 
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จนเกิดค�ากล่าวท่ีว่าใคร ๆ  ก็เป็นสือ่ได้  ส่งผล
ให้ส่ือกระแสหลักหลายเจ้ายังต้องซวนเซ
และถงึขึน้ล้มหายไปตามคลืน่ดิสรัปช่ันท่ีโหม
กระหน�่ารุนแรง
 “โน้ต- วโรรส โรจนะ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
เว็บไซต์ Dek-D.com” อธิบายถึงทิศทาง
การท�างานที่ท�าให้ยืนระยะมาจนถึงปัจจุบัน
ว่า  ส่ิงท่ีเราต่างจากส�านกัข่าวอ่ืน คือเราเป็น
บริษัทท่ีมีต้นก�าเนิดมาจากเว็บไซต์ท่ีมีทีม
งาน ท้ังด้านเทคโนโลย ีคอนเทนต์ การตลาด  
ท่ีสอดคล้องกันหมด ในขณะท่ียุคนั้นหลาย
เจ้าแพลตฟอร์มหลักยงัอาจเป็นหนงัสือพิมพ์ 
ทีวี  แต่ Dek- D เองแพลตฟอร์มหลักก็คือ
เว็บไซต์ ซึ่งต้องผ่านจากยุคเว็บไซต์ มาสู่ยุค
ท่ีต ้องพ่ึงพาทราฟฟิคจากโซเชียลมีเดีย 

จนปัจจุบัน Dek.D มีช่องทางเพ่ิมเติมคือ 
แอปพลิเคชัน ท่ีเน้นเร่ือง TCAS โดยปัจจุบนั
มียูสเซอร์รายเดือนที่ 1 แสนคน   
 “คอนเทนต์ทุกอย่างอยู่ในเว็บ แต่เม่ือ
ก่อน 20 ปี ที่แล้วเราจะจ�าค�าว่า Portal 
ได้  หมายถึงคนจะต้องมีสักเว็บหนึ่งที่เป็น
เว็บหลักในการติดตามข่าว ต้ังเป็นโฮมเพจ 
จนต่อมากลายเป็นโซเชียลมีเดีย เนื้อหา
หลากหลายมาก คนก็ติดตามเนื้อหาเด็กดี
ผ่านโซเชยีลมีเดีย แต่วันนีแ้ค่คนกดฟอลโลว์
เพจ ตามทวิตเตอร์ เด็กดี มันก็อาจไม่เห็น
ข่าวทุกอัน เขาก็ลงแอปฯ เพื่อติดตามข่าว
ทุกอัน จะอ่านจากเว็บก็ได้ จากแอปฯ ก็ได้  
ทมีงานเองจะเขยีนข่าวสักชิน้จะลงเว็บ ขึน้
โซเชียลมีเดีย หรือแต่ละแพลตฟอร์มก็จะ
ไม่เหมือนกัน” 
 “วโรรส” อธิบา ยการท�างานว่า การ
ท�างานแต่ละช้ิน ต้องดูว่าพ้ืนท่ีหลักคืออะไร 
บางช้ินพ้ืนท่ีหลักคือเว็บไซต์ แพลตฟอร์มอืน่
ก็จะเป็นตัวช่วยโปรโมทให้คนเข้ามาดู  บาง
ช้ินพ้ืนท่ีหลัก คือยูทูบ แพลตฟอร์มอ่ืนก็จะ
เป็นตัวโปรโมท ถ้าเร่ืองไหนท่ีต้องการ
ความเร็วพ้ืนท่ี หลักก็คือทวิตเตอร์ เช่น
ประกาศคะแนนผู้สอบติดมหาวิทยาลัยก็จะ

อยู่ในทวิตเตอร์ รวมท้ังแจ้งเตือนผ่านแอปฯ 
โดยเรื่องหลักก็ยังเป็นเรื่องการศึกษา แล้วก็
มีเรื่องไลฟ์สไตล์ เรื่องผู้หญิง การดูแลรักษา
ผิวหน้า แต่งตัว แฟช่ัน ซึ่งส่วนนี้จะเน้นไป 

ที่  IG 

 ดงันัน้ต้องฟังเสยีงคนด ูยิง่ปัจจุบันคนดเูดก็กว่า
เรา ไม่มีทางที่เขาจะชอบเหมือนเรา  100% ทุกอย่างจึง
มคีวามส�าคญั ต้ังแต่การจัดวางปุ่มต่างกัน ท�าให้คนกด
มากขึ้นไหม แชร์มากขึ้นไหม เรียงคอนเทนต์ยังไงให้คน
อ่านมากกว่า คอนเทนต์ไหนที่คนสนใจมากกว่าจะวาง
ตรงไหน ที่่จะท�าให้คนสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องพัฒนาไป
เรื่อย โดยมีเครื่องมือ สถิติมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
เพื่อปรับเปลี่ยนหรือต้องโปรโมท

เคล็ดลับ TOP 10
เว็บไซต์ยอดนิยม
 ต้องวิเคราะห์และปรับตาม
พฤติกรรมคนอ่าน

 “ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D.com” 
กล่าวว่า ส่วนส�าคัญที่ท�าให้ Dek-D.com ได้
รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือการให้ความ
ส�าคัญกับการท�างานวิเคราะห์คนอ่านซึง่แบ่ง
เป็นสองส่วนคือ ส่วนของเทคโนโลยีและ
เนื้อหา ในส่วนของเทคโนโลยี จุดเด่นของ 
Dek-D คือ ทุกอย่างเป็น In-House การผลติ
เองท้ังหมด ท�าให้สามารถเช่ือมโยงแต่ละ
แพลตฟอร์มรวมทั้งเนื้อหาเข้าไว้ด้วยกัน จะ
พัฒนาเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงก็จะท�าได้ง่าย
และรวดเร็ว เช่นการจะท�าแอปฯ มีระบบ 

ซื้อบัตร จองท่ีนั่งสอบ ดูผลสอบ ซึ่งการ
พัฒนาสิ่งเหล่านี้ต้องมีการท�าวิจัยว่าอะไร
เหมาะกับผู้ใช ้
 ...เราใช้เคร่ืองมือพวกกูเกิลอนาไลติกส์ก็
สามารถดูได้ เช่นใช้ข้อความแบบไหนคนจะ

เข้าใจง่าย หรือจัดวางโครงสร้างแบบไหน
คนใช้เยอะ ใช้น้อย หรือไปจนถึงลงไปถาม
ความเห็นน้องฝึกงาน ท�าแบบสอบถามบน
เว็บ เร่ิมต้ังแต่เร่ือง UX Research ก่อนท่ีเรา
จะออกแบบหน้าตาเว็บไซต์เราก็ต้องดูว่าจะ
วางปุ่มตรงไหน ข้อความตรงปุ่มควรจะเป็น
อะไร แต่ละหน้าคนคลิกตรงไหนบ้าง สกรอลล์
ลงมาอ่านถึงแค่ไหน เราจะเห็นว่าบางพ้ืนท่ี
เป็นมุมอับแม้จะอยู ่บนก็ไม่มีคนกดเลย 

พวกไซด์บาร์ด้านขวา หรือบางคร้ังเราก็ท�า 
A B testing สมมติเราจะออกโปรดักท์ใหม่
เราจะดีไซน์ไว้สองเวอร์ช่ัน แล้วแต่ละคนเข้า
มาจะเหน็ไม่เหมือนกันเวอร์ช่ัน A เวอร์ช่ัน B 
หากเวอร ์ ช่ันไหนผลลัพธ ์ตรงกับท่ีเรา
ต้องการมากกว่าก็ใช้เวอร์ชันดังกล่าว”  
   “วโรรส” อธิบายว่า การออกผลิตภัณฑ์
แต่ละอย่างออกมาเราไม่ได้ท�าไว้อ่านเอง สิ่ง
ท่ีเราชอบมากๆ อาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีเด็กชอบ
มากๆ ก็ได้ ดังนั้นต้องฟังเสียงคนดู ยิ่ง
ปัจจุบันคนดูเด็กกว่าเรา ไม่มีทางท่ีเขาจะ
ชอบเหมือนเรา 100% ทุกอย่างจึงมีความ
ส�าคัญ ตั้งแต่การจัดวางปุ่มต่างกัน ท�าให้คน
กดมากขึ้นไหม แชร์มากขึ้นไหม เรียงคอน
เทนต์ยงัไงให้คนอ่านมากกว่า คอนเทนต์ไหน
ท่ีคนสนใจมากกว่าจะวางตรงไหน ท่่ีจะท�าให้
คนสนใจ ซึง่สิง่เหล่านีต้้องพัฒนาไปเร่ือย โดย
มีเครื่องมือ สถิติมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
เพื่อปรับเปลี่ยนหรือต้องโปรโมท
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ไม่ต้องท�าให้ครบทุกเรื่อง 
แต่ต้องท�า ให้ดีที่สุด 
ครบที่สุด ส�าคัญที่สุด
ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

 “วโรรส” ย�้าว่า เว็บไซต์ Dek-D.com 

มีการปรับเปล่ียนให้ตรงใจคนอ่านตลอด 

ท่ีผ่านมามหีลายฟีเจอร์ซ่ึงเกิดขึน้ ต้ังอยู ่และ
ดับไป เช่นช่วงแรก ๆ  จะมเีว็บบอร์ดให้โพสต์

รูปคนดังในโรงเรียน คนก็จะมาดูท่ีนี ่แต่ตอน
นี้มี IG คนก็ไม่ต้องมาดูท่ีนี่ส่ิงนี้ก็ต้องดับไป 
เช่นเดียวกับการหาเพ่ือนคุยตอบค�าถามใน
เว็บบอร์ดยุคท่ีมี ICQ MSN แต่ตอนนี้ม ี

โซเชียลมีเดียแล้วคนก็ไปใช้โซเชียลมีเดีย  
หรือเกม Quiz ท่ีคนเล่นเยอะมากในอดีตพอ
ผ่านจุดหนึ่งไปคนก็นิยมน้อยลงซึ่ง Quiz ยัง
มีอยู่แต่อาจเปลี่ยนรูปแบบไป 

 “ส่ิงทีท้่าทายของเว็บไซต์ Dek-D.com 
คอืเม่ือเด็กรุ่นนีเ้รียนจบออกไป จะดึงคนรุ่น
ใหม่ให้เข้ามาติดตามคอนเทนต์เราได้
มากกว่าหรือเท่ากับทีจ่บออกไปได้อย่างไร 
การมีเคร่ืองมือช่วยวัดติดตามความสนใจ
ของคนอ่านจงึเป็นเร่ืองส�าคญั ซ่ึงฝ่ังเนือ้หา
ท�างานไม่ยากเพราะมีเนื้อหาหลักคือการ
ศกึษา  และโซเชยีลคอนเทนต์ ทีต้่องเร็ว แต่
ท�าไม่เ ยอะที่เยอะคือเร่ืองการศึกษาที่ต้อง
ไว้ใจได้ว่าเนื้อหาดีพอ จากอดีตเราให้
ความส�าคัญว่าเนื้อหาต้องมีทุกอย่างที่วัย
รุ่นสนใจ  แต่ปัจจุบันความครบถ้วนไม่
ส�าคัญเท่ากับ IMPACT เราไม่จ�าเป็นต้อง
ท�าครบทุกเ ร่ืองเพราะทุกเร่ืองก็จะมีคนที่
ท�าเก่งแต่ละคนท�ากันไป  แต่เราต้องท�าให้ 
เก่ง ที่สุด ดีที่สุด ครบที่สุด ส�าคัญที่สุดกับ
กลุ่มเป้าหมาย” 

คอนเทนต์ที่ไม่เป็นที่นิยม
อาจเพราะเราเสนอไม่ถูกวิธี
หรือเสนอผิดกลุ่มเป้าหมาย 

 ส่วนค�าถามที่ว่าทางทีมงาน ให้น�้าหนักที่
คอนเทนต์ท่ีเ ป็นประโยชน์หรือคอนเทนต์ท่ี
เป็นที่นิยมม ากกว่ากันนั้น “วโรรส” ให้ค�า
ตอบว่า  ต้องมองสองแง่ท่ีว่าคอนเทนต์ท่ีเป็น
ประโยชน์จริงหรือเปล่า  และท่ีไม่เป็นทีน่ยิม
เพราะน�าเสนอไม่ถูกวิธีหรือน�าเสนอผิดกลุม่
เป้าหมายหรือเปล่า บางครั้งอาจเป็นเรื่องดี
แต่เราอาจพูดผิดวิธี  เช่น  บทความยาวมาก
ทรงคุณค่า มาก แต่น�าเสนอไปท่ีมือถือคน
อ่านตอนบ่ายสาม เขาก็ยังไม่อ่าน กลับบ้าน
ก็ลืม  ดังนั้นต้องดูก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคือ
อะไร จากนัน้ก็ค่อยๆ วิเคราะห์เพือ่ปรับปรุง
การวิธีการน�าเสนอหรือเนือ้หา เช่นจะปล่อย
คอนเทนต์ยาวก็ต้องปล่อยช่วงเย็น
 “ท้ังนี้  เรามีเคร่ืองมือที่ ใช้งานได้ง่าย 

กูเกิล อนาไลติกส์ เฟซบุ ๊ก อนาไลติกส์ 
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เช่ือมโยงกับผลติภัณฑ์อ่ืนๆ ของบริษทั  เร่ือง
ท่ีสอง คนท�าคอนเทนต์ต้องเข้าใจเร่ือง
คีย์เวิร์ด  เร่ืองกูเกิล เพ่ือจะได้ต้ังช่ือบทความ
เขียนเนื้อหาท่ีมีคีย์เวิร์ดท่ีเหมาะสมได้ เพ่ือ
ให้มีคนมาเสิร์ชแล้วเข้ามาอ่านมากขึ้น  
 “วโรรส” เชื่อว่า การที่มีคนดูเว็บเด็ กดี
สม�่าเสมอ 20 ปี เพราะหนึ่งเราค่อนข้างยึด
กับแบรนดิ้งเดิม ท�าคอนเทนต์อะไร เพื่อใคร 
สองเราปรับฟังก์ชัน ท�ารีเสิร์ช ไปโรงเรียนฟัง
ความเห็นจากเด็ก เชิญมาสัมภาษณ์ท่ี
ออฟฟิศ หรือคุยกับเด็กท่ีมาฝึกงานท่ีออฟฟิศ 
ว่าแต่ละคนสนใจตรงไหน ชอบตรงไหน มัน
ต้องเรียนรู้ปรับเปล่ียนตลอด  เราแฮปป้ีมาก
ถ้าทดลองแล้วเฟล ดีกว่าถ้ามันไม่ดีแล้วเรา
ท�าแบบเดิมๆ ซ�้าๆ  ซึ่งเมื่อเฟลเราก็ปรับ ที่ 
Dek-d มีการประชุมบ่ อย ต้นสัปดาห์แบ่ง
งานกันจะท�าอะไร สิ้น สัปดาห์ก็มาฟีดแบ็ก 

กันว่า ท�าอะไรได้ไม่ไ ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ตรงนี้ท�าให้เราได้ทบทวนตัวเอง ถ้าหลงทาง
ก็จะได้กลับมาไว เพราะคนท�าคอนเทนต์ไม่มี
ใครท�าได้ปังทุกชิ้น
  “ผู้ร่วมก่อต้ัง  Dek-D.com “กล่าวสรุปว่า 
เราคาดหวัง ว่าส่ิงท่ีเราท�าจะช่วยแก้ปัญหา
ชีวิตให้คนอ่านท�าให้ชีวิตเขาดีขึน้  โดยเราท�า
ฟีดแบก็ฟังเสียงตอบรับอย่างเร่ืองการศึกษา
ก็จะดูว่าเด็กต้องการอะไร ก็จะท�าอย่างนั้น
ให้มากขึ้น  ท�าให้เด็ กเข้ามาอ่านแล้วเป็ น
ประโยชน์ ไ ขข้ อสังสัย   เรื่องยากๆ อย่าง
ระบบสอบเข้า ก็จะไปหาผู้เกี่ยวข้อง มาช่วย
อธิบายเป็นประโยชน์กับ  ต้องท�าให้ลึกไม่ใช่
แค่เนื้อหา  เ พ ราะเดิม เราอาจเน้นท�าคอน
เทนต์ดีๆ ให้คนเข้ามาอ่านเยอะแต ่ยุคที่มี 
โซเชยีลมเีดียเข้ามาไม่มใีครดูเว็บได้เยอะเท่า
เฟซบุก๊ กูเก้ิล  ดังนัน้เราจึงต้องท�าหลายอย่าง
ขึน้มคีอนเทนต์ มบีริการจัดอีเวนท์  จัดทอล์ค
โชว์ขายบัตร จัดสอบ ฯลฯ  

ดูยอดแชร์  วิ ว รีช ไ ม่ต้องลงทุนอะไรกับ
เครื่องมือมากยกเว้นที่ต้องการจะใช้อะไร
เพิ่มเติมก็เขียนข้ึนมาเอง อย่างไรก็ตาม  
นอกจากยอดแชร์  ยอดวิว แล้วบางครั้งก็
ต้องดูว่าคอนเทนต์นัน้เสริมแรงภาพลักษณ์
ตรงกับ Objective ของบริษัทหรือไม่เช่น 
ถ้าบทความนี้ยังไม่โดนท�ามาสองสามครั้ง
โดนบ้าง ไม่โดนบ้าง  แต่เสริมภาพลักษณ์
บริษัทก็ถื อ ว่ าเป็นกา รสะสมแต้มบุญ
สนับสนุนภา พ เ ป้าหมายข องบริษัท ไม่
จ�าเป็นต้องโดนทุกครั้ง เพราะลงสนามรบ
ทุกครั้งไม่ต้องชนะหมด ไม่มีใครครีเอทีฟ 
หรือท�าเพอร์เฟ็กต์ได้ทุกชิ้น” 

 ในฐานะคนท�าสื่ อ เลี่ยงไ ม่ได้ที่ต้องพึ่งพิง
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก หรือ 
ยูทูบที่เข้าถึงคนดูได้มาก  
 ซึง่ วโรรส มองว่า หากคนดูหนัไปทีโ่ซเชียล 

มีเดียหมดก็จะท�า ให้คนเข้ ามาแพลตฟอร์ม
หลักของเราน้อยลง ท�าให้ช่องทางหลักของ
เราลดความส�าคัญลง แต้มบุญที่สะสมมาก็
จะลดลง ซึ่งในส่ ว น ข อ ง  Dek-d .com 
พยายามท�าให้โซเชียลมีเดียเป็นเพียงแค่ตัว
เสริม ท�าให้คนกลบัมาอ่านคอนเทนต์เพ่ิมใน
เว็บไซต์ของเราเป็นหลัก ต้องมีลูกเล่น หรือ
ลงเนื้อหาไม่ครบให้ เขาต้องกลับมาติดตาม
ต่อที่เว็บไซต์ของเรา  
 ...ทั้งนี้ จากสถิติจะเห็นว่าคนอ่านเข้าเว็บ 
Dek-D ตรงสูงถึง 86.02%  ขณะที่ผ่านการ
เสิร์ชกูเกิล เพียงแค่ 12.34%  และ เข้ามา
ผ่าน เฟซบุ๊ก  1.20% ทวิตเตอร์  0.44% แต่
ทางทีมงานก็ยังให้ ค ว า ม ส�าคัญกับทุกช่อง
ทางท่ีจะเป็นตัวเสริมซึง่กันและกัน รวมไปถงึ
เร่ืองการเสิร์ชห รื อ ท�า ใ ห้ง่ายต่อการสืบคน 
เพราะต่อให้เขียนดีแค่ ไหนแต่ถ้าเสิร์ชแล้ว
หาไม่เจอก็เสียเปล่า โดยจะใช้ SEO เข้ามา
ช่วย ต้ังแต่เร่ืองแรก  การออกแบบเว็บไซต์ให้
กูเกิลเข้าใจง่าย  ซึ่ ง ส�า นักข่าวส่วนใหญ่ใช ้
เวิร์ดเพรสก็เป็นที่รู้จักของกูเกิล แต่ของเด็ก
ดีไม่ได้ใช้เวิร์ดเพรสแต่ออกแบบเองเพื่อให้
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Runner’s Journey
ทุกอย่างเริ่มต้นจากความต้องการของคนอ่าน 

 จากความเห็นของสื่อในกระแสหลัก ต่อ
การปรับตัวขององค์กรและกองบรรณาธิการ
ข่าว-กองบรรณาธิการเว็บไซต์ มาถงึการเกดิ
ขึ้นของสื่อกระแสรอง ที่ใช้ Facebook ใน
การสื่อสารกับสังคมผ่านการท�าเพจทาง
เลือกต่างๆ โดยเราเจาะไปท่ีเพจทางเลือก
เฉพาะกลุ่ม มาบอกเล่าปรากฏการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นดังกล่าว นั่นก็คือเพจเกี่ยวกับสุขภาพ-
การวิ่ง 
 ท่ีพบว่าช่วงท่ีผ่านมา การว่ิงกลายเป็น 

กระแสท่ีก�าลังได้รับความนยิมจากประชาชน
คนไทยแบบล้นหลาม สะท้อนผ่านงานว่ิงท่ีมี
อัดแน่นเกือบทุกสัปดาห์ตลอดทั้งป ีสอดรับ
ไปกับจ�านวนนกัว่ิงหน้าเก่าหน้าใหม่ท่ีเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่ง ด้วยจุดเด่นเป็นกีฬาท่ีสามารถ
เล่นได้ทุกเพศทุกวัย ต้ังแต่มือใหม่ไปจนถึง
มืออาชีพ และมีสนามให้ประลองฝีมือตั้งแต่
ฟันรันไปจนถึงฟูลมาราธอน เร่ือยไปจนถงึว่ิง
อัลตร้ามาราธอน วิ่งเทรล ไตรกีฬา ไอรอน
แมน ทั้งในและต่างประเทศ
 ทว่าข้อมูลข่าวสารในวงการว่ิงผ่านสื่อ
กระแสหลัก ยังไม่อาจเทียบเท่ากับกีฬายอด
นยิมอ่ืนๆ  อย่างฟุตบอล กอล์ฟ เทนนสิ   ฯลฯ  
ช่องว่าตรง นี้ท�าให้ เว็บไซต์ หรือ เพจท่ี
เกี่ยวข้อง กับการวิ่ง  เริ่มถือก�าเนิดในยุคนี้ที่
เทคโนโลยีเ ปิดกว้างจน กล่าวกันว่าใครๆ ก็
เป็นสื่อได้ แม้จะเป็ นกลุ่มคนอ่านท่ีเฉพาะ
เจาะจงแต่ก็เป็นกลุ่ม ท่ีเหนียวแน่นและ 

มจี�านวนไม่น้อย  คล้ายกับ Runner’s Journey 

สังคมออนไลน์ส�าหรั บคนช อบว่ิง ท่ีมีทั้ง 
เคล็ดลับ ข้อมลู ข่าวสาร บทสัมภาษณ์คนใน
แวดวงการวิ่ ง เรื่อ งราวสร้างแรงบันดาลใจ 
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ไปจนถึงรีวิวเส้นทางว่ิง ซึ่งปัจจุบันมียอด 

ผู ้ ติดตามกว ่า 1.8 แสนคน ในหลาย
แพลตฟอร์มด้วยรูปแบบการน�าเสนอท่ี 

หลากหลาย
 “หนึง่-เกียรติคณุ เยาวรัตน์” อดีตคนสือ่
ท่ีตัดสินใจวางมอืจากงานด้านทีวี มาปลกุป้ัน 
Runner’s Journey จนกลายเป็นทีรู้่จักของ
คนทั้งประเทศ  เล่าย้อนให้ฟังถึงที่มาที่ไปว่า
ตอนท่ีเป ็นพนักงานท�าทีวี ได ้ ไปเรียน 

ปริญญาโทด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งหนึ่งใน
วิชาท่ีเรียนจะต้องท�าคอนเทนต์ลงเพจของ
เฟซบุ๊ก ซึ่งตัวเองเป็นนักว่ิงอยู่แล้วมีทักษะ
การท�าวิดีโออยู่แล้ว เขียนได้อยู่แล้วจึงผสม
ผสานกลายมาเป็นเพจ Runner’s Journey  
 “จากงานท่ีท�าส่งอาจารย์เราเร่ิมสนกุมาก
ขึ้นเร่ือยๆ เราโฟกัสกับมัน ให้เวลากับมัน 
และสิ่งท่ีเราท�าน่าจะถูกปาก ถูกจริตของ 
คนท่ีส�าคัญเราอยู ่ในวงการนักว่ิง ดังนั้น 
คอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองท่ีนักว่ิงสนใจ 
มาจากนักว่ิงท่ีเรารู้จัก เก่ียวข้องกับนักว่ิง 
โดยรวม เราก็ท�ามาเร่ือยๆ ไม่ได้โฟกัสกับคน
ฟอลโลว์ ปีแรกคนติดตามแค่ 1.7 หมื่นกวา่
คนเอง แค่นัน้ก็เกินเป้าแล้ว แต่จริงๆ อาจารย์
ไม่ได้เน้นไปท่ียอดฟอลโลว์ แต่ให้โฟกัส
เนือ้หาท่ีเราผลิตมากกว่า ถ้าเนือ้หาดียอดมนั
จะมาเอง” 
 ... จนมาถงึวันทีต้่องตัดสินใจย้ายงานจาก
ส่ือเก่าท่ีท�ามา 20 ปี สู ่สื่อใหม่ท่ีแม้จะมี
กระแสตอบรับดีแต่ไม่รู้ว่าจะดีไปอีกนานแค่
ไหนว่า “เกียรติคุณ” เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้น
รับผิดชอบงานทีวี ต้องรับผิดชอบเรือ่งเรตต้ิง 
มทีีมงาน ลูกน้องหลายคน แต่ทีวีเร่ิมไม่ได้อยู่
ในความสนใจของตัวเอง เร่ิมเป็นคนท�าทีวีท่ี
ไม่ดูทีวี เราก็มองตัวเองว่าคงไม่ใช่แล้วจึง
ตัดสินใจเปล่ียนสายงาน แต่ก็เป็นคอนเทนต์
โพรไวเดอร์เหมือนเดิม  แค่เปล่ียนช่องทาง
เฉยๆ จึงลาออกมาเป็นอิส ระและเปิด 

บริษัทของตัวเองท�าควบคู ่ไปกับการว่ิง 
การท่องเที่ยวที่เราชอบ 

 “มนัก็เลยมเีวลามากขึน้ โฟกัสกับงานตรง
นี้ได้มากขึ้น และตอบโจทย์ชีวิต ได้ท�าในสิ่ง
ที่อยากท�า ถามว่าเสี่ยงไหมตอนนั้นเจ้านาย
ก็บอกว่าเป็นกระแสหรือเปล่า ลูกน้องหรือ
คนอ่ืนก็บอกว่าถ้าเขาไม่ว่ิงกันล่ะ แต่ผมคิด
วา่ อยู่ตรงไหนก็เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ธนาคารก็โดนดิสรัปถ้าเราไ ม่แข็งแรง เราก็
ไปอยูใ่นท่ีแฮปป้ีด้วย ท�าให้แขง็แรงด้วยมนัก็
จะไม่ต้องกลัว เสีย่งไหมก็เส่ียงแต่ชีวิตคือการ
เสี่ยงอยู่เฉยๆ ก็เสี่ยง” 

 เกียรติคุณ  อธิบายว่า แม้การวิ่งจะไม่ได้
เป็นกีฬายอดนยิมมคีนสนใจจ�านวนมาก แต่
เขาไม่ได้ห่วงท่ีจ�านวนคนมาติดตามว่าจะ
เยอะหรือน้อย แต่โฟกัสไปท่ีทุกวนัคอนเทนต์
ท่ีน�าเสนอจะต้องมปีระโยชน์ เมือ่มปีระโยชน์
คนก็จะตามมาเองไม่ว่าจะเยอะหรือน้อย 

ทุกวันน้ีก็มีแฟนประจ�าท่ีต่ืน มาอ่านทุกเช้า 
ตรงนี้จึงน่าจะตอบโจทย์ของเราไ ด้ดีกว่าไป
หวังตลาดแมส แต่เรามีกลุ่มคนดู คุณภาพที่
เป็นแฟนเหนยีวแน่น ซึง่ดีกว่ากลุม่คนดูกว้าง
แต่เขาไม่ได้ชอบการว่ิงจริงๆ ไม่อินจริงๆ  คน
ที่เข้ามาติดตามทุกวันเราก็จ�าได้ว่าคนนี้เป็น
แฟนตัวยง ท็อปแฟน เข้ามาคอมเมนต์ทุกเช้า
เราก็จ�าได้ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุ ยกันใน 

โซเชียลมีเดียเป็นเพื่อนกัน 
 ส�าหรับการเลือกประเด็นท่ีจะมาน�าเสนอ

นั้น หนึ่งต้องมาจากตัวเราเป็นเร่ืองท่ีเรา
สนใจ  หรือเหตุการ์ ท่ีเราเจอ เพราะคอนเซ็ปต์ 

คือ Runner’s Journey  journey คือเดิน
ทางหรืออีกความหมายคือ เจอนัน่เจอน่ี และ 
Runner คือนกัว่ิงทุกคนท้ังหน้าใหม่หรือโปร
ก็ตาม เจออะไรก็มาแบ่งปันกัน อย่างตัวเอง
นั่งเค ร่ืองบินกลับจ ากภูเก็ต บนเคร่ืองแอร์
โฮสเตส ต้องการให้หมอไปช่วยคนบนเคร่ือง 
ผมก็คิ ดว่าชีวิตประจ�าวันหากเราไม่ได้เป็น
หมอจะมีโอกาสช่วยชีวิตคนได้ไหม เป็นนัก
ว่ิงก็ ท�าตัวแข็งแรงไปบริจาคเลือดช่วยชีวิต
คนได้ ก็มาเขยีนเล่า หรือบางทีไปดูหนังก็เอา
มาเล่าต่อ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องทั่วไปไดเ้ลย 
มีประโ ย ช น์ต่อท้ังความคิด ต่อสุขภาพ ไม่
จ�าเป็น ต้ องว่ิงทุกวัน ไม่จ�าเป็นต้องแค่เร่ือง
เทคนิค ฮาวทู  แตม่ีเรือ่งวิธีคดิ  มายด์เซตมา
แบ่งปันกันมากว่าการวิ่งที่เชิงเทคนิคจ๋า 
 “ส่วนใหญ่เร่ืองทีค่นอ่านกันเยอะๆ ก็จะ
เป็นเร่ื อ ง การให้ก�าลังใจวิธีคิด คนส่วน
ใหญ่จะว่ิ งช้าเราก็ต้องให้ก�าลังใจ ช้าเร็ว
อย่าไปเปรียบเทยีบกับคนอืน่ให้เปรียบเทยีบ
กับตัวเ ร า ของเม่ือวาน ส่วนใหญ่ก็มีรีวิว 

เส้นทางวิ่งเขาเห็นเรา เขามีความสุขที่พา
เขาไปว่ิ ง ผ่านมุมกล้อง ยอดวิวท่ีเยอะๆ 
อย่างในยูทูบที่คนดูเป็นล้านคน คือเคสคน
เคยอ้วนแล้วกลับมาผอมได้ ผมใช้โทรศพัท์

 เราโฟกัสไปท่ีทุกวันคอนเทนต์ท่ีน�าเสนอจะต้องมี
ประโยชน ์เมื่อมีประโยชน์คนก็จะตามมาเองไม่ว่าจะเยอะ
หรอืน้อย ทกุวันนีก็้มแีฟนประจ�าทีต่ืน่มาอ่านทกุเช้า ตรง
นี้จึงน่ า จะตอบโจทย์ของเราได้ดีกว่าไปหวังตลาดแมส 
แต่เรามี ก ลุ่มคนดูคุณภาพที่เป็นแฟนเหนียวแน่น ซ่ึงดี
กว่ากลุ่มคนดูกว้างแต่เขาไม่ได้ชอบการวิ่งจริงๆ ไม่อิน
จริงๆ
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สัมภาษณ์ แล้วมาท�าคลิปเล่าเร่ืองด้วยการ
ลงเสียง ทีโ่ดนใจ เป็นการส่งต่อแรงบันดาล
ใจให้เขาลดความอ้วนได้ แต่เราไม่ได้โฟกสั
ทีย่อดวิว ถ้าคนดูน้อยแต่เปล่ียนแปลงชวิีต
เขา เปล่ียนให้เขาออกมาว่ิง ไม่ได้เปล่ียน
แค่ตัวเขา แต่เปล่ียนคนรอบข้างก็ส�าคัญ
มากว่ายอดไลค์ ยอดวิวทีเ่ป็นล้าน แต่ไม่ได้
เปล่ียนชีวิต แค่ดูแล้วก็เพลินไปไม่ได้
เปลี่ยนชีวิตใคร” 
 เกียรติคุณ เล่าว่า  ในแง่รูปแบบการน�า
เสนอเนื่องจากเคยท�างานทีวีมาก่อนโดยท�า
คอนเทนต์มาตลอดท�ากราฟิก  ตัดต่อ ถ่าย
วิดีโอ ท�าบท ท�าสคริปต์ เ ลยเอามาใช้ได้
หลากหลาย ไม่ใช่แค่ท�าวิดีโ ออย่างเดียวแต่
เปลี่ยนไปเร่ือยๆ ไม่ให้เล่ียน มีเขียนเป็น
บทความบ้าง เหมือนเมนูอาหาร ท่ีมีความ
หลากหลาย โดยการท�างานจะเป็น รูปแบบ
ท�าคนเดียวทั้งหมดทั้งถ่ายท�า ตัดต่อ ลงเพจ 
ตอบคอมเมนต์ ไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ 
ท�าคนเดียวหมด  ไม่มีทีมงาน 
 “ถามว่าการท�างา นคนเดียวยากไหม 

เดิมเราอยู่โปรดั กชั่น มีกอง ทีมช่างแต่ง
หน้า ช่างท�าผม คนขับรถตู้ ทีมงาน ดารา 
ผู้ติดตามดารา พิธีกร ผู้ติดตามพิธีกร มัน
ก็จะเทอะทะซึ่งเราท�ามา 20 ปี แต่พอมา
ท�าคนเดียว เราก็เอาความเหนื่อยทั้งหมด
มาใส่ตัวเรา  แต่เราจะได้ความโฟลว์  ตัด 

ชอร์ตคทัตรงนัน้ตรงนีไ้ด้  ตรงไหนพอไม่พอ 
ตัดสินใจได้คนเดียว เ ล ย แต่ก็ต้องอาศั ย
ประสบการณ์  20 ปี ที่ผ่านมา พอมาเจอ
แบบนีมั้นจดัการง่ายว่าพอหรือไม่พอ  แต่ก็
ต้องเหนื่อยห น่อยอย่ า งไปฮ่องกงเทรล 

แบกกล้องโกโปรมีไม้กันสั่นหนึ่งอัน กล้อง
มิเรอร์เลสหนึ่งตัว เลนส์เทเลหนึ่งตัว โดรน
หนึ่งตัว กล้ อง 360  อ งศาหนึ่งตัว  แบต
ส�ารอง อาหาร ว่ิงขึ้ น เขา 30-40 กิโ ล 

ทั้งวันตามแขกรับเชิญไป หากมีทีมงานไป
ด้วยเราก็ไปไม่ได้แบบนั้น”  

 ปัจจุบัน Runner’s Journey มีช่องทาง 
การน�าเสนอได้แ ก่ เว็ บ ไ ซต์ เฟซบุ๊ก ไอจี 

ยูทูบแชนแนล พอดแคสต์ ซึ่งแต่ละช่องทาง
ก็จะเช่ือมโยงกัน เช่น บางคนพอดแคสต์ อาจ

จะอัดแต่เสยีงแต่ผมต้ังกล้องไปด้วยเอาภาพ
มาลงยูทูบด้วยแชนแนลด้วย ซึ่ง พอดแคสต ์

คุยได้ยาวเรื่อ งยากๆ เ ร่ืองไม่ ต้องเห็นภาพ  
เหมือนการสนทนาเพ่ือนคุยกัน ท่ีจะเหน็ราย
ละเอยีดมากกว่า โดยช่วยท่ีปล่อยคอนเทนต์
เยอะๆ เคยมียอดคนฟังขึ้นสูงถึงอันดับ 12  
ของไทย ใน Spotify แต่ช่วงที่เว้นว่างไปก็
ตกมาอยู่ในกลุ่ม ท็อป 20 ซึ่งเราจะวางแผน
ไว้คร่าวๆ ว่ามีเร่ือ ง นี้จะออก ช่องทางนี้ 
แต่ไม่ได้มีตาร างเป๊ะ  ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได ้

เมือ่สถานการณ์กระแสเปล่ียนช่วงนีค้นสนใจ
อะไร
 “ผูก่้อตัง้ Runner’s Journey” มองว่า  
ช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็นโอกาสเป็นพ้ืนท่ีให้คนมีของมีความ
สามารถ เม่ือก่อนเราอาจอยากรู้เร่ืองปลกูผกั 
แต่ไม่ได้มีให้ดูเพราะเป็นเร่ืองเฉพาะทาง 
มากๆ ไม่มีช่องทางไหนให้ดู  แต่เดี๋ยวนี้เป็น
โอกาสท้ังคนท�าและคนดู ท่ีได้ประโยชน์ว่า
สามารถเลือกได้เลยว่าอยากดูอะไร ไม่อยาก
ดูอะไร ซึ่งคนท่ีสนใจอยากจะเปิดเพจของ 
ตัวเองส่ิงแรกต้องมีใจรักก่อนเพราะคุณจะ
ต้องอยู่กับมันไปทุกวัน ท�าเหมือนเป็นงาน
ประจ�า หากไม่รักและท�า ทรมานไปจน
เกษียณก็จะไม่มีความสุข ส่ิงแรกเราจะต้อง
รักมันอยู่กับมันได้แม้จ ะเป็นงานท่ีมีความ
เหนื่อยและท้อ บางจังหวะเราก็ต้องมีความ
เพียรต่อเนื่องในสิ่งที่เรารัก
 “ผมเคยเขยีนในเพจเร่ืองการท�างานท่ีจะ
ต้องมอิีทธิบาท  4 ท้ัง ฉนัทะคือ Passion  แต่
อย่างเดียวไม่รอด ต้องมีวิริยะหรือความเพียร  
มีจิตตะ ต้องโฟกั สเป้าหม ายท�าเพจนี้เพ่ือ
ชวนคนมาว่ิงมสุีขภาพดี  และวิมงัสา คือการ 
Optimize ต้องปรั บตัวเอง ตลอดเวลา 
ทบทวนว่าสิง่ท่ีเราท�าหลงทางไหมดีหรือยังมี
ประโยชน์ไหม เป็นอทิธิบาท 4 ท่ีเป็นหนทาง
สู่ความส�าเร็จ กา รท�าเพจสมัยใหม่ก็ต้องท�า
มีอิทธิบาท 4 ถึงจะส�าเร็จได้” 
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สื่อมวลชน เป็นอาชีพเปลี่ยนโลก 
องค์กรสื่อต้องปรับตัวด้วย REINVENTION
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 ความคิดเห็นของนักวิชาการ-ผู ้อยู ่ใน
แวดวงเทคโนโลยีการสื่อสาร ถึงทิศทางการ
ปรับตัวของส่ือมวลชน-องค์กรส่ือ เป็นอีกมมุ
มองที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเนื้อหา
ในบทสัมภาษณ์ของบทนี้ มีหลายทัศนะท่ี
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท�าให้เห็น
ทิศทางภาพรวมของการท�างานของส่ือใน
อนาคต ภายใต้หลักส�าคัญคือ นับจากนี้ไป 
องค์กรสื่อต้องปรับตัวตลอดเวลา ขณะ

วินาทีเดียว...เปลี่ยนชีวิตสื่อ
อาชีพดิสรัปเตอร์ตัวจริง

เดียวกัน การน�าเสนอข่าวสารของคนท�าส่ือ 
ต้องมีการบูรณาการรูปแบบการน�าเสนอ 

รูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่ใช่เพียงการเล่าเรือ่ง 
หรืออ่านข่าวไปตามสถานการณ์ ขณะ
เดียวกันนกัข่าว-กอง บ.ก.ก็ต้องมกีารพัฒนา
ทักษะอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้สามารถท�าหน้าท่ี
ของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพในยุคสมัยท่ี 

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 เริ่มที่ “ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

อธกิารบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ท่ีให้ความเห็น
เข้าประเด็นทันทีว่า 
 “ท�าไมผมถึงบอกว่าโลกทกุวันนีน่้ากลัว
กว่าสงครามในอดีตมาก เพราะอย่างน้อย
ในช่วงสงครามยังรู้ว่าเราสู้อยู่กับใคร ใคร
สู ้ กับใคร แต ่มายุคดิสรัปชั่น ที่ มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลับและไม่หยุดนิ่ง 
ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราก�าลังต่อสู ้

โดย : ชุลีพร อร่ามเนตร
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กับใคร หากใครไม่ปรับตัว ไม่เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงนวัตกรรม เทคโนโลยี ตาม
โลกไม่ทัน แม้เพียงเส้ียววินาที นั่นอาจ
หมายถึงจุดจบในอาชีพ หรือการใช ้ 
ชีวิตได้”
 ค�าอธิบายยคุดิสรัปช่ัน ของ “ศ.ดร.สุชชัวีร์”
ท่ีได้พยายามส่ือสาร กระตุ้นให้ผู้คนในทุก
วงการได้ตระหนกัและเตรียมพร้อมรับมอืกับ
โลกท่ีแตกต่างไปจากอดีต โดยเขาย�้าว่า 
เพราะ “เทคโนโลยี นวัตกรรม” เป็นส่วน
ส�าคัญในการเปลีย่นแปลงทุกมติิท้ังด้านการ
ศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ยิ่งประเทศไทยก�าลังสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
การใช้ชีวิตของผูค้น การท�างานล้วนเช่ือมโยง
กับเทคโนโลยี เก่ียวพันกับโลกออนไลน์ท้ัง
สิ้น ส่งผลให้หลายบริษัท หลายองค์กรปรับ
ตัวให้เท่าทัน เพื่อตัวเองไม่ต้องตกขบวน
 ยิง่ในวงการสือ่มวลชน ยืง่ต้องปรับตัวเพ่ือ
ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกดิสรัปช่ัน 
(Disruption) โลกท่ีจะไม่มอีะไรท่ีเหมอืนเดิม
อีกต่อไป อะไรท่ีเคยท�าในอดีต ได้รับความ
นิยม เป็นที่สนใจ ท�ารายได้มหาศาล ตอนนี้
ไม่มแีล้ว องค์กรส่ือถ้าไม่เรียนรู้เทคโนโลย ีไม่
น�านวัตกรรม เทคโนโลยมีาใช้ในการน�าเสนอ
ข่าว และใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน ์  ไม ่ปรับตัว ไม ่ เท ่าทันการ
เปลี่ยนแปลงนวัตกรรม เทคโนโลยี แม้เพียง
เสี้ยววินาที นั่นอาจหมายถึงจุดจบในอาชีพ
 “คนท�างานด ้านส่ือ จะเชี่ยวชาญ 

เฉพาะทกัษะการสัมภาษณ์ การเขยีนข่าว 

อย่างเดียวไม่ได ้ ต ้องเรียนรู ้เ ก่ียวกับ 

เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial 
Intelligence) รู้จกัการสร้างสรรค์ ผลิตส่ือ 
และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงต้องมีการน�า
เสนอในรูปแบบหลากหลาย วิศวะอาจสร้าง
รถไฟฟ้าใต้ดิน สร้างตึกให้คนอยู่ อาชีพ
แพทย์รักษาคนไข้ แต่อาชีพ “นักเขียน 

นกัวารสารศาสตร์ นกัหนงัสือพมิพ์” สามารถ 

เปล่ียนวัฒนธรรม เปล่ียนคนในประเทศได้ 

ทุกคนคือคนที่ผลักดันให้เกิดแพชชั่นแรง
บนัดาลใจท่ีเด็กรุ่นใหม่ต้องสู้ ต้องคดิไปถึง
โลกอนาคต” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว
 เขากล่าวว่าถ้าพูดเร่ืองนวัตกรรมทุกคน
มกันกึถงึ AI ซึง่ยคุแรกเป็นเพียงคอมพิวเตอร์
ท่ีเกิดมาแล้วต้องสอนด้วย Big Data Set คือ 
มี Input และ Output แต่ยุคนี้ AI เกิดมา
เป็น Super Professor และวันนี้เข้าสู่ยุค 
Sensorization of Things คือทุกส่ิงทุก
อย่างวัดผล ประมวลผลได้หมด ไม่ว่าจะเป็น 
ตา หน้า เสียง การสัมผัส ท่วงท่าการเดิน 
และสมอง วันนี้ ทุกอย่างบันทึกได้และ
สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ค�าถามท่ีว่า AI 
เทคโนโลยีจะมาแทนคนได้หรือไม่ ค�าตอบ
คือแทนได้หมด แทนได้เกือบทุกอาชีพ แม้
ทางการแพทย์อนาคต AI ก็มาแทนที่ เนื่อง
ด้วยคอมพิวเตอร์ AI สามารถอ่านเอกซเรย์
ได้เป็น 100 ล้านแผ่นเพียงในเส้ียววินาทีอ่าน
ได้ทุกภาษา ไม่ต้องมาเสยีเวลาแปลซึง่แพทย์
ไม่สามารถท�าได้
 ศ.ดร.สุชัชวีร์ อธิบายต่อว่าต้องยอมรับ
ความจริงว่า ทุกวันนี้โลกไม่ใช่โลกท่ีเราเคย
เกิดมา ไม่ใช่โลกที่เคยอยู่ และเป็นโลกเหนือ
จินตนาการ ถ้ามนุษย์ทุกคนไม่คิดจะเปลี่ยน 
ไม่คิดจะสู้เราอาจจะสูญพันธุ์ได้ ซึ่งหน้าท่ี
ขององค์กรส่ือต้องพัฒนา ยกระดับศักยภาพ
ของนักข่าว นักส่ือมวลชนให้มีความเป็น 
Smart มีทักษะมัลติมีเดีย (Multimedia) 

การผสมผสานสื่อหลากหลายชนิด เช่น 
กราฟิกอาร์ต เสียง ภาพ แอนิเมช่ัน ผ่าน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 รวม ท้ังการพัฒนาระบบมัล ติมี เ ดีย 

ให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถโต้ตอบกับระบบ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เพราะทักษะ
มัลติมีเดียจะช่วยพัฒนาการส่ือสารผ่าน
เทคโนโลยีให้ง ่ายและสะดวกมากย่ิงข้ึน 
สามารถน�ามาเพิ่มมูลค่าการน�าเสนอข่าว
และท�าให้เกิดความแตกต่าง เข้าถึงผู้คนได้
มากขึ้น
 “ส่วนตัวผมเชื่อว่าอาชีพส่ือมวลชน 
เป็นอาชพีเปล่ียนโลก อาชพีดิสรัปเตอร์ตัว
จริง แต่วันนีจ้ะท�าได้ต้องก�าหนดเป้าหมาย
ทีช่ดัเจนว่าองค์กรส่ือแต่ละองค์กรจะไปใน
ทิศทางใด จะพัฒนาคนในวิชาชีพอย่างไร
ให้รับมือและเท่าทนัการเปล่ียนแปลงทีเ่กิด
ขึ้นแบบทันที เพราะถ้าท�าแบบค่อยเป็น
ค่อยไปคงไม่ได้” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว
 ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่าเมื่อคนรับ
สารเปล่ียน คนผลิตส่ือต้องเปล่ียน สื่อทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อเล็ก หรือสื่อใหญ่ มี
ทุนมากหรือทุนน้อย ก็ต้องปรบั เพราะอย่าง
อาชีพพนักงานธนาคาร นักกฎหมาย หรือ
แม้แต่วิศวกรตอนนี้ก็ไม่รอด เมื่อก่อนทุกคน
มุ ่งเ รียนมหาวิทยาลัย แต ่ตอนนี้ ไม ่ ใช ่ 
การศึกษาในระบบไม่ตอบโจทย์ เพราะ
เทคโนโลยีท�าให้คนเข้าถึงองค์ความรู้มาก
มาย คนในวงการส่ือก็สามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ได้เช่นกัน ต้องแข่งกับคอมพิวเตอร์
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และใช้เทคโนโลยี
สร้างรายได้ สื่อเล็กหรือสื่อใหญ่สามารถน�า
เทคโนโลยี โซเซียลมีเดีย อย่าง ไลฟ์สด หรือ
ท�าอินโฟกราฟิกให้น่าสนใจ ดึงดูดคนดูคนฟัง 
และเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ต้องลงทุนสูงมาก
ยกเว ้นการพัฒนาคนท่ีมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
 อธกิารบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั  กล่าวอกีว่า องค์กร

 สื่อมวลชน เป็นอาชีพ
เปลีย่นโลก อาชีพดสิรปัเตอร์
ตัวจริง
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ส่ือต้องปรับตัวด้วย REINVENTION หรือการ
สร้างใหม่ อย่าง มหาวิทยาลัยท่ีท�าหน้าท่ี
สร้างคนต้องปรับตัว จับมอืกับคนเก่ง เพราะ
ตอนนี้ถ้าท�าเองอาจจะไม่ทัน วันนี้เข้าสู่ยุค 
Sensorization of think มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับตัวแบบหักศอก เพ่ือสอนคนท่ีออกไป
ท�างานด้านสื่อมีทักษะหลากหลาย 
 ขณะเดียวกันองค์กรส่ือต้องเร่งสร้างคน 
ตอนนีทุ้กคนพูดถงึรีสกิล และอัพสกิล แต่ถ้า
ทักษะท่ีตนเองมีตอนนี้ไม่เพียงพอ หรือไม่
สามารถอยู่รอดได้ อาจต้องเทสกิล สามารถ
ท�าให้วารสารศาสตร์ ต้อง เทสกิลของตนเอง
ออกไปและเติมทักษะใหม่ เป็นองค์กรส่ือท่ี
ท�าหน้าท่ีสร้างแพชช่ันให้คนในสงัคม โดยเร่ิม
ท่ีองค์กรส่ือท่ีมีแพชช่ันในการท�างาน การ
เสนอข่าว วิเคราะห์ข้อมลูท่ีมากมาย รู้จักการ
ใช้เทคโนโลยีผลิตส่ือภายใต้ความน่าเช่ือถือ 

และข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง   
 สื่อยุคใหม่ นักสื่อสารมวลชนต้องท�างาน
ร่วมกับหุน่ยนต์ คนสือ่จะต้องเข้าใจเรือ่งคลงั
ข้อมูล บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ และใช้ AI 
ศึกษาข้อมูลย้อนหลังท้ังหนังสือพิมพ์ บท
วิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคย้อนหลงั 30 ปี 
ซึง่คอมพิวเตอร์ไม่มอีคติ วิเคราะห์ข้อมูลตาม
ความเป็นจริง จะสร้างความน่าเช่ือถือให้
องค์กรสื่อมากขึ้น
 ทุกส่ิงอย่างจะอยู่ในโลกออนไลน์ การ
เรียนรู้ในห้องสื่อ ห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวไม่
ได้ ส่ิงส�าคัญท่ีต้องเร่งพัฒนาในองค์กรส่ือ คือ 
เร่ืองของคน เพราะหากคนมีคุณภาพ รู้จัก
กล้าเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนการท�างาน และ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือหาพันธมติร
แต่ละส่ือท�างานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลร่วม
กัน และแข่งกันด้วยการสร้างรูปแบบการน�า

เสนอ เทคโนโลยีในการผลิตสื่อ
    “ความอยู่รอดของสื่อ ต้องท�างานร่วม
กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในกลุ่มเดียวกัน หรือ
นอกองค์กร ซึ่งบทบาทของสถาบันการ
ศึกษา อาจจะเข้ามาช่วยสร้างแรงบันดาล
ใจ หรือเพิ่มทักษะในการท�างาน การเรียน
รู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่คนในองค์กรสื่อ 
รวมถึงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อสร ้างนัก ส่ือมวลชนรุ ่นใหม ่  คน
วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ที่ไม่ใช่เรียน
แต่องค์ความรู้วิชาชีพของตนเอง แต่ต้อง
เรียนวิทยาศาสตร ์ และคณิตศาสตร ์ 
เพราะถ ้าท�างานด้านวารสารศาสตร ์ 
ไม่รู้จกั AI ไม่รู้จกันวัตกรรม ไม่รู้คณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์จะไม่รอด” อธิการบดี สจล. กล่าว
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 ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา ส่ือกระแสหลัก 
ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
นิตยสาร ได้ปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
ซุบซิบ, OOPS!, OHO, ZOO, FHM, เปรียว, 
VOLUME, IMAGE, COSMOPOLITAN, 
บางกอกรายสัปดาห์, เนช่ันสุดสัปดาห์, 
seventeen, สกุลไทย, ขวัญเรือน, ดิฉัน, 
madame FIGARO, คู่สร้าง คู่สม, พลอย
แกมเพชร, Men’s Health, Women’s 
Health, THE Hollywood REPORTER 
Thailand, หนงัสือพิมพ์บ้านเมอืง และล่าสุด 

สื่อในอนาคตต้องหลากหลาย 
นักข่าวต้องมีทักษะมัลติฟังก์ชัน

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นต้น
 เม่ือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการ
ท�างานขององค์กรส่ือมวลชน ส่งผลให้ทุก
องค์กรต้องปรับตัว...กระโดดสู่เส้นทางสื่อ
ออนไลน์เพ่ือความอยู่รอด โดยลองผิดลอง
ถกูในการจัดวางระบบเทคโนโลย ีการจัดการ
ข้อมูลอันน�าไปสู่การน�าเสนอข่าวท่ีคาดว่า
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับสาร ภายใต้
เงินทุนท่ีจ�ากัด และการคาดการณ์ธุรกิจ
สื่อมวลชน
     นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อ�านวยการส�านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)
ธัญบุรี  กล ่ าวว ่ าถ ้ ามองภาพรวมของ
สื่อมวลชนในปัจจุบันต้องยอมรับว่า มีเพียง
ส่วนหนึ่งที่สามารถน�านวัตกรรม เทคโนโลยี
มาใช้ส�าหรับธุรกิจของสื่อ หรือการน�าเสนอ
ข่าวสาร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัว
แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้มีความชัดเจนใน
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ ซึง่เข้าใจว่าการเรียน
รู ้ เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ต่อให้ตัวส่ือเอง นักข่าวจะอยู่ใน

โดย : ชุลีพร อร่ามเนตร
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วงการท่ีทันสมัย มีการอัพเดทข้อมูลตลอด
เวลา รู้ว่ามเีทคโนโลยอีะไรเข้ามาบ้างแต่การ
เรียนรู้ปรับตัวไม่ใช่เรื่องยาก
 “ยุคนี้เป็นยุคที่นวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่
มากมายและรวดเร็ว เป็นนวัตกรรมที่มี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท�างานของ
ทุกองค์กร หรือที่เรียกว่ายุคดิสรัปชั่น
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 5G Big Data 
(บิก๊ดาต้า) ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial
Intelligence) IOT และ Cloud เข้ามามี
บทบาททัง้ด้านการศกึษา องค์กรส่ือ ธรุกิจ 
ผู้ประกอบการ ซึ่งถ้ามองด้านดี การน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ มีการ
ท�าความเข้าใจ และน�าจดุแขง็มาใช้ถือเป็น
เร่ืองที่จะช่วยยกระดับและเพิ่มความ
สามารถการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ แต่มุม
กลับกันหากองค์กร บุคลากรไม่ปรับตัว 
เรียนรู้ ไม่ศกึษา และไม่วิเคราะห์ก่อนน�ามา
ประยุกต์ใช้ องค์กรเหล่านั้นอาจจะล�าบาก 
ปรับตัวไม่ทนั และเดินไปในทศิทางทีไ่ม่ถูก
ต้อง ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กร 
ดังนั้น องค์กรสื่อต้องมีการท�าความเข้าใจ
กับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น และเลือก
เทคโนโลยีมาใช ้ให ้ เหมาะสมในการ 
น�าเสนอ การท�างานของส่ือให้ตรงกับ 

ผู ้ รับสาร”  ผอ.ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กล่าว
 เขามองภาพรวมขององค์กรส่ือ เม่ือ
เป รียบเ ทียบ กับอ ดีตว ่ า เ ร่ิ ม มีการน� า
เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่น การท�าอินโฟ
กราฟิก การน�า 3 มิติ สร้างสถานการณ์
จ�าลองให้ผู้รับชมได้เห็นเหตุการณ์จริงมาก
ขึ้น ซึ่งในสื่อสื่อ หนึ่งจะเห็นได้ว่าการบูรณา
การน�าเสนอรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่ใช่เพียง
การเล่าเร่ือง หรืออ่านข่าวไปตามสถานการณ์
เท่านั้น
 เมื่อการใช้ชีวิตของผู้คนเปล่ียนแปลง  
ใครก็สามารถน�าเสนอเร่ืองราวต่างๆ ได้ 
องค์รสื่อมวลชนทั้งรายใหญ่ รายเล็ก ต้องมี

การศึกษาการน�าเสนอส่ือในแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ท่ีไม่ใช่เพียงหนงัสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์
เท่านัน้ แต่ต้องวิเคราะห์ทิศทางการน�าเสนอ 
กระแสโลกออนไลน์ โซเซยีลมเีดยี ซึง่ถอืเป็น
ช่องทางในการน�าเสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริง
ท่ีเข้าถึงผู ้รับสารได้อย่างหลากหลายและ
กว้างขวาง การเตรียมพร้อมรับมือจึงจ�าเป็น
ต้องมกีารศึกษารูปแบบการน�าเสนอช่องทาง
ต่างๆ ต้องมีการอัพสกิล รีสกิลนักข่าวอยู่
ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วจะมาท�างาน
ในรูปแบบเดิมๆ
 “การอัพสกิล รีสกิลหรือเพิ่มทักษะการ
ท�างานให้แก่กลุ่มนักข่าว มีความจ�าเป็น 

ซ่ึงมีด้วยกันหลายรูปแบบ โดยรูปแบบหนึง่
คือการจัดอบรม เทรนนิ่งในเร่ืองของ
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การท�าอนิโฟกราฟิก 

การท�าส่ือ 3 มิติ การวิเคราะห์ข้อมูล 
องค์กรส่ือต้องร่วมมือกับหน่วยงาน อย่าง 
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่มีความรู้
เก่ียวกับการผลิตส่ือสมัยใหม่สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้ท้ังส่ือหลักและสื่อโซเซียล
มีเดีย” นิติ กล่าว  
 ส�าหรับเร่ืองของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 
ถือเป็นนวัตกรรมท่ีจะเข้ามาช่วยเสริมการ
ท�างานขององค์กรสื่อในการส�ารวจความ
ต้องการของผู้รับสื่อ วิเคราะห์ข้อมูลจ�านวน 

มากๆ เป็นการเก็บข้อมูลและมีตัวโปรแกรม 
หรือระบบที่ช่วยท�าให้องค์กรสื่อ นักข่าวนัก
ส่ือมวลชนท�างานได้ง่ายขึ้น เป็นมิติของ
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เรียนรู้ ข้อมูลใน
โลกทั้งความจริง และโลกออนไลน์
 อย่างไรก็ตาม AI ไม่น่าจะมาแทนท่ีการ
ท�างานของ ส่ือ ท้ังหมดได ้  เพราะการ
สัมภาษณ์ การรายงาน การวิพากษ์วิจารณ์ 
การแสดงความคิดเห็นช่วยให้สังคมกระจ่าง
ในเร่ืองนั้นๆ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยังคง
ต้องอาศัยนกัข่าว นกัส่ือสารมวลชน โดยส่วน
ตัว AI หรือเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเสริมการ
ท�างานของนักข่าว
 นักข่าว หรือนักสื่อมวลชนองค์กรสื่อต้อง
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พัฒนายกระดับตนเองสม�่าเสมอ ท้ังการ
เขียนข่าว การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อ
เท็จจริง การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่าง
ช�านาญ มีทักษะเทคนิค ความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพของตนเอง หากส่ือมวลชนยังคง
บทบาทด้านนี้ น�าเสนอข่าวตามข้อเท็จจริง 
รู้จักใช้เทคโนโลยีก็จะสามารถอยู ่รอดได ้
เทคโนโลยีเป็นเพียงตัวเสริมการท�างานของ
ส่ือให้น่าสนใจ และหลากหลายมากขึ้น
เท่านั้น
 ทุกองค์กรมีการด�าเนินการเร่ือง Big 
Data รวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่มากมายและน�า
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพ่ือน�ามาใช้
ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ ปัจจุบันภาครัฐ
เหน็ความส�าคัญของ Big Data และพยายาม
เอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการท�านโยบาย
เพื่อประชาชน เชื่อว่าถ้าทุกหน่วยงานแชร์
ข้อมูลร่วมกันได้ ประเทศไทยก็จะมีข้อมูล
ที่มาใช้ประโยชน์ได้ 
    “ซ่ึงในกลุ่มขององค์กรส่ือแต่ละค่าย ไม่
แน่ใจว่าตอนนี้มีการแลกเปล่ียนข้อมูล มี
คลังข้อมูลหรือไม่ แต่หากมีและมีการแลก
เปล่ียนข้อมูลกัน ข้อมูลจะกลายเป็น
สินทรัพย์ เป็นพลังขององค์กรส่ือในการน�า
มาสร้างสรรค์ ผลิตส่ือ วิเคราะห์รวบรวม
ข้อมูล และเกิดการแข่งขันในเร่ืองของ
การน�าเสนอในรูปแบบแตกต่างกัน เพราะ
เม่ือมีข้อมูลใช้ข้อมูลร่วมกันได้ จะได  ้

ข้อเท็จจริง โดยส่ิงที่ ส่ือจะแข่งขันกัน 

ในอนาคต คือ การน�าเสนอหลากหลาย 

เข้าใจง่าย ส่ือท�าหน้าที่วิเคราะห์ ย่อย
ข้อมูล ชี้แนะช่วยเหลือสังคมผ่านข้อมูล 

น�าเสนอดี ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้รับสาร
เป็นส�าคัญ” นิติ กล่าว
 โลกแห่งเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ไม่สามารถท�าได้ด้วยหน่วยงานเดียว แต่
ต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมท่ีสามารถใช้งานได้จริง ส�าหรับ
องค์กรสื่อไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

 สื่อในอนาคตต้องมี
ความเป็น Smart Journalism 
คนเดยีวท�าได้ทุกอย่าง

ของคนรุ่นใหม่ เด็กได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้
เทคโนโลยี อาชีพนักข่าวท�างานจริงๆ ต้อง
เจออะไรบ้าง ต้องท�าอะไรได้บ้าง รวมถึงจะ
ฝึกให้เด็กรู้จักการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
การจัดท�าข้อมูล สถาบันการศึกษาสร้าง
สถานการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้ของ 
เด็ก และต้องเข้ามาช่วยฝึกอบรม เพ่ิมเติม
ความรู้ เทคโนโลยี ทักษะใหม่ๆ ให้แก่คนใน
วงการสื่อร่วมด้วย 
 ผอ.ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.ธัญบุรีกล่าว กล่าวท้ิงท้าย
ว่าส่ือหลักต้องคงความน่าเช่ือถือ เพราะ
ข่าวสารปัจจุบันมีจ�านวนมาก ถ้าสื่อหลัก
ท�าให ้องค ์กรตนเองมีความน ่าเ ช่ือถือ 

รับประกันความถูกต้องของข้อมูล สุดท้าย
ทุกคนก็จะหนัมาเสพส่ือจากส�านกัพิมพ์ จาก
องค์กรส่ือจริงๆ มาตรฐานส่ือ การจัดท�า
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ส่ือต้องท�าให้ตนเองมี
มาตรฐานท่ีชัดเจน น�าเสนอให้น่าสนใจที่มี
ท้ังความรู้ ย่อยข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้
เข ้าใจง ่าย ไม ่เอนเอียง และนึกถึงผล
ประโยชน์ของผู้รับสารเป็นส�าคัญ
 “แม้ว่าจะมีสื่อ เทคโนโลยีมากมายเกิด
ขึ้น แต่ทุกคนก็อยากเสพส่ือที่เป็นข้อเท็จ
จริง มีกระบวนการวิเคราะห์ จับประเด็นที่
สังคมสนใจ ภาพของส่ือในอนาคตต้องมี
ความเป็น Smart Journalism คนเดียว
ท�าได้ทุกอย่างโดยใช้เทคโนโลยีในการ
ท�างาน สร้างสรรค์ ผลิตสื่อ และรักษาไว้
ซ่ึงจรรยาบรรณ ความน่าเชื่อถือของ
องค์กรสื่อ” นิติ กล่าว

ต้องปรับตัวรับกับการต่อสู้จากองค์กรส่ือ
ด ้วยกันเอง และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีซึง่ส่ือใหญ่อาจจะไม่มีปัญหามาก
เท่ากับสื่อเล็ก แต่สื่อเล็กก็มีช่องทางมากขึ้น
ถ้าใช้เทคโนโลยีให้ถูกทาง เพราะเทคโนโลยี
ท�าให้ต้นทุนถูกลงเรื่อยๆ
 เช่น การรายงานข่าวแบบไลฟ์สดใน 

เฟซบุ๊ก สามารถใช้เพียงมือถือเคร่ืองเดียว
รายงานข่าวได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ไม่ต้อง
มีกล้องวิดีโอ และในอนาคตจะเป็นโอกาส
ของสื่อมากขึ้น อย่าง มี 5G ที่จะท�าให้ภาพ
คมชัดมากขึ้น ขณะเดียวกันค ่าใช ้จ ่าย
อินเทอร์เน็ต แพ็กเกจต่างๆ จะถูกลง หน้าที่
ขอสือ่เลก็ ต้องลงทุนในการท�าอย่างไรให้สือ่
ที่น�าเสนอน่าสนใจมากขึ้น
 “การลงทนุของส่ือต้องลงทนุกับบคุลากร 
โดยต้องมีการอบรม เทรนนิ่งให้สามารถ
วิเคราะห์ข่าว ท�าส่ือในรูปแบบต่างๆ ได้ 
เพราะต้องยอมรับว่าทกุคนเข้าถึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา และการน�าเสนอข่าวแบบทัน
เวลา ทันทีนั้น ด้วยความเร็วของโซเซียล
มีเดีย เทคโนโลย ีอาจท�าให้สื่อกระแสหลัก
ตามไม่ทนั ฉะนัน้ การลงทนุกับบุคลากร จงึ
เป็นสินทรัพย์ทีมี่ค่าทีสุ่ดขององค์กร เพือ่ใช้
บคุลากรในการผลิตส่ือ ส่ือในอนาคตหลาก
หลาย บุคลากร นักข่าวต้องมีทักษะมัลติ
ฟังก์ชัน นักข่าว 1 คน ต้องท�าได้ทุกอย่าง 
ต้ังแต่สัมภาษณ์ เขียนข่าว เก็บภาพข่าว 
ไลฟ์สด ผ่านการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร มือถือ 
เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างช�านาญ ซึง่ถ้านกั
ข่าวยุคนี ้มีทกัษะเหล่านี ้ก็จะเป็นประโยชน์
ของส�านกัข่าว และการจ้างท�างานมากขึน้ 
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมาก และลด
ต้นทุนได้อย่างดี” นิติ กล่าว
      เพราะการเรียนรู้ในขณะนี้ บทบาทของ
สถาบันการศึกษาต้องเตรียมคนรุ่นใหม่
นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้ว ต้องมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ ท�างาน
เป็นทีม ผลิตสื่อท่ีตอบโจทย์ความต้องการ
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ต้องเดินไปพร้อมกัน
IOT กับอาชีพสื่อมวลชน

 ช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านมาวงการวารสารศาสตร์
และสื่ อสารมวลชน ถูกกล ่ าวว ่ า โดน
เทคโนโลยีดิสรัปไปเป็นอันดับต้นๆ ในยุคท่ี
ใครก็สามารถเป็นนักข่าวและนักเล่าเร่ืองได ้
ไม่น่าแปลกท่ีความคิดสร้างสรรค์ในการท�า
คอนเทนต์ของบุคคลท่ัวไปจะน่าดึงดูดเม็ด
เงินและความสนใจมากกว่าข่าวในสื่อหลัก

 และไม่ใช่เพียงงานข่าว แต่สือ่บนัเทิงอ่ืนๆ 
ก็โดนดึงผูช้มจากหน้าจอไปอยูบ่นสมาร์ทโฟน
โดยไม่อาจปฏเิสธได้ ท่ีผ่านมาสือ่ท่ีไหวตัวทัน 
โดยหนัไปจับออนไลน์ ก็พอจะอยูร่อดได้หาก
มีฐานแข็งแรงและปรับตัวเข้ากับยุคสมัยทัน 
ในขณะเดียวกัน ก็ต้องต่อสูกั้บสือ่หน้าใหม่ท่ี
เปิดตัวในฐานะสื่อออนไลน์ ท่ีมาพร้อมกับ

คอนเทนต์แปลกใหม่ หลากหลาย น่าดึงดูด
 ยิ่งไปกว่านั่น ล่าสุด ส�านักข่าวซินหัว 
ประเทศจีน เปิดตัวผู้ประกาศเอไอ น�าเอา
เสียงและรูปลักษณ์มาจากนายจางจ้าว 
(Zhang Zhao) ผู้ประกาศข่าวภาษาองักฤษ
ของซินหัว ที่สามารถรายงานได้ 24 ชั่วโมง 
ถือเป็นเรื่องสะเทือนวงการข่าวไปอีกขั้น

โดย : ปาริชาติ บุญเอก
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 เอไอมาแย่งงานเรา
หรอืไม่ ก็ไม่ แค่เราเลอืกใช้มนั

 การพัฒนาเหล่านี้  เกิดค�าถามที่ว ่า 
นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งเอไอ 
เป็นศัตรูตัวร้ายของวงการวารสารฯ จริง
หรือ? ประเทศไทยเอง จะเกิดอะไรขึ้นหาก
น�าเอไอเข้ามาใช้ในชีวิตมากข้ึน ขณะท่ี
ส่ือมวลชน องค์กร และภาคการศึกษา ต้อง
ปรับตัวให ้ เท ่าทันการเปล่ียนแปลงนี้
อย่างไร  

       ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อ�านวยการ
ศูนย ์ เทคโนโล ยี อิ เ ล็กทรอนิกส ์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ถือเป็น
อีกหนึ่งบุคคลท่ีเรียกได้ว่าบุกเบิกเร่ือง AI 
มากว่า 20 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่
ผ่านมา ถือเป็นคนแรก ท่ีหยิบคาแร็กเตอร์
ของ ผู้ประกาศชื่อดังอย่าง สุทธิชัย หยุ่น มา
พัฒนาเป็นผู้ประกาศ AI คนแรกของไทย 
และเปิดตัวในงาน AI FOR THAI ปัญญา
ประดิษฐ์แบรนด์ไทย ซึง่สามารถรายงานข่าว
ได้ทุกแพลตฟอร์ม ท้ังภาษาเหนือ อีสาน 
กลาง ตลอด 24 ชั่วโมง
 ดร.ชัย อธิบายว่า หลักๆ คือ การผลิต
เสียงสทุธิชัยตามข้อความท่ีใส่เข้าไป สามารถ
สร้างเสียง ประโยคใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อ และยัง
สามารถปรับเป็นส�าเนียงภาษาอ่ืนๆ เช่น 
ภาษาอีสาน เหนือ ได้ โดยการเอาเสียงคน

อีสานกว่า 100 คน มาท�าส�าเนยีงเสียงอสีาน 
และถอดส�าเนียงใส่เข้าไปใน ซึ่งตอนน้ีท�า
เสียงใต้ 
 ล�าดับต่อไป คือ การพัฒนา 4 ด้าน คือ 
ความเป็นธรรมชาติ ท�าตัวอวาทาร์ ให้เนียน
สวย การลปิซงิเวลาอ่านข่าว และสดุท้ายคอื 
ความฉลาด มีความเป็นไปได้ท่ีสุทธิชัย 

AI จะสามารถตอบข้อมูลอยู ่ในวิกิพีเดีย 
สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูล มีรูปร่าง
เสมือนจริงมากขึ้น
 “ดร.ชัย” เล่าย้อนให้ฟังว่าท่ีผ่านมา 
NECTEC ท�าเรื่อง AI มากว่า 20 ปี ตอนนั้น
ขาย AI แต่ไม่มีใครสนใจ  ปี 2010 เป็น 

ยุคปลายของ ICQ และ MSN ตอนนั้นออก
แชตบอทตัวแรกของไทย “ชือ่อบัดุล” ถาม
อะไรตอบได้ทุกอย่าง หลังจากเปิดตัวฮือฮา
มาก แต ่ไม ่ มีใครสนใจ เนื่องจากไม ่ มี  
Knowledge Bank
 ดังนั้น สิ่งส�าคัญคือ ทุกองค์กรต้องมี 
Knowledge Bank นั่น คือ การท�า 
Digital Transformation แต่ตอนนี้  AI 
โตเร็วมากโดยเฉพาะ “ธนาคาร” ถัดมาคือ 
“วารสารศาสตร์” ถอืเป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่
แนวหน้าของการเปลี่ยนแปลง
 การเข้ามาของ AI ในปี 2009 เอไอเร่ิม

เขียนบทความด้านกีฬาได้ ถัดมาในปี 2011 
IBM Watson สามารถตอบค�าถามได้เหมอืน
คน ในปี 2016 Alpha Go เป็นระบบเอไอ 

ท่ีสามารถชนะเซยีนโกะมือหนึง่ของโลก และ
ถัดจากนี้ไปจะท�าเร่ืองยากขึ้นเร่ือยๆ มีแนว
โน้มว่าจะเขียนโปรแกรมได้ รวมถึงเขียน
เรียงความระดับไฮสคูลได้ แต่งเพลงได้ และ
สุดท้ายคือเขียนวิจัยได้
 ขณะที่ความฉลาดของ AI และการเข้า
มาของเทคโนโลยี แพลตฟอร์มต่างๆ สร้าง
แรงส่ันสะเทอืนให้กับวงการวารสารศาสตร์
และส่ือสารมวลชน แต่ ดร.ชยั กลบัมองว่า 
วงการส่ือ คอือนัดับต้นๆ ทีส่ามารถปรับตัว
ได้ก ่อนวงการอ่ืนและสามารถปรับใช้
เทคโนโลยีมาช่วยให้ท�างานได้ง่ายขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว
 ดร.ชัย อธิบายว่า ไม่อยากให้มอง  AI 
ไและงานด้านวารสารศาสตร์ เป็นทาง
ลบ ต ้ อง จัก ใช ้ ง านจะ เ กิดประโยชน ์
สงูสุด ต้องเรียนรู้และใช้งาน และการใช้งาน
ในวงการส่ือมี 3 หมวดหลักท่ีเกิดขึ้น 
ได้แก่ รวบรวมข้อมูลข่าว คือ สัมภาษณ์
แหล่งข่าว บันทึกเสียงแปลงเป็นข้อความ 
กล่ันกรองข่าว และค้นคว้าข่าวท่ีเก่ียวข้อง
โดยหาข้อมูล ถัดมาคือ ประมวลข้อมูล
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ข่าว เขียนข่าวด้วยสไตล์เฉพาะตัวและ
สม�่าเสมอ สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่
หลากหลายไม่ให้เกิดการซ�้า และ กระจาย
ข้อมูล ให้เหมาะสมกับผู้อ่าน จัดวางโฆษณา
อย่างเหมาะสม
 “ที่ผ่านมา วงการส่ือ ถือเป็นวงการ 
ที่สามารถปรับตัวใช ้เทคโนโลยีได ้ใน 
ล�าดับต้นๆ AI ไปกับนกัข่าว ดังนัน้ นกัข่าว 
ต้องรู้จักควบคุม AI ต่อไปคลิปเสียงจะ
สามารถถอดเป็นข้อความได้หมดความถูก
ต้อง 70% และหากถอดทุกค�าพูดที่อยู่ใน
คลิปและถอด สกัด ประมวลต่อได้ว่าความ
ต้องการของคน” ดร.ชัย กล่าว
 ดร.ชัย กล่าวเสริมว่า พูดอยู่เสมอว่า สื่อ
หรือนักข่าวเป็นผู้ท่ีใช้เทคโนโลยีมากกว่า 
สาขาอื่นๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่สื่อต้องปรับตัว 
คือ 1. การใช้เทคโนโลยีเท่าทัน เรียนรู้
แอปพลิเคชันใหม่ๆ การหัดเล่นแอปฯ ต่างๆ 
ถือเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน
 2. การเป็นนักคิดคอนเทนต์ วิเคราะห ์
และสร้างคอนเทนต์ใหม่ จากการสรุปความ 
จากการเรียนรู้ ส่ือสมยัใหม่จะมคีวามเฉพาะ
ด้านมากขึ้น ลงรายละเอียด รู ้ลึก รู ้เชิง
วิชาการมากขึน้ ยกตัวอย่างนกัข่าวสายกีฬา 
จะต้องรู้ศาสตร์ของกีฬา หรือวิทยาศาสตร์

การกีฬาต้องเป็น Commentator เป็นผู้ท่ี
ให้ความรู้ได้ด้วย เป็นวิทยากรได้ด้วย สือ่ต้อง
ปรับตัวในลักษณะนี้
 และสุดท้าย 3. สื่อจะเป็นผู้น�าด้านข้อมูล
ต่างๆ มาสู่สังคม น�า Ethic หรือจริยธรรมมา
สู่สังคม แต่ Ethic จะหนักหนาข้ึน เพราะ
ข้อมูลหลากหลายมาก เพราะฉะนั้น การ 
กลั่นกรองจะยากขึ้น แม้กระทั่งภาครัฐที่ท�า 
Fake News แต่กลไกส�าคัญคือสือ่ ในการท�า 
Fake News Detection (การตรวจสอบข่าว
ปลอม) เพราะอย่างของจีน จะมี Service 
Human Face Search นักข่าวจะเป็นคนที่ 
คุมข้อมูลมากพอสมควร
 “ผมว่า 3 อย่างนี้ งานก็ล้นแล้วครับ ไม่
ต้องห่วงว่าจะตกงานเลย เพียงแต่ว่าเราปรับ
ตัวให้รู้ลึก รู้จริง เป็นนักข่าวที่เก่งทางด้านนี้
มากๆ” ใช้เทคโนโลยีให้เป็น คิดคอนเทนต์
ให้โดน
 ขณะเดียวกัน ภาคการศึกษา ในฐานะ 
ผู ้ผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู ่ อุตสาหกรรม
วารสารศาสตร์และส่ือมวลชนจะต้องพัฒนา
บุคลากรให ้มีประสิทธิภาพ ต ้องปรับ
หลักสูตรให้เท่าทันกับความเปล่ียนแปลง 
เพิม่ในส่วน Creative thinking มากขึน้ ต้อง
ต้องสอนในเรื่องกฎหมายด้านดาต้า หรือ

สอนในเร่ืองการคิดคอนเทนต์สมัยใหม ่
เข้าถึง เข้าใจ กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และ
เทคโนโลยีให้เท่าทัน
 “ดังนั้น เด็กรุ่นใหม่ไม่น่ากลัวเพราะเรา
โตมากับเทคโนโลยี เพียงแต่ดึงศักยภาพ
ทางด ้านความคิด ออกมาอีกหน ่อย 
เท่านั้นเอง”
 ต ้องใช ้ดาต ้าและ AI เป ็นเคร่ืองมือ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชนในการ
สืบค้นข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล เช่ือมโยง 
My Map ให้ข้อมูลน่าสนใจผ่านทางเคร่ือง
มือใหม่ๆ เช่น สมาร์ทวอทช์ น�าข้อมูลดาต้า 
มาท�าให้น่าสนใจมากขึ้นจะช่วยในด้านการ
ส่ือสารมวลชน แต่สาระส�าคัญต้องไปคู่กับ
จริยธรรม
 “ดังนั้น ผมไม่ได้มองว่าเอไอจะมาแย่ง
งานเรา แต่จะเข้ามาช่วยให้ท�างานได้ง่าย
ขึ้น แต่ก ่อนเราไม ่มีโทรศัพท์มือถือที่
สามารถดูทีวีได้ แต่วันนี้มี ถามว่ามันแย่ง
งานเราหรือไม่ ก็ไม่ แค่เราเลือกใช้มัน 
มนษุย์เป็นสัตว์สังคมคงไม่ยอมอยู่เฉย อาจ
จะมีอาชีพที่ยังไม่มีเกิดขึ้น ส่วนงานรูทีน
เชื่อว่าไม่มีใครอยากท�า และสิ่งเหล่านั้น 
เอไอท�าได้ดี แล้วท�าไมเราจะไม่ใช้มัน” 
ดร.ชัย กล่าวทิ้งท้าย
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“องค์กรสื่อ” ต้องใช้เทคโนโลยี
ส่งเสริมสิทธิในการสื่อสาร

 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร ท�าให้ทุกคนเข้าถึงสื่อต่างๆ
ได้ง่ายในทุกท่ี ทุกเวลา ส่งผลให้การน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
เปล่ียนแปลง และนวัตกรรมท่ีเกิดขึน้ กระทบ
อย่างยิ่งต่อวงการสื่อสารมวลชน หากไร้การ 
“ปรบั” เพื่อ “เปลีย่น” ก็อาจยากต่อการอยู่
รอด ทว่า ในมุมมองของ ดร.พรรษาสิริ 
กุหลาบ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวารสาร
สนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เห็นว่า องค์กรสื่อต้องใช้
เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมสิทธิในการสื่อสาร
เป็นส�าคัญ
 ดร.พรรษาสิริ มองว่าในภาพใหญ่ของ
นวัตกรรม ระบบการสื่อสารเทคโนโลยีที่จะ
เข้ามาหลังจากนี้ เช่น 5จี ระบบการสื่อสาร
คมนาคม โซเชียลมีเดีย จะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ 
การสือ่สารมวลชน โดยน่าจะท�าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร 
ปฏิสัมพันธ์ และเข้าถงึข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่
ออนไลน์ รวมถึงการด�าเนินธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
 อย่างไรก็ตาม การท่ีประชาชนจะได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร การเข้า
ถึงข้อมูล และการด�าเนินธุรกรรม ไม่ได้ขึ้น
อยู่กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างเดียว 

โดย : พวงชมพู ประเสริฐ
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แต่ขึ้นอยู่กับเจตจ�านงของภาครัฐและกลุ่ม
ทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยว่าต้อง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเสถียร มีการ
บริการท่ีเอ้ือให้ทุกกลุ่มสังคมสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยแีละฐานข้อมลูเปิด (Open Data) 
ได้ด้วยต้นทุนท่ีไม่สูงนัก ได้รับการปกป้อง
คุ ้มครองความเป ็นส ่วนตัวและความ
ปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารและ
สารสนเทศ รวมถึงไม่ถูกปิดก้ันสิทธิในการ
ส่ือสารและการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะด้วย
กลไกทางเทคโนโลยี ระบอบการเมือง และ
กฎหมาย
 ในด้านของสื่อมวลชน องค์กรสื่อมวลชน
ทั้งรายใหญ่ รายเล็ก และสื่อในแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ควรต้องศึกษา และเตรียมพร้อมรับมอื
กับการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยี 
เพ่ือให้การท�างาน มปีระสิทธิภาพ องค์กรอยู่
ได้ การน�าเสนอข่าวสารเนื้อหาน่าสนใจ
นัน้ ดร.พรรษาสิริ บอกว่า การท�าความเข้าใจ
วิธีการใช้เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว
เป็นส่ิงส�าคัญ เพ่ือให้การด�าเนินงานของ
องค์กรส่ือและนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ถูกต้อง 
ทันเหตุการณ์ รอบด้าน มีวิธีการเล่าเร่ืองท่ี
น ่าสนใจ มีรสนิยม มีสุนทรียะ และมี
ประสิทธิผล คือ เข้าถึงผู้รับสาร ผู้รับสารมี
ความเข้าใจในประเด็นท่ีสื่อสาร หรือได้รับ
ความรื่นรมย์จากเนื้อหาที่น�าเสนอ

 “ส่ิงที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือการท�าความ
เข้าใจว่าเทคโนโลยีการส่ือสารใหม่ๆ 
จะเอื้อหรือเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร
ประเด็นสาธารณะให ้คนในสังคมได ้
ท�าความเข้าใจกับเร่ืองที่ซับซ้อน และมี
ข้อมูล (Informed) ส�าหรับการใช้ชีวิต 
ตัดสินใจ รวมทั้งมีส่วนร่วมทางการเมือง
และสังคมอย่างไร โดยเฉพาะในสภาพ
สังคมที่มีความขัดแย้งแบ่งขั้วสูงเช่นนี้ 
ไม่ใช่เพียงทราบวิธีการที่จะผลิตสื่อผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ หรือใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ” ดร.พรรษาสิริกล่าว
 ดร.พรรษาสิริ เหน็ว่าโจทย์ขององค์กรส่ือ
และนัก ส่ือสารมวลชนไทยไม ่ ได ้อยู ่ ท่ี 
“จะรับมือกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอย่าง
รวดเร็วอย่างไร ให้อยู่รอด” แต่เป็น “จะ
ท�าความเข้าใจกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี เพื่อน�ามาใช้ในการส่ือสาร
ประ เ ด็นสาธารณะที่ ซั บซ ้ อนอย ่ า ง
สร้างสรรค์ ให้สาธารณะเชือ่ถือและเชือ่ม่ัน
ในสถาบันส่ือ และน�าไปสู่การเสริมสร้าง
สงัคมประชาธิปไตยได้อย่างไร โดยที่ยังคง
อยู่รอด” เพราะบริบทที่เป็นเงื่อนไขและข้อ
จ�ากัดของการท�างานของสถาบันส่ือไม่ใช่
เทคโนโลยีอย ่างเดียว แต ่เป ็นระบอบ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึงวิธี
คิดและวัฒนธรรมของสังคม ซึง่ส่งผลต่อการ
ก�าหนดนโยบายของภาครัฐและกลุ่มทุน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วย
 ...เพราะฉะนั้น หากสถาบันสื่อพิจารณา
เพียงลักษณะและรูปแบบของเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลง แต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าภาครัฐ
และกลุ่มทุนท่ีเก่ียวข้องมีกรอบการด�าเนิน
งานด้านเทคโนโลยีต่อสาธารณะอย่างไร 
และจะท�าอย่างไรเพ่ือให้สถาบันส่ือและ
พลเมืองสามารถส่ือสารและเข้าถึงข้อมูลท่ี
จ�าเป็นในการใช้ชีวิตและก�าหนดนโยบายได้
อย่างเสรีและรอบด้าน ผู้ประกอบการสือ่อาจ
ท�าได้เพียงสื่อสารในประเด็นที่สถาบันท่ีมี
อ�านาจในสังคมก�าหนดวาระมาแล้วในรูป
แบบท่ีอาจแตกต่างไปจากการรายงานทาง
ช่องทางส่ือแบบด้ังเดิม แต่ไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือส่ง
เสริมสิทธิในการสื่อสาร และให้ประชาชนมี
ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างแท้จริง 
การด�าเนินงานในรูปแบบเช่นนี้ก็จะไม่ช่วย
ให้องค์กรสื่ออยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 ส�าหรับการน�า Big Data มาใช้ประโยชน ์
ในการท�างานด้านสื่อ การบริหารธุรกิจ
สื่อ ดร.พรรษาสิริ กล่าวว่า การใช้ Big Data 
มีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับองค์กรสื่อ ทั้งใน
การท�าความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ 
และการน�าข้อมูลไปใช้ในการรายงานข่าว
และผลิตเนื้อหา ซึ่งในแง่พฤติกรรมของ 
ผู้รับสาร การได้ทราบว่าผู้รับสารมีความ
สนใจเร่ืองใด หรือต้องการหาค�าตอบเร่ืองใด 

 โจทย์ของสื่อคือจะสื่อสารประเด็น
สาธารณะที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ได้
อย่างไร โดยที่ยังคงอยู่รอด
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ในช่วงเวลาหรือสถานการณ์แบบใด จะท�าให้
องค์กรส่ือทราบว่าข้อมลูใดมคีวามจ�าเป็นต่อ
การใช้ชีวิตและการตัดสินใจของประชาชน 
 ในแง่การน�าข้อมูลไปใช้ในการรายงาน
ข่าวและผลิตเนื้อหา หากนักสื่อสารมวลชน
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบ ท้ังข้อมลูเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จะท�าให ้เห็น 
ความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ของ
ปรากฏการณ์ท่ีรายงาน แบบแผนท่ีเป็นมา
แต่อดีตของปัญหา (Pattern) หรือแนวโน้ม
ในอนาคต ซึง่เป็นข้อมลูเชิงวิเคราะห์ท่ีข้อมลู
ท่ีได้มาด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ไม่สามารถชี้ให้
เห็นได้ชัดเจน
 “การน�า Big Data มาประกอบการ
รายงานจะช่วยให้ข้อสรุปมีน�้าหนักและ 
น่าเชื่อถือย่ิงขึ้นเพราะถือเป็นหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ แต่ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเกณฑ์
ในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร เป็นเหตุเป็น
ผลกันหรือไม่” ดร.พรรษาสิริกล่าว
 ดร.พรรษาสิริ กล่าวด้วยว่า ความส�าคัญ 
โจทย์ของการใช้ Big Data คือควรพิจารณา
ว่าจะน�ามาช่วยในการก�าหนดนโยบายหรือ
การผลิตเนื้อหา ร่วมกับข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธี
อ่ืนได้อย่างไร เพ่ือให้นโยบายและเนื้อหามี
ความลึกและรอบด้านยิ่งขึ้น
 เรื่องการปรับตัว การต่อสู้ของสื่อ ที่อาจ

มีทุนไม่หนามาก แต่มีความต้ังใจในการน�า
เสนอข่าวสาร ควรต้องปรับตัวอย่างไร 
เพ่ือให้องค์กรอยู ่รอด โดยใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม เข้ามาช่วยในการท�าสื่อ การผลิต
ข่าวสาร การลดต้นทุนการผลิตข่าวสาร
นัน้ ดร.พรรษาสิร ิบอกว่าองค์กรส่ือท่ีจะเกิด
ใหม่จึงอาจไม่ต้องท�าทุกเร่ือง หรือไม่ต้องมี
เทคโนโลยทุีกอย่าง แต่ควรจะเน้นประเดน็ท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะ หรือประเด็นท่ีส่ือ
สถาบันหมายถึงองค์กรส่ือขนาดใหญ่ หรือ
พ้ืนท่ีการส่ือสารสาธารณะ เช่น โซเชียลมเีดีย 
ยังไม่ได้ส่ือสารมากนัก เพ่ือให้สังคมได้
ท�าความเข้าใจกับประเด็นเหล่านีไ้ด้อย่างลึก
ซึ้งและต่างแง่มุมมากขึ้น
 . . . อีก วิ ธีหนึ่ ง ท่ีองค ์กร ส่ือขนาดเล็ก
สามารถสร้างความน่าเช่ือถอืให้สาธารณะได้ 
คือการผสานความร่วมมอืระหว่างองค์กรสือ่
กับภาคประชาสังคม หรือภาควิชาการที่มี
ด�าเนนิงานหรือศึกษาในประเด็นนัน้มาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีเนื้อหาเชิงลึกมาน�าเสนอที่
แตกต่างจากการรายงานตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น สิทธิการศึกษา 
สิทธิผู ้ต ้องขัง เบื้องหลังการท�างานของ
ส่ือมวลชน ส่ิงแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร เป็นต้นหรืออาจผสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรสือ่ด้วยกันเอง เช่น เครือข่าย
องค์กรส่ือระดับท้องถ่ิน หรือเครือข่าย
องค์กรท่ีท�างานด้านการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง (Fact-checking) เป็นต้น เพื่อแบ่งปัน
ทรัพยากรข้อมูลและบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างน�้าหนักในการผลัก
ดันให้ประเด็นท่ีน�าเสนอเป็นวาระสาธารณะ
ได้ยิ่งขึ้น
 ในส่วนเทคโนโลยีนั้น ประเด็นที่สื่อสาร
และกลุ่มผู้รับสารหลัก (Target Audience) 
จะเป็นปัจจัยในการก�าหนดช่องทางและวิธี
การส่ือสารท่ีเหมาะสม ผู้ประกอบการสื่อ
ควรพิจารณาว่า การจะสื่อสารประเด็นนี้ให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ ควรใช้
ช่องทาง วิธีการ และเทคโนโลยีแบบใด รวม
ท้ังกลุ ่มผู ้ รับสารหลักใช้สื่อประเภทไหน 
ดังนั้น การรายงานบางประเด็นหรือสื่อสาร
กับคนบางกลุ ่มอาจไม ่จ� า เป ็นต ้องใช ้
เทคโนโลยขีัน้สงู แต่เน้นการเล่าเร่ืองท่ีเข้าใจ
ง่าย เป็นเหตุเป็นผล สื่อสารด้วยภาพ ผ่าน
ช่องทางสื่อแบบดั้งเดิมก็เป็นได้
 อีกประเด็นท่ีควรพิจารณาคือการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้รับสารให้ผู้รับสารเข้าใจ
ถงึความส�าคัญในการมอียูข่ององค์กรส่ือและ
สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้การ
ด�าเนินงานมีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับสารอย่างแท้จริง ดังนั้น การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารเพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอาจต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
หรือใช้กิจกรรมพบปะสังสรรค์หรือระบบ
สมาชิกเป็นสื่อกลางก็ได้
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 หากด�าเนินการได้เช่นจะเป็นการเปิด
โอกาสส�าหรับคนท่ีอยากท�าสื่อ อยากน�า
เสนอเนือ้หาข่าวสาร แต่มทุีนไม่มาก สามารถ
น�าเทคโนโลยี มาต่อยอด เพื่อสร้างสื่อ พื้นที่
ส่ือ ในการน�าเสนอข่าวสารต่อสังคมได้ 
เช่นกัน
 ส่วนบทบาทขององค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร 
รวมถึงองค์กรภาควิชาชีพส่ือ และสถาบัน
การศึกษา ที่สอนด้านนิเทศศาสตร์ วารสาร 
การส่ือสารมวลชน ควรให้ความส�าคัญกับ
การลงทุนด้านนวัตกรรม การสร้างการเรียน
รู้ การใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคลากรในองค์กรส่ือ การท�า
ข่าวอย่างไร ดร.พรรษาสิริ มองว่า แม้
เทคโนโลยใีหม่ๆ จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ในการศึกษาและท�างานด้านนิเทศศาสตร์
และวารสารศาสตร์ แต่หวัใจของนเิทศศาสตร์
 โดยเฉพาะอย่างย่ิงวารสารศาสตร์ คือ
การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์เพือ่ให้พลเมือง
มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้ชีวิตและการมี
ส่วนร่วมในการเมืองและสังคมประชาธปิไตย 
ทัง้นี ้เพราะปรัชญาวิชาชพีวารสารศาสตร์
มีพื้นฐานจากสังคมประชาธิปไตย ไม่ 
เช่นนั้น สื่อวารสารศาสตร์คงจะกล่าวอ้าง
ไม่ได้ว ่า “เสรีภาพส่ือคือเสรีภาพของ
ประชาชน”
 เป้าหมายของการลงทนุเพือ่ศึกษาเรียนรู้
เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

จึงไม่ได้อยูท่ี่การ “ใช้เป็นท�าเป็น” อย่างเดียว 
แต่ควรศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดขึ้น
ว่าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่ือ
สารใหม่ๆ เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการเสริม
สร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างไร ท�าให้เกิด
ความยติุธรรมและเป็นธรรมในสังคม ปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิของ
ผู้ขาดโอกาสในสังคม ช้ีให้เห็นคุณค่า พลัง 
และความเป็นมนุษย์ของกลุ่มสังคมต่างๆ 
อย่างไร สร้างความเข้าใจในความหลาก
หลาย และส่งเสริมให้เกิดการคล่ีคลายความ
ขดัแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงอย่างไร หรือยิง่
ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า เลือกปฏิบัติ สร้าง
ความเกลียดชัง และมีการใช้ความรุนแรงใน
ระดับต่างๆ อย่างชอบธรรม
 “ดร.พรรษาสิริ” บอกด้วยว่า เทรนด์ของ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะเข้ามาในอนาคต
อันใกล้ ท่ีจะมีผลต่อธุรกิจส่ือและคนท�าส่ือ 
ในสังคมท่ีมีความขัดแย้งแบ่งขั้วสูงและมี
ปัญหาเร่ืองความยุติธรรมอย่างสังคมไทย 
รวมถึง ในหลายประเทศทั่วโลก เทคโนโลยี
จะท�าให้การต่อสู้ทางข้อมูลข่าวสารและ
อุดมการณ์ความคิดมีความเข้มข้นขึ้น ผู้ท่ีมี
ต ้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต
เนื้อหาและการส่ือสาร รวมถึงระบบและ
กลไกการสอดส่องเฝ้าระวังการไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร จะมีข้อได้
เปรียบในการสร้างชุดข้อมลูและชุดความคิด

เพ่ือโน้มน้าวใจหรือสร้างความสับสนใน
สังคมได้
 หากผู้ประกอบการสื่อไม่ตระหนักถึง
เงื่อนไขนี ้ รวมถึงไม่ค�านึงถึงการแสวงหาข้อ
เท็จจริงอย่างรอบด้าน หลายแง่มุม เพ่ือ
อธิบายบริบทและมิติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ปรากฏการณ ์ทางสั งคม กระแสการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีก็จะเป็นเพียง
เครื่องมือใหม่ๆ ในการผลิตซ�้าความคิดแบบ
เดิมๆ หรือยิ่งสร้างความสับสน จนน�าไปสู่
ความไม่ไว้เนือ้เช่ือใจและขาดความเช่ือมัน่ใน
หลักการประชาธิปไตย แต่ไม่ได้เอ้ือต่อการ
ท�าให้เกิดการอภิปรายถกเถียงถึงแนวทาง
ใหม่ๆ ในการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่
ซับซ้อนและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
ไม่ใช้ความรุนแรงได้
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นวัตกรรม เทคโนโลยีเปลี่ยน
“สื่อ”ต้องคงคุณค่าวารสารศาสตร์

 ด้านความเห็นจาก “ดร.สิขเรศ ศิรา
กานต์ นกัวิชาการอสิระ” มคี�าถามส�าคัญว่า 
“แท้จริงแล้วสื่อดิสรัปตัวเองหรือไม่” และ 
“คุณค่าของวารสารศาสตร์ยังคงมีอยู ่ใน
วงการสื่อสารมวลชนไทยหรือไม่” เพราะ
เป็นความลุ่มลึกท่ีนวัตกรรมใดๆ ยากท่ีจะ 
เข้ามาทดแทน
 ดร.สิขเรศ มองว่า ประเทศไทยเข้าสู่ยุค
การเปล่ียนแปลงมาแล้ว 5 ปีพิจารณาจาก
รอยต่อของการก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิทัล แต่หาก
การเปล่ียนแปลงในระดับโลกมีมากกว่า
ทศวรรษ การเข้ามาของนวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ระบบ
สังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบพฤติกรรม    
 รวมถงึ อุตสาหกรรมส่ือ เพราะฉะนัน้ควร
ท่ีจะต้องมกีารถอดองค์ความรู้ท้ังหมดในช่วง 
5 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนตัวมองว่าผู้บริหารส่ือ 
ส�านกัข่าวและส่ือทุกคนตอนนีเ้ปรียบเสมอืน
การจบปริญญาเอก มีการส่ังสมองค์ความรู้
เรียบร้อยแล้ว ทั้งองค์ความรู้ที่เป็นความผิด
พลาด ล้มเหลวและความส�าเร็จ และการ
พยายามปรับตัวกับส่ิงท่ีอาจจะยังไม่เข้าใจ
มากนัก
 แต่ 5 ปีที่ผ่าน สื่อพยายามต่อสู้ดิ้นรนหนี
ค�าว่า Disrupt ซึ่งมีความกังวลในส่วนของ
เทคโนโลยเีป็นอย่างมาก แต่ส่วนตวัต้องการ
ท่ีจะนิยามใหม่ว่า ส่ือก�าลังดิสรัปตัวเอง 

เนื่องจากมีการพะวงกับเทคโนโลยีความ
เปลีย่นแปลง บนโลก Social Media จนมาก
เ กินไป จนลืมคุณค ่า ท่ีแท ้จ ริ ง ในเ ชิง
วารสารศาสตร์ ยกตัวอย่าง ในกิจการ
โทรทัศน์ ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาในภาพมีการ 
ท�าซ�้า จากโลก Social Media ต้องยอมรับ
ว่าประเด็นจากหน้า Feed มีอิทธิพลต่อ
การน�าเสนอข่าวหน้าจอโทรทัศน์ไม่ต�่ากว่า 
70-80% บางช่องบางรายการ มากกว่า 90%
 “สิ่งที่สื่อต้องตระหนัก คือ สื่อสามารถ
ที่จะน�าข่าวจาก Social Media มาน�า

เสนอได้ แต่จะต้องมีการสืบเสาะเก่ียวกับ 
5W 1H ให้มีความลึกมากกว่ารายงานข่าว
เก่ียวกับ 5W 1H เพราะประชาชนต้องการ
ความลึกซึง้และความละเอยีดมากกว่าการ
รับรู้ว่าใครท�าอะไร ที่ไหน เป็นอย่างไร แต่
ต้องการรู้แบ็กกราวนด์ของข่าว และผล 
กระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร มิฉะนั้นจะ
เป็นการเสนอข่าวแบบดาษด่ืนทั่วไป มีผล
วิจัยออกมาคือประชาชนรู้สึกเบื่อหน่าย
 ...แม้ส่ือจะถกูมายาคติกล่อมเกลา แต่คน
ก็ชอบติดตามข่าวจากโซเชียลมีเดียท้ังนั้น 

โดย : พวงชมพู ประเสริฐ
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โทรทัศน์จะไม่น�าเสนอหรือรายงานข่าวนั้น
หรือ แต่ประเด็นคือการน�าเสนอไม่ลึก ไม่ได้
ตอบคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ศาสตร์ ท�า
เพียงแค่ ตอบคุณค่าทางเชิงเศรษฐศาสตร์ 
และอาจจะเช่ือมโยงอยู่กับตัวช้ีวัดเก่ียวกับ
เรตต้ิงจนมากเกินไป ท้ังท่ีในความเป็นจริง
เรตต้ิงในอนาคตในยุคท่ีมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมากมาย จะมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาสื่อจึง
ตกหลุมพรางตัวเอง ด้วยการเน้นตัวเลขใน
เชิงปริมาณมากเกินไป
 ...ส่ือใหญ่ๆ ถูกผลกระทบโดยทุกส�านัก
ข่าวพยายามท่ีจะกระโจนเข้าโซเชียลมีเดีย
ในจ�านวนปริมาณ เช่น หลายเพจข่าวมีคน
กดติดตามเป็นหลักล้าน แต่ส่ิงนีไ้ม่ได้มผีลใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นส่ิงท่ีย้อนแย้ง 
นอกจากนี ้ส�านกัข่าวหลายแหง่แปลงตัวเอง
จากท่ีเป็นองค์กรส่ือท่ีน่าเชื่อถือ กลายเป็น
เพียง Click Bait ซึ่งการที่มีจ�านวนมากไม่ได้
ส่งผลต่อธุรกิจในทางที่ดี เนื่องจากองค์กรที่
จะซื้อโฆษณาต่างๆ ก็มี Social Media ของ
ตัวเอง และมเีคร่ืองมอืในการช้ีวัดท่ีดีกว่าสือ่ 
จึงไม่จ�าเป็นต้องรอรายงานผลการน�าเสนอ
ข่าวหรือเรื่องราวนั้นจากสื่อ ว่ามียอดผู้อ่าน
จ�านวนเท่าไหร่ แต่ส่ิงท่ีต้องการคือตัวช้ีวัดใน
เชิงคุณภาพ
 สอดรับกับมุมมองในเร่ืองที่ส่ือมวลชน 
องค์กรส่ือมวลชนท้ังรายใหญ่ รายเล็กและ
สื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ ควรต้องศึกษาและ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ
นวัตกรรมเทคโนโลยี “ดร.สิขเรศ” ย�้าว่า  
ส่ือต ้องใช ้ประโยชน์จาก AI 5G และ 
OTT (Over-the-top) ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยต้องตอบค�าถามให้ได้ว่า อะไรคือ
สิ่งที่ AI ท�าไม่ได้ ส่วนการใช้5G ท�าให้ส�านัก
ข่าวไม่ต้องลงทุนเป็นพันล้านบาท เพ่ือการ
ถ่ายทอดสด แต่ปัจจุบนัมแีพ็คเกจอินเทอร์เนต็ 
เพียง 399,499 หรือ 599 บาท สือ่จึงสามารถ
ใช้คุณประโยชน์จากเทคโนโลยไีด้ ไม่สามารถ

ปฏิเสธเทคโนโลยี นวัตกรรมทุกส่ิงท่ีเข้ามา 
แต่ใช้ 5G เป็นตัวสื่อผ่าน คุณค่าที่แท้จริงใน
เชิงวารสารศาสตร์ แทนท่ีจะใช้เทคโนโลยี 
5G สื่อผ่าน Fake News หรือเป็นแค่คลิก
เบท หรือเป็นตัวปั่นข่าว สกู๊ปข่าว 
 ...การเลือกใช้ข่าวประเด็นทางสังคมจาก 
Social Media คือการใช้ประโยชน์จาก 
Social Media เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับประเด็น
ท่ีสงัคมก�าลงัให้ความสนใจ เช่นกรณแีชร์แม่
มณี สื่อต้องน�าประเด็นนี้มาหาความลึกจาก
ประเด็น ด้วยการน�าเทคโนโลยีทุกตัวมา
พัฒนาให้เข้าสู่ยคุวารสารดิจิทัล ซึง่ส่ิงส�าคัญ
คือจะน�าเสนอและรายงานข่าวแบบท่ัวไปไม่
ได้ เพราะทุกคนเป็นผู้ส่ือข่าวได้ จะต้องน�า
เสนอแบบวารสารศาสตร์ดิจิทัล ด้วยการ
เสนอสารและข้อมลูในเชิงดิจิทัล แต่ปัจจุบนั
เป็นการรายงานข่าวแบบผ่านๆ ไปเร่ือยๆ แต่
ไม่มีความลึก
 “วารสารศาสตร์ดิจิทัล มีความลึกซ้ึง
มากกว่า ที่จะหยิบฉวยจากเพจต่างๆ มา
น�าเสนอเพราะฉะนั้น วารสารศาสตร์ที่จะ
ต้องมีคอืความลึกในเชงิข้อมูล อย่ามองแค่
การหายอดคลิกอย่างเดียว ซึ่งในแง่ของ
การซ้ือโฆษณาผ่านส่ือ ส่วนตัวคิดว่ายังมี
สินค้าและบริการจ�านวนมากที่มีความ
ต้องการความลึกซึง้ในเชงิวารสารศาสตร์” 
ดร.สิขเรศกล่าว
 ในส่วนของการน�า Big Data มาใช้
ประโยชน ์ ในการท�างานด ้านสื่อ การ
บริหารธุรกิจส่ือ “ดร.สิขเรศ” มีมุมมองว่า 
Data เป็นส่ิงท่ีส�าคัญและเป็นหวัใจท่ีจะตอบ
ค�าถามในส่วนของ 5W 1H ได้อย่างดี ซึ่งที่
ผ่านมาส�านักข่าวใหญ่ๆ มีการน�าเสนอสกู๊ป
ข่าวเก่ียวกับบคุคลส�าคัญเป็นจ�านวนมาก แต่
ไม่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ หรือน�ามาจัด
ระบบเข้ามาสู่ในโลกดิจิทัล ซึ่ง Big Data มี
ประโยชน์ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ส�าคัญกับ
บุคคลส�าคัญ จะท�าให้ส�านักข่าวน�าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างลึกและเร็วมากกว่าท่ีจะเป็น

สกู๊ปข่าวจาก Social Media จากใครสักคน
ที่เป็นปัจเจกบุคคลในการน�าเสนอ
 ดังนั้น ส�านักข่าวสามารถน�าเสนอแบบ 
Exclusive ได้ทันที ในเวลาที่เห็นแบบ Real 
Time ว่าสังคมก�าลังพูดเก่ียวกับเร่ืองอะไร
อยู่ ซึ่งสามารถคาดประมาณการได้ว่าสื่อ
ท่ัวไป ไม่น่าจะมข้ีอมลูในเชิงลึกท่ีจะน�าเสนอ
ได้ นี่คือประโยชน์ของ Big Data หรือกรณี
ประเด็นในเชิงสาธารณภัย ส�านกัข่าวมข้ีอมูล
และสามารถน�าเข้าไปสู่ระบบ Big Data ได้ 
เช่น สึนามิ พายุต่างๆ หรือความรู้เกี่ยวกับ
น�้าท่วมเมื่อหลายปีก่อนท่ีมีอยู่จ�านวนมาก 
แต่กลับหายไป เพราะไม่ได้เตรยีมพร้อมเร่ือง 
Big Data ท�าให้ไม่มีข้อมูลในเชิงลึก ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วย
 “ดร.สิขเรศ” ให้ความเห็นอีกว่า  การ
ปรับตัว การต่อสู้ของสื่อท่ีอาจมีทุนไม่หนา
มาก แต่มีความตั้งใจในการน�าเสนอข่าวสาร 
สามารถใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยใน
การท�าสื่อ การลดต้นทุนการผลิตข่าวสารได้
มาก เพราะสามารถใช้เงนิเพียงหลกัหมืน่ซือ้
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่ากล้องบางตัวใน
ส�านักข่าว ท้ังคุณภาพของภาพและเสียง 
เพราะฉะนั้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ
จะไม่เป็นอปุสรรคในเชิงวารสารศาสตร์ การ
สร้างคุณค่าหรือมูลค่าในเชิงวารสารศาสตร์
 แต่กลับเป็นตัวช่วยในฐานะนักข่าวตัว
เล็กๆ ขององค์กร หากจะรีแบรนดิ้งตัวนัก
ข่าวเอง มาท�าข่าวของตัวเราเอง เป็นดิจิทัล
ของตัวเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ แต่ส่ิงท่ีลืมไปใน 5 ปีท่ีผ่านมา 
คือจมอยูใ่นมายาคติ ด้วยกลไกทางจติวิทยา
ว่าถกูดิสรัป เพราะฉะนัน้นกัข่าวตัวเลก็ๆ จะ
ยิ่งได้เปรียบ เพราะองค์กรส่ือในระยะเวลา 
5 ปีท่ีผ่านมา ผลประกอบยังติดลบเป็น
ตัวเลขแดง
 การท่ีนกัข่าวจะออกจากองค์กรสือ่มาเป็น
ฟรีแลนเซอร์สามารถด�าเนินการได้ แต่อยู่ที่
จุดยืนของเรามากกว่า โดยต้องตอบค�าถาม
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ให้ได้ก่อนว่า ถ้าเป็นนักข่าวตัวจ้อยแต่มี
คุณค่าในเชิงวารสารศาสตร์ เช่ือว่าจะอยู่
ท่ีไหนก็ได้ แม้แต่อยูใ่นห้อง ในอะพาร์ตเมนต์
ในคอนโดมิเนียม หรือในบ้านต่างจังหวัด ก็
สามารถท�าข่าวได้ และประหยดัต้นทุนไปได้
มากกว่า เพราะไม่ต้องใช้เวลาเดินทางท่ีมีค่า
ใช้จ่าย ต้นทุนราคาสูงมาก หรือการมีกอง
บรรณาธิการถือเป็นเร่ืองโชคดียังอยู ่ใน 
กองบรรณาธิการท่ียังทรงไว้ซึ่งคุณค่าใน 
เชิงวารสารศาสตร ์ แต ่หากอยู ่ในกอง
บรรณาธิการท่ีถูกจิตวิทยามวลชน อาการ
ของส่ือแย่ ก็จะเหมือนหายใจท้ิงไปวันๆ 
เมื่อได้หมายข่าวมาแบบไหนก็ต้องไปท�า 
เพราะฉะนัน้ ต้องกลับไปสู่คณุค่าท่ีตัวเราเอง 
ที่สั่งสมมา
 “วันนี้หากนักข่าวตัวเล็กๆ ก้าวออกมา
ก็เอาบทเรียนท่ีถูกจิตวิทยามวลชนว่าถูก 
Disrupt ท�าให้ขาดทนุ มาท�าให้เหน็ส่ิงใหม่
ด้วยการเอาคุณค่าของตัวเองมาบวกกับ
เทคโนโลยีท่ีไม่จ�าเป็นต้องมีเงินจ�านวนเป็น
ล้าน เพราะฉะนั้นการจะออกมาต้องถาม
ตัวเองว่าเรามี Branding ของตัวเองทีแ่ข็ง
แรงแค่ไหน มีคุณค่าในเชิงวารสารศาสตร์
ที่ ม่ันคงขนาดไหนส ่วนของคนที่ ไม ่ มี
แบรนด์มาก่อน หรือเด็กจบใหม่ คนที่เพิ่ง
จะเข้าสู่วิชาชีพ เป็นโอกาสที่ดี เพราะไม่
ต้องทนรับประสบการณ์อนัเลวร้าย ในช่วง
เวลา 5 ปีที่ผ่านมา จะมีความสดในหัว
สมอง มีอุดมการณ์ ความเพียรพยายาม 
เหมือนโลกเปิดให้เรียบร้อย สามารถใช้
ระยะเวลาแค่คลิกเดียวเท่านั้น
 ขณะเดียวกันนักข่าวรุ่นใหม่ต้องตอบ
คุณค่าของความเป็นวารสารศาสตร์ให้ได้ 
อีกทั้ง คนที่เข้ามาในวงการสื่อใหม่ๆ จะมี
สายตาที่ไม่ได้อยู่ในโลกเก่า มีส่ิงใหม่ๆ มี
ประเด็นเก่ียวกับคนในยุคเดียวกัน ที่จะ
สามารถเข ้าใจกันได ้ดีกว ่าคนยุคเก ่า 
ฉะนั้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีไม่ได้เป็น 
อุปสรรคใดๆ ของคนรุ ่นใหม่ที่ไม ่ได้มี

ประสบการณ์” ดร.สิขเรศกล่าว
 ท้ังนี้ การจะให้อยู่ได้มีความส�าคัญท้ังรูป
แบบและเนื้อหา แน่นอนเนื้อหาอาจจะเป็น
พระราชา แต่ต้องไม่ลืมและชะล่าใจกับองค์
ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ Platform มิเช่นนั้น
เม่ือแปลงตัวหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นเล่มไปสู่
ออนไลน์จะไม่ประสบความส�าเร็จ เนือ่งจาก
ไม่รู้จักแพลตฟอร์ม ไม่รู้จักเทคนิค ไม่รู้จัก
เทคโนโลยีท่ีดีพอ ส่งผลให้ในรอบ 10 ปี
องค์กรส่ือไม่ได ้โฟกัสท่ีคุณค่าท่ีแท้จริง 
ของวารสารศาสตร์ องค์กรสื่อท่ีถูกดิสรัป 
เร่ิมสลายไปหรือล่มสลายไป จากการไป 
โฟกัสเร่ืองอ่ืน เช ่น ซื้อหุ ้น ท�ากิจการ
อสังหาริมทรัพย์ ท�ากิจการอ่ืนๆ มุ่งกับการ
เพิ่มทุนบ้าง เหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกดิสรัปตัวเอง
 ยกตัวอย่าง The New York Times ที่
ดิสรัปไปก่อนหน้าเมืองไทย 20 ปีที่แล้ว แต่
มาถงึรุ่นลูกกล้าท่ีจะประกาศว่าธุรกิจของเขา 
ไม่ได้มีกิจการอย่างอ่ืนเลย นอกจากจุดเดิม
คือ Journalism เพราะท่ีผ่านมาโฟกัสเขา
เสีย ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไปซื้อกิจการอื่น 
เพิ่มทุนจ�านวนมาก จนลืมมองว่าคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ของเขาคือวารสารศาสตร์ เพราะ
ฉะนั้น ผู้บริหารในยุคดิสรัปช่ันหรือ 5 ปีท่ี
ผ่านมาสติหลุด หลุดโฟกัส ลืมตัวตนท่ีแท้จริง
คือการเป็นนักส่ือสารมวลชน ภารกิจคือ
วารสารศาสตร์ การจะอยูร่อดได้ต้องบวกค�า
ว่าดิจิทัลเข้าไปด้วย 
 ส�าหรับบทบาทขององค์กรธุรกิจ ผู้บริหาร 
องค์กรภาควิชาชีพส่ือและสถาบนัการศึกษา
ท่ีสอนด้านนเิทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน ดร.สิขเรศ กล่าวว่า ปี 2020 
เป็นปีของการเติบโตของนวัตกรรมอย่างสูง
มาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส�าคัญ ต้องให้เป็นปี
แห่งวารสารศาสตร์ที่แท้จริง ซึ่งทุกองค์กร
ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน โดยองค์กรที่ 1 คือ 
องค์กรส่ือ ต้องกลับมามองตัวเองว่ามีการ
ด� า เนิ นการอะ ไร ท่ี เ พิ่ ม คุณค ่ า ใน เ ชิ ง
วารสารศาสตร์ ไม่ใช่ท�าเพียงเมือ่มวิีกฤตหรือ

ส่ือท�าผิดจรรยาบรรณแล้วร่วมลงช่ือใน
กระดาษแผ่นเดียว 
 ซึ่งที่ผ่านมา 5 ปี องค์กรสื่อมีการด�าเนิน
ในเชิงปฏิบัติที่น้อยมาก ดังนั้น ต้องกลับไป
มองว่าคุณค่าในเชิงยทุธศาสตร์คืออะไร ต้อง
ร่วมระดมสมองกันและจะท�า สิ่งที่ AI ท�าไม่
ได้ สื่อต่างประเทศท�าไม่ได้ OTT ไม่สามารถ
ให้บริการได้ สิ่งนี้คือ Keyword ที่องค์กรสื่อ
ต้องท�างานหนัก ประกาศเป็นวาระของปี 
2020 ในการย ้อนไปสู ่ คุณค ่ า ในเ ชิง
วารสารศาสตร์ หากไม่ด�าเนินการก็จะถูก 
ดิสรัปด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมอยูต่ลอด 
เพราะไม่เข้าใจในคุณค่าเชิงวารสารศาสตร์
แล้วยอมจ�านนต่อเทคโนโลยี
 องค์กรท่ีเป็นสถาบันการศึกษา หรือนัก
วิชาการก็ไม่ได้ก้าวทัน เพราะมีหน้าท่ีแค่
วิพากษ์ แต่จะต้องมมูีลค่า สร้างมลูค่าให้ก้าว
สู่โลกดิจิทัล 5G OTT ให้ได้ ฉะนั้นต้องกลับ
มาสร้างความแน่นหนาให้กับนกัศึกษาต้ังแต่
ปี 1 โดยสถาบนัการศึกษาต้องทบทวนตัวเอง
ด้วยว่า สอนนักศึกษา 4 ปีในระดับปริญญา
ตรี ท�าไมวงการสื่อถึงถดถอยขนาดนี้ ไม่ใช่
ในเชิงธุรกิจ แต่ถดถอยในเรือ่งจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 นัน่หมายความสถาบนัการศึกษาต้องกลบั
มาทบทวน ต้องมีการปรับหลักสูตรท่ีจะต้อง
มุ่งเน้นไม่ใช่เฉพาะในเชิงสังคมศาสตร์อย่าง
เดียว สถาบันการศึกษาต้องเข้าใจและสร้าง 
Data Science หรือ Data Journalism ที่
มีความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับสถิติ การเก็บ 
การค้นหา และการอ่านค่าตัวช้ีวัดต่างๆบน
โลกดิจิทัลให้ได้ อันนีเ้ป็นหลักสูตรทีส่�าคัญที่
สถาบนัการศึกษาท่ี Training ส่ือมวลชนควร
บรรจุเข้าไป ซึ่งท่ีผ่านมาโลกวิชาการกับ 
โลกวิชา ชีพหรือโลกอุตสาหกรรมอยู  ่
คนละโลก
 ในเร่ืองของบุคลากร นักวิชาการ ต้อง
แสวงหาวิชาการใหม่ๆ เสมอ ต้องท�าวิจัย
ค้นหาซ�้าแล้วซ�้าอีก ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ
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 ปี2020 เป็นปีท่ีสื่อจะ
ทบทวนตัวตนหรือคุณค่าใน
เชิงวารสาร

เพ่ือน�าเสนอสู่สังคม ส�าหรับองค์กรภาครัฐ
และองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐต้องเปล่ียน
ระบบคิดใหม่ ควรจะก�ากับดูแลควบคู่กับ
ควรจะส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งในประเทศที่
เจริญแล้วจะมีนโยบายท่ีส�าคัญ คือ การส่ง
เสริม Local Content หมายถงึเนือ้หาสาระ 
สารข่าวท่ีเก่ียวข้องส่งเสริม ความเป็น
ประเทศ ความเป็นชุมชน และวัฒนธรรม 
หลายประเทศในสหภาพยุ โ รปมีการ 
ก�าหนดโควตา Local Content ให้กับส่ือ
สาธารณะ เพราะบางช่องบางสถานีมีแต่
เนื้อหา Import แล ้วอุตสาหกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ของประเทศจะพัฒนาได้อย่างไร 
ซึง่บางประเทศมีโควตา 40-60 % ท่ีอุดหนนุ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ 
  “ดร.สิขเรศ” มองว ่า เทคโนโลย ี
นวัตกรรมท่ีจะเข้ามาในอนาคตอันใกล้ท่ีจะ
มีผลต่อธุรกิจส่ือและคนท�าส่ือเท่าท่ีจับ
กระแสได้ในปี 2020 มี 4 อย่าง ได้แก ่
1. OTT (Over-the-top) จะดิสรัปวงการสือ่
แน่ๆ ซึง่ภาคอุตสาหกรรมใหญ่ เช่น แอปเปิล 
ที วี  เป ็นต ้น หากมองกลับมาในภาค
อุตสาหกรรมในประเทศไทย มีผู้ประกอบ
หัวนอกเข้ามาด�าเนินการเป็นอย่างมาก ท้ัง
ไลน์ทีวี เฟซบุ๊กเปิดบริการวิดีโอสตรีมม่ิง 
เพราะฉะนั้น ในเชิงวารสารศาสตร์ต้องตอบ
ค�าถามให้ได้ว่าจะยอมจ�านน ให้เทคโนโลยี
มาดิสรัปหรือไม่
 2. 5G ซึ่งจะท�าให้ส�านักข่าวไม่ต้องมีทุน
จ�านวนมากในการท่ีจะถ่ายทอดสด หรือ
รายงานข่าวได้อย่างรวดเร็ว แต่สามารถใช้
งานได้ในราคาเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้น 
และสามารถดาวน์โหลดวิดีโอแบบ HD ท่ีเดิม

เอาชนะได ้นั่นคือสื่อต้องกลับมามองตัวเอง
ในฐานะนักข่าว คุณค่าวารสารศาสตร์ หรือ
จริยธรรมส่ือจรรยาบรรณส่ือ ซึ่งการท่ี AI 
สามารถผลิตได้แม้กระทั่ง Fake News มัน
คือความท้าทายของคนเป็นนกัข่าวหรือผูส้ือ่
ข่าว เพราะจุดอ่อนของนวัตกรรมคือความ
ปลอม สื่อจึงต้องกลับมาที่จุดเด่นของตัวเอง
คือความน่าเช่ือถือ น่าเช่ือมั่น การเป็น 
นักข่าว หรือตัวตนท่ีเป็นตัวตนจริงๆ ของ 
นักข่าวภาคสนาม
 “ผมคิ ด ว ่ า  2 020  เ ป ็ นป ี แห ่ ง
วารสารศาสตร์ เป็นปีที่ส่ือจะทบทวนตัว
ตนหรือคุณค่าในเชิงวารสาร มิฉะนั้น แม้
เทคโนโลยีจะดิสรัปส่วนหนึ่ง แต่ส่ือจะ
ดิสรัปตัวเองด้วยการยอมจ�านนกับสิ่งท่ี
เป็นนวัตกรรมสร้างขึ้น เพราะฉะนั้น ต้อง
กลับมามองตัวเอง ยนืหยัดทีช่ดัเจนในการ
ท�าให้สังคม ประชาสังคม หรือคนที่รับ
ข่าวสารเชื่อมั่นในองค์กร เชื่อมั่นในตัวตน
นักข ่าว AI หรือ จะสู ้  Journalist 
Intel l igent คือปรีชาญาณในเ ชิง
วารสารศาสตร์ ที่แท้จริง เพราะ AI คือ 
สิ่งที่ประดิษฐ์” ดร.สิขเรศกล่าว
 ท้ายที่สุด ดร.สิขเรศ มองว่า นวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ มีผลต่อวงการส่ือ 
แต่ส่ือต้องทบทวนตัวเองก่อนว่าจะยอม
จ�านนส่ิงต่างๆ เหล่านีห้รือไม่ หรือจะยืนหยัด 
กลับมาฟื้นคุณค่าในทางวารสารศาสตร์

ใช้เวลา 2 ช่ัวโมงให้เหลือเพียง 3.6 วินาที 
ความรวดเร็วของมันทลายก�าแพงในการส่ง
ข่าวสาร ของส�านกัข่าวของสถานโีทรทัศน์ไป
ท้ังหมด 3. OTT การน�าเสนอรูปแบบของ
วิดีโอท้ังหมด สามารถถกูทดแทนหรือชดเชย
ไปอยู่ในรูปของ OTT ได้ และ 4. AI ส�านัก
ข่าวซินหัวของจีน สามารถท่ีจะประดิษฐ ์
ผูป้ระกาศข่าว และรายงานข่าวได้ รวมถงึ AI 
สามารถผลิต Deep Fake News ได้ไม่ใช่
เพียงแค่ Fake News เท่านั้น เพราะที่ผ่าน
มา AI สามารถท่ีจะท�าวิดีโอคลิป เสมอืนเป็น
ผู้น�าในสังคมโลก โดยการให้ข้อมลูทีบ่ดิเบือน
 ส่ิงท่ีเป็นปัจจัยในการยอมรับ นวัตกรรม
ของสังคม มี 5 ประเด็นที่ส�าคัญ คือ 1. แทน
กับบริการเก่าๆ ได้หรือไม่ ซึง่ในตลาดหรอืใน
อุตสาหกรรม Video อาจจะทดแทนได้ด้วย 
OTT เกือบท้ังหมด แต่ก็จะมกีารทดแทนบาง
อย่างท่ีมันไม่สามารถทดแทนได้กับหนังสือ
หรือสถาบนัสือ่ 2. ปัจจุบนัทกุคนไม่ว่าจะอยู่
ในชนช้ันทางเศรษฐกิจไหน สามารถมเีคร่ือง
มืออุปกรณ์อยู ่ ในมือเรียบร้อยแล้ว ไม ่
ต้องการรีโมทคอนโทรล หรือไม่ต้องเดินไปท่ี
แผงหนงัสือ OTT คือบริการเสริมจากบริการ
โทรคมนาคมท่ีทุกคนสามารถจ่ายได้ และ 
3. User Friendly อุปกรณ์ต่างๆ สามารถ
ใช้ได้ง่าย เพียงแค่กดและรูด ก็สามารถ 
เสพข่าว
 เหล่านี้คือ นวัตกรรมที่จะมาในยุค 2020 
ขณะเดียวกันส่ือต้องกลับมาทบทวนตัวเอง
จริงๆ ว่า สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เฟคนิวส์มาจาก 
AI หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความไว แต่เป็นสิ่งที่
ไม่ได้มีความลึกซึ้ง แต่ในเชิงวารสารศาสตร์
มีความลึกซึ้ง AI OTT 5G ยังไม่สามารถ
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 หลักเกณฑ์การให้รางวัล 
 หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
 1. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ
 2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย
 3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม
 1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะท่ีเรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้อง
อธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
 2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
 3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
 4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
 5. ต้องเป็นภาพข่าวท่ีแสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมท้ังแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ ท้ังด้านเนื้อหาและ
ศิลปะการถ่ายภาพ
 6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
 7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
 1. การตัดสิน ข่าว และภาพข่าว แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสินแต่ละชุดแยกจากกัน การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
 2. กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย หรืองดเว้น
การให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
 3. การประกาศผลการตัดสิน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันพุธท่ี 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ประตูน�้า กทม. 
ซึ่งตรงกับวันนักข่าว

ประกาศมา ณ วันที่ 4  ธันวาคม 2562
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์
ในรอบปี ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562
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 เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม  2563  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว  
ชิงรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562 ข้ึนอันเป็นโครงการท่ีด�าเนินต่อเนื่องมาทุกปี เพ่ือเป็นการประกาศ
เกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน  อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

 โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 3 ประเภท คือ
 1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล   2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  และ 3. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดีเด่น
 ส�าหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว  ประจ�าปี 2562 มีประเภทรางวัล ดังนี้
 ประเภทรางวัล
 1. ประเภท  ข่าว  แบ่งเป็น
 1.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562 รางวัลยอดเยี่ยม
   จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 1.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562 รางวัลชมเชย
   จ�านวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 2. ประเภท ภาพข่าว  แบ่งเป็น
 2.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562 รางวัลยอดเยี่ยม
   จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 2.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562 รางวัลชมเชย                   
   จ�านวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 3. ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
  แห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น
 3.1 รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2562 รางวัลดีเด่น
   จ�านวน 1 รางวัล รางวัลละ  30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 3.2 รางวัล  ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2562 รางวัลชมเชย
   จ�านวน 2 รางวัล รางวัลละ  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจ�าปี 2562
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 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ข่าว และภาพข่าว ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดท�าหนังสือรับรองการส่งประกวด
 2. ข่าว ทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน  และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยม
ของมลูนธิิอิศรา อมนัตกุล  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมดีเด่น ของชมรมนกัข่าวส่ิงแวดล้อม สมาคมนกัข่าวนักหนงัสอืพิมพ์
แห่งประเทศไทย  แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน
 3. ข่าว ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ให้ปฏิบัติดังนี้
  - ให้จัดท�าส�าเนาข่าวน้ันเรียงล�าดับตามวันเวลา โดยระบุวันท่ีตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวน้ันความยาวไม่เกิน 
2 หน้ากระดาษเอ 4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�านวน 14 ชุด
 4. ข่าว ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติดังนี้
  - ให้จัดท�าส�าเนาข่าวนั้นเรียงล�าดับตามวันเวลา โดยระบุวันท่ีตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 
2 หน้ากระดาษเอ 4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�านวน  10 ชุด
 5. กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลท้ัง 2 ประเภท ผู้ส่งจะต้องท�าแฟ้มส�าเนาแยกต่างหากตามจ�านวนชุดท่ีระบุไว้ใน 
แต่ละประเภท
 6. ข่าว ท่ีส่งเข้าประกวดทุกประเภท จะต้องเป็นข่าวท่ีตีพิมพ์ลงในหนงัสือพิมพ์รายวัน  ราย 3 วัน  หรือรายสัปดาห์  ท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทย  
ด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส�าหรับข่าวภาษาต่าง
ประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
 7. ภาพข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้อัดขยายภาพข่าว  ขนาด 8  คูณ  10 นิ้ว  จ�านวนภาพ
ละ 3 ชุด พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น  และไฟล์ภาพดิจิทัลมาด้วย โดยมีขนาดไฟล์ภาพตั้งแต่ 1 เมกะไบต์ขึ้นไป และ
ต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากถ่ายภาพไม่ใช่ไฟล์จากการสแกน
 8. ภาพข่าว ท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวทีตี่พิมพ์ในหนงัสอืพมิพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือรายสปัดาห์ ท่ีตีพิมพ์ในประเทศไทยด้วย
ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าว
ในสังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ฉบับละไม่เกิน 15 ภาพ
 9. ส่งผลงานประกวด  ข่าว  ภาพข่าว และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   
538 / 1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2668-9422 โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 15 มกราคม 2563  
เป็นวันสุดท้าย
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 หลักเกณฑ์การให้รางวัล
 - หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
 1. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ
 2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย
 3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม
 1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะท่ีเรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวท�าให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จ�าเป็นต้อง
อธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
 2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
 3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
 4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
 5. ต้องเป็นภาพข่าวท่ีแสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมท้ังแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�าเสนอ ท้ังด้านเนื้อหาและ
ศิลปะการถ่ายภาพ
 6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
 7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
 การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล
 1. การตัดสิน ข่าว และภาพข่าว แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสินแต่ละชุดแยกจากกัน การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ  
 2. กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการตัดสินอาจให้ได้รับรางวัลชมเชย หรือ 
งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
 3. การประกาศผลการตัดสิน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563  ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา
แกรนด์ ถนนราชด�าริ กทม.

ประกาศมา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภทข่าวยอดเยี่ยม

ประจ�าปี 2562
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 จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ
 จากมลูเหตุเร่ืองราวความไม่ชอบมาพากล
ของผืนป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แทบไม่มี
ใครจะคาดคิดว่ามันจะยืดเยื้อมาหลายปี 
ปมปัญหาการละเมิดสิทธิชนกลุ ่มน ้อย 
ชาวกะเหร่ียง ผนืป่าแก่งกระจาน ก่อนหน้านี้
บางส่วนยังคงใช้ชีวิตในวิถีด้ังเดิม แต่ถูก
กล่าวหาว่าบุกรุกป่าแก่งกระจาน จนถูกเจ้า
หน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ้างเหตุ
บกุเข้าไปผลักดันเผาบ้าน เคล่ือนย้ายให้ออก
มาอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้อง ท่ีบ้านโป่งลึก-
บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพียง อ.แก่ง
กระจาน จนกลายเป็นเร่ืองราวใหญ่โต 
บานปลายจนมี เหตุโศกนาฏกรรมคร้ัง
ประวัติศาสตร์ เฮลิคอปเตอร์ กองทัพบก 
ตกถึง 3 ล�าติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15-24 
กรกฎาคม 2554 มี ท้ังนายทหารและ
สื่อมวลชนเสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 17 ศพ 
 ต่อมาคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
ด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ
และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ รวมถึง 
นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ี อายุ 
30 ป ี  ผู ้แทนเครือข ่ายกะเหร่ียงเ พ่ือ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม เขตตะนาวศรี 
ได้ร่วมกนัออกมาต่อสู้เพ่ือเปิดโปงปฏบิติัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งเผาบ้าน เผายุ้งข้าว 
ท�าลายทรัพย์สินของชาวกะเหร่ียงท่ีถูก 
ผลักดัน โดยรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูล
ท้ังหมด ยื่นไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ พร้อมฟ้องด�าเนนิคดีต่ออุทยานแห่ง
ชาติแก่งกระจานและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อศาลปกครองโทษ
ฐานละเมิด  
 แต่สุดท้าย “บิลลี่” นักต่อสู้ชาวกะเหรี่ยง 
ก็หายตัวไปแบบมีปริศนา วันที่ 17 เมษายน 
2557 หลังจากถกูเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน เรียกตรวจค้นขณะขีจั่กรยานยนต์ 
ผ่านบริเวณด่านตรวจเขามะเร็ว พบลักลอบ
ขนน�า้ผ้ึงป่า 6 ขวด เจ้าหน้าท่ียนืยนัว่าปล่อย
ตัวไปแล้ว แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใคร
ได้พบเห็นบิลลี่อีกเลย !! 
 การด�าเนินการตรวจสอบ 
 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ได้ให้ความส�าคัญข่าวด้านสิทธิมนุษยชนมา
ตลอด เมื่อเกิดเหตุการณ์หายตัวไปของบิลลี่ 
ได้ส่งทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางเข้าไปเกาะ
ติดเจาะลึกเกือบทุกๆ แง่มุม ทั้งในเรื่องราว
ของนักต่อสู้ชาติพันธุ์เพ่ือชาวกะเหร่ียงแห่ง
ผืนป่าแก่งกระจาน รวมไปถึงปัญหาความ 
ไม่ชอบมาพากลในผืนป่าแก่งกระจาน ต้ังแต่
ปี 2557  อีกท้ังยงัได้น�าเสนอความเคล่ือนไหว
ขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์, มูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม (CRCF), คณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และสมาคม 
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA) ท่ีออก
มาเรียกร้องให้รัฐบาลด�าเนินการสืบสวน
อย่างละเอียด เพราะมัน่ใจว่าเหตกุารณ์ท่ีเกิด

ขึ้นเช่ือว่า ถูกบังคับให้หายตัวไป สุดท้าย
ท�าให้เร่ืองนี้ถูกท่ีประชุมคณะกรรมการคดี
พิเศษ (กคพ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) ขอรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษ 
(เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561) 
 การน�าเสนอข่าวของเดลินวิส์ นอกจากจะ
รายงานข่าวการติดตามการหายตัวไปของ
บิลลี่ มาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังติดตามความ
เคล่ือนไหวภรรยาของบิลล่ี  ท่ีออกมาเดิน
หน้าต่อสู้ยืน่ค�าร้องต่อส�านกังานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้
ด�าเนนิ เอาผิดตามมาตรา 157 กับเจ้าหน้าท่ี
อทุยานฯ กรณีควบคุมตัวบลิลีแ่ทนท่ีจะส่งตัว
ให้ต�ารวจ ท่ีส�าคัญก็คือการตามเกาะติด 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย โดยก่อน
หน้านี้ รัฐบาลของ “ประยุทธ์ 1” และสภา
นติิบัญญติัแห่งชาติ พยายามออกกฎหมายนี้
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่พอเป็นรูปเป็นร่าง
ก็ถูกตีตกมีอันเป็นไป 
 จากประเด็นท่ีต้ังสมมุติฐานเอาไว้ว ่า 
บิลลี่ ได้ถูกบังคับให้สูญหายไปนั้นก็กลายมา
เป็นเรื่องจริง เดือนเมษายน 2562 หลังจาก 
ชุดเฉพาะกิจดีเอสไอตามแกะรอยคดีอย่าง
เงยีบๆ ในพ้ืนท่ีแก่งกระจาน ลงมอืค้นหาตาม
พิกัดต้องสงสัยท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข่าว โดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน�า้แก่ง
กระจาน ใต้สะพานแขวน อยู่ห่างจากจุดท่ี
บิลล่ีได้รับการปล่อยตัวท่ีแยกบ้านมะค่า 
เขตอุทยานฯ ประมาณ 10 กม. เครื่องยาน
ยนต์ส�ารวจใต้น�้าของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และทีมนักประดาน�้ า  ตชด. จากกอง
บังคับการสนับสนุนทางอากาศ ได้ร่วมลง
ส�ารวจในรัศมี 100 เมตร จึงพบหลักฐาน
ส�าคัญ ชิ้นส่วนกระดูก ถังน�า้มันขนาด 200 
ลิตร 1 ถัง เหล็กเส้น 2 เส้น ถ่านไม้ 4 ชิ้น 
และเศษฝาถังน�้ามัน จากนั้นได้ส่งช้ินส่วน
กระดูกไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจ

ทวงคืนความยุติธรรม
ให้นักต่อสู้ชาวกะเหรี่ยง
‘บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ’
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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พิสูจน ์ ยืนยันวัตถุ เป ็นช้ินส ่วนกระดูก
กะโหลกศีรษะข้างซ้ายของมนษุย์ มรีอยไหม้
สีน�้าตาล ร่วมกับรอยแตกร้าว และการหด
ตัวของกระดูกจากการถูกความร ้อนท่ี
อุณหภูมิประมาณ 200-300 องศาเซลเซียส 
ท่ีส�าคัญผลตรวจช้ินส่วนกระดูก พบสาร
พันธุกรรมตรงกับนางโพเราะจี รักจงเจริญ 
มารดาของบิลล่ี แม้เบื้องต้นจะยังไม่รู้วิธีท่ี
ท�าให้เสียชีวิต แต่ชัดเจนคือการเผาท�าลาย
เพ่ืออ�าพรางคดี !! พฤติการณ์คร้ังนี้เข้า
ลักษณะเป็นการฆาตกรรมโดยทรมาน และ

การบังคับบุคคลให้สูญหาย ขั้นตอนต่อไป 
ดีเอสไอยังคงเร่งรวบรวมหลักฐานเพ่ือหา
ตัวผู้กระท�าผิด โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง ได้พุ่งเป้ายงัไปเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 ผลกระทบ-คุณค่าของข่าว
 หลังการน�าเสนอเกาะติดข่าวและตีแผ่
ของเดลินวิส์ นบัต้ังแต่ปี 2557 จนถงึปัจจุบนั
เป็นเวลากว่า 5 ปี นอกจากจะเป็นการทวง
คืนความยุติธรรมให้ครอบครัวของบิลล่ี 
ยงัท�าให้ผู้คนในสังคมไทยรวมไปถงึท่ัวโลกได้

เห็นเร่ืองราวการต่อสูด้้านสิทธิมนษุยชนของ
ชาวกะเหร่ียงแก่งกระจาน การเกาะติด
รายงานข่าวของทีมผู้ส่ือข่าวเฉพาะกิจส่วน
กลาง แม้จะสุ ่มเส่ียงอันตรายไม่แพ้กับ 
นักต่อสู้สิทธิมนุษยชน แต่ทีมข่าวก็ไม่ได้มี
ความย่อท้อ พยายามรวบรวมข้อมูลออกมา 
ตีแผ่ความจริงน�าเสนอให้สาธารณชนได้รับรู้ 
เพราะมิเช่นนั้นแล้ว เรื่องราวของบิลลี่ อาจ
จะเงียบหายไปในสายลม 
 เหนือส่ิงอ่ืนใดส่ิงท่ีเดลินิวส์ได้ให้ความ
ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการตามหาตัวบิลลี่ ก็
คือการน�าเสนอข้อมูลเพ่ือผลักดันกฎหมาย
ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยไป 
ลงนามในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ
การปฏิบัต ิหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้
มนษุยธรรมหรือท่ีย�า่ยีศักด์ิศรี (UNCAT) ท่ีมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 และ
อนุสัญญาระหว ่างประเทศว ่าด ้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ (ICCPED) ที่ลงนามไปเมื่อ 9 
กรกฎาคม 2555 
 เช่ือม่ันว่าการเกาะติดน�าเสนอข่าวทวงคืน
ความยุติธรรมให้กับนักต่อสู้ชาวกะเหร่ียง 
ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จะช่วยเป็นอีก 1 
เสียงในการจุดประกายให้ท้ังภาครัฐและ
องค์กรเอกชนเร่งเดินหน้าผลักดัน ร่าง
กฎหมายดังกล่าวได้ถูกขยับให้เข้าใกล้ความ
จริงอีกคร้ัง หลังการยืน่ร่างกฎหมายดังกล่าว
ต่อสภาผู้แทนราษฎร รอเพียงขั้นตอนที่ต้อง
เดินไปข้างหน้า เพ่ือยกระดับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เป็นระบบ
สากลมากขึ้นในอนาคต จะได้ช่วยปกป้อง
สทิธิให้กับบรรดานกัต่อสู้ด้านสิทธิมนษุยชน
ท่ีออกมาต่อสู้ให้กับสังคม มีโอกาสได้รับ
ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยท้ังชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น และไม่ต้องตกเป็น
เหยื่อง่ายๆ ดังเช่นอดีต
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 จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ
 ไม่มีใครคาดคิดว่าใน  ผืนป่าอุทยานแห่ง
ชาติแก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ 
ในรอบ 4-5 ปีท่ีผ่านมา จะมเีร่ืองราวผดิปกติ
รวมไปถึงความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น
มากมายหลากหลายรูปแบบกลายเป็น 
ข่าวใหญ่แทบท้ังส้ิน จนมีการต้ังค�าถามว่า 
มันเกิดอะไรขึ้นใน “ป่าแก่งกระจาน” ? 
ซึง่เป็นพืน้ท่ีป่าแนวตะวันตกอันอุดมสมบรูณ์
อีกแห่งหนึง่ของประเทศไทย จึงเป็นเรือ่งน่า
แปลกท่ีมีงบก้อนใหญ่เข้าไปปลูกป่าในพ้ืนท่ี
ค่อนข้างสมบูรณ์ ตามปกติส่วนใหญ่มักจะ
เหน็โครงการปลูกป่าในพื้นที่เขาหัวโลน้หรอื
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
 เมื่อทีมข่าวเฉพาะกิจเดลินิวส์ ได้ไปพบ
ข้อมูลถึงมีผู้ไปยื่นร้องทุกข์ กองอ�านวยการ
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล ณ จุด
บริการประชาชน 111 และ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
ตั้งแต่ต้นปี 2561 ว่ามีการทุจริต “โครงการ
ปลกูป่าเพ่ือลดปัญหาอุทกภยั และภาวะโลก
ร้อนในพ้ืนท่ีป่าแก่งกระจาน เฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา” เนื้อท่ี 4,200 ไร่ ในอุทยาน 
แห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบรีุ งบประมาณ 
15,960,000 บาท โครงการช่วงระหว่าง 
ป ี 2555-2556 แต่เ ร่ืองราวเงียบหาย 
จากนั้นจึงตัดสินใจน�าหลักฐานไปยื่นให ้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันท่ี 
24 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้ตรวจสอบโครง
การฯ ว่ามีการทุจริตหรือไม่
 การด�าเนินการตรวจสอบ 
 หลังจากทราบข้อมูลเร่ืองการร้องทุกข์
การทุจริตโครงการปลกูป่าในแก่งกระจาน ท่ี
มีงบประมาณกว่า 15 ล้านบาท ทางกอง
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประชุม
โต๊ะข่าวเพ่ือให้ตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของเร่ือง
นี้ก่อนอย่างละเอียด จึงส่งทีมข่าวเฉพาะกิจ  
เข้าไปฝังตัวอยู่กับเจ้าหน้าท่ีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ท�าให้ทราบว่า พ.ต.อ.ไพสิฐ 
วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
มอบหมายให้ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 
และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 7 
จ.นครปฐม ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง
นี้อย่างเงียบๆ  อยู่นานเกือบ 4 เดือนเต็ม 
เพราะรายละเอียดค่อนข้างมาก จ�าเป็นต้อง
มีการลงไปในพ้ืนท่ีป่าแก่งกระจาน เพ่ือหา
ข้อมูลโครงการปลูกป่าท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่เกือบ 
6 ปีแล้ว ท่ีส�าคัญหากข่าวร่ัวออกไปหว่ันเกรง
จะเกิดการท�าลายหลักฐานส�าคัญของคดีนี้ 
ซึง่ทีมข่าวเฉพาะกิจมโีอกาสร่วมลงไปส�ารวจ
ในพ้ืนท่ีด้วยเป็นบางจุด น�าข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมได้มารายงานท้ังในรูปแบบข่าวหน้า 
1, บทความ และสกู๊ปข่าว เพื่อตีแผ่ให้เห็น
เรื่องราวทั้งหมดว่ามีที่มาที่ไปเช่นไร โดยพบ
ว่า จุดเริ่มต้น คือ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธ์ุพืช  (ในสมยันัน้ ) อนมุติัโครงการฯ และ
พิจารณาการจ่ายเงินรายได้เพ่ือบ�ารุงรักษา
อุทยานแห ่งชาติ  ตามหนังสือ ท่ี  ทส.
0910.604/4642 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินราย
ได้เพ่ือบ�ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ เพ่ือ
ด�าเนินการตามแผน/โครงการท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้
จ่ายเงินรายได้ฯ คร้ังท่ี 2/2555 วันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2554 (เพ่ิมเติม) โดยส�านัก
อุทยานแห่งชาติได้ตรวจสอบแผน/โครงการ 
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบและมีราย
ละเอียดครบถ้วน สามารถแจ้งแผนการ
ด�าเนินการเพ่ิมเติม จ�านวนเงินท้ังสิ้น 
178,273,424 บาท
 มีอุทยานแห่งชาติต่างๆ ขอโครงการเข้า
มารวมท้ังหมด 123 โครงการ แต่อุทยานแห่ง
ชาติแก่งกระจาน ได้ขอโครงการและได้รับ
การอนุมัติ 2 โครงการ คือ ในล�าดับที ่105 
โครงการจัดท�าฝายต้นน�า้แบบผสมผสาน ใน
พ้ืนท่ีป่าแก่งกระจาน วงเงนิ 2,500,000 บาท 
และล�าดับที่ 106 โครงการปลูกป่าเพ่ือลด
ปัญหาอุทกภยัและภาวะโลกร้อนในพืน้ท่ีป่า
แก่งกระจานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
วงเงิน 15,960,000 บาท เป็นท่ีน่าสังเกต 
โครงการปลูกป่าแก่งกระจาน ได้งบประมาณ
มากที่สุด  แบ่งเป็น 4 แปลง ได้แก่ แปลงที ่
1 บริเวณแม่น�้าบางกลอย หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแม่
เพรียง อ.แก่งกระจาน (1,000 ไร่), แปลงที ่
2 บริเวณแม่น�้าบางกลอย หมู่ที่ 3 ต.ยางน�้า
กลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง (950 ไร่)
แปลงท่ี 3 บริเวณห้วยสามแพร่ง หมู่ท่ี 3 
ต.ยางน�้ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง 
(1,200 ไร่) และแปลงท่ี 4 บริเวณห้วยสาลกิา 
หมูท่ี่ 4 ต.ยางน�า้กลดัเหนอื อ.หนองหญ้าปล้อง 
(1,050 ไร่)
 ส่วนการจัดซือ้จัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าว 
ไม่มีนิติบุคคลใดมาร่วมเสนอใบราคา จึงมี

กระชากหน้ากาก
ขบวนการโกง
ปลูกป่าแก่งกระจาน
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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การขออนุมัติด�าเนินการจัดจ้างปลูกป่า 
โดยใช้วิธีพิเศษ เปล่ียนแปลงคุณสมบัติของ
ผู้ประมูลโครงการฯ จากนติิบคุคลเป็นบคุคล
ธรรมดา ต่อมา “หจก.ศูนย์รวมพันธุ์ไม้
ชะอ�า” และบุคคลธรรมดาอีก 2 ราย ได้เข้า
มาประมูลและเป็นคู่สัญญา 
ประเด็นส�าคัญ อยู ่ ท่ี เ ม่ือ 
เจ้าท่ีดีเอสไอ ประสานกับ
ต�ารวจตระเวนชายแดนเข้าไป
ในพ้ืนท่ีแก่งกระจานอย่างลับๆ 
จึงพบหลักฐานว่า ท้ัง 4 แปลง
ในโครงการดังกล่าวอยู่ในเขต
ป่าสมบูรณ์และมีต้นไม้ พันธุ์
ไม้ท่ีหลากหลายตามธรรมชาติ
อยู่แล้วด้วยภูมิประเทศเป็น 
ภูเขาสูงชัน ป่าดิบช้ืน มีพืช
พรรณไม้ปกคลมุท่ัวบริเวณ ไม่
สามารถใช้รถขนส่ง หรือยาน
พาหนะใดๆ เข้าพ้ืนท่ีได้ ท�าได้
เพียงการเดินเท้าเท่านั้น การ
ปลูกป่าไม่สามารถด�าเนนิการ
ได้ง่ายๆ แปลงปลูก 4,200 ไร่ 
ต้องขนต้นกล้ากว่า 840,000 
ต้นกล้าเข้าไปปลูก
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีดีเอสไอ บุก
ป่าเข้าไปตรวจท้ัง 4 แปลง 
การปักป้ายแสดงรายละเอียด
ของโครงการตามพ้ืนท่ีต่างๆ 
ไม่ตรงกับพิกัดในเอกสาร โดย  
แปลงที่ 1 ป้ายโครงการถูกน�ามาท�าเป็นโต๊ะ
อาหาร อยู ่ ในโรงครัวท่ีหน ่วย กจ.10 
แม่สะเรียง ซึ่งห่างจากแปลงปลูกป่า 6 กม. 
ส่วนแปลงท่ี 2 ป้ายห่างจากแปลงปลูกป่า
ประมาณ 12 กม. แปลงที่ 3 ป้ายโครงการ
ห่างจากพิกัดไปประมาณ 14 กม. และแปลง
ที่ 4 ป้ายโครงการห่างจากพิกัดไปประมาณ 
2 กม. ท่ีส�าคัญแทบจะไม่เจอ พันธุ์ไม้ท่ีถูก
ระบุเอาไว้เมื่อ 6 ปีก่อนหลงเหลืออยู่ อาทิ 
ส�าโรง คูน เหรียง คาง ตะแบก ปู่เจ้า ไผ่รวก 

เพกา สมอจันทร์ ปอหินเหล็ก มะค่าโมง 
มะค่าแต้ หวาย และไผ่ป่า ตามปกติไม้ทีป่ลกู
เอาไว้ 6 ปี กว่า 4 พันไร่ต้องหลงเหลือให้เหน็
อยู่บ้าง

 ผลกระทบ-คุณค่าของข่าว 
 หลงัการน�าเสนอเกาะติดข่าวตีแผ่ของเดลิ
นวิส์  ดีเอสไอสรุปข้อมลูว่า ในการท�าสญัญา
โครงการปลูกป่าฯ เอกชนคู่สัญญามีความ
สัมพันธ์กับข้าราชการรายหนึ่ง การตรวจ
สอบพื้นที่ 4 แปลง (เนื้อที่ 4,200 ไร่) มีปลูก
จริงเพียง 10 ไร่ และก็ไม่ตรงตามแปลงที่ได้
ขออนุมัติ  อีกทั้งปลูกไม่ครอบคลุมพื้นที่ น่า
จะมีการทุจริตฮ้ัวประมูลงานเกิดขึ้นใน
โครงการปลูกป่า โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามา

เก่ียวข้อง (4 ราย) เข้าข่ายความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ ปลอมและใช้เอกสาร
ราชการปลอม และให้การเทจ็ ตามประมวล
กฎหมายอาญา และความผิดเก่ียวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

และพบว่ามีเอกชน (3 ราย) 
เข้าร่วมหรือสนับสนุน ใน
การกระท�าความผิดของเจ้า
พนกังานด้วย จึงได้ส่งส�านวน
การสืบสวนไปยังส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) ในช่วงต้น
เดือน พฤษภาคม 2562 ท้ังนี้
นอกจากดีเอสไอท่ีตรวจสอบ
แล้ว คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ป .ป .ท . )  ก็ 
เข้ามาตรวจสอบด้วย พบว่า 
คดีมีมูลการทุจริตจึงเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้ัง
อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จ
จริง ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มมีติให้ต้ังอนกุรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริงด้วยเช่นกัน
   การน�าเสนอข่าวของเดล ิ
นิวส์ ในฐานะส่ือมวลชนน�า
เสนอไปอย่างตรงไปตรงมา 
เพ่ือตีแผ่ให้สังคมเห็นถึงการ

ใช้งบประมาณท่ีส่อไปในทางทุจริต เหมือน
จะเป็นการหมกเม็ด แอบลักไก่เข้าไปปลูกป่า
ในแหล่งป่าอุดมสมบูรณ์ไม่ใช ่แหล่งป่า
เสื่อมโทรม โดยใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง
กว่าปกติ เม่ือเข้าไปร่วมเกาะติดรายงานข่าว
แล้วเห็นความไม่ชอบมาพากลจริงๆ  ช่วย
ตีแผ่จนท�าให้ทางหน่วยงานท่ีเข้าไปตรวจ
สอบเร่ืองนี้สามารถสรุปส�านวนเอาผิด
บรรดาข้าราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่ง
ต่อให้ ป.ป.ช.ด�าเนินการต่อไป
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 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 ข่าวคดีการเสยีชีวิตของ “ลลัลา
เบล” น.ส.ธิติมา  นรพันธ์พิพัฒน์ 
อายุ 25 ปี พริตต้ีสาว หนงัสอืพิมพ์
ไทยรัฐน�าเสนอข่าวเป็นฉบับแรกๆ 
เร่ิมต้ังแต่วันท่ีพบศพบนโซฟา
บ ริ เ ว ณ ล็ อ บ บี้ ช้ั น ล ่ า ง ข อ ง
คอนโดมิ เนียมแห ่ งหนึ่ งย ่ าน
ดาวคะนอง ฝั่งธนบุรี กทม. ตอน
ตีสามของวันที ่17 กันยายน 2562 
ผูต้ายสวมเส้ือยดืแขนยาวพับแขน
ทับเสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงขา
สั้น สภาพศพไม่พบบาดแผล หลัง
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า 
นายรัชเดช หรือน�า้อุ่น วงศ์ทะบตุร 
อาย ุ25 ปี นายแบบและเทรนเนอร์
ฟ ิ ต เนส  พักอยู ่ ช้ั น  6  ของ
คอนโดมิ เ นียม ประคองร ่าง 
น.ส.ธิติมาในสภาพไม่ได้สติขึ้น
ลิฟต์ลากตัวถูลู ่ถูกังเข้าห้องพัก
ตอนช่วงเวลา 18.02 น. ของวันที่ 
16 กันยายน 2562 ก่อนจะน�าร่าง
มาทิ้งไว้ตอน เวลา 01.37 น. ของ
วันรุ่งขึ้น 
 แพทย์ชันสูตรศพพบปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดสูงถึง 418 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คาด
เป็นสาเหตุท�าให้หัวใจวาย
 พล.ต.ต.สัมฤทธ์ิ ตงเต๊า ผบก.น.8 ร่วมกับ
สน.บุคคโล และ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
สืบสวนสอบสวนทราบว่า ก่อนเสียชีวิตวันที่ 

16 กันยายน “ลลัลาเบล” รับงานเอ็นเตอร์เทน
ชงเหล้าในงานปาร์ต้ี ท่ีบ้านเลขท่ี 100/291 
หมูบ้่านพฤกษา 3 หมู ่ 5 ซอยวัดลาดปลาดุก 
ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ 
ค่าจ้าง 3,000 บาท
 เธอไปถึงตอนบ่ายโมงมีผู้ร่วมงานเล้ียง
รวม 9 คน ภายในงานจัดแสงสเีสียงเปิดเพลง

ด่ืมสรุากันอย่างดุเดือด นายรัชเดชทราบจาก
กลุม่ไลน์ตามมาภายหลงั ท�าการเก้ียวพาราสี
คะยั้นคะยอฝ่ายหญิงชนแก้วด่ืมเหล้าเพียว
ต่อเนื่อง 3 ชม. เจตนามอมเหล้าพริตตี้สาว
จนเมามายไม่ได้สติ จากนัน้พาตวัขึน้รถยนต์
มุ ่งไปท่ีคอนโดมิเนียมเพ่ือล่วงละเมิดทาง
เพศ พอถึงห้องเหยื่อเกิดมีอาการชีพจร 
เต้นช้า ริมฝีปากสีม่วง ปัสสาวะราด จึงอุ้ม

ร่างมาทิ้งไว้ดังกล่าว
 ต่อมาวันท่ี 25 กันยายน 
2562 ต�ารวจรวบรวมพยาน
หลักฐานจับกุมนายรัชเดช 
ด�าเนินคดี 3 ข้อหา กักขัง
หน่วงเหนี่ยวเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน
ถึงแก่ความตาย พาผู้อ่ืนไป
เพ่ือกระท�าอนาจาร และ
กระท�าอนาจาร ก ่อนแจ ้ง
ข้อหาซ่องโจรเพิ่ม
 วัน รุ ่ งขึ้ น จับ กุมแก ๊ ง
ปาร์ต้ีมรณะท้ังหมด 6 คน 
ได้แก่ นายชัยพล หรือคิว 
พรรณนา อายุ 29 ปี เจ้าของ
บ้านและงานปาร์ต้ี นายนที 
หรือตี๋ สถิตพงษ์สถาพร อายุ 
33 ปี พี่ชายนายคิว น.ส.พิกุล
ทอง หรือเฟิร์ส บุญตา อาย ุ
24 ปี แฟนสาวของนายคิว 
นายโกเมศ หรือปิงปอง ฤทธิ์
นิธิฤกษ์ อายุ 35 ปี นาย
กฤษฎา หรือโนบิตะ โลหิตดี 
อาย ุ27 ปี และ น.ส.พัทธนนัท์ 
หรือปีใหม่ รักษากุล อายุ 

26 ปี ในข้อหาซ่องโจรและร่วมกันกระท�า
อนาจารโดยใช้ก�าลังประทุษร้ายโดยบุคคล
นั้นไม่สามารถขัดขืนได้
 สืบเนื่องจากพริตต้ีสาวเหยื่อกามอีกราย
แจ้งความว่า ถูกมอมเหล้าจนหมดสติอยู่ใน
ห้องจัดงานเล้ียง ไม่ทราบว่าผู ้ใดกระท�า
อนาจารถอดชุดช้ันในออกแล้วส�าเร็จความ

ตีแผ่สังคมมรณกรรมสุดเศร้า 
พริตตี้สาว “ลัลลาเบล”
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ใคร่ด้วยตนเอง พบหลกัฐานคราบอสจิุเปรอะ
เปื้อนกางเกงใน กางเกงขาสั้น และผ้าห่ม 
เหตุเกิดหลังจากท่ี “ลัลลาเบล” ออกจาก
งานเลี้ ย ง ไปแล ้ ว  รวม ท้ั งแจ ้ งข ้ อหา 
น.ส.กฤติยา หรือเดียร์ ฤทธิ์มังกร โมเดลลิ่ง
สาว ฐานเป็นธุระจัดหาล่อไป หรือพาไป เพ่ือ
การอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง
 ปิดท้ายคดีด้วยเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 
2562 ต�ารวจแจ้งจับก๊วนปาร์ต้ีมรณะเพ่ิมอีก 
3 กระทง ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้อ่ืนให้
กระท�าความผิดฐานพาผู ้ อ่ืนไปเพ่ือการ
อนาจารโดยใช้ก�าลังประทุษร้าย ใช้อ�านาจ
ครอบง�าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจ
ด้วยประการใดๆ, กระท�าอนาจารแก่บุคคล
อายกุว่า 15 ปี โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายโดยท่ี
บุคคลนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้, 
หน่วงเหนี่ยวกักขังเป็นเหตุให้ผู ้ อ่ืนหรือ
กระท�าด้วยประการใดให้ผู ้ อ่ืนปราศจาก
เสรีภาพในร่างกาย และเป็นเหตุให้ผู ้ถูก
หน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย  
 เนื่องจากผลการสอบสวนมีพยานหลัก
ฐานว่า ผู ้ต้องหาได้สนับสนุนนายรัชเดช
กระท�าความผิด สอบสวนท้ังหมดให้การ
ปฏิเสธและยื่นศาลประกันตัวสู้คดี ต่อมาวัน
ที่ 17 ธันวาคม 2562 อัยการส่งส�านวนฟ้อง
ศาลอาญาธนบุรีแล้ว
 วิธีการน�าเสนอข่าว
 ทันทีท่ีรู้เหตุพบหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดี
นอนเสียชีวิตท่ีล็อบบี้ในคอนโดมิเนียมหรู 
ดังกล่าว โดยร่างกายไม่มีร่องรอยบาดแผล 
หลายคนคิดว่าหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตไม่เป็น
คดีความ แต่ผู้ส่ือข่าวใช้ปฏิภาณไหวพริบ
จากประสบการณ์ท�าข่าวอาชญากรรม รีบไป
ตรวจสอบให้แน่ชัดเพราะยังมีข้อพิรุธว่า 
ต้องมคีนท่ีน�าร่างไร้วิญญาณของหญงิสาวมา
ท้ิงเพ่ือปกปิดความผิด อีกท้ังเม่ือค้นหาช่ือ
จากอินเทอร์เนต็ทราบว่า เธอเป็นพริตต้ีสาว
ชื่อดังในโลกออนไลน์
 “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” เสนอข่าวเชิง

สืบสวนสอบสวนไขปมการเสียชีวิต อาทิ 
สอบถามข้อมูลจากพยาน หาห้วงเวลาการ
เสียชีวิตให้แน่ชัดว่า เสียชีวิตท่ีบ้าน ในรถ
ระหว่างทาง หรือท่ีคอนโดมิเนียม จาก
นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่ผู้ตายสวมใส่ ตามผล
ชันสูตรพลิกศพ แกะรอยจากภาพกล้อง
วงจรปิดจนได้หลักฐานส�าคัญ ท�าให้เร่ืองแดง
ปรากฏชัดเจนว่า “ลัลลาเบล” ไม่ได้มาท่ี
คอนโดฯ ด้วยการสมยอม กลายเป็นเหยื่อที่
ถูกนายแบบหนุ่มล่อลวงวางแผนมอมเหล้า 
เพื่อหิ้วตัวไปล่วงละเมิดทางเพศที่ห้องพัก 
 ตีข่าวอย่างต่อเนื่องทุกวันจนถึงวันท่ี
ต�ารวจขอศาลออกหมายจับและบุกรวบตัว
นายรัชเดชไปด�าเนินคดี
 อีกท้ังแฉถึงงานปาร์ต้ีฉาว สาวไปจนถึง
แก๊งปาร์ต้ีมรณะจัดงานเล้ียงแฝงเจตนามอม
เหล้าหญงิสาวเพ่ือละเมดิทางเพศโดยท่ีเหยือ่
ไม่รู้ตัว ไม่ทราบคนลงมือ และไม่สามารถ
ขัดขืนได้ มิหน�าซ�้ายังมีพริตต้ีสาวอีกคนตก
เป็นเหยื่อถูกกระท�าอนาจารในงานเล้ียง 
ต�ารวจไล่เบี้ยเอาผิดแก๊งปาร์ต้ีต้นเหตุท้ัง
กระบิ รวมท้ังแจ้งด�าเนินคดีฐานสนับสนุน 
ผู้กระท�าความผิดในคดีของ “ลัลลาเบล” 
อีกด้วย
 นอกจากนี้เนื้อข่าวได้น�าเสนอท้ัง 2 ด้าน 
ทั้งฝ่ายผู้สูญเสียและฝ่ายผู้ต้องหาท่ีพูดแก้
ต ่าง โดยให้ผู ้อ ่านเป็นผู ้ตัดสิน เนื้อหา 
ยังครอบคลุมไปถึงการสัมภาษณ์ต�ารวจ 
ท่ี รับผิดชอบคดี ทนายความ และนัก
กฎหมายสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมาย 
การรวบรวมหลักฐานพิจารณาข้อหาท่ีจะ
ด�าเนินคดีผู้ก่อเหตุและคนที่เกี่ยวข้อง 
 รวมท้ังตีแผ่ถึง “พริตต้ี” ท่ีคนส่วนใหญ่
มองว่าเป็นอาชีพไม่ท่ีน่ารังเกียจหาเงินได้
มาก แต่ความปลอดภยัต�า่และยอมเส่ียงเสีย
ตัวเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่
 คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 คดี “ลัลลาเบล” กลายเป็นข่าวดังท่ัว
ประเทศ จนท�าให้กระแสสังคมตลอดจน

คนในโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเหน็กัน
จ�านวนมากถึงอาชีพ “พริตต้ี” ท่ีมีท้ังหญิง
และชายรับงานหลายเกรด ต้ังแต่รับงานโชว์
สินค ้า รถยนต ์หรูหรา ขายเค ร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์ บางรายมั่วสุมเสพยาหรือขาย
บริการทางเพศในรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย มี
การติดต่อกันง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันใน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ส่งผลให้อาชีพพริตต้ีถกู
วิพากษ์วิจารณ์ และเป็นท่ีจับตาของสังคม
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา  
รวมท้ังให้สถาบนัครอบครัว ผู้ปกครองเอาใจ
ใส่ดูแลบุตรหลานของตนเองท่ีคิดจะก้าวไป
ท�างานอาชีพนี้ 
 ส่ือมวลชนหลายส�านักเสนอข่าวอย่าง 
ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการกระท�าของ 
ผู ้ต้องหาก่อเหตุอย่างโหดร้ายและผิดศีล
ธรรมอันดี ท�าให้หลายฝ่ายรวมถึงตุลาการ
แสดงข้อคิดเห็นปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ร่วมมือกับต�ารวจวางแนวทางด�าเนินคดีจน
สามารถขอศาลออกหมายจับนายรัชเดช 
ผู้ก่อเหตุมาด�าเนินคดี ตลอดจนสามารถ
เอาผิดแก๊งปาร์ต้ีท่ีเปรียบเหมือนตัวต้นเหตุ 
ก็ต้องโดนร่างแหไปด้วย 
 ท้ังนี้การรวบรวมพยานหลักฐานหลัง
กลายเป็นกระแสข่าวดังจึงต้องท�าด้วยความ
รอบคอบรัดกุม เนื่องจากประชาชนต่าง
จับตาดูการท�างานของต�ารวจ จนเกิดมติิใหม่
ของพนกังานสอบสวน เพราะนอกจากกล้อง
วงจรปิด สอบปากค�าพยาน ยงัมกีารน�าคลปิ
วิดีโอในงานปาร์ต้ี นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ ท่ี
ระบุถึงเวลาการตายของพริตต้ีมาใช้ กลาย
เป็นเร่ืองใหม่ท่ีน�าเทคโนโลยีเพ่ิมเข้าใน
ส�านวนคดี เพื่อมัดตัวผู้ต้องหาให้ดิ้นไม่หลุด 
 อีกท้ังข ่าวดังกล่าวเป ็นการเตือนให ้
พริตต้ีผู ้หญิงระมัดระวังตัว...ระวังจะได้ 
ไม่คุ้มเสีย
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 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 หนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันท่ี 16 ธันวาคม 
2562 ได้สร้างความตกใจและสะพรึงกลัวแก่
ประชาชนอีกคร้ังด้วยข่าวของนายสมคิด 
พุ่มพวง ฆาตกรท่ีฆ่า น.ส.สมปอง พิมพร
ภิรมย์ หมอนวดแผนโบราณตายเป็นศพที่ 5 
ที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อปี 2548 และศาล
พิพากษาลงโทษสุทธิ ให้จ�าคุกตลอดชีวิต  ได้
ออกมาจากคุกต้ังแต่เมือ่ใดไม่มใีครทราบ แต่
ท่ีแน่ๆ ได้ลงมือฆ่านางรัศมี มุลิจันทร์ อายุ 
51 ปี ตายเป็นศพที่ 6 ในบ้านเลขที่ 293 หมู่ 
19 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
เมื่อเย็นวันที่ 15 ธันวาคม 2562
 บ้านเกิดเหตุพบศพผูต้ายถกูห่อด้วยผ้าห่ม 
ท่อนล่างเปลือย ที่ล�าคอถูกพันด้วยเทปใสที่
เท้าถกูรัดด้วยสายไฟชาร์จมอืถอืคาดว่าตาย
ขณะนอนหลับ ต�ารวจสืบสวนทราบเบือ้งต้น
ว่า คนร้ายชื่อนายแขก (คงเพราะนายสมคิด
มีหน้าตาคล้ายแขก) มามีความสัมพันธ์กับ 
ผู้ตายเชิงชู้สาวทั่วไป และขลุกอยู่แต่ในบ้าน
ไม่สุงสิงกับใคร จนวันดังกล่าวมีคนได้ยิน
เสียงท้ังคู่ทะเลาะกัน แล้วเงียบหายไปจนมี
คนไปเคาะประตูและพบว่าเป็นศพ เช่ือว่า
เป็นนายแขกเพราะภาพจากกล้องวงจรปิด
ของต�ารวจได้มองดูเทียบเค้าโครงใบหน้า
ด้วยเทคนิคอัตลักษณ์ ถึงทราบว่านายแขก
คือนายสมคิด พุ่มพวง ฆาตกรต่อเนื่อง ที่ฆ่า
หญิงสาวมาแล้ว 5 ศพในเวลาเพียง 6 เดือน 
คือ ฆ่า น.ส.วารุณี พิมพะบุตร นักร้องคาเฟ่ 

บันทึกอาชญากรรมสะเทือนขวัญ
“สมคิด พุ่มพวง”
ฆาตกรต่อเนื่อง

แต่ต�ารวจไม่สามารถจับตัวได้ กลายเป็นเร่ือง
สะเทือนขวัญในช่วง ค.ศ. 1888 จนได้ฉายา 
“นักฆ่าแห่งไวต์ชาเปล” คดีแจ็คท�าให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาการสืบสวนสอบสวน
และนิติเวชวิทยาของอังกฤษ
 นายสมคิด พุ่มพวง จึงได้รับฉายาแจ็ค 
เดอะริปเปอร์เมืองไทย อย่างท่ีไม่มีใคร
ปฏิเสธ และกระทรวงยุติธรรม นักการเมือง
ฝ่ายเนติบัญญัติ ส�านักงานอัยการ ต่างแสดง
ความคิดเห็นถึงการพบมูลเหตุท่ีสมควรจะ
ต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษ การ
ลดโทษ การพักโทษ ตามหลักทัณฑวิทยากัน
ขนานใหญ่ในลักษณะวัวหายล้อมคอก ขณะ
ท่ีส�านักงานอัยการสูงสุดได้สบโอกาสนี้ให้
รางวัลคนท�าดีด้วยการไม่เพิกเฉยเมื่อเห็น
เหตุร้าย มอบรางวัลให้พลเมืองดีท่ีช้ีให้จับ
นายสมคิดบนขบวนรถไฟท่ี อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา เพราะจดจ�าใบหน้าจากภาพ
ข่าว และต�าหนิรูปพรรณที่ต่างกับคนทั่วไป
 วิธีการน�าเสนอข่าว
 เม่ือทราบจากนักข่าวในพ้ืนท่ีว่าพบศพ
หญิงถูกฆ่าตายในลักษณะเดียวกันกับคดี
ฆาตกรรมหญิงสาวท่ีเกิดขึ้นหลายศพ กอง
บรรณาธิการก็หารือกันว่าต�ารวจน่าจะพุ่ง
ประเด็นไปท่ีคนร้ายท่ีมีพฤติกรรมฆ่าในรูป
แบบซ�้า โดยต้ังสมมติฐานว่าคนร้ายน่าจะ
คล้ายกับนายสมคิด พุ่มพวงท่ีเป็นข่าวดังเมือ่
สิบปีก่อน
 แต่เมื่อต�ารวจได้สืบสวนจากภาพกล้อง
วงจรปิดและประจักษ์พยานพบว่าคนร้ายช่ือ
นายสมคิดจริงๆ ทางกองบรรณาธิการจึง
ตรวจสอบไปยงักรมราชทัณฑ์และศาลอาญา
ท่ีนั่งพิจารณาคดีพบว่านายสมคิดถูกด�าเนิน
คดีถึงท่ีสุดจนออกหมายจ�าคุกไปแล้ว และ
ทางราชทัณฑ์ก็ปล่อยตัวไปแล้วจริง
 จากนั้นกองบรรณาธิการจึงแสวงหาข้อ
เท็จจริงเก่ียวกับการประทุษร้าย ความเห็น
ข้อกฎหมายจากส�านกังานอยัการสงูสดุ รวม
ท้ังหาข่าวเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับการมอบ

สภาพศพถกูมดัแล้วกดน�า้ ท่ี จ.มกุดาหาร ฆ่า 
น.ส.ผ่องพรรณ ทรัพย์ชัย หมอนวดแผน
โบราณ ด้วยการบีบรัดคอ ที่ จ.ล�าปาง ฆ่า
นางพัชรี อมตนิรันดร์ นักร้องคาเฟ่ ด้วยการ
รัดคอ ที่ จ.ตรัง ฆ่า น.ส.พรตะวัน ปังคะบุตร 
กดน�า้จนขาดใจตายท่ี จ.อุดรธาน ีก่อนมาฆ่า 
น.ส.สมปองเป็นศพที่ 5
 ลักษณะการประทุษกรรม คือคนร้ายจะ
เข้ามาตีสนทิกับหญงิอาชีพนกัร้อง หมอนวด
แผนโบราณ แม่บ้านโรงแรม ในเชิงชู้สาว 
จากนั้นได้ประทุษกรรมต่อทรัพย์สินของ
เหยื่อ แล้วจึงฆ่าในลักษณะบีบคอ รัดด้วย
เทป สายไฟ จับกดน�า้ อันมเีอกลกัษณ์ประจ�า
ตัว เมื่อดูรูปพรรณสัณฐาน ประกอบกับร่อง
รอยต่างๆ จึงเช่ือแน่ว่า คนร้ายคือนายสมคดิ 
พุ่มพวง ผู้ท่ีมคีวามสุนทรีทางบนัเทิงด้วยการ
ฆ่าผู้หญิงได้ออกมาอาละวาดอีกครั้ง ขณะนี้
มันก�าลังจะเดินทางไปจังหวัดอยุธยา ตามที่
นั ดหมาย กับหมอนวด อีกคน เ พ่ื อฆ ่ า 
พฤติกรรมแบบนีมี้ในต�านานของฝร่ัง คือแจ็ค 
เดอะริปเปอร์ นักฆ่าท่องราตรีอันโด่งดังของ
องักฤษเมื่อสองร้อยปกีอ่น ทีส่ะเทือนวงการ
ต�ารวจอังกฤษ
 “แจ็ค เดอะริปเปอร์” คงไม่ใช่ชื่อของคน
ดีแน่ๆ มันเป็นช่ือของคนร้ายเป็นชายชาว
อังกฤษ ท่ีก่อเหตุย่านไวต์ชาเปล เขตอิสต ์
เอนด์ ซึ่งเป็นย่านคนจนของกรุงลอนดอน
สมัยวิกตอเรีย ท่ีฆ่าเฉพาะผู้หญิงกลางคืน 
ด้วยการแทงแล้วตัดอวัยวะมาแล้วถึง 5 ศพ 

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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รางวัลแก่ชายท่ีช้ีเบาะแสให้ต�ารวจ จนจับ
นายสมคิดได้ที่สถานีรถไฟ เพื่อแสดงให้เห็น
ในเบือ้งต้นว่ามพีลเมอืงดีพยายามช่วยเหลอื
เจ้าหน้าทีรั่ฐในการปราบปรามอาชญากรรม
 คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 แม้บ้านเมืองจะปกครองด้วยกฎหมาย
ตามหลักนิติธรรม กฎหมายที่ใช้ย่อมต้องมา
จากเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของสังคมด้วย ท่ีจะ
บงัคับให้ตรงกับจิตใจท�าให้สังคมมคีวามสงบ
ปลอดภัย เพราะกฎหมายไม่ใช่เครื่องมือ
บังคับบัญชาประชาชนของรัฏฐาธิปัตย์  แต่
มาจากความรู้สึกนึกคิดของจิตใจคนปฏิบัติ
ติดต่อกันมาจนรู้ว่าถูกต้องตามหลักทฤษฎี
กฎหมายธรรมชาติ ซึ่งสังคมต้องการเห็น
ฆาตกร คนช่ัวถูกบ้านเมืองลงโทษอย่าง
รุนแรงสาสมกับความเลว ดังนั้นฆาตกรที่ฆ่า
คนเป็นสันดานนิสัย สมควรเอาไปฆ่าเสียให้
ตายเพื่อชดเชยความเสียหาย ในทางทฤษฎี
กฎหมายเรียกว่า “ทฤษฎีการลงโทษเชิงแก้
แค้น” หรือตาต่อตา ฟันต่อฟัน รวมทั้งการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอัตราสูง เพื่อ
ให้เกิดความหวาดกลัว เข็ดหลาบและสังคม
จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้น กับยังมีประมวล

กฎหมายอาญาท่ีบัญญัติการเพ่ิมโทษ 
การนับโทษต่อกับจ�าเลยท่ีกระท�าผิด
ซ�้าซากหลังจากพ้นโทษมาไม่เกิน 5 ปี
 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายลักษณะ
พยาน ในเร่ืองของการรับฟังพยานหลัก
ฐานว่า ให้รับฟังพยานหลักฐานที่แสดง
ถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะใน
การกระท�าผิดมารับฟังลงโทษจ�าเลยได้  
แต ่ อีกด ้านหนึ่งก็มีความคิดทฤษฎี
ทัณฑวิทยา และกฎหมายราชทัณฑ์ท่ี
คิดว ่าเ รือนจ�ามีความคับแคบและ
นักโทษล้นคุก จึงมีกฎหมายให้อ�านาจ
ราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดจ�านวนวัน
ท่ีต ้ อ ง โทษตามสั ดส ่ วน กับความ
ประพฤติดี และการลดโทษในโอกาสวนั
ส�าคัญต่างๆ ได้เอง ท้ังท่ีศาลต่างหาก
เป็นผู้ตัดสิน

 ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีท�าให ้
“นายสมคิด พุ่มพวง” ได้ออกมาจากเรือนจ�า
แล้วได้สัมผัสกับเรือนร่างของผู้หญิงและก่อ
กรรมท�าชั่วซ�้าอีกคร้ัง โดยนายสมคิดแสร้ง
ท�าดี ประพฤติตนเรียบร้อย ให้ความร่วมมือ
ท�ากิจกรรม และให้ถ้อยค�ากับบุคลากรทาง
ราชทัณฑ์เพ่ือพิจารณาปล่อยตัว ลดวันต้อง
ขังได้เร็วขึ้น
 ความผิดของนายสมคิด คือโทษประหาร
ชีวิตด้วยการฉดียา กฎหมายอาญาให้อ�านาจ
ศาลในการใช้ดุลยพินิจลดอัตราโทษท่ีจะ
ลงโทษ หากจ�าเลยให้การอันเป็นประโยชน์
ในช้ันสอบสวน ให้การรับสารภาพในช้ัน
พิจารณาของศาล และให้การอันเป็นความรู้
แก่ศาล ส่ิงเหล่านี้ท�าให้นายสมคิด พุ่มพวง 
รับโทษ “จ�าคุกตลอดชีวิต” แทนโทษ
ประหาร ค�ารับสารภาพเป็นประโยชน์ จึง
ทอนโทษจ�าคุกตลอดชีวิตเหลือ 50 ปี ติดจริง 
25 ปี นายสมคิดพยายามท�าดีเข้าแลก จาก
จ�าคุก 50 ปี หรือ 25 ปี ก็กลายเป็นจ�าคุก
ประมาณ 14 ปี จนได้ออกมาจากคุกเม่ือ
กลางปี 2562 อย่างไม่น่าเชื่อ นายสมคิดได้

ประโยชน์จากกฎหมายราชทัณฑ์อย่างเต็มท่ี 
ประหนึง่ว่าร่างกฎหมายเองมากับมอื ฆาตกร
ท่ีฆ่าเฉพาะหญงิ ล่อลวงให้ตายใจ หว่านด้วย
ค�าหวาน หาประโยชน์ทางทรัพย์สินจาก
เหยื่อ ศพที่หนึ่ง ศพที่สอง ศพที่สาม ศพที่สี่ 
ศพที่ห้า นักข่าวประโคมข่าวฆาตกรที่มี
สันดานลักษณะพิเศษพฤติการณ์ซ�า้ๆ จนคน
รู้จัก “สมคิดเดอะริปเปอร์เมืองไทย” จาก
ศพท่ีห้าท่ีเป็นข่าวสงัคมจินตนาการไปว่านาย
สมคิดต้องจบชีวิตแน่ แต่ทว่าพอมีศพท่ีหก 
คนในสังคมเริ่มผวา
 สังคมไม ่ต ้องการค�าแก ้ ตัวจากกรม
ราชทัณฑ์ แต่มีข้อกังขาว่า การให้อ�านาจ
ราชทัณฑ์ในการลดจ�านวนวันคุมขัง ใน
ลักษณะลดแล้วลดอีก ลดได้เร่ือยๆ โดยไม่
ค�านึงถึง “ค�าพิพากษา” ของศาลยุติธรรมที่
ผ่านการกล่ันกรองจากพนกังานอัยการเสนอ
ข้อเท็จจริงให้ศาลเอามาช่ังน�้าหนักพยาน
หลักฐานตามกระบวนการถึงสามศาลก็ดี 
หรือการให้อ�านาจกรมราชทัณฑ์ ในการ
พิจารณาลดวันโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของผู้ต้องขงับางรายท่ีแสร้งประพฤติตัวดี น่า
รัก ให้ความร่วมมือ โดยไม่ค�านึงถึงประวัติ
ความร้ายกาจ ท่ีแอบแฝงไว้ใต้ใบหน้าท่ียิ้ม
แย้ม เสแสร้งประพฤติดี รอวันออกจากคุก
เพื่อฆ่า ฆ่า และฆ่า อีกหรือไม่ 
 ในทศวรรษนี้ คงจะได้เห็นการแก้ไข
กฎหมายราชทัณฑ์ ในเรื่องพิจารณาลดโทษ 
กับเหล่าอาชญากร นักฆ่า นักค้ายาเสพติด 
ให้เป็นข้อยกเว้น โดยไม่ให้ได้รับประโยชน์
จากกฎหมายไม่ว่าในทางใด และต้องไม่
ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีจะไปขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ 
 เพราะนายสมคิด พุ่มพวง สมควรเอาไป
ฆ่าเสียให้ตาย ด้วยขั้นตอนตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย อย่ารอให้สงัคมอดกลัน้จนทน
ไม่ไหว ต้องออกมาช�าระแค้นด้วยตนเอง ถึง
เวลานั้นกฎหมายจะไม่เหลือความศักด์ิสิทธ์ิ
อีกต่อไป
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 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ บกุรุกป่าสงวนแห่งชาติ เนือ้ท่ี 
46 ไร่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในพ้ืนท่ีเขาสน
ฟาร์ม ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อนายเรืองไกร ลีกิจ
วัฒนะ ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ยื่น
เร่ืองต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจ
สอบการถือครองท่ีดิน 1,706 ไร่ ของ 
น.ส.ปารีณา  โดยใช้หลักฐานเป็น ภ.บ.ท.5 
ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
ว่าถูกต้องหรือไม่
 ต่อมาถูกกรมป่าไม้แจ้ง 4 ข้อหา โดยโทษ
ของการบุกรุกป่าสงวนฯ หากพบว่าผิดต้อง
จ�าคุก 2-15 ปี  ปรับ 1.5 ล้านบาท ไม่เท่านัน้
ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ี น.ส.ปารีณาถอืครองอยูย่งัถกู
ริบคืน 682 ไร่ เพราะได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย นอกจากจะถกูยดึท่ีดินแล้วยงัพ่วง
ถูกเอาผิดคดีอาญา
 ท่ีดิน ภ.บ.ท.5 หรือภาษีบ�ารุงท้องท่ี ท่ี 
น.ส.ปารีณาเรียกว่าภาษีดอกหญ้านั้น เป็น
เพียงเอกสารเสียภาษีบ�ารุงท้องท่ีไม่ใช ่
เอกสารแสดงสิทธิการครอบครองท่ีดิน 
เพราะเจ้าของท่ีดินยังเป็นของราชการหรือ
รัฐ และท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติท่ีเป็นสมบัติของประเทศ การน�า
สมบัติของชาติไปยึดถือครอบครองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นความผิด

จับพิรุธอ�านาจรัฐ
กรณี “ปารีณา” รุกป่า
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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 ส ่วนท่ีดิน ส.ป.ก. เจตนารมณ์ของ
กฎหมายก�าหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ท่ีจะมีสิทธิ
ยึดถือครอบครองและท�าประโยชน์ในท่ีดิน
ปฏิรูปต้องเป็นเกษตรกรเป็นหลัก มีฐานะ
ยากจน มรีายได้ต�า่กว่า 3 หมืน่บาทต่อปีหรือ
ต้องเป็นบุตรของเกษตรกรเท่านั้น กรณี 
น.ส.ปารีณา อ้างว่าเป็นเกษตรกรท�าฟาร์มไก่
จึงฟังไม่ขึ้น
 น.ส.ปารีณาจึงมีความผิดฐานบุกรุกป่า
และท� าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม
 วิธีการน�าเสนอข่าว
 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มกีารน�าเสนอข่าว
การตรวจสอบการถอืครองท่ีของ น.ส.ปารีณา 
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2562 ทุกแง่มุม โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ท่ีมีการน�าป่าสงวนแห่งชาติและ 
ส.ป.ก.ไปเป็นสมบัติของตนเองและส่งผล 
กระทบต่อผืนป่าและการทวงคืนผืนป่า 
พร้อมกับช้ีให้เหน็ถงึข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ
ชาวบ้านกรณีการบกุรุกป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ 
ส่วนใหญ่ชาวบ้านประสบชะตากรรมที่ยาก
ล�าบากในการถูกฟ้องขับไล่ไปจนถึงการถูก
จ�าคุก ต่างกับนกัการเมอืง กลุ่มนายทุนทีก่าร
บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถสาวถึงตัวได้ 
รวมทั้งมีการน�าที่ดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
 นอกจากนี้เรายังได้น�าเสนอขบวนการรุก
ป่าท้ังของนักการเมือง นายทุน เรียกได้ว่า
แตะที่ไหนก็เจอการท�าผิดกฎหมายที่นั่น ทั้ง
วังน�า้เขยีว เขาใหญ่ จ.นครราชสมีา ม่อนแจ่ม 
จ.เชียงใหม่ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เกาะสมุย 
จ.สรุาษฎร์ธาน ีจ.ภเูก็ต จ.กาญจนบรีุ เป็นต้น 
ท�ารีสอร์ต โรงแรม สนามกอล์ฟ เปิดสวน
สนุก ท�าสวนน�้า บนทรัพยากรของชาติ แม้

กรมป่าไม้จะระบุว่าในปี 2561 ประเทศไทย
มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมขึ้นจากนโยบายทวงคืนผืนป่า
จากนายทุน แต่ผู้ท่ีอยูเ่หนอืกฎหมายยงัมอีีก
จ�านวนมากที่ยึดที่หลวงบุกรุกที่ป่า
 ที่ส�าคัญ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มีการน�า
ค�าพิพากษาของศาลฎีกามาน�าเสนอว่าการ
บกุรุกป่าสงวนฯ จะได้รับโทษรนุแรงอย่างไร 
หลังมีการน�าเสนอข่าวออกไปได้ส่งผลอย่าง
กว้างขวางต่อสังคม นักการเมืองและภาค
ประชาชนได้ออกมาตรวจสอบและจ้ีให้
ด�าเนินคดี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส อดีต
เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ 
น.ส.ปารีณาสารภาพว่าไม่มเีอกสารสิทธิมแีต่ 
ภ.บ.ท.5 ในท่ีดิน หมายความว่าเป็นการ 
บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้แล้ว มีความผิดบุกรุกตาม
กฎหมายอาญา ขณะท่ีนายด�ารงค์ พิเดช 
หัวหน ้าพรรครักษ ์ ผืนป ่าประเทศไทย 
จ้ีให้กรมป่าไม้แจ้งจับ น.ส.ปารีณาเป็นราย
กระทง 178 คดีตามการถือครองท่ีดินของ 
น.ส.ปารีณา จ�านวน 178 แปลง เพราะมี
ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ. 2507 
นอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนได้ออกมา
เคล่ือนไหวเร ่งให ้แจ ้งความด�าเนินคดี 
เพ่ือเอาผิดกับ น.ส.ปารีณาจนน�าไปสู่การ
ฟ้องร้องด�าเนินคดีกับ น.ส.ปารีณา ใน 4 
ข้อหา ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535
 ขณะท่ีท่ีดินป่าสงวนฯ ท่ี น.ส.ปารีณา
ครอบครองถูกยึดกลับมาเป ็นของ รัฐ 
เช่นเดียวกับที่ดิน ส.ป.ก. อีก 682 ไร่ แต่นั่น
ไม่เท่ากับความเสยีหายของทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีเป็นสมบัติของประเทศ เป็นของคนไทย 
ทุกคน และการเสียโอกาสของคนจน 
คนด้อยโอกาสที่ควรจะได้รับการจัดสรร 
ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินป่าสงวนฯ และ 
ส.ป.ก.
 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติกับการ
ปกป้องสมบัติของชาติจะต้องเป็นเร่ือง
เดียวกัน 
 คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 1. สามารถทวงคืนพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นสมบัติ
ของชาติกลับคืนมากว่า 700 ไร่ และรักษา
ปกป้องทรัพยากรของชาติไว้ได้
 2. สร้างความตื่นตัวต่อประชาชน สังคม 
นักการเมือง และภาคประชาชนโดยจี้ให้มี
การตรวจสอบด�าเนินคดีกับการบุกรุกป่า 
สงวนฯ ของ น.ส.ปารีณาอย่างจรงิจัง รวมถงึ
การถือครองท่ีดินของนักการเมืองรายท่ีผิด
กฎหมายอื่นๆ อีกจ�านวนมาก
 3. เกิดค�าถามและเรียกร้องถึงความ
ศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติธรรม โดยเฉพาะเ ร่ืองการปฏิบั ติ 
“2 มาตรฐาน” เนือ่งจากประชาชนส่วนหนึง่ 
โดยเฉพาะผู้ท่ีเคยถูกด�าเนินคดีข้อหาบุกรุก
ป่าต้ังค�าถามว่าเหตุใดการด�าเนินคดีนักการ
เมืองจึงเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะท่ีชาวบ้าน
กลบัถกูต้ังข้อหาอย่างง่ายดายและหลายราย
ถูกตัดสินจ�าคุกไปแล้วด้วยซ�้า แม้ท่ีดินท่ีถูก
กล่าวหาว่าบกุรุกจะมขีนาดเล็กกว่ามากและ
แม้ชาวบ้านจะยืนยันว่าครอบครองท่ีดินมา
ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ก็ตาม
 4. คดี น.ส.ปารีณาจะเป็นบทพิสูจน์ว่า
รัฐบาลจะด�าเนินการอย่างไร และกฎหมาย
จะสามารถบงัคับใช้ได้อย่างเสมอภาคแก่คน
ทุกระดับชั้นหรือไม่



วันนักข่าว 145

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม

ประจ�าปี 2562
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ชื่อภาพข่าว ทรงพระเจริญ
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า 
     ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยขบวน 

     พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทยเฝ้าชื่นชม 

     พระบารมี 2 ฝั่งเจ้าพระยา
ชื่อช่างภาพ สุรเชษฎ ์ วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์  31 ธันวาคม 2562
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ชื่อภาพข่าว ชื่นชมพระบารมี
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย ์

     ปราสาท ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
     สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราช 

     กุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย ท่ามกลางพสกนิกรไทยพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเฝ้าชื่นชมพระบารมี
ชื่อช่างภาพ สุรเชษฎ ์ วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์  31 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว148

ชื่อภาพข่าว ทรงพระเจริญ
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสด็จออก ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่สุทไธสวรรย์ปราสาท เสด็จพระราชด�าเนนิเลียบพระนคร  
     โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ทรงโบกพระหัตถ์ ให้พสกนิกรท่ีมารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ท่ามกลางเสียงประชาชน 

     เปล่งเสียงดัง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ชื่อช่างภาพ จุมพล นพทิพย์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์  8 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว 149

ชื่อภาพข่าว ปลื้มปีติ
     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า 
     สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่ม 

     พระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และทรงเยี่ยม 

     ชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมีพสกนิกรสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จเต็มตลอดสองข้างทาง
ชื่อช่างภาพ สันต ิมฤธนนท์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์  7 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว150

ชื่อภาพข่าว พระบารมี
     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร 
     โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทยเฝ้าฯ รับเสด็จชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น
ชื่อช่างภาพ สุรกิจ แก้วมรกต
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  7 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว 151



วันนักข่าว152

ชื่อภาพข่าว สมพระเกียรติ
     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร 
     โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทยเฝ้าฯ รับเสด็จชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น
ชื่อช่างภาพ สุพจน ์ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  6 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว 153

ชื่อภาพข่าว ปลื้มปีติ
     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้าสทิุดาฯ  
     พระบรมราชนิ ีสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกติิยาภาฯ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา  
     และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกร ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร 
     พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 
ชื่อช่างภาพ สุพจน ์ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  12 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว154

ชื่อภาพข่าว โบกพระหัตถ์
     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระนางเจ้าสทิุดาฯ  
     พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกร ขณะเสด็จออก 

     ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
ชื่อช่างภาพ สุพจน ์ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  13 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว 155

ชื่อภาพข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 

 สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยร้ิวขบวน 

 พระบรมราชอิสริยยศพยหุยาตราทางสถลมารค จากพระท่ีนัง่อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สูวั่ดบวรนเิวศ 

 ราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถติมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวมิลมงัคลารามก่อนทีจ่ะเคล่ือนขบวนกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง 
 ท้ังนี้การจัดร้ิวขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็น 

 โบราณราชประเพณีที่สืบสานมานานใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ชื่อช่างภาพ วิชาญ  เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  6 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว156

ชื่อภาพข่าว เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 

 สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยร้ิวขบวน 

 พระบรมราชอิสริยยศพยหุยาตราทางสถลมารค จากพระท่ีนัง่อาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สูวั่ดบวรนเิวศ 

 ราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถติมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวมิลมงัคลารามก่อนทีจ่ะเคล่ือนขบวนกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง 
 ท้ังนี้การจัดร้ิวขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็น 

 โบราณราชประเพณีที่สืบสานมานานใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ชื่อช่างภาพ ภัทรพงศ์  ฉัตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  6 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว 157



วันนักข่าว158



วันนักข่าว 159

ชื่อภาพข่าว เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จ 

 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปประทับเรือพระที่นั่ง อเนกชาติภุชงค์ ตามเสด็จในขบวนพยุหยาตรา พระบาท 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคร่ืองบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า  
 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
 นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน 

 ราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรศัมโีชติ มหาวชิโรตตมางกรู สิริวิบลูยราชกุมาร โดยรถยนต์พระทีน่ัง่ 
 จากพระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังเรือนแพท่ีประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรี ในการเสด็จพระราชด�าเนิน 

 เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นพระราช 

 พิธีเบื้องปลาย การนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย 

 ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

 พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งสันติชัยปราการ บริเวณสวนสันติชัยปราการ 
ชื่อช่างภาพ ชนัสถ์ กตัญญู
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  13 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว160

ชื่อภาพข่าว เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคร่ืองบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อย 

 จุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร 
 กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
 นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดย 

 รถยนต์พระท่ีนั่งจากพระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังเรือนแพท่ีประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรี ในการเสด็จ 

 พระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 พร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งสันติชัยปราการ บริเวณสวนสันติชัยปราการ
ชื่อช่างภาพ ชนัสถ์ กตัญญ
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  13 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว 161

ชื่อภาพข่าว ริ้วขบวนราบในหลวงรัชกาลที่ 10
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ยาตรา 
 โดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง มีพระราชยานถม อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 น�าริ้วขบวนราบ  
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ทรงพระด�าเนนิเข้า 
 ร้ิวขบวนราบในฐานะราชองครักษ์ประจ�าพระองค์คู่เคียงพระราชยาน ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์ 
 บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ร้ิวขบวนราบยาตราออกจากเกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ ไปยังพระบรม 

 มหาราชวัง หลังประทับพักพระราชอิริยาบถแล้ว ทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งเสด็จพระราชด�าเนินกลับพระท่ีนั่ง 
 อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ชื่อช่างภาพ สมชาย ภูมิลาด
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  13 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว162

ชื่อภาพข่าว ในหลวงของประชาชน
 ประชาชนจ�านวนมากใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพและร้องตะโกน “ทรงพระเจริญ” ในขณะร้ิวขบวนเสด็จพระราชด�าเนิน 

 เลียบพระนครก�าลังผ่านไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นท่ีปลาบปล้ืมของเหล่าพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 ที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด 
ชื่อช่างภาพ อภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต ์
วันที่พิมพ์  6 พฤษภาคม 2562





อาคารภายนอก

ดีไซนของตัวอาคารไดรับ
การออกแบบในลักษณะโมเดิรน 
รวมสมัย และเรียบงาย

อาคารภายใน

“Growing as One”
เติบโตไปดวยกันเปนหนึ่งเดียว”
เพื่อเอื้อตอการจุดประกาย
ความคิดสรางสรรค

ส�งเสร�มสุขภาพพนักงาน

การสรางสมดุลระหวางชีวิต
การทำงานและชีวิตสวนตัว
Work-Life Balance

เทคโนโลยีเพ�่อสิ�งแวดล�อมที่ยั่งยืน

ใหความสำคัญกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลังงาน

“เจ�ยไต�กำลังจะฉลองครบรอบ 100 ป� ของการดำเนินธุรกิจในป� 2564” สำนักงานใหญแหงใหมแสดงใหเห็นถึงความพรอมและ
ความแข็งแกรงในการเดินเขาสูปที่ 100 อยางมั่นคง สำนักงานใหญแหงใหมเนนการออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการของ
พนักงานในการออกแบบจึงคำนึงถึงประโยชนใชสอยเพื่อสรางบรรยากาศ การทำงานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพเเละเพื่อใหเรา
ประสบความสำเร็จในการสงตอนวัตกรรมการเกษตรเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับทุกภาคสวนของสังคมไทย

เจ�ยไต�
กาวสูปที่

 “สำนักงานใหญ�เจ�ยไต� 
ตั้งอยู�บนสุข�มว�ท 60 ”



วันนักข่าว 165

ชื่อภาพข่าว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 
 สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ สมเด็จพระเจ้า 
 ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร 

 สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือให้ประชาชน 

 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และช่ืนชมพระบารมี เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
ชื่อช่างภาพ ภัทรพงศ์ ฉัตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  7 พฤษภาคม 2562



วันนักข่าว166

ชื่อภาพข่าว เสด็จฯ เยาวราช
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ 

 พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ไปยังพ้ืนท่ีต้ังชุมชนคนไทยเช้ือสายจีน เพ่ือทรงเปิดนิทรรศการ 
 “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อชาวไทย 

 เชื้อสายจีนมาโดยตลอดเยาวราช ถนนราชวงศ์ ถนนเจริญกรุง ถนนพระรามที่ 4 และถนนมิตรภาพไทย-จีน 
ชื่อช่างภาพ ชนัสถ์ กตัญญ
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  7 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว 167

ชื่อภาพข่าว แย้มพระสรวล
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรริ้วขบวนต่างๆ จนถึงริ้วขบวน 

     จงรักและภักดี ที่เป็นการแสดง “เอ็งกอ” จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายหลังจากการแสดง “เอ็งกอ” เสร็จสิ้น  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปรบพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล 
ชื่อช่างภาพ สุพจน ์ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  7 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว168

ชื่อภาพข่าว เยี่ยมพสกนิกร
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระด�าเนินไปตามถนนเยาวราชเย่ียม 

     ราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองฝ่ังถนนด้วยความปลืม้ปีติในวันประวัติศาสตร์ ภายหลังเสด็จฯ ไปทรงเปิดนทิรรศการ 
     ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ ณ ประตูเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
ชื่อช่างภาพ สุเมธ สมคะเน
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  7 ธันวาคม 2562





วันนักข่าว170

ชื่อภาพข่าว โชว์สามารถ
 สุนัขทรงเล้ียงเหลนคุณทองแดงร่วมแสดงความสามารถพิเศษโดยการกระโดดลอดห่วงบนหลังเจ้าหน้าท่ี ในงานมหกรรม 

 สัตว์เล้ียงแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 15 ท่ีตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เล้ียง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยม ี

 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน 
ชื่อช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  15 ธันวาคม 2562



วันนักข่าว 171

ชื่อภาพข่าว ขอเล่นด้วยคน
นายกฯ ลงสนามร่วมเตะฟุตบอลกับเด็กๆ 

ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ ์  ถนนราชวิถ ี

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา 
น�าคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมท�ากิจกรรม
จิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ช่วย
เหลือผู้พิการทางสายตา ซึ่งถือเป็นนายก
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส คณะ
แรกท่ีได้ท�ากิจกรรมจิตอาสากับผู้พิการทาง
สายตา
ชื่อช่างภาพ สมชาย ภูมิลาด
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  15 สิงหาคม 2562



วันนักข่าว172

ชื่อภาพข่าว กู้ซากช้าง
 เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัและเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ใช้เชือกโรยตวัเพ่ือติดต้ังอวนตาข่ายดักซากช้างป่าบริเวณคลองต้นไทร  
 ห่างจากจุดวางตาข่ายคร้ังก่อน 500 เมตร ท่ามกลางฝนท่ีตกหนกัท้ังวัน ส่งผลให้การท�างานยากล�าบากยิง่
ชื่อช่างภาพ สุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ ์ 10 ตุลาคม 2562



วันนักข่าว 173

ชื่อภาพข่าว ร�่าไห้อาลัยองค์พ่อหลวง
 ประชาชนร�่าไห้ด้วยความอาลัย น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมระหว่างไปร่วมงานในโอกาส 

 ครบรอบ 3 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช
ชื่อช่างภาพ สุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ ์ 14 ตุลาคม 2562



วันนักข่าว174

ชื่อภาพข่าว ทดแทนด้วยใจ
ด.ญ.พิชญาภา หรือน้องแพร งามสุวิชชากุล 
ลูกสาวของ พ.ต.ท.จตุพร งามสุวิชชากุล 

รอง ผกก. (สอบสวน) กก.2 บก.ป. และ 

นางนชุนาถ งามสุวิชชากุล เข้าสวมกอดนาย
สมชาย เวโรจน์พิพัฒน์ เส่ียเจ้าของธุรกิจผลติ
และจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์ ผู้ต้องหาท่ีเมา
แล้วขับขี่รถเมอร์เซเดสเบนซ์ พุ่งชนรถของ
พ่อและแม่ ด.ญ.พิชญาภา เสียชีวิตคาท่ี ด้วย
ความดีใจ ภายหลังท่ีทราบว่าศาลได้ตัดสิน
ให้ลงโทษจ�าคุก 3 ปี ปรับ 1 แสนบาท แต่ให้
รอลงอาญา 3 ปี ด้วยความผูกพันและความ
รับผิดชอบของนายสมชายท่ีมีต่อครอบครัว 

ผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดี ท�าให้ ด.ญ.พิชญาภา 
ลูกสาวคนตาย ดีใจเป็นอย่างมากที่ผู้ต้องหา
ที่ท�าให้พ่อแม่เขาตาย ไม่ต้องจ�าคุก
ชื่อช่างภาพ วัชรินทร์ กลิ่นมะลิ
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์  2 สิงหาคม 2562

ชื่อภาพข่าว บุกถึงที่
นายเอกชัย หงส์กังวาน แกนน�ากลุม่คนอยาก
เลือกตั้ง บุกไปโต้คารมกับ นพ.เหรียญทอง 
แน่นหนา อย่างดุเดือดที่ใช้ค�าว่า “กุ๊ย” กับ
เจ้าตัว จึงมอบข้อความ “หมอปากหมา” ให้
เป็นการตอบแทน ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ
ชื่อช่างภาพ อิสรนันท ์อิทธิสารนัย
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์  12 มกราคม 2562



วันนักข่าว 175

ชื่อภาพข่าว เสียบสยอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก�าลังช่วยเหลือ นายภควัฒน์ 
เปาริสาร วัย 22 ปี ท่ีโดดลงจากห้องพัก 

ชั้น 4 แมนชั่นย่านคลองตัน ตกลงมาเสียบ
เหล็กแหลมก�าแพงรั้วบาดเจ็บสาหัส สาเหตุ
โมโหแฟนสาวถามยังยุ ่งกับยาเสพติดอยู ่
หรือเปล่า
ชื่อช่างภาพ สุวสรรค ์ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์  27 มกราคม 2562

ชื่อภาพข่าว หนีระทึก
หญิงสาวรายหนึ่งอุ้มสุนัขท่ีเล้ียงไว้ หนีออก
มาจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม ้บ ้านเรือน
ประชาชน ในซอยประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ 

2 ย่านห้วยขวาง เพลิงลุกไหม้นานประมาณ 
1 ชม. มีบ้านเรือนเสียหาย รวมท้ังหมด 

5 หลัง เบือ้งต้นไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
แต่อย่างใด
ชื่อช่างภาพ ธนกร วงค์นาง
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์  1 เมษายน 2562
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ชื่อภาพข่าว ชาร์จหนุ่มคลั่ง
ต�ารวจ “หน่วยสวาทบูรพา” เข้าชาร์จตัว
นายนันทชัย พันธุ์ดุไลย์ หลังบุกบ้านแฟน
สาวท่ี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แต่ฝ่าย
หญิงไม่ให้เข ้าบ้าน เครียดใช้มีดจ่อคอ
พยายามฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าท่ีเกล้ียกล่อม
นานกว่า 4 ชม. กระทั่งใช้ปืนยางจ่อขู่จะยิง 
เกิดความกลัวเป็นจังหวะเข้าล็อกตัว
ชื่อช่างภาพ อานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  18 พฤศจิกายน 2562

ชื่อภาพข่าว จุมพิต
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงจุมพิต
เด็กน้อยคนหนึ่งท่ีพ่อแม่น�ามาเข้าเฝ้ารับ
เสด็จ ท่ีวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน 
จ.นครปฐม ท่ามกลางความปลื้มปีติของพ่อ
แม่เด็กน้อยและเหล่าคริสต์ศาสนิกชน 

กว่า 20,000 คนท่ีมาเฝ้ารอรับเสด็จ หลัง
ประทานโอวาทแล้วได้เสด็จไปยังสักการ
สถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบ�ารุง
ชื่อช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  24 พฤศจิกายน 2562
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ชื่อภาพข่าว หัวอกพ่อ
นายวัน มานะ ชาวเขมร กระโดดจากเสา
ไฟฟ้าริมถนนสุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว 

ลงมาที่ผ้าใบขึงท้ายรถสิบล้ออย่างปลอดภัย 

หลังปีนขึ้นไปอยู ่บนเสาไฟฟ้านานกว่า 

2 ชั่วโมง เครียดลูกเพิ่งคลอดไม่แข็งแรงต้อง
เข้าตู้อบ ท�าให้ค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมสูงหลาย
หมื่นบาท
ชื่อช่างภาพ อรอุมา อร่ามศรี
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  1 กรกฎาคม 2562

ชื่อภาพข่าว ฝ่ากระแสน�้าช่วยยาย
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ฝ่ากระแสน�้าไหลเช่ียวไปช่วย นางทอง 
แสงผดุง อายุ 88 ปี ติดอยู่ในบ้านภายใน
ชุมชนสะพานขาวท่ีถกูน�า้ในล�าห้วยไหลท่วม
สูงกว่า 3 เมตร จนเกือบมิดหลังคาบ้าน 

โดยต้องอุ้มยายนอนบนท่ีนอน แล้วช่วยกัน
ลากทวนน�้าไปบนถนนอย่างทุลักทุเล
ชื่อช่างภาพ นัสฐริกา ค�าซาว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  1 กันยายน 2562

ชื่อภาพข่าว ฝ่าน�้าช่วยยาย
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
ฝ่ากระแสน�้าไหลเช่ียวไปช่วย นางทอง 
แสงผดุง อายุ 88 ปี ติดอยู่ในบ้านภายใน
ชุมชนสะพานขาวท่ีถกูน�า้ในล�าห้วยไหลท่วม
สูงกว่า 3 เมตร จนเกือบมิดหลังคาบ้าน 

โดยต้องอุ้มยายนอนบนท่ีนอน แล้วช่วยกัน
ลากทวนน�้าไปบนถนนอย่างทุลักทุเล
ชื่อช่างภาพ นัสฐริกา ค�าซาว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
วันที่พิมพ์  1 กันยายน 2562
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ชื่อภาพข่าว เกี่ยวกันนะ
 พล.อ.ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังแปลงนาเกษตรกร บริเวณศูนย์การเรียนรู ้
 เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก ด้วยรถไถนา ก่อนร่วมเก่ียวข้าวกับเกษตรกรเขตหนองจอก และ 

 เย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ในการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและ 

 พบปะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก
ชื่อช่างภาพ วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  10 มกราคม 2562

ชื่อภาพข่าว อร่อย
ลิงตัวหนึ่งก�าลังกินแตงโมท่ีหั่นเป็นแว่นเห็น
หน้าเจ้าลิงน้อยอยู่ตรงกลางเฟรมในงานเลีย้ง 
โต๊ะจีนลิงลพบุรี ครั้งที่ 31 ประจ�าปี 2562 
ท่ีพระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ 
เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนต้องต่ืนตา 
ต่ืนใจกับเหล่าบรรดาลิงใหญ่น้อย ท่ีคอย
ต้อนรับเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านของเมือง
ลพบุรี ในความเชื่อของชาว จ.ลพบุรี
ชื่อช่างภาพ ภัทรพงศ์ ฉัตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  25 พฤศจิกายน 2562
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ชื่อภาพข่าว ตะไลขึ้นฟ้า
ตะไลยักษ์ใหญ่ก�าลังพุ่งทยานสู่ท้องฟ้า โดยมีทีม 

ผูจั้ดงานช่วยอ�านวยความสะดวกดแูลการจดุชนวน
ไฟอย่างใกล้ชิดและต้องใส่เส้ือท่ีมีสีโดดเด่นเพ่ือ
ความปลอดภัยและสังเกตง่ายจากควันไฟจ�านวน 

มาก ในงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไล
ล้าน ประจ�าปี 2562 ณ เทศบาลต�าบลกุดหว้า 
อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ ซึง่เป็นประเพณีท่ีสะท้อน
วิถชีีวิตด้ังเดิมของชาวอสีานเพ่ือการขอฟ้าขอฝนใน
การท�าเกษตรกรรมเพาะปลกูข้าว มกีารแข่งขนัการ
จุดบั้งไฟตะไลแสน จ�านวน 60 บั้ง บั้งไฟตะไลสอง
ล้าน 4 บั้ง และบั้งไฟตะไลสิบล้าน บูชาพญาแถน 

1 บั้ง 
ชื่อช่างภาพ วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต ์
วันที่พิมพ์  20 พฤษภาคม 2562

ชื่อภาพข่าว สมาร์ทแมน
 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ทดลองอุปกรณ์ทดสอบร่างกาย ของหน่วยรบสหรัฐ โดยการ 

 ยกน�้าหนัก 50 กก. ในการตรวจเยี่ยม การตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วย 

 ระดับกองพัน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 คร้ังท่ี 1 โดยใช้สนามกีฬากรมยุทธ์และพ้ืนท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกใน 

 การทดสอบท่าดันพ้ืน ท่าลุกนั่ง และว่ิง 2 กิโลเมตร ตามล�าดับ ซึ่งยอดผู้เข้ารับการทดสอบมีจ�านวน 331 นาย จาก 

 จ�านวนทั้งหมด 351 นาย มีการสาธิตการทดสอบร่างกาย ของหน่วยรบแบบสหรัฐ ACFT- Army Combat Fitness Test  
 ที่จะน�ามาใช้ทดสอบในหน่วยรบของ ทบ.ไทย
ชื่อช่างภาพ อภิชาติ จินากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  21 ธันวาคม 2562
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ชื่อภาพข่าว นอกสภา
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ พร้อมด้วยแกนน�าพรรคจัด
กิจกรรมแฟลชมอ็บของพรรคอนาคตใหม่ ท่ี
ใช้ช่ือว่า “เมื่อเสียงท่ีพวกเราเลือกเข้าสภา
ไม่มค่ีา ได้เวลาประชาชนออกมาส่งเสยีงด้วย
ตัวเอง” บริเวณสกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน 
โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก 

มกีารถอืป้ายกระดาษข้อความไม่เหน็ด้วยกัน
รัฐบาล
ชื่อช่างภาพ วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  15 ธันวาคม 2562

ชื่อภาพข่าว มันร้อน
เด็กๆ ก�าลังกระโดดเล่นน�้าบริเวณสะพาน
จตุรภักตร ์ รังสฤษด์ิ ถนนหลานหลวง 
เพ่ือคลายร้อน ในตอนกลางวัน ในขณะที ่

กรมอุ ตุนิยม วิทยาระบุว ่ า  อากาศใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี ้
มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอน 

กลางวัน อุณหภูมิต�่าสุด 26-27 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศา
เซลเซียส
ชื่อช่างภาพ วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 
วันที่พิมพ์  4 มีนาคม 2562

ชื่อภาพข่าว ฤทธิ์ปาบึก
ชาวบ ้านแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช ก�าลังเผชิญหน้ากับ 

คลื่นยักษ์ที่มีความสูง 3-5 เมตร ท่ามกลาง
ฝนและลมท่ีกระหน�่าลงมาอย่างหนัก หลัง
พายุโซนร้อนปาบึก (Pabuk) พัดขึ้นฝั ่ง 
เมื่อเช้า วันที่ 4 มกราคม 2562
ชื่อช่างภาพ จรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 
วันที่พิมพ์  5 มกราคม 2562
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ชื่อภาพข่าว ฤทธิ์ปาบึก 2
ชาวบ ้านริมชายทะเลแหลมตะลุมพุก 
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ช่วยกันแบก
ตู้เย็นและของใช้เท่าท่ีจ�าเป็นอพยพหนี 
คลื่นยักษ์ที่มีความสูง 3-5 เมตร ท่ามกลาง
ลมและฝนท่ีกระหน�่าลงมาอย่างหนัก หลัง
พายุโซนร้อนปาบึก (Pabuk) พัดขึ้นฝั ่ง 
เมื่อเช้าวันที ่4 มกราคม 2562
ชื่อช่างภาพ จรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก 
วันที่พิมพ์  5 มกราคม 2562

ชื่อภาพข่าว พรจุมพิตจากสันตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His 
Holiness Pope Francis) จุมพิตศีรษะเด็ก
น้อย คริสต์ศาสนิกชนท่ีมารอรับเสด็จ 
ระหว่างเสด็จมาพบกับคณะบาทหลวง 
นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด 
ครูค�าสอน ท่ีวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน 
จ.นครปฐม เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 
ระหว่างเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวัน
ท่ี 20-23 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนับเป็น 

คร้ังท่ี 2 ท่ีองค ์ประมุขแห่งศาสนจักร
โรมันคาทอลิกเสด็จเยือนประเทศไทย และ
นบัเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 35 ปี หลังสมเด็จ
พระสันตะปาปาจอห์นปอลล์ ท่ีสอง เคย
เสด็จเยือนไทยเมื่อปี 2527
ชื่อช่างภาพ ประเสริฐ เทพศรี
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก 
วันที่พิมพ์  22 พฤศจิกายน 2562
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ผลงานทีส่่งเข้าประกวดชิงรางวลัข่าวอนุรกัษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2562
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 จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ
 ปัญหาการรุกล�้าเขตห้ามล่าสัตว์ กลาย
เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย แม้พ้ืนท่ี
ดังกล่าวมกีฎหมายควบคุมดูแล ตามพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า แต่ก็ถูก
ฝ่าฝืนเร่ือยมาจากผู้มีอิทธิพล ท้ังนี้ในอดีต
ต้องยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากความ
ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่าง “คน” กับ “สัตว์ป่า” 
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนัได้พบปรากฏการณ์
รูปแบบใหม่ในสังคมไทย ดังกรณี ฝ่าฝืน 

กฎบังคับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 
อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา ขับรถยนต์
เข้าไปในจุดหวงห้ามของจุดสกัดเขาสูง-เขา
แผงม้า ซึง่เป็นหน่วยพิทักษ์ย่อยของเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เพื่อน�าคณะทัวร์วีไอพี 
ท่องป่าแบบซาฟารี ชม “กระทิง” สัตว์ป่า
คุ้มครองอย่างใกล้ชิด โดยไม่มกีารขออนญุาต
เข้าพื้นที่ และไม่มีเจ้าหน้าที่น�าเข้าไป 
 การบกุรุกพ้ืนท่ีและรุกรานสตัว์ป่าคุ้มครอง 
ปรากฏหลักฐานชัดเจน ด้วยภาพและคลิป
วิดีโอ ตีแผ่ความจริง รถยนต์ 2 คัน ม ี

พระของวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม วัดดัง
ใน อ.วังน�้าเขียว พานักท่องเที่ยวซึ่งเป็น 

นักปฏิบัติธรรมท่ีวัดกลุ่มหนึ่ง เปิดประตูร้ัว
ก้ันของเขตห้ามล่าสตัว์ป่าฯ เข้าไปในเส้นทาง
หวงห้าม ท่ีไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้าไปเด็ดขาด  ซึง่พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีป่า
ฟื้นฟู กว่า 5,000 ไร่ ที่ฝูงกระทิงอาศัยและ
ออกหากิน แล้วขับไต่เนินเขาเข้าไปใกล้ฝูง 
กระทิงมาก ท�าให้กระทิงเตลิดเข้าป่าลึกไป 

ปกป้อง“กระทิง”เขาแผงม้า 
สกดั“ทวัร์วีไอพี”คกุคามสัตว์ป่า

โดยการกระท�าดังกล่าวไม่สนใจสายตานัก
ท่องเท่ียวท่ีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูก
ต้อง ชมกระทิงในจุดท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ 
จัดไว้ให้ 
 การกระท�าดังกล่าว ถือเป็นการสร้างผล 

กระทบต่อ “สัตว์ป่า” และ “ธรรมชาติ”  ซึ่ง
เกิดมาช้านาน แต่ยงัไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช อย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้นักท่องเที่ยว 
ตลอดจนนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ออกมาเรียก
ร้องให้กรมอุทยานฯ เร่งด�าเนินการจัด
ระเบียบ พร้อมด�าเนินคดีผู้กระท�าผิดอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นการปกป้อง “สัตว์ป่า” 
และ “ธรรมชาติ” ให้คงอยู่สืบไป    
 การด�าเนินการตรวจสอบ
 กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ให้ความส�าคัญ ข่าวอนรัุกษ์ธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม มาตลอด เมื่อเกิดเหตุการณ์คณะ
ทัวร์วีไอพีฝ่าฝืนกฎบงัคับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาแผงม้า เข้าชม “กระทิง” สัตว์ป่าคุ้มครอง
อย่างใกล้ชิด โดยไม่มกีารขออนญุาตเข้าพืน้ท่ี 
และไม่มีเจ้าหน้าท่ีน�าเข้าไป จึงส่ง ทีมข่าว
เฉพาะกิจส่วนกลาง เข้าไปเกาะติดเจาะลึก
ทุกแง่มุมของข่าว ต้ังแต่จุดเร่ิมต้น ท่ีก่อให้
เกิดเป็นปัญหาสะสมมานาน น�าไปสู่ เร่ือง
ราวด้านการจัดระเบียบแก้ปัญหา รวมท้ัง
ด�าเนินคดีผู้กระท�าผิด จากกรมอุทยานฯ  
ตลอดจนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ 
จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า และกลุ่ม
ชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า 

 การเข้าพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงของ 
ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลาง ค่อนข้างยาก
ล�าบากและมีความอันตราย เนื่องจากกรณี
ท่ีเกิดขึน้ มีลูกศษิย์ของวัดป่า มีช่ือเสยีงระดับ
ประเทศมากมาย เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยพลัง
ศรัทธา ท�าให้บรรดาศิษยานุศิษย์ พยายาม
ข่มขู ่คุกคามผู้ส่ือข่าว การท�างานจึงต้อง 
แฝงตัวไปในรูปแบบนักท่องเท่ียว และ 

สลับสับเปลี่ยนก�าลังเข้าไปรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด
 ประเด็นท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหา พบ
ว่ามาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประกาศจัดต้ังเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าเขาแผงม้า พื้นที่ 5,000 ไร่ เมื่อประกาศ
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ด้วยแผนแม่บท 
ต้องมบ้ีานพักเจ้าหน้าท่ี ส�านกังานเขต ห้องน�า้ 
ห้องครัว จึงได้ขอความช่วยเหลือจากทาง 
วัดป่า จัดสร้างให้โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ของภาครัฐ ก่อนเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ร่วม
กับกรมอุทยานฯ ช่วยถางวัชพืช ท�าบ่อน�้า 
และสร้างแหล่งอาหารให้กระทิงอยู่ เป็นการ
แก้ปัญหาไม่ให้กระทิงเข้าไปหากินในไร่สวน
ของชาวบ้าน จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้น 
ด้วยเหตุผลนี้ ท�าให้ต่อมา พระลูกวัด และ
บรรดาลูกศิษย์ จึงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ โดยมักน�าเรื่องบุญ
คุณท่ีจัดสร้างบ้านพักให้เจ้าหน้าท่ี มาเป็นข้อ
อ้างฝ่าฝืนเข้าไปในเขตหวงห้าม อ้างว่าจะน�า
ผูบ้ริจาคเข้าไปดูสถานที ่และดูความก้าวหน้า
โครงการท่ีพัฒนาแหล่งอาหารสัตว์ป่า ท้ังท่ี 
ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ซึ่งแม้แต่นักวิจัย ยังไม่
กระท�าเช่นนี้ ไม่เข้าไปส�ารวจแหล่งอาหาร 
ในช่วงเวลาท่ีสัตว์ป่าออกหากิน ตลอดจน
เข้าไปใกล้สัตว์ป่าในระยะประชิด  ท�าให้เจ้า
หน้าท่ีระดับปฏิบัติงานกลืนไม่เข้าคายไม่
ออก เพราะเป็นห่วงว่า พระ และคณะทัวร์ 
วีไอพี จะเข้าไปรุกรานพ้ืนท่ีป่า ท�าลาย
ธรรมชาติเพิม่เติม และอนาคตอาจกลายเป็น
ปัญหาซ�้ารอย กรณีลอบล่า “เสือด�า” เขต

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวัน
ตก จ.กาญจนบุรี ได้
 นอกจากปัญหาเร่ืองการรุกรานสัตว์ป่า 
และธรรมชาติ ท่ีส่งผลกระทบทางตรงแล้ว
นั้น ยังมีอีกประเด็นส�าคัญ ท่ีเจ้าหน้าท่ีเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า และกลุ่มชมรม 

ฅนรักษ์สัตว์-ป่า วิตกกังวล นั่นคือ การลอบ
เข้าพ้ืนท่ีหวงห้ามไปใกล้ชิดสัตว์ป่านั้น มี
ความเสี่ยงเกิดอันตราย หากเกินระยะ
ปลอดภัยของ “กระทิง” แม้ว่าจะไม่ใช่สัตว์
ดุร้าย แต่หากท�าให้ตกใจหรือแตกต่ืน ก็จะ
วิ่งไม่มีทิศทาง จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูง 
ตลอดจนเรื่อง “โรคติดต่อ” ในสัตว์ป่า โดย
เฉพาะคนน�าโรคไปติดสัตว์ป่า เนื่องจาก 

สัตว์ป่าเสี่ยงที่จะติดโรคจากภายนอกได้ง่าน 
เพราะไม่มภีมูคุ้ิมกัน และหากเกิดขึน้แล้ว จะ
แพร่ระบาดและสร้างความเสียหายอย่าง
มาก ซึ่งตัวอย่างท่ีผ่านมาในพ้ืนที่อุทยานฯ 
กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เคยพบโรคปากเท้า
เป่ือย ท่ีท�าให้กระทิงตายกว่า 30 ตัว เมือ่ช่วง
ปี 2557
 ผลกระทบ-คุณค่าของข่าว 

 หนงัสือพิมพ์เดลินวิส์ น�าเสนอข่าวนีอ้ย่าง
ต ่อเนื่องเพียงฉบับเดียวจนถึงป ัจจุบัน 
เนื่องจากเป็นข่าวท่ีมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สามารถกระตุ้น
ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องรับรู้ปัญหา 
และเร่งรัดเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  ซึ่ง
ภายหลังจากน�าเสนอข่าวนี้ไป ส่งผลให ้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม สั่งการให้กรมอุทยานฯ ตรวจสอบ 
พร้อมด�าเนินคดีผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด รวม
ท้ังหากพบเจ้าหน้าท่ีเข้าไปเก่ียวข้อง หรือ
ปกป้องผู้กระท�าผิด จะสั่งย้ายพ้นพื้นที่ 
 ขณะท่ี ส�านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 7 
(สบอ.7) กรมอุทยานฯ พร้อมหัวหน้าเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เข้าหารือกับ 

หลวงพ่อกัณหา เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวี
ธรรมมาราม กระท่ังได้ข้อสรุปแนวทางแก้

ป ัญหาอย่างบูรณาการ เพ่ือให ้ วัดและ 

ชาวบ้านในพ้ืนท่ี อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าอย่าง
เหมาะสม ไม่เบยีดเบยีนกัน โดยท�าบนัทึกข้อ
ตกลงร่วมกันว่า หากวัดจะเข้าพ้ืนท่ีต้องขอ
อนญุาตให้ถกูต้อง และต้องมรีถเจ้าหน้าท่ีน�า 
รวมทั้งห้ามออกนอกเส้นทางที่ก�าหนด 
 การน�าเสนอข่าวของ หนังสือพิมพ์เดลิ 

นิวส์ ข่าวนี้ จึงถือเป็นการปกป้อง “กระทิง” 
เขาแผงม้า จากการรุกรานของคน ที่ส�าคัญ

ยงัเป็นการปลุกกระแส “จิตส�านกึ”  ผูค้นใน
สังคมไทย รวมไปถงึท่ัวโลก ให้ทุกคนมคีวาม
หวงแหน “ธรรมชาติ” และ “สัตว์ป่า” หาก
ทุกคนมี “จิตส�านึก” ไม่ไปเบียดเบียน 

“สัตว์ป่า” ตลอดจน “ผืนป่า” แล้ว เชื่อได้
ว่า การ “รุกล�้า” พื้นที่ “หวงห้าม” ตลอด
จน การ “คุกคาม” สัตว์ป่า เพียงเพื่อตักตวง
ความสุขส่วนตัว คงหมดไป 
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 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ บกุรุกป่าสงวนแห่งชาติ เนือ้ท่ี 
46 ไร่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในพ้ืนท่ีเขาสน
ฟาร์ม ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อนายเรืองไกร ลีกิจ
วัฒนะ ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ยื่น
เร่ืองต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจ
สอบการถอืครองท่ีดิน 1,706 ไร่ ของ น.ส.ปา
รีณา  โดยใช้หลักฐานเป็น ภ.บ.ท.5 ในพื้นที่ 
หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ว่าถูก
ต้องหรือไม่
 ต่อมาถูกกรมป่าไม้แจ้ง 4 ข้อหา โดยโทษ
ของการบุกรุกป่าสงวนฯ หากพบว่าผิดต้อง
จ�าคุก 2-15 ปี  ปรับ 1.5 ล้านบาท ไม่เท่านัน้
ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ี น.ส.ปารีณาถอืครองอยูย่งัถกู
ริบคืน 682 ไร่ เพราะได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย นอกจากจะถกูยดึท่ีดินแล้วยงัพ่วง
ถูกเอาผิดคดีอาญา
 ท่ีดิน ภ.บ.ท.5 หรือภาษีบ�ารุงท้องท่ี ท่ี 
น.ส.ปารีณาเรียกว่าภาษีดอกหญ้านั้น เป็น
เพียงเอกสารเสียภาษีบ�ารุงท้องท่ีไม่ใช ่
เอกสารแสดงสิทธิการครอบครองท่ีดิน 
เพราะเจ้าของท่ีดินยังเป็นของราชการหรือ
รัฐ และท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติท่ีเป็นสมบัติของประเทศ การน�า
สมบัติของชาติไปยึดถือครอบครองโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นความผิด

หยุดนักการเมือง
ฮุบทรัพยากรฯชาติ
ไปเป็นสมบัติส่วนตัว
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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 ส ่วนท่ีดิน ส.ป.ก. เจตนารมณ์ของ
กฎหมายก�าหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ท่ีจะมีสิทธิ
ยึดถือครอบครองและท�าประโยชน์ในท่ีดิน
ปฏิรูปต้องเป็นเกษตรกรเป็นหลัก มีฐานะ
ยากจน มรีายได้ต�า่กว่า 3 หมืน่บาทต่อปีหรือ
ต้องเป็นบุตรของเกษตรกรเท่านั้น กรณี 
น.ส.ปารีณา อ้างว่าเป็นเกษตรกรท�าฟาร์มไก่
จึงฟังไม่ขึ้น
 น.ส.ปารีณาจึงมีความผิดฐานบุกรุกป่า
และท� าลายทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม
 วิธีการน�าเสนอข่าว
 หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มกีารน�าเสนอข่าว
การตรวจสอบการถอืครองท่ีของ น.ส.ปารีณา 
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2562 ทุกแง่มุม โดยเฉพาะผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ท่ีมีการน�าป่าสงวนแห่งชาติและ 
ส.ป.ก.ไปเป็นสมบัติของตนเองและส่งผล 

กระทบต่อผืนป่าและการทวงคืนผืนป่า 
พร้อมกับช้ีให้เหน็ถงึข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ
ชาวบ้านกรณีการบกุรุกป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่
ส่วนใหญ่ชาวบ้านประสบชะตากรรมท่ียาก
ล�าบากในการถูกฟ้องขับไล่ไปจนถึงการถูก
จ�าคุก ต่างกับนกัการเมอืง กลุ่มนายทุนทีก่าร
บังคับใช้กฎหมายไม่สามารถสาวถึงตัวได้ 
รวมทั้งมีการน�าที่ดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
 นอกจากนี้เรายังได้น�าเสนอขบวนการรุก
ป่าท้ังของนักการเมือง นายทุน เรียกได้ว่า
แตะที่ไหนก็เจอการท�าผิดกฎหมายที่นั่น ทั้ง
วังน�า้เขยีว เขาใหญ่ จ.นครราชสมีา ม่อนแจ่ม 
จ.เชียงใหม่ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เกาะสมุย 
จ.สรุาษฎร์ธาน ีจ.ภเูก็ต จ.กาญจนบรีุ เป็นต้น 
ท�ารีสอร์ต โรงแรม สนามกอล์ฟ เปิดสวน
สนกุ ท�าสวนน�า้ บนทรัพยากรฯ ของชาติ แม้

กรมป่าไม้จะระบวุ่าในปี 2561  ประเทศไทย
มีพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมขึ้นจากนโยบายทวงคืนผืนป่า
จากนายทุน แต่ผู้ท่ีอยูเ่หนอืกฎหมายยงัมอีีก
จ�านวนมากที่ยึดที่หลวงบุกรุกที่ป่า
 ที่ส�าคัญ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มีการน�า
ค�าพิพากษาของศาลฎีกามาน�าเสนอว่าการ
บกุรุกป่าสงวนฯ จะได้รับโทษรนุแรงอย่างไร 
หลังมีการน�าเสนอข่าวออกไปได้ส่งผลอย่าง
กว้างขวางต่อสังคม นักการเมืองและภาค
ประชาชนได้ออกมาตรวจสอบและจ้ีให้
ด�าเนินคดี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส 

อดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
การท่ี น.ส.ปารีณาสารภาพว่าไม่มีเอกสาร
สิทธิมีแต่ ภ.บ.ท.5 ในท่ีดิน หมายความว่า
เป็นการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้แล้ว มีความผิด
บกุรุกตามกฎหมายอาญา ขณะท่ีนายด�ารงค์ 
พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 
จ้ีให้กรมป่าไม้แจ้งจับ น.ส.ปารีณาเป็นราย
กระทง 178 คดีตามการถือครองท่ีดินของ 
น.ส.ปารีณา จ�านวน 178 แปลง เพราะมี
ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ศ. 2507 
นอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนได้ออกมา
เคล่ือนไหวเร่งให้แจ้งความด�าเนินคดี เพ่ือ
เอาผิดกับ น.ส.ปารีณาจนน�าไปสู่การฟ้อง
ร้องด�าเนินคดีกับ น.ส.ปารีณา ใน 4 ข้อหา 
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ความผิดตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 ขณะท่ีท่ีดินป่าสงวนฯ ท่ี น.ส.ปารีณา
ครอบครองถูกยึดกลับมาเป็นของรัฐเช่น
เดียวกับที่ดิน ส.ป.ก. อีก 682 ไร่ แต่นั่นไม่
เท่ากับความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเป็นสมบัติของประเทศ เป็นของคนไทย 

ทุกคน และการเสยีโอกาสของคนจน คนด้อย
โอกาสท่ีควรจะได ้ รับการจัดสรรตาม
วัตถปุระสงค์ของท่ีดินป่าสงวนฯ และ ส.ป.ก.
 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติกับการ
ปกป้องสมบัติของชาติจะต้องเป็นเร่ือง
เดียวกัน 
 คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 1. สามารถทวงคืนพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นสมบัติ
ของชาติกลับคืนมากว่า 700 ไร่ และรักษา
ปกป้องทรัพยากรของชาติไว้ได้
 2. สร้างความตื่นตัวต่อประชาชน สังคม 
นักการเมือง และภาคประชาชนโดยจี้ให้มี
การตรวจสอบด�าเนินคดีกับการบุกรุกป่า 

สงวนฯ ของ น.ส.ปารีณาอย่างจรงิจัง รวมถงึ
การถือครองท่ีดินของนักการเมืองรายท่ีผิด
กฎหมายอื่นๆ อีกจ�านวนมาก
 3. เกิดค�าถามและเรียกร้องถึงความ
ศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติธรรม โดยเฉพาะเ ร่ืองการปฏิบั ติ 

“2 มาตรฐาน” เนือ่งจากประชาชนส่วนหนึง่ 
โดยเฉพาะผู้ท่ีเคยถูกด�าเนินคดีข้อหาบุกรุก
ป่าต้ังค�าถามว่าเหตุใดการด�าเนินคดีนักการ
เมืองจึงเป็นไปอย่างล่าช้า ขณะท่ีชาวบ้าน
กลบัถกูต้ังข้อหาอย่างง่ายดายและหลายราย
ถูกตัดสินจ�าคุกไปแล้วด้วยซ�้า แม้ท่ีดินท่ีถูก
กล่าวหาว่าบกุรุกจะมขีนาดเล็กกว่ามากและ
แม้ชาวบ้านจะยืนยันว่าครอบครองท่ีดินมา
ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ก็ตาม
 4. คดี น.ส.ปารีณาจะเป็นบทพิสูจน์ว่า
รัฐบาลจะด�าเนินการอย่างไร และกฎหมาย
จะสามารถบงัคับใช้ได้อย่างเสมอภาคแก่คน
ทุกระดับชั้นหรือไม่
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คนบ้านบอมชูธง
ต้านเหมืองปูนใหญ่ ท�าลายต้นน้�า 
โค่นป่าพันไร่

 ความน�า
 บ้านบอม เป็นหมูบ้่านเลก็ๆ ต้ังอยูท่างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของอ�าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล�าปาง พ้ืนท่ีส่วนหนึง่เป็นท่ีราบสลบัพ้ืนท่ีป่า
สมบูรณ์ มีห้วยต้นน�้า ห้วยมหาวรรณและ
ห้วยชมปู ไหลลงแม่น�้าแม่วะ แม่น�้าจาง 
แม่น�า้สาขาแม่น�า้วังท่ีไหลผ่านจังหวัดล�าปาง
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นโรงงานในประเทศแห่งท่ี 5 
ของเครือซิเมนต์ ไทย ภารกิจหลัก คือการ
ผลิตปูนประเภทต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา 
บริษัทปูนซิเมนต์ล�าปาง ได้ยื่นขอประทาน 
บัตรเหมืองแร ่ถ ่านหินลิกไนต์ ในพ้ืนท่ี 

บ้านบอม ถ่านหินส่วนหนึ่งจะน�าไปใช้ผลิต
ปูนซีเมนต์
 พ้ืนทีใ่นเขตประทานบตัร เหนอืขึน้ไปเป็น
อ่างเก็บน�้า เป็นพ้ืนท่ีป่าเขียวชอุ่ม ระหว่าง
วัดพระธาตุ ดอยพระฌาน และวัดดอย 

ม่อนธาตุ
 ก่อนหน้านัน้ บริษทัปนูซเิมนต์ไทยล�าปาง 
ได้ท�าเหมอืงบริเวณบ้านแม่ทาน ในพ้ืนท่ีใกล้
เคียงกับสัมปทานเหมืองบ้านบอม เหมือง 
แม่ทานส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ อีกท้ังวิถี
ชีวิตของชาวบ้านมหาศาล เป็นประสบการณ์
อันเลวร ้ าย ท่ีชาวบ ้านหวาดหว่ันว ่ า 
ประวัติศาสตร์จะซ�้ารอยอีก (ดูประกอบ 

infographic “บทเรียนจากเหมอืงแม่ทานสู่
บ้านบอม”)

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
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 ไม่ว่าจะเป็นแม่เมาะ แม่ทาน ล้วนเป็น 

บทเรียนท่ีชาวบ้านตระหนักว่าเขาต้อง
ปกป้องรักษาสิทธิ ชุมชนของเขา และหาก
ต้องยนิยอมให้ท�าเหมอืง ก็จะต้องรับรู้ข้อมลู 
อย่างครบถ้วน และรอบด้าน ตลอดจนหลัก
ประกันว่า เหมืองจะไม่ท�าลายระบบนิเวศ 
และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในอนาคต
 ลานนาโพสต์ ได้ศึกษารายงานการรับฟัง
ความคิดเหน็ของชุมชนในพ้ืนท่ีประทานบัตร
เบือ้งต้น ประกอบกับการสัมภาษณ์ชาวบ้าน 
พบว่า มีความย้อนแย้งกันอยู่ โดยรายงาน
แสดงผลว่า ไม่มีผู้คัดค้านแม้แต่เสียงเดียว 

ในขณะท่ีชาวบ้านยืนยนัว่า ในการประชุมนัน้
เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น ไม่ปรากฏ
ค�าถามว่า ชาวบ้านต้องการเหมืองหรือไม่ 
ดังนั้น ชาวบ้านจึงเร่ิมมีการเคล่ือนไหว 

ติดป้ายคัดค้าน จนกระท่ังตัวแทนชาวบ้าน
ได้เข ้าพบนายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอให้ช่วยติดตาม 

เรื่องนี้
 ด้วยความตระหนกัถงึบทบาทของสือ่ท้อง
ถิ่น ที่ต้องสะท้อนปัญหาท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลานนา
โพสต์ เพียงฉบับเดียว จึงเริ่มรายงานข่าวนี้
อย่างต่อเนือ่ง จากวันท่ีชาวบ้านเร่ิมเคลือ่นไหว 

จนถึงวันท่ีปูนซิเมนต์ไทยล�าปาง ยอมยก 

ธงขาว ชะลอโครงการท�าเหมืองออกไป
 วิธีการน�าเสนอ
 การสืบค้นข้อมูลในพื้นท่ี ส�ารวจและ
แสวงหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน รอบด้าน 
ท้ังฝ่ายชาวบ้าน และบริษัทเป็นข้อมูลพ้ืน
ฐาน ในการวางแผนข่าว โดยมีการติดตาม
รายงานข่าวอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงพ้ืนท่ี 
ประทานบตัรบ้านบอมเท่านัน้ หากยงัสืบค้น
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับเหมอืงแม่ทาน เพ่ือเช่ือม
โยงให้เห็นเหตุผลส่วนหนึ่งท่ีชาวบ้านไม่
ต้องการให้มีการท�าเหมืองท่ีบ้านบอมด้วย 

การรายงานข่าว เป็นไปตามแผนข่าว ที่วาง
ไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่เป็นรายงานจาก
พ้ืนท่ีโดย นักข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ 
และในบางช่วงของการรายงาน ได้มอบ
หมายให ้ นัก ศึกษาฝ ึกงาน จากคณะ 
ว า รส า รศาสตร ์ แ ละ ส่ื อส า รมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
เป็นการท�าหน้าท่ีบ่มเพาะนักข่าวรุ่นใหม่ให้
เข้าใจวิธีการท�างานบนพ้ืนฐานและหลักการ 
และความรับผดิชอบต่อสงัคม ข่าว “คนบ้าน 
บอม รับรู้ไม่ทัน ค้านเหมอืง” เป็นผลงานช้ิน
หนึ่ งของเขา ท่ีได ้ รับมอบหมายให ้ท�า 
โดยการก� า กับ ดูแลอย ่ า ง ใกล ้ ชิดของ
บรรณาธิการ

 คุณค่าและผลกระทบของข่าว
 ข่าวชุด “คนบ้านบอมชูธง ต้านเหมอืงปนู
ใหญ่ ท�าลายต้นน�้า โค่นป่าพันไร่” มิได้เป็น
ข่าวเฉพาะท้องถิ่นบ้านบอม อ�าเภอแม่ทะ 
เท่านั้น แต่จากการสืบค้นเพื่อความสมบูรณ์
ของการรายงานข่าวนี้ พบว่าในเขตพื้นท่ี 

จังหวัดล�าปาง ซึง่คนท่ัวไปรับรู้เพียงว่า มกีาร
ท�าเหมืองท่ีอ�าเภอแม่เมาะ แต่ในความเป็น
จริง แม้อ�าเภอแม่เมาะจะเป็นพ้ืนท่ีในการท�า
เหมืองมากท่ีสุด แต่ยังมีการท�าเหมือง
ในอ�าเภอแจ้ห่ม อ�าเภอเมือง อ�าเภองาว รวม
ท้ังอ�าเภอแม่ทะ ซึง่เป็นการท�าเหมอืงอันเป็น
ข้อพิพาทในข่าวช้ินนี้ นอกจากนั้น การ 
ต่อต้าน การท�าเหมืองยังเป็นปรากฏการณ์
ร ่ วมในระดับชาติ  ในหลายพ้ืน ท่ีของ 
ประเทศด้วย
 ผลของการรายงานข่าว และเกาะติด
สถานการณ์ของ “ลานนาโพสต์” ซึง่ให้ความ
ส� า คัญกับข ่ าวอนุ รักษ ์ ธรรมชา ติและ 

สิ่งแวดล้อมมาตลอดระยะมากกว่า 20 ปี 
ที่ผ่านมา ส่งผลให้เสียงเรียกร้องของคนเล็ก 
คนน้อยที่บ้านบอมดังขึ้น กระทั่งปูนซิเมนต ์

ล�าปาง ยอมชะลอโครงการ และเร่ิมต้นนับ
หนึ่งใหม่อีกคร้ังในการลงพ้ืนท่ีเข้าหาชาว
บ้านและสร้างความเข้าใจไม่ให้เกิดปัญหาซ�า้
รอยเดิม
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 เป็นท่ีทราบกันดีโดยท่ัวไปว่า ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เป็น
ป ัญหาส� า คัญทางด ้ านสิ่ งแวดล ้อมใน
ประเทศไทยและในภมูภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มาเป็นระยะเวลาท่ีนานพอสมควร 
เฉพาะอย่างยิง่ในพ้ืนท่ีบริเวณภาคเหนอืของ
ไทย จะเกิดปัญหาน้ีในฤดูแล้งของทุกปีจน
กลายเป็นปัญหาประจ�าฤดูกาล แต่ทว่ายงัไม่
ได ้ รับการแก ้ไขอย ่างเป ็นระบบและมี
ประสิทธิภาพแต่อย่างใด 
 ฝุ ่นละอองขนาดเล็กในระดับท่ีเกินว่า 
จมูกของมนุษย์ซึ่งเป็นเคร่ืองกรองอากาศ
ตามธรรมชาติของคนเราจะสามารถ
ต้านทานได้นั้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพของประชาชน สภาพ
แวดล้อมโดยรวม และส่งผลกระทบในทาง
เศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด 
 ในช่วงปี 2562 ท่ีผ่านมา หนังสือพิมพ ์
The Nation ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาอังกฤษ และ เว็บไซต์ของ nationmul-
timedia.com ซึ่งได้เปลี่ยนมาเป็น nation-
thailand ในช่วงครึ่งหลังของปี ได้ตระหนัก
ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมส�าคัญอันนี้และได  ้

น�าเสนอรายงานข่าว บทวิเคราะห์ อย่างต่อ
เนื่องในหลายแง่มุม โดยช้ีให้เห็นถึงต้นตอ
ของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ท้ังฝุ่นข้าม
พรมแดนท่ีเกิดจากการเผาพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
เกิดจากการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ใกล้เคียง  ฝุน่ขนาดเลก็ท่ีเกิดจากการเผาป่า 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM 2.5) เป็นปัญหาส�าคัญ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย

ท้ังเพ่ือหาของป่าและเปิดพ้ืนท่ีป่าท�าการ
เกษตร รวมท้ังฝุ่นท่ีเกิดจากเผาไร่อ้อยใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีนับวันแต่
จะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
 ในท�านองเดียวกัน หนังสือพิมพ์ The 
Nation ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า ฝุ่นละอองขนาด
เล็กที่เกิดขึ้นในเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญ่อ่ืนๆ นั้นเกิดจากการใช้ยาน
พาหนะ การก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม
ก็เป็นปัญหาส�าคัญด้วยเช่นกัน 
 ในการรายงานข่าว หนังสือพิมพ์ The 
Nation ไม่เพียงมุง่เน้นไปท่ีต้นตอและสาเหตุ
ของปัญหา หากแต่ได้พิจารณาถงึผลกระทบ
ท่ีเกิดต่อชีวิตความเป็นอยู่คือปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน ส่ิงแวดล้อมโดยรวมและท่ี
ส�าคัญ ผลกระทบในทางเศรษฐกิจอีกด้วย 
โดยเฉพาะผลกระทบอันเกิดต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน เช่นโรคทางเดิน
หายใจ นั้นได้รับความส�าคัญเป็นอันดับต้น
ในการรายงานข่าว
 ในขณะเดียวกัน หนงัสือพิมพ์ The Nation
ได้ตระหนกัถงึการท�าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท่ี
ดี ท่ีไม่เพียงแต่สะท้อนปัญหาในชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้สังคมวงกว้างได้รับ
ทราบเท่านั้น หากแต่ยังน�าเสนออย่าง
วิพากษ์วิจารณ์และสร้างสรรค์ว่า แนวทาง
และการแก้ไขปัญหาท่ีด�าเนนิการโดยภาครัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท�านัน้ไม่เพียงพอท่ี
จะปกป้องสุขภาพของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การน�าเสนอข่าวส่วนหนึ่ง 
จึงด�าเนินไปเพื่อตอกย�้าให ้ รัฐบาลและ 

ผู้เก่ียวข้องได้เห็นปัญหา และหาทางแก้ไข
อย่างมีประสิทธิภาพ แทนท่ีจะปล่อยให้
ธรรมชาติแก้ไขตัวเองเม่ือย่างเข้าสู่ฤดูฝน
อย่างเช่นที่ผ่านๆ มา 
 เพ่ือให้การตระหนกัรู้ในปัญหาสิง่แวดล้อม
อันกระทบเก่ียวเนื่องกับความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนและระบบเศรษฐกิจ นัน้ได้รับการ
เผยแพร่ในวงกว้างในระดับสากล รายงาน
ข่าวของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของ
หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ The Nation ซึ่ง
จัดท�าเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกจัดส่งไปเผย
แพร่ในเครือข่าย Asia News Network ทั่ว
ภูมภิาคเอเชีย รวมท้ังประเทศเพือ่นบ้านของ
ไทยอันเป็นแหล่งก�าเนิดหนึ่งของปัญหานี้
ด้วย และปรากฏว่า รายงานข่าวดังกล่าวได้
รับการเผยแพร่ ท�าให้ประเทศเพ่ือนบ้านได้
ตระหนักถึงปัญหานี้ด้วยเช่นกัน
 หนังสือพิมพ์ The Nation มีความมั่นใจ
ว่า การรายงานข่าวในหัวข้อหลัก “PM2.5 
ภัยสุขภาพเร้ือรังท่ียังคล�าทางแก้” ส่งผล 

กระทบในวงกว้าง ท�าให้ภาครัฐและหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านตระหนกัถงึปัญหา สมควรท่ีจะได้
รับการพิจารณาอย่างจริงจังในการประกวด
รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ดีเด่น ประจ�าปี 2562

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” 

และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์และการท�าข่าวของนิสิตนักศึกษา 

วิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) การตัดสินรางวัลประจ�าปี  2561 ปรากฏดังนี้
 รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�านวน 12  ฉบับ จาก 11 สถาบัน 

ผลงานหนงัสอืพิมพ์ท่ีได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ลกูศิลป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ได้รับรางวลัเงนิสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ หนงัสอืพมิพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และหนงัสอืพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 ส่วนรางวัลพิราบน้อย ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล
เงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน 28 ข่าว จาก 11 สถาบัน  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับ
รางวัลดีเด่น แต่มรีางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ “ข่าวไถเงนิครู ขอเล่ือนขัน้” หนงัสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ข่าวยานรกระบาด
เทศกาลดนตรี เผยกระบวนการซื้อขายในไลน์กลุ่ม” หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย และ “ข่าวขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่ 
พบสารตะก่ัวในเลือดเด็ก” หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน 25 ข่าว จาก 10 สถาบัน  ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัล
ดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย  3 รางวัล ได้แก่ “ข่าวขยะพิษเกลื่อน ช.เสือใหญ่ พบสารตะก่ัวในเลือดเด็ก” หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  “ข่าวบ่อขยะเทศบาลเมอืงมหาสารคามท�าพิษ น�า้เสียกระทบชาวบ้านยันไร้ค่าชดเชย” หนงัสอืพิมพ์
ส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ  และ “ข่าวเถ้ากระดูกปลูกป่าชีวิตท่ีดับไปสร้างใหม่ได้” หนงัสือพิมพ์เสียง
ไทบ้าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน 15 ข่าว จาก 6 สถาบัน ผลงานท่ีได้รับรางวัล 

ดีเด่นได้แก่ “ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด” เพจลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ รางวัลชมเชย ม ี2 รางวัล ได้แก่  “ข่าว E-learning ไม่ตอบโจทย์พบรับจ้างท�าแทนว่อนโซเชียล” เพจลานมะพร้าว มหาวิทยาลยั
บูรพา  และ “ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม” เว็บไซต์ genzee.co มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�านวน 5  ฉบับ จาก 5 สถาบัน ผลงานที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น ได้แก่  `ars  magazine” มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลท่ีจัดประกวดเพ่ือร�าลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ 
ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน 20 ชิ้น จาก 9 สถาบัน ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 
3 รางวัล ได้แก่ “สารคดีเชิงข่าวมังกรกินกล้วย จากสวนกล้วยหอมลุ่มน�้าโขงตอนล่างสู่ผู้บริโภคจีน” หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “สารคดีเชิงข่าว I had a black dog. His name was depression. ฉันมีสุนัขสีด�าอยู่ตัวหนึ่ง ช่ือของมันคือโรคซึมเศร้า” 

ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย
รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจ�าปี 2561
และรางวัลข่าว TJA Cyber Reporter

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา และ “สารคดีเชิงข่าวโรงภาพยนตร์สแตนด์อะโลน : ฉากบั้นปลายแห่งชีวิต ความลับและ
ความปรารถนา” หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัล TJA Cyber Reporter ส�าหรับนกัข่าวพิราบน้อยรุ่นท่ี 21 เป็นการจดัประกวดส�าหรับนกัศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ
นักข่าวพิราบน้อยรุ่นท่ี 21 เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะท่ีได้จากการอบรม  ผลการตัดสินรางวัลประจ�าปี 2561 

ปรากฏดังนี้
 รางวัลข่าวยอดเยีย่ม ได้แก่  ข่าว “แฮ็กเว็บป่วน! หน่วยกิจ นศ.สวนสนุนัทาหาย จ่อทุ่มงบหลกัล้านท�าระบบใหม่” โดย นางสาวศิรวิรรณ 
แซ่แต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
 รางวัลรองชนะเลิศมี 3 รางวัล  ได้แก่  “ข่าวเล็งจัดระเบยีบสุนขัใน ม.บรูพา หลังนสิิตโวยโดนกัด-ก่อความร�าคาญ และ “เทศบาลขานรับ
แก้ปัญหาสนุขัใน ม.บรูพา เตรียมจับท�าหมนัแทนการรับไปดูแล” โดย นางสาวณฐอร สมพงษ์ มหาวิทยาลัยบรูพา “ข่าวเปิด 9 จุดมหาสารคาม
เฝ้าระวังมลพิษฝุ่น นักวิชาการแนะสวมหน้ากากอนามัย-เล่ียงเข้าพ้ืนท่ี” โดย นางสาวสาวิตรี มะณีเติม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 

“ข่าว มช.เตรียมแผนรับมือน�้าขาดแคลน เหตุใช้น�้าเฉลี่ยปีละล้านสอง ลบ.ม.” โดย นางสาวสุชาวดี อภิสัมภินวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 
 รางวัลข่าวยอดผู้เข้าชมสูงสุด (ยอดวิว) ได้แก่ “ข่าว ‘สวนสุนันทา’ ไฟเขียวผลักดัน ‘E-Sport’ สู่สาขาใหม่ พร้อมเปิดสอนปี 62” โดย
นางสาวพิมพ์ริสา ศิลป์สว่าง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ชมข่าวนี้มากกว่า 3,400 คร้ัง (ณ วันท่ีตัดสิน)  ได้รับเงินรางวัล 

2,000 บาท
 รางวัลข่าวเข้ารอบ มีจ�านวน 10 ข่าว ได้แก่
 “ข่าว ‘สุดารัตน์’ เปิดวงเสวนากับผู้น�านักศึกษา มช. ฝ่าย นศ.วอน คสช. แข่งขันด้วยความเป็นธรรม”
 โดย นายนราธร เนตรากูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ข่าวรอบบ่อปลาบึกถูกทิ้งร้างนานกว่า 7 เดือน เหตุพิพาทที่ดิน มจษ.-วัดเทวสุนทร”
 โดย นายธวัชชัย วุฒิกรวงศา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 “ข่าว มมส.ดิ้นปรับกลยุทธ์หลังจ�านวนนิสิตลด หอการค้าชี้กระทบเศรษฐกิจมหาสารคาม”
 โดย นางสาวมัชฌิมา ประไพวัชรพันธ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 “ข่าวนักศึกษา-ชาวบ้าน โวย จันทรเกษมปิดประตูเข้า-ออก 2 กระทบการเดินทาง-ขับรถอ้อมไกล”
 โดย นายอิทธิพัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 “ข่าวพบเด็กไทยเสี่ยงได้รับอันตรายจากภัยออนไลน์ สูงเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย”
 โดย นายพัทธดนย์ ปรีชญารัตน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 “ข่าวผู้ว่าฯขอนแก่น ตั้งเป้าดัน ‘ขอนแก่น’ เป็น จังหวัดอุตสาหกรรม”
 โดย นางสาวเยาวลักษณ์ ลีชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 “ข่าวผู้ประกอบการ เผย ธุรกิจซบเซาหนักหลังเหตุเรือล่มภูเก็ต วอนรัฐเร่งสร้างความมั่นใจ นทท.”
 โดย นายนพพร นกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 “ข่าวจันทรเกษมเข้ม เล็งจัดชุดตรวจ ปรับ 5 พันสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย”
 โดย นางสาวอังคณา บุตรสุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 “ข่าวจักษุแพทย์ เผย เด็กอายุ 5-10 ปี มีปัญหาสายตาเพราะติดสมาร์ทโฟนมากเกินไป”
 โดย นายนนทวัฒน์ จันทร์อินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 “ข่าว มมส.หนุนหักเงินเดือนรุ่นพี่ใช้หนี้ กยศ. ชี้โควตากู้ลดท�ารุ่นน้องเสียโอกาส”
 โดย นายสุประพันธ์ เปลี่ยนจันอัด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดท�าหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการให้นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และท่ีเก่ียวข้อง มีความเข้าใจบทบาทและ
ภารกิจของนักวารสารศาสตร์มากขึ้น จึงจัดให้มีการประกวดรางวัล ‘พิราบน้อย’ ต้ังแต่ปี 2536 ควบคู่กับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
‘นักข่าวพิราบน้อย’ โดยปีการศึกษา 2562 ยังเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย
 วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานท่ีผลิตในส่ือส่ิงพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 3. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ
 ประเภทรางวัล 

 1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ฉบับพิมพ์ หรือ Portable Document Format: PDF file ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์) ในสถาบัน
อุดมศึกษา ‘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
 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

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562
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 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
 2. ข่าวฝึกปฏิบัติ
     2.1 คุณภาพ (Quality)
   (1) ข้อเท็จจริง (fact)
   (2) ความสมดุล (balance)
   (3) ทันการณ์ (timeliness)
   (4) สมบูรณ์ (5Ws 1H)
   (5) ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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     2.2 คุณค่า (Value)
   (1) เรื่องใกล้ตัว
   (2) ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ
   (3) เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม 
  2.3 ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)
   (1) ศักยภาพที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
   (2) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
    2.4  มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
   (1) ส�านึกในจริยธรรม
      (2) สะท้อนความรับผิดชอบในการน�าเสนอ
 3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
     3.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
     3.2 พิจารณาผลกระทบในการน�าเสนอด้านสิ่งแวดล้อม
 4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
      4.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ มีการน�าเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม�่าเสมอ
     4.2 เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ ทุกประเภท (Webpage, Facebook, Blog ที่ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ PDF)
  4.3 สามารถน�าเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ ข้อความ คลิปวิดิโอ ภาพ มีการอ้างอิงแหล่งที่มา มี hyperlink เชื่อมโยง 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ 
     5.1 มุมมองการน�าเสนอ (Point of views)
     5.2 ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
     5.3 เนื้อหาและประเด็นในการน�าเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
     5.4 น�าเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
     5.5 น่าสนใจชวนติดตาม
     5.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่น�าเสนอ    
 การส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึก
ปฏิบัติ ที่จัดท�าขึ้นเพื่อการศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม  
2563 กรณีผลงานท่ีส่งประกวดจากสิง่พิมพ์ฝึกปฏบิติัอ่ืน เช่นวารสารหรอืนติยสาร ต้องระบวัุนท่ีพิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเงือ่นไขเวลา
ที่ก�าหนด
    2. หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม แต่แปลงเป็น PDF file โดยไม่มีการตีพิมพ์ แต่ได้
น�าขึน้เผยแพร่บนอินเทอร์เนต็ ให้ส่งได้ไม่เกนิสถาบนัละ 1 ฉบบั ฉบบัละ 11 ส�าเนา พร้อมบทคัดย่อเป็นค�าอธิบายเป้าหมายและวตัถปุระสงค์
ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
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 3. ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน 1 หน้า A4 รวมกันแล้วให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เร่ือง โดยจัดท�าส�าเนา 
เรื่องละ 11 ส�าเนา
 4. กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า 1 ประเภท เช่น ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ จะต้องท�าแฟ้มส�าเนาแยกต่างหาก 
ส�าเนาเรื่องละ 11 ส�าเนา
 5. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่งบทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้  ชื่อข่าวอะไร น�าเสนออะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ วัตถุประสงค์ของข่าว
คืออะไร รายงานข่าวกี่ครั้ง พร้อมส่ง link ข่าว น�าเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร  โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบัน
ละ 3 เรื่อง และจะต้องเป็นข่าวที่ไม่ซ�้ากับข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว พิมพ์มา
จ�านวน 5 ส�าเนา พร้อมส่งอีเมลมาที่  tjareporter@gmail.com
 6. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดท�า
ขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจัดท�าส�าเนาเรื่องละ 11 ส�าเนา
 7. ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 
0-2668-9422 ภายในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 18.00 น. หากเกินกว่าเวลาก�าหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี กรณี
ส่งทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับต้นทางภายในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์  2563
 การตัดสิน
 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ 
 การประกาศผล 
 การประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประกาศมา ณ  วันที่  2 มกราคม 2563
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย



วันนักข่าว196

 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท  “ข่าวยอดเย่ียม” 

ประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้ 
 1. นายมงคล บางประภา นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธาน
 2. ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล หรือผู้แทน  กรรมการ
 3. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร นักหนังสือพิมพ์อาวุโส กรรมการ 
 4. นายเดชา ภู่พิชิต นักหนังสือพิมพ์อาวุโส กรรมการ 
 5. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักหนังสือพิมพ์อาวุโส กรรมการ
 6. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อ�านวยการ กรรมการ
    องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 7. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กรรมการ
 8. รศ. ดร.อรทัย ก๊กผล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการ
 9. นายสกุล บุณยทัต นักวิชาการอาวุโส กรรมการ 
 10. รศ. ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรรมการ
 11. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง   เลขาธิการ สมาคมฯ   กรรมการและเลขานกุาร

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท  “ภาพข่าวยอดเย่ียม” 
ประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้
 1. นางสาว น.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ  สมาคมฯ ประธาน
 2. ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล หรือผู้แทน   กรรมการ
 3. นายสุรินทร์ มุขศรี  หนังสือพิมพ์มติชน  กรรมการ
 4. นายนิวัติ กองเพียร                         คอลัมนิสต์อาวุโส          กรรมการ
 5. นายวราวุธ คูณสมบัติ   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์     กรรมการ
 6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์               คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     กรรมการ
 7. นายสายัณห์ พรนันทรัตน์              อดีตช่างภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                      กรรมการ
 8. นายฐานิส สุดโต บรรณาธิการภาพ The Standard กรรมการ
 9. นายทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์              การ์ตูนนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ                     กรรมการ
 10. นายภานุมาศ สงวนวงษ์             เลขาธิการ ชมรมเพื่อเพื่อน   กรรมการ
 11. นายสมศักดิ์ ศรีก�าเหนิด                   นายทะเบียน สมาคมฯ  กรรมการและเลขานกุาร

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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 สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งต้ังคณะกรรมการตดัสินรางวัลข่าวอนรัุกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประจ�าปี 2562  
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 1. นายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  ประธานกรรมการตดัสนิ
 2. ว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ            กรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กรรมการตัดสิน
 3. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการตัดสิน
 4. นายเอกวิทย์ เตระดิษฐ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรรมการตัดสิน
 5. นายสุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม กรรมการตัดสิน

รายชื่อกรรมการตัดสินรางวัลข่าว 
ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2562
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ข่าวฝึกปฏิบัติ 
หนงัสือพิมพ์ฝึกปฏบิติั และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏบิติัในสถาบนัอุดมศึกษา ประจ�าปี 2562 ของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ดังนี้
 1. นางสาวหทัยรัตน์  ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ ประธาน
    สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 2. นายบรรยงค์   สุวรรณผ่อง        กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ     กรรมการ
 3. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ อนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ 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. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กรรมการและเลขานกุาร

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย”
และรางวัล “ริต้า  ปาติยะเสวี” ประจ�าปี 2562

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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รางวัล “อิศรา อมันตกุล”  ประเภทข่าวยอดเยี่ยม

ล�าดับ พ.ศ.           ผลงานที่ได้รับรางวัล                 รางวัล       ประเภทรางวัล       เจ้าของผลงาน
 1 2561 ข่าว “เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน” ยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 2 2561 ข่าว “ก�าราบ‘ธุรกิจนักบุญ’ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   วัดใจรัฐบาลตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม?”   แห่งประเทศไทย
 3 2561 ข่าว “เจาะลึก แผนสกัดโรคพิษสุนัข” ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน
      แห่งประเทศไทย
 4 2560 ข่าว “แผนสกัด ‘ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่’ ยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
   จากหมูสู่คน”
 5 2560 ข่าว “ตีแผ่ชีวิตแรงงานนอกระบบ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   พลเมืองชั้น 2 ไร้สวัสดิการคุ้มครอง!”   แห่งประเทศไทย
 6 2560 ข่าว “เปิดปมมะเร็งร้ายฟุตบอลไทย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   ล้มบอลไทยลีก ฉีกหน้าขบวนการ   แห่งประเทศไทย
   จ้างนักเตะ-กรรมการ”
 7 2559 ข่าว “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ข่าวดีเด่น อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   ทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้าย
   การท่องเที่ยวไทย-จีน ก�าราบหัวโจก
   หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ”
 8 2559 ข่าว “จุดประกายประกันสังคม ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน
   เพิ่มสิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม”   แห่งประเทศไทย
 9 2559 ข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
   สะดุดปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี”   แห่งประเทศไทย
 10 2558 ข่าว เปิดแผล น่านฟ้าไทยอลวน ข่าวดีเด่น อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
   พิษสงมาตรฐานการบินบกพร่อง
 11 2558 ข่าวมหากาพย์... เปิดโปงขบวนการ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
   “แชร์ยูฟัน” ทลายเครือข่าย   แห่งประเทศไทย
   ต้มตุ๋นระดับโลก
 12 2558 ข่าวสางปมปัญหาธุรกิจนักบุญ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   ค่ารักษาแพง-โฆษณาประกันเกินจริง-   แห่งประเทศไทย
   หากินบนคราบน�้าตาชาวบ้าน
 13 2557 ข่าว “อุ้มบุญไทย” มดลูกโลก ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 14 2557 ข่าว แรงงานประมงนอกน่านน�้า ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
   คนไทยที่ถูกลืม   แห่งประเทศไทย
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 15 2557 ข่าว เปิดขุมทรัพย์ “เจ้าคุณเสนาะ” ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   วัดสระเกศ สตง.ท้าทายอ�านาจตรวจ   แห่งประเทศไทย
   เงินหลวงเงินวัด เกิดจุดเปลี่ยน
   กระบวนการตรวจสอบพระ
 16 2557 ข่าว แฉขบวนเขมอืบงบสร้างสนามฟตุซอล ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน  
   17 จังหวัด เหนอื อีสาน เสียหาย 689 ล้าน   แห่งประเทศไทย
 17 2556 ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริต ข่าวยอดเยี่ยม  อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ 

   ข้าวถุง 2.5 ล้านตัน” 
 18 2556 ข่าว  “ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน
   อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย”    แห่งประเทศไทย
 19 2556 ข่าวกระชากหน้ากาก ต�ารวจร่วมขบวนการ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   ค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ”   แห่งประเทศไทย
 20 2555 ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชัน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ
   จ�าน�าข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
 21 2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   โกงสอบต�ารวจครั้งประวัติศาสตร์   แห่งประเทศไทย
 22 2555 มหากาพย์อาชีวะทุจริต ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   ครุภัณฑ์ 5.3 พันล้าน   แห่งประเทศไทย
 23 2554 ข่าวทวงสิทธิ 10 ล้านคนลดเหลื่อมล�้า ข่าวดีเด่น อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์โพสต์ทเูดย์ 
   ระบบสุขภาพ   (ไม่มียอดเยี่ยม)
 24 2554 ข่าวผ่า!!..เงื่อนง�าสัญญา‘กสท’เอื้อทรู  ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ
      แห่งประเทศไทย
 25 2554 ข่าวเปิดโปงซื้อขาย ป.บัณฑิต ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน  
   ม.อีสานตีแผ่ บิ๊กคุรุสภาฯ    แห่งประเทศไทย
 26 2553 ข่าว จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน  ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 27 2553 ข่าว เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน  
   ขวางนักการเมืองใช้ อ�านาจมิชอบ    แห่งประเทศไทย
 28 2553 ข่าว เปิดโปงก๊วนการเมอืง รมุ “เขมอืบ” ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน  
   สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล   แห่งประเทศไทย
   รักษาผลประโยชน์ชาติหมื่นล้าน 
 29 2552 ข่าว เปิดโปงทุจริตพอเพียง ข่าวดีเด่น อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน  
   ยับยั้งแผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง สธ. (ไม่มียอดเยี่ยม)
 30 2552 ข่าว  เปิดโปง รพ. โกงเงินแสนล้าน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   สปสช. ตีแผ่ปัญหาเบิกค่า “สเต็นท์”   แห่งประเทศไทย
   เกินจริง 
 31 2552 ข่าว “มลพิษมาบตาพุด ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ
   จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย”    แห่งประเทศไทย
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 32 2551 เปิดโปง อบจ.ทั่วประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน  
   ซื้อต�าราห่วยแจกโรงเรียน
 33 2551 ติดเกม-คลั่งเกม !! ปัญหา ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   “ตาบอดคล�าช้าง” ธุรกิจหมื่นล้าน...   แห่งประเทศไทย
   ยิ่งแก้ยิ่งตัน
 34 2551 วิกฤตซับไพรม์ วิกฤตโลก เศรษฐกิจไทย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   ท่ามกลางความเสี่ยงจากหายนะ   แห่งประเทศไทย
   แห่งศตวรรษที่ 21 
 35 2550 ข่าว ‘ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสนล้าน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   ชักหวัคิว ป้ันราคาท่ีดิน ประโยชน์ทับซ้อน
   เชือดวัฒนา เมืองสุข – บิก๊เคหะฯ กับพวก’ 
 36 2550 ข่าว “เจาะทุจริตกองทุน 4 แสนล้าน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน
   ปลุกปฏิรูประบบประกันสังคม”   แห่งประเทศไทย
 37 2550 ข่าว “ซีแอล : นโยบายอุ้มผู้ป่วย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
   ตีแผ่ธาตุแท้ธุรกิจยาข้ามชาติ””   แห่งประเทศไทย
 38 2549 ข่าว “ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ชินวัตร ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน  
   ขายหุ้น ชินคอร์ป 73000 ล้าน” 
 39 2549 ข่าว “เปิดโปงแก๊งมาเฟียโลก ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   ‘แบนดิโดส’ ยึดเกาะสมุยฟอกเงิน    แห่งประเทศไทย
   เลี่ยงภาษี-เชิดนอมินีฮุบธุรกิจ” 
 40 2549 ข่าว “บูรณาโกงรถดับเพลิง 6800  ล้าน” ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
      แห่งประเทศไทย
 41 2548 ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชัน... ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ
   สินบนข้ามชาติซีทีเอ็กซ์
 42 2548 ข่าวทุนยักษ์ กว้านที่ฮุบป่า ชุมพร-ราชบุรี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   ปั๊ม น.ส. 3 ก. พิสดาร หมื่นไร่   แห่งประเทศไทย
 43 2548 ข่าวช�าแหละอาณาจักร “ปิคนิค” ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน  
   ขมุทรัพย์ “ลาภวิสทุธิสิน” สูเ่วทีการเมอืง   แห่งประเทศไทย
 44 2547 เจาะขบวนการซุก “ไข้หวัดนก” ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

 45 2547 เปิดโปงข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่ว ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์มติชน
   วิกฤตศรัทธาการศึกษาไทย   แห่งประเทศไทย
 46 2547 คืนอิสรภาพผัว-เมีย สารวัตรขังเถื่อน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
      แห่งประเทศไทย
 47 2546 แกะรอยหมอผัสพรหาย… ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
   ลากหมอวิสุทธิ์สู่แดนประหาร
 48 2546 โค่น อัศวเหม ดับ พูนผล ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   ซุกทรัพย์สิน 435 ล้าน แจ้งเท็จ ป.ป.ช.   แห่งประเทศไทย
 49 2546 เปิดโปงขบวนการอุ้มลากูน่าฮุบที่เหมือง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ
      แห่งประเทศไทย
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 50 2545 ทลายวงจรอุบาทว์ ทุจริตหัวคิวแรงงาน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
 51 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน : ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั 

   บทสะท้อนความผิดพลาดและการทุจริต   แห่งประเทศไทย
   ในโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 52 2545 คอร์รัปชันบูรณาการ... โกงนมเด็ก ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
      แห่งประเทศไทย
 53 2544 คดีประวัติศาสตร์ : ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ 

   บทสะท้อนความล้มเหลวในการป้องกัน
   อุบัติภัยจากสารเคมี
 54 2544 ทลายขุมข่ายผลประโยชน์ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   การบินไทยซื้อโบอิ้งแพง   แห่งประเทศไทย
   ขบวนการเขมือบตั๋วรัฐเสียหายหมื่นล้าน
 55 2544 ศึกแย่งชิงพันธุกรรมข้าวหอมมะลิ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั 

   โจรสลัดชีวภาพในคราบเพื่อนที่แสนดี   แห่งประเทศไทย
 56 2543 คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   พิศดารแจ้งเท็จ ป.ป.ช.
 57 2543 เจาะเครือข่ายขบวนการ นางเลิ้ง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

   ปั้นสัญญาเงินกู้เท็จ 45 ล้าน   แห่งประเทศไทย
   อวสาน พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
 58 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60 ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
      แห่งประเทศไทย
 59 2542 ผ่าจรรยาบรรณหมอ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   ขบวนการซื้อขายไต
 60 2542 ผ่าอาณาจักรธรรมกาย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   วิกฤตไทยร้ายแรงกว่าที่คาดคิด   
 61 2542 เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั
 62 2541 โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน  
   1,400 ล้านบาท
 63 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 64 2541 ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ
 65 2540 เปิดโปงขบวนการการเมือง-ข้าราชการ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน  
   เขมือบงบแห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์
 66 2540 เปิดโปงขบวนการผลาญป่าวังน�้าเขียว ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
   กินเงียบแผ่นดินของชาติ   
 67 2540 ล้มขบวนการงาบปุ๋ย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 68 2539 ทลายขบวนการนักธุรกิจ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน  
   การเมืองกลุ่ม 16 ผลาญเงินบีบีซี
   80,000 ล้านบาท
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 69 2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิ 

   คร่าชีวิตท�าลายสิ่งแวดล้อม   
 70 2539 พระยอดชัดสังหารโหดแหม่มสาวโจแอน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 71 2538 ทลายขบวนการยาม้า ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
   ปลุกส�านึกไทยต้านภัยยาม้า
 72 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั 

 73 2538 ขจัดยอดมารศาสนา-ยันตระ-พุทโธ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ข่าวสด
 74 2537 คดีประวัติศาสตร์อุ้มฆ่า ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ข่าวสด
   2 แม่ลูกตระกูลศรีธนะขัณฑ์
 75 2537 เปิดโปงขบวนการ ส.ป.ก. อัปยศ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์มติชน
 76 2537 อมหัวรถจักร ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 77 2536 เปิดโปงขบวนการผลาญ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
   งบประมาณ 5 แสนล้าน
 78 2536 วิกฤตสวนลุมพินี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 79 2535 เสี่ยสองปั่นหุ้น ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ 

 80 2535 นาทีจับจ�าลอง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 81 2534 ป่าดงใหญ่… ใครท�าลาย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 82 2534 ป่าดงใหญ่… ใครท�าลาย ข่าวการเมือง การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
    ดีเด่น
 83 2534 สิทธิบัตรยา การยอมจ�านน ข่าวเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั 

   ของรัฐบาลไทย ดีเด่น
 84 2534 มหันตภัยรถตู้ คร่าชีวิตเด็กอนุบาล ข่าวปัญหา ปัญหาสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
    สังคมดีเด่น
 85 2533 สวนป่ากิตติ อีกเหลี่ยมของ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
   นักการเมืองที่ไม่รู้จักพอ
 86 2533 ถลกคราบนักบวชปลิ้นปล้อน โล้นนิกร ข่าวอาชญากรรม อาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
    ดีเด่น
 87 2533 เบื้องหลังความล้มเหลว ข่าวเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั 

   ของการประชุมเกตต์ ดีเด่น
 88 2532 ทลายแก๊งมารศาสนา ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
 89 2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 90 2530 ทลายแก๊งมาเฟีย ทุจริตเครื่องราช ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
 91 2529 เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถื่อน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์แนวหน้า
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 92 2528 สัญญาทาส ไทยอีอีซี ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
       (แต่มติชนไม่ขอรับรางวัล  
       เพราะมีการทักท้วง
       คณะกรรมการตัดสินข่าว 
       ของมูลนิธิอิศราฯ ว่าไม่มี 
       การพิจารณาอย่างรอบ 
       ด้านและให้รางวัลแก่
       ข่าวนีโ้ดยย่ืนหนงัสอืให้กับ
       คุณวิภา สุขกิจ)
 93 2527 รอยเปื้อนในวงการศึกษา ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์มติชน
 94 2526 ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ สป.จังหวัด ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นางอัมพา สันติเมทนีดล  
       หนังสือพิมพ์มติชน 
 95 2525 วิสามัญฆาตกรรม 7 ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายสมบัติ คูณสมบัต ิ
       หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 96 2524 ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมอัยการ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายรุ่งเรือง  ปรีชากุล 
       หนังสือพิมพ์มติชน 
 97 2523 เผชิญหน้า ขจก. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์ 
       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 98 2522 ทุจริต รพช. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์
       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 99 2521 ฆ่าพระนักสู้ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายโสภณ  ศิริกุลพิพัฒน์  
       และนายเดช คฤหเดช 
       หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 100 2520 การท�าเหมืองแร่ในทะเล ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายวิชัย  หมีขยัน 
       หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  
 101 2519 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล  
 102 2518 การโค่นท�าลายป่าเขาสอยดาว ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสุวัฒน์  เก็จจินดา 
       หนังสือพิมพ์เดลิไทม์ 
 103 2517 นาทราย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายปรีชา  แสงอุทัย 
       หนงัสอืพิมพ์ประชาธิปไตย 
 104 2516 ฆ่าเพื่อน อ.ส. 8 ศพ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายนิตย์  จอนเจิดสิน 
       หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 105 2515 ขังลืม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล นายน้อย  ทรัพย์พอกพูน
       หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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 1 2561 “ล็อกคาโรงพัก” ภาพข่าวรางวัล อิศรา  อมันตกุล นายปัญญพัฒน์  เข็มราช  
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
      360 องศา
 2 2561 “กลิ้งไม่เป็นท่า” ภาพข่าวชมเชย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา   
    อันดับ 1  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 3 2561 “รอดปาฏิหาริย์” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรีย์ฉาย ราชศิริ   
    อันดับ 1  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 4 2561 “ลุ้นกันสุดๆ” ภาพข่าวชมเชย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา  
    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 5 2561 “ผ้าขาวม้ามัดใจ” ภาพข่าวชมเชย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวชิาญ เจรญิเกยีรตภิากลุ 

    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 6 2560 “ลวงบึ้ม” ภาพข่าวรางวัล อิศรา  อมันตกุล นายอบัดลุการมิ รามนัห์สริวิงศ์
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 7 2560 “แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัตถ์ กตัญญู 
    อันดับ 1  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 8 2560 “ใจสลาย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวชิาญ เจรญิเกยีรตภิากลุ 
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 9 2560 “วิกฤติน�้าท่วมกรุง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายรชานนท์ อินทรักษา 
    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 10 2560 “ต้องข้าม” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอภิชิต จินากุล 
    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 11 2559 “คืนฝนตก” ภาพข่าวรางวัล อิศรา  อมันตกุล นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 12 2559 “ร�่าไห้” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิศิษฐ์ แถมเงิน
    อันดับ 1  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
 13 2559 “ตบะแตก” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุพจน์ ศิลปงาม
    อันดับ 1  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 14 2559 “เตะฟุตบอล ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธนิต กาละจิตต์
    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 15 2559 “คลองวัวเดิน” ภาพข่าวชมเชย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
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 16 2558 “ปลอบขวัญ” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายณัฐภูมินทร์ ปานรักษ ์  
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 17 2558 “ลักเลือกตั้ง” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 18 2558 “สลดใจ” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชินทัต มังกรสุรกาล  
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 19 2558 “จู่โจมจับ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธวัช หล�าเบ็ญส๊ะ
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 20 2558 “แบ่งช่องจราจร”  ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายประกฤษณ์ จันทะวงษ์ 
      หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
 21 2557 “อาตมาไม่เกี่ยว” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายธิติ วรรณมณฑา
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 22 2557 “เสี่ยงชีวิต เพื่อชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
    อันดับ 1   หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 23 2557 “ฝืน” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
    อันดับ 1   หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 24 2557 “หนี” ภาพข่าวชมเชย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธนารักษ์ คุณทน
    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 25 2557 “ใจสลาย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
    อันดับ 2  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 26 2556 “น�้าใจ” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายกิตติพงษ์  มณีฤทธิ์
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 27 2556 “ลูกห่วงแม่” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวรวิทย์ พุ่มพวง
      หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 28 2556 “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัสถ์ กตัญญู
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 29 2556 “ให้ก�าลังใจ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอภิชิต จินากุล
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 30 2556 “ตื้บน่วม” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายศาสนะ ศิริลาภ
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 31 2555 “กว่าจะได้ภาพ” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสันติ เต๊ะเปีย 
    ยอดเยี่ยม  หนงัสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ 

      รายสัปดาห์ 
 32 2555 “สยบคลั่ง 1” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายกัมปนาท  ละออง
        หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 33 2555 “ล้านเสียงส�าเนียงเดียว ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์ 
   ทรงพระเจริญ”   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 34 2555 “ตัวลอย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภกัด ี สขุเพิม่ หนงัสอืพมิพ์ 

      กรุงเทพธุรกิจ
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 35 2555 “กระเจิง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภมร  มานะพรชัย
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 36 2554 “รื้อบิ๊กแบ๊ก” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 37 2554 “ไปด้วยกัน” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฎฐ์ฐิติ อ�าไพวรรณ
      หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
 38 2554 “รออยู่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายกุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร  
      หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
 39 2553 “คนเครียดหมาเครียด”  ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสันติ  เต๊ะเปีย 
    ยอดเยี่ยม  หนงัสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ 
 40 2553 “รับ เละ”  ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัสถ์ กตัญญู
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 41 2553 “หนี ตาย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชัยชนะ  เขียวแก้ว
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 42 2552 “ไล่ขวิด” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายไชยวัฒน์  สาดแย้ม
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์  
 43 2552 “สงครามกลางเมือง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภานุมาศ  สงวนวงษ์
      หนังสือพิมพ์มติชน
 44 2552 “คลายหนาว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภวัต  เล่าไพศาลทักษิณ
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
 45 2551 “ม็อบเดือด”  ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสรวิทย์ จ�านงฤทธิ์  
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 46 2551 “กระจกกระจาย” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายบุญนาค แสงเจือ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
 47 2551 “น�้าตาอาลัย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฏฐ์ฐิติ อ�าไพวรรณ
      หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเด
 48 2551 “นาทีเดือด”  ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนพพร ชวนภิรมย์
       หนังสือพิมพ์มติชน
 49 2550 ประจัญบาน ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายอร่าม ทรงสวยรูป
    ยอดเยี่ยม  หนงัสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 
 50 2550 หวาดเสียว ภาพข่าวชมเชย 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชัยพินธ์ ขัตติยะ 
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 51 2550 ทารกน้อยอายุประมาณ 1 เดือน ภาพข่าวชมเชย 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายจรูญ ทองนวล 
      หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
 52 2550 ย่างสด 2 ภาพข่าวชมเชย 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอะหมัด รามันห์สิริวงศ์ 
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 53 2549 แผ่นดินเดือด ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายจรูญ ทองนวล
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
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 54 2549 ทหารรักษาการณ์ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฎฎ์ฐิติ อ�าไพวรรณ
      หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 55 2549 เหินเวหา ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาตรี  ทับดวง
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 56 2549 พ่อของลูก ภาพข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา
    เกียรติคุณ  หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 57 2548 “โถลูก 1” ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวรพงษ์  เจริญพล
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์มติชน
 58 2548 “มิตรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวีระยุทธ  แสงโนรี 
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 59 2548 “นาทีชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายเฉลิมศรี  บรรณทอง  
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 60 2547 นาทีชีวิต 3 ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   
 61 2547 ลูกแม่ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสรวิทย์  จ�านงค์ฤทธิ์ 
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   
 62 2547 ฮีโร่น้อย 1 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายพัชรพล  ปานรักษ์ 
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
 63 2546 สลายม็อบ ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายจรูญ ทองนวล 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก   
 64 2546 จัดระเบียบ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์ 
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
 65 2546 คืนสู่อิสรภาพ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนัทพล  ทิพย์วาทีอมร 
      หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  
 66 2545 ไม่มี ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล  
    ยอดเยี่ยม 
 67 2545 ชูก�าปั้นสู้ ภาพข่าวชมเชย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรสีห์  อาศัยราษฎร์ 
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 68 2545 หนีไม่รอด ภาพข่าวชมเชย 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธรรมศักดิ์  ทองจันทร์ 
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 69 2545 สิ้นอิสรภาพ ภาพข่าวชมเชย 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายจรูญ  ทองนวล
      หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 70 2544 แทบขาดใจ ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายอนุชา  กมลาภิรมย์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 71 2544 Risky Ride ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไชยวัฒน์   พุ่มพวง
      หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 72 2544 Water Wait ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไชยวัฒน์   พุ่มพวง
      หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นดับ 
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 73 2543 หัวอกพ่อ ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายภักดี สุขเพิ่ม
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 74 2543 สยบไอ้คลั่ง ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุวสรรค์ ชมแก้ว
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 75 2543 ขอชีวิต ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไพฑูรย์  มนูญพงษ์พันธ์  
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 76 2542 ใจสลาย ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายจิตติศักดิ์  ตรีเดช
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 77 2542 หมากัดม็อบ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายชาญชัย  หล�าส�าเริง
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 78 2542 เหตุการณ์น�้าท่วม จังหวัดจันทบุรี ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายไชยวัฒน์   พุ่มพวง  
      หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
 79 2541 พิษยาอี ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายนิกูล  ก้วนเผ่า 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 80 2541 เหาะนรก ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายจักรี  ผดุงขันธ์ 
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 81 2541 คลั่งยาบ้า ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสมเกียรติ ช่วยชูชาติ 
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 82 2541 ผักบุ้งเหินฟ้า ภาพข่าว สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุวิทย์  สั่งสมธนะ 
    เกียรติคุณ   หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 83 2540 คลั่ง ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายกัณหา  สร้อยน�้า
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์มติชน 
 84 2540 ทะลุอก ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายภานุวัชร์  ธีฑัมพร
      หนังสือพิมพ์มติชน 
 85 2540 เมาคลั่ง ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายวิชาตรี  ทับดวง
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 86 2539 ไม่ตายแต่คางเหลือ ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายณฐัวฒุ ิ ศริทิรพัย์อนนัต์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 87 2539 โอ๊ย ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย น.ส.สดุารตัน์  งามพริณุตระกลู 
      หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
 88 2539 ช่วยชีวิต ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุทัศน์  บุญช่วยเหลือ
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 89 2538 เสียดาย ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายอภิชาติ  จินากุล
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 90 2538 คู่ทุกข์-คู่ยาก ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายอภิชิต  จินากุล
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 91 2538 ทาสยาม้า ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายเมธี  เข็มวงศ์ทอง
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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 92 2537 สามัคคีบาทา ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายชยาทิต  ทิศาภาคย์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 93 2537 ย่างสด ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุพจน์  พรภักดี 
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 94 2537 หมดตัวแล้ว ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายพะเยาว์  นาคาชล
      หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 95 2536 ไฟนรก ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวิฑูร  ค�าวิมาน 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 96 2534 หวาด ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายพิสันต์  ใจการุณ
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 97 2533 ไฟการเมือง ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายโกศล  นาคาชล
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
 98 2531 หนีสุดชีวิต ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายเสรี สุไลมาน 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 99 2530 ผู้มาเยือน ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
    ยอดเยี่ยม
 100 2529 นาทีวิกฤต ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายปรีชา  โพธิ์เล็ก  
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 101 2528 นาทีชีวิต ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวิเชียร  ยุทธวิบูลย์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
 102 2527 รอยเปื้อนที่ ซอย 101/1 ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวีระ  มูลสุ
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 103 2527 คนมักง่ายจ�าไว้ ภาพข่าวชมเชย อิศรา  อมันตกุล นายสมคิด  เตชะสินธุ์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 104 2526 เหตุเกิดเพราะน�้าท่วม ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวิชิต  สุขพัฒน์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์มติชน 
 105 2526 ดังขาดใจ ภาพข่าวชมเชย อิศรา  อมันตกุล นายนพพร  เจริญเปี่ยม
      หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 106 2525 โธ่ลูกพ่อ ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสมชาย  จันทร
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
 107 2524 สัตว์นรก ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวีรพงษ์  กวยะปาณิก
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 108 2523 นาทีวิกฤต ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวัลลภ  คล้ายพงษ์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 109 2522 ช่วยผมด้วย ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสุรศักดิ์  หาญพิชิต
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 110 2521 เฮือกสุดท้าย ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวิโรจน์  มุฑิตานนท์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
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 111 2520 วายร้ายจนมุม ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายวิโรจน์  มุฑิตานนท์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 112 2519 ตอกอก ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายปรีชา การสมพจน์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 113 2518 ภัยยามวิกาล ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายประวิทย์  ศรีประภา 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลิไทม์ 
 114 2518 ระเบิดในสนามกีฬาเชียงใหม่ ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายประกิต  ปวรกุล 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 115 2517 จลาจลพลับพลาชัย ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสายัณห์  พรนันทรัตน์ 
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เสียงใหม่ 
 116 2516 เหตุการณ์14 ตุลาคม ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายสุรินทร์  พนมเชิง  
   นาทีเลือดและน�้าตา ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 117 2515 ปฏิบัติกาารจองเวร ภาพข่าว อิศรา  อมันตกุล นายประสงค์  แฟงเอม
    ยอดเยี่ยม  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ล�าดับ พ.ศ.        ผลงานที่ได้รับรางวัล   รางวัล             ประเภทรางวัล         เจ้าของผลงาน
 1 2561 ข่าวสกัดมหันตภัย “ขยะพิษ” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   ข้ามชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมไทย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 2 2560 ข่าว “ต้านฮุบป่าสงวน 2 พันไร่ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
   สร้างสนามบินพังงา”  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 3 2559 ข่าว “ทวงสิทธิโฉนดทะเล ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
   “คน-ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกัน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   อย่างสอดคล้องสมดุล  แห่งประเทศไทย
 4 2559 ข่าว “ชาวบ้านแหงชักธงรบ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 
   อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   ทับซ้อน โค่นป่าทาเหมือง”  แห่งประเทศไทย
 5 2559 ข่าว “ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
   ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน”  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
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 6 2558 ข่าว “คุ้ยปม รีสอร์ทรุกภูทับเบิก ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
   จุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   แก้ป้ญหาแหล่งท่องเที่ยว”  แห่งประเทศไทย
 7 2558 ข่าว  “ตีแผ่บ่อขยะแม่ริมกระตุ้น ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   ทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้ส�าเร็จ”  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 8 2558 ข่าว “พลังบริสุทธิ์ชาวบ้าน ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 
   ป่าเหียงต้านโรงไฟฟ้าขยะปักธง  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ จ.ล�าปาง
   หมู่บ้านปลอดพิษ”  แห่งประเทศไทย
 9 2557 ข่าว พิษ “ขยะไฮเทค” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 10 2557 ข่าว มหัตภัยเงียบจอกหูหนู ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 
   รุกเขื่อนกิ่วลม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ จ.ล�าปาง
     แห่งประเทศไทย
 11 2556 ข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดิน ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
   เพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 12 2556 ข่าว ปลุกส�านึก ล�าปาง ฟื้น ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 
   “แม่วัง” สายน�้าแห่งชีวิต  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ จ.ล�าปาง   
     แห่งประเทศไทย
 13 2555 ข่าว สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   ยุติแจกเอกสารสิทธิ์ที่ท�ากิน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   2.5 แสนไร่  แห่งประเทศไทย
 14 2554 “ต่อต้านถ่านหินที่ท่าทราย ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
   ชัยชนะที่แลกมาด้วยลมหายใจ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   ทองนาค เสวกจินดา”   แห่งประเทศไทย
 15 2554 ข่าวเปิดโปงขบวนการรุกป่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
   สังคายนาวังน�้าเขียว  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   คืนที่อยู่ให้กระทิง   แห่งประเทศไทย
 16 2553 ข่าว “วิกฤตต้นไม้ใหญ่” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
   มรดกแผ่นดินหรือเอกชน   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 17 2553 ข่าวเถาวัลย์ถล่ม ป่าแก่งกระจาน ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
   แก้ด้วยระบบนิเวศ-  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   โมเดลระดับโลก   แห่งประเทศไทย
 18 2553 ข่าวค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
   มรดกโลก ปลุกกระแส  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   อนุรักษ์ธรรมชาติ   แห่งประเทศไทย
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 19 2552 ข่าวดับแผนขุดทรายให้สิงคโปร์ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน  
   ปกป้องทรัพยากรมีค่าไทย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 20 2552 ข่าวมลพิษมาบตาพุด ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
   จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทย   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 21 2552 ข่าวค้านระงับสร้างรูปปั้นกวนอิม ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   รุกที่หลวง บดบังสะพาน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   ข้ามแม่น�้าแคว   แห่งประเทศไทย
 22 2551 “ตีแผ่ภัย “ฝายแม้ว” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
   ทส.โหนโลกร้อนผุดสิ่งแปลกปลอม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   ในระบบนิเวศ  แห่งประเทศไทย
 23 2551 เปิดโปง บุกรุกป่า จ.สุพรรณบุรี ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   ผวจ.เต้น ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 24 2551 สกัดแผนฮุบป่า เอกชนเช่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
   อุทยานแห่งชาติ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 25 2550 ข่าว “อ้างโครงการแก้น�้าท่วม ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ
   รุมขยี้แม่ปิง”  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ (จ.เชียงใหม่)
     แห่งประเทศไทย
 26 2550 ข่าว “มหันตภัยร้าย!!! ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
   มลพิษมาบตาพุด”   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
27 2550 ข่าว “วิกฤติมลพิษ มาบตาพุด” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 28 2549 ข่าว ตีแผ่แผนฮุบ “เกาะสมุย” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
   รักษาป่าต้นน�้า-จัดระเบียบที่ดิน   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 29 2549 ข่าวคุ้มหรือไม่...? บูมอสังหาฯ– ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ
   ท่องเที่ยวสมุยตัวเร่งท�าลาย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   สิ่งแวดล้อม  แห่งประเทศไทย
 30 2549 ข่าวพิทักษ์ “นีโม” อนุรักษ์ปลา ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน  
   สวยงามอยู่คู่ทะเลไทย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 31 2549 ข่าวแฉขบวนการค้าปลาสวยงาม ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
   ส่งอควาเรียมยักษ์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
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 32 2548 “ข่าวปฏิบัติการทวงคืนป่ากะปง” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 33 2547 ตีแผ่สารพิษแคดเมียมที่ “แม่ตาว” ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 34 2547 สิทธิบัตร โจรสลัด ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
   ขโมยทรัพยากรไทย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
     แห่งประเทศไทย
 35 2546 ส้มสายน�้าพิษ : อุตสาหกรรม ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
   ใช้เคมีล้อมหมู่บ้าน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 36 2546 สวนส้ม - ดินแดงแห่งความกลัว ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 37 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน : ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
   บทสะท้อนความผิดพลาดและ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   การทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา  แห่งประเทศไทย
   สิ่งแวดล้อม
 38 2544 คดีประวัติศาสตร์ : บทสะท้อน ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
   ความล้มเหลวในการป้องกัน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   อุบัติภัยจากสารเคมี  แห่งประเทศไทย
 39 2543 วิกฤตมลพิษฝั่งทะเลตะวันออก ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 40 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60 ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 41 2542 ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
   ปลุกส�านึกสิ่งแวดล้อมไทย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 42 2541 ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
   ตั้งงบซ่อนเร้นปัญหาเทคนิค  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 43 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
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 44 2540 เขมือบพื้นที่ชุ่มน�้าสามร้อยยอด ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 45 2539 พิษตะกัวโรงงานเถือน ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
   คร่าชีวิตท�าลายสิ่งแวดล้อม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 46 2538 เปิดโปงแก๊งพราน ซี 8 ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ข่าวสด  
   ทลายเหมืองเถื่อนกลางป่าทุ่งใหญ่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 47 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 48 2538 เบรกถมทะเลพัทยาใต้ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนงัสอืพมิพ์ประชาชาตธิรุกจิ
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 49 2537 คว�่ากฎหมายถมทะเล ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
   เปิดทางงานแผ่นดิน  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 50 2537 ส.ป.ก.หลักเสื่อม  หยุดขบวนการ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   ตัดป่าแจกเศรษฐี  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 51 2537 รณรงค์ปลุกจิตส�านึก ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
   กอบกู้วิกฤตน�้า  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 52 2536 ไม่มีผลงานข่าวใด ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ได้รับรางวัลดีเด่น  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 53 2536 ลักลอบเผาขยะสารพิษ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน  
   กลางป่าอุทัยธานี  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 54 2536 มลพิษอุตสาหกรรมบาดแผล ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 
   เรื้อรังแห่งการพัฒนา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 55 2535 มหันตภัยฝุ่นพิษโรงงานแม่เมาะ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 56 2535 น�้าพองเน่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
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 57 2534 รีสอร์ทงาบเขาใหญ่ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
     สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 58 2534 ซีเกรทหมายเหตุ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
   คุณภาพชีวิตยุคนิกค์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
     แห่งประเทศไทย
 59 2533 มหันตภัยเมืองชลบุรี ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ  
   อุตสาหกรรมพิษแน่น  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ รายสัปดาห์
   อิสเทรินซีบอร์ด  แห่งประเทศไทย
 60 2532 ปัญหาการปล่อยน�้าเสียและ สารคดดีเีด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์มติชน
   สารพิษของโรงงานอาหารฉายรังสี  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
   การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า  แห่งประเทศไทย
 61 2532 รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรพจน์  ณ นคร 
   ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
   ป่าไม้ ด้านประชากร ศิลปกรรม  แห่งประเทศไทย

รางวัล “พิราบน้อย” หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกร

ล�าดับ พ.ศ.             ผลงานที่ได้รับรางวัล         รางวัล ประเภทรางวัล           เจ้าของผลงาน
 1 2561 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 2 2561 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 3 2561 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 4 2561 ข่าวไถเงินครู ขอเลื่อนขั้น ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5 2561 ข่าวยานรกระบาดเทศกาลดนตรี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
   เผยกระบวนการซื้อขายในไลน์กลุ่ม   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 6 2561 ข่าวขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
   พบสารตะกั่วในเลือดเด็ก   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
 7 2561 ข่าวขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่ ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
   พบสาร ตะกั่วในเลือดเด็ก ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
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 8 2561 ข่าวบ่อขยะเทศบาลเมือง ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   มหาสารคามท�าพิษ น�้าเสียกระทบ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ชาวบ้านยันไร้ค่าชดเชย   คณะวิทยาการสารสนเทศ
 9 2561 ข่าวเถ้ากระดูกปลูกป่า ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน
   ชีวิตที่ดับไปสร้างใหม่ได้ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
         คณะมนุษยศาสตร์
      และสังคมศาสตร์
 10 2561 ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ข่าวออนไลน์  พิราบน้อย เพจลกูศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 11 2561 ข่าว E-learning ไม่ตอบโจทย์พบรับจ้าง ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย เพจลานมะพร้าว
   ท�าแทนว่อนโซเชียล ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยบูรพา
 12 2561 ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย เว็บไซต ์genzee.co
   วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 13 2561 ars  magazine นิตยสาร พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 14 2561 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  บรรณาธิกร พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
    หนังสือพิมพ์ดีเด่น
 15 2560 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 16 2560 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 17 2560 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 18 2560 ข่าวแฉงบกีฬาสีเด็กมัธยม  ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 19 2560 ข่าวยอดดูซีรีส์วายพุ่งเกิน ๖๐๐ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
   ล.คอซีรีย์-นิยายวายท้วงแค่ขายได้   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   แต่สังคมยังไม่ยอมรับ 
 20 2560 ข่าวยัดเงิน-ข่มขู่-ยืดสอบ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
   เอื้อครูลามกย่ามใจก่อเหตุซ�้า    มหาวิทยาลัยศิลปากร
 21 2560 ข่าวหมีของกลางค้างติดกรง ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 22 2560 ข่าวแห่ขายแบตถุงยาง ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
   หวั่นเพิ่มขยะอันตราย ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 23 2560 ข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคาม ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   ปล่อยน�้าเสียงลงห้วยคะคางนาน 20 ปี ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 24 2560 ข่าวรถเมล์ไทยภายใต้อ�านาจ “รัฐราชการ” ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย facebook.com/looksilp/
   ส่วนกลางรวบอ�านาจ ชี้ชะตาสิทธิ ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร
   การสัญจรท้องถิ่น
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 25 2560 ข่าวต�ารวจรับมีจริง ป่าชายเลน ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย coconews.in.th
   แหล่งมั่วเซ็กซ์พ่วงค้ากาม ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยบูรพา
 26 2560 ข่าวป่ากางเกงในแหล่งมั่วสุมใหม่ในสารคาม ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย https://suemuanchonnews. 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  com  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
 27 2560 นิตยสารอ่างแก้วพลัส นิตยสารฝึก พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ปฏิบัติดีเด่น
 28 2560 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ บรรณาธิกร พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    หนังสือพิมพ์ดีเด่น
 29 2559 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 30 2559 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 31 2559 ข่าวเปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลต�าราเรียน ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
   ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก   มหาวิทยาลัยศิลปากร
 32 2559 ข่าวแฉเด็กไทยยุคดิจิทัล ติดแคสเกม-โชว์สด  ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 33 2559 ข่าวบัตรทองไม่ตอบโจทย์ แรงงานนอกระบบ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร
 34 2559 ข่าวท้องไม่พร้อมหาคนสวมสิทธิ์ลูกในครรภ์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง
   ผ่านเว็บไซต์ ละเมิดสิทธิ์เด็กผิดทั้งแม่   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
   และผู้อุปการะ
 35 2559 ข่าวตลาดดินแดงไร้ถังท�าขยะเกลื่อน  ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 36 2559 ข่าวเปิดโปงกลุ่มลับค้าสัตว์ป่า ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
   อิมพอร์ตค่างอินโด-มาเลย์ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 37 2559 ข่าว มจษ.รู้แล้วถูกร้องกลิ่นขยะประตู 2 ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
   โชยแก้เกมจ้างเอกชนใหม่ท�างานถี่ขึ้น- ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
   มีรถเก็บเองด้วย 
 38 2559 ข่าวน�า้แข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง ร้านอาหารหลัง ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย จันทร์เกษมโพสต์-เพจเฟซบุ๊ก
   มจษ.แห่ติดป้ายการันต ี ฝึกปฏิบัติดีเด่น   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
 39 2559 ข่าวระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 40 2559 ข่าวเด็กคืออนาคตของชาติ ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 41 2559 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  บรรณาธิกร พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    หนังสือพิมพ์ดีเด่น
 42 2558 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
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 43 2558 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 44 2558 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 45 2558 ข่าว สตง.สั่ง มจษ.เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน พนง. ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
   ไม่ครบตามสัญญาจี้ปรับเงิน 1.4 หมื่นต่อวัน   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
 46 2558 ข่าวระวังภัยทางเพศ บวชเณรฤดูร้อน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 47 2558 ข่าวเปิดโปงธุรกิจ รพ. แพ็คเกจสุขภาพ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 48 2558 ข่าวฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่นท�าลายระบบนิเวศ ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 49 2558 ข่าวพบโคลิฟอร์มในน�้าแข็งทั่ว ม.บูรพา ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
   นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยบูรพา
 50 2558 ข่าวกลิ่นขยะหาดเพชรบุรี ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
   คลุ้งท�านักท่องเที่ยวเผ่น ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 51 2558 ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้าน ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ในมหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน ฝึกปฏิบัติดีเด่น 
 52 2558 ข่าวแยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะ ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์
   ให้มีประสิทธิภาพ...ท�าไมคนไม่แยก? ฝึกปฏิบัติชมเชย
 53 2558 ข่าว 28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่น ข่าวออนไลน์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา
   เกิดเหตุโจรกรรม  ฝึกปฏิบัติชมเชย
 54 2557 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 55 2557 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 56 2557 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 57 2557 ข่าว ร.พ.จ่ายยามือสอง เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 58 2557 ข่าวเปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย บัตรนั่งรถ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ 
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 59 2557 ข่าวขนส่งไทยไม่เอื้อผู้พิการจีรัฐเร่งพัฒนา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร
 60 2557 ข่าววางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
   ท�าลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 61 2557 ข่าวบ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถมน�า้เสีย ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
   ไหลลงแหล่งน�า้ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 62 2556 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 63 2556 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 64 2556 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 65 2556 ข่าวธุรกิจเติมเงินมือถือ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 66 2556 ข่าวน�้าท่วมแม่กลอง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์    
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 67 2556 ข่าวประเด็นตั๋วผีบอลระบาด ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 68 2556 ข่าว “เทรนด์ฮิต กินข้าว ชมสัตว์” ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 69 2556 ข่าวขยะติดเชื้อ ในรั้วสวนสุนันทา ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
 70 2556 ข่าวแห่สร้างฝายชะลอน�้า ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 71 2555  หนังสือพิมพ์หอข่าว  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 72 2555 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 73 2555 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 74 2555 ข่าววิกฤติกระเป๋า นร.ไทย  ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 75 2555 ข่าวแฉภัยมืดสื่อออนไลน์นักวิชาการ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
   แนะวัยรุ่นสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 76 2555 ข่าววิชาเรียนรวมล้มเหลว  ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง
      มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 77 2555 ข่าวชูชัยบุรี ท�าลายวิถีอัมพวา  ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 78 2555 ข่าวแฟชั่นทารุณสัตว์ตัดหู-หางสุนัข  ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 79 2554 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  จ.เชียงใหม่
 80 2554 หนังสือพิมพ์หอข่าว  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
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 81 2554 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 82 2554 ข่าวผุดเว็บผลิตเอเยนต์หวยใต้ดิน ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
   หวังดึงวัยโจ๋สร้างเครือข่าย    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 83 2554 ข่าวแฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
   หลอกเผยประวัติเร่ขายรายชื่อ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 84 2554 ข่าว ป.ตรี 8 พันป.โท 3 หมื่น ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
   แฉ มช.รับจ้างท�าตัวจบอื้อ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 85 2554 ข่าว “คดีฟ้องโรงงานน�้าตาลวังขนาย ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อินทนิล
   คดีเงียบ 5 ปีชาวบ้านโวยแต่โรงงาน ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ยังเดินเครื่องฉลุย” 
 86 2553 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 87 2553 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 88 2553 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 89 2553 ข่าวโวย มรภ.สารคามรุกป่าหนองโน ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   วุฒิฯจี้คืนชาวบ้าน      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 90 2553 ข่าว หอพักเถื่อนรอบมหาวิทยาลัยบูรพา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
      มหาวิทยาลัยบูรพา
 91 2553 ข่าวผลกระทบและการต่อ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
   ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี    มหาวิทยาลัยบูรพา
 92 2553 ข่าวผลกระทบและการต่อ ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
   ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี  ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยบูรพา
 93 2552 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 94 2552 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์   หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 95 2552 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 96 2552 ข่าวแฉแก๊งปั่นกระแสออนไลน์     ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 97 2552 ข่าวการสรรหาอธิการบดี และเส้นทาง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
   การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์   มหาวิทยาลัยบูรพา
   ลานมะพร้าว
 98 2552 ข่าวไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่อยู่เหนือคุณธรรม  ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
      สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
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 99 2552 ข่าวเทรนด์เลี้ยงปลาทะเล ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 100 2551 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 101 2551 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 102 2551 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 103 2551 ข่าวเตือนภัยคนใจบุญ แก๊งเรี่ยไรเกลื่อนเมือง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 104 2551 ข่าวถังดับเพลิงหมดอายุ  ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 105 2551 ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์
   โดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว   โดยหนังสือพิมพ์ลาน
   จากมหาวิทยาลัยบูรพา      ได้รับรางวัลเงิน
 106 2551 ข่าวหวั่นบ่อเกลือโคกพระท�าดินทรุด อบต. ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   แฉเองมีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ  ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 107 2550 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต ์  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 108 2550 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 109 2550 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 110 2550 ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ    ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 111 2550 ข่าวตะลึง!สารคาม-ยโสธร ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 112 2550 ข่าวไฮไฟล์(Hi5)พระสงฆ์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
 113 2550 ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ  ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 114 2549 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 115 2549 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 116 2549 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
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 117 2549 ข่าวการติดตั้งเสารับ-ส่งโทรคมนาคม ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
   ของบริษัท ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จ�ากัด    มหาวิทยาลัยบูรพา
 118 2549 ข่าวชาวบ้านครวญน�า้ประปาขุ่นแดง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี
   หวั่นคุณภาพน�า้ต�่ามาตรฐาน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 119 2549 ข่าวเตรียมจัดสัมมนาร้านขายยาทบทวน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
   จรรยาบรรณวิชาชีพขายยาคุมอันตราย   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
   ให้นักศึกษา   
 120 2549 ข่าวแฟชั่นทรมานสัตว์ ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 121 2548 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 122 2548 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 123 2548 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 124 2548 ข่าวบุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 125 2548 ข่าวไวน์คูลเลอร์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 126 2548 ข่าวชาวบ้านครวญทนทุกข์ 10 ปี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
   น�า้เสียท่ากระสังข์    มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
 127 2547 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 128 2547 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย  หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 129 2547 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 130 2547 เรียกร้องสิทธิอัตราจ้างชนชั้นสอง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
   ในมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 131 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 132 2547 ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา  ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
      มหาวิทยาลัยบูรพา
 133 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 134 2546 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
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 135 2546 หนังสือพิมพ์คลื่นประชา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    ฝึกปฏิบัติชมเชย
 136 2546 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  
 137 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 138 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต ์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 139 2546 เปิดสัญญาทาส จษ-บ. ไทย โฮมฟู้ด ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
   ต้นเหตุอาหารแพง   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 140 2546 แพทย์ มช. ประท้วงทวงความยุติธรรม ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 141 2545 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 142 2545 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 
    ปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 143 2545 หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ ์
    ปฏิบัติชมเชย  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 144 2545 นักศึกษา-เยาวชน คลั่งเกมออนไลน์ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
   แร็คนาร็อก   สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 145 2545 พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย (ไม่) ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย  พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 146 2545 อธิการ ม.อุบลแห่งประเทศไทย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   รับแก้ผลวิจัยปากมูล   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 147 2545 ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ย�่าอยู่กับที่ ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ 
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 148 2544 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 149 2544 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ปฏิบัติชมเชย
 150 2544 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปฏิบัติชมเชย
 151 2544 มอญอพยพวอนขอสัญชาติ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา   
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 152 2544 ต่อต้านอธิการบดี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 153 2543 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
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 154 2543 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปฏิบัติชมเชย
 155 2543 โรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อใครกันแน่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 156 2543 ทรท. พร้อมแก้วิกฤตหอมใหญ่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
   นักวิชาการช�าแหละนโยบายพักหนี้   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 157 2542 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 158 2542 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
    ปฏิบัติชมเชย
 159 2542 หนังสือพิมพ์รังสิต หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต
    ปฏิบัติชมเชย
 160 2542 ทุจริตการเลือกตั้งสภานักศึกษา ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
 161 2542 จากมือชายสู่มือหมอ : ทางเลือกนักศึกษาไทย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 162 2542 บ่อส่าเหล้าส่อเค้าอันตราย ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์รังสิต
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยรังสิต  
 163 2541 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 164 2541 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
    ปฏิบัติชมเชย  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 165 2541 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
    ปฏิบัติชมเชย
 166 2541 นักศึกษาแต่งงานเปิดเผย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
      สถาบันราชภัฏ
      บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 167 2541 ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
   ดอยสุเทพ-ปุย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 168 2541 หลอกรับสมัครงานเกลื่อนกรุง เตือนอย่าหลง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
   เชื่อ กม.เอาผิดไม่ได้   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 169 2541 ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติ ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
   ดอยสุเทพ-ปุย สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 170 2540 หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 171 2540 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ปฏิบัติชมเชย
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 172 2540 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
    ปฏิบัติชมเชย  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 173 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
      สถาบันราชภัฏ
      บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 174 2540 เกษตรโหดประกาศตดัรุน่ประจานน้องทัว่ มช. ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 175 2540 ชาวบ้านสะบ้าย้อยต้านโรงงานไฟฟ้า ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 176 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวสิ่งแวดล้อม พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น/  สถาบันราชภัฏ
    เริ่มปีแรก  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 177 2539 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
    ปฏิบัติชมเชย  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 178 2539 ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้นักศึกษา ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
      สถาบันราชภัฏ
      บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 179 2539 แฉขบวนการค้ากาม น.ศ. ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ช้างแดง
   ใช้เพจเจอร์-มือถือสั่งจอง   วิทยาลัยโยนก 
 180 2539 เฉือนสนามบอลท�าที่จอดรถ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 181 2538 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 182 2538 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
    ปฏิบัติชมเชย
 183 2538 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏ
    ปฏิบัติชมเชย  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 184 2538 ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 185 2538 ริชมอนเด้ลักลอบท�าวิจัย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 186 2538 ชี้เหตุหมู่บ้านล่มสลายอวนรุน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
   กวาดทรัพยากรเรียบ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 187 2537 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 188 2537 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปฏิบัติชมเชย
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 189 2537 หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์ หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
    ฝึกปฏิบัติ
 190 2537 ธุรกิจบัตรปลอม เกลื่อนถนนข้าวสาร ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 191 2537 วิกฤตขยะในจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 192 2537 ชาวน�้าพองวอนจริงใจแก้ปัญหา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 193 2536 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น
 194 2536 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    ปฏิบัติชมเชย
 195 2536 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปฏิบัติชมเชย
 196 2536 วิจัย 1 ปีหลังเหตุการณ์มลพิษแม่เมาะ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” สารคดีเชิงข่าวฝึกปฎิบัติ

ล�าดับ พ.ศ.                ผลงานที่ได้รับรางวัล      รางวัล  ประเภทรางวัล        เจ้าของผลงาน
 1 2561 สารคดีเชิงข่าวมังกรกินกล้วย สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
   จากสวนกล้วยหอมลุ่มน�้าโขง ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ตอนล่างสู้ผู้บริโภคจีน
 2 2561 สารคดีเชิงข่าว I had a black dog. สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
   His name was depression. ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยบูรพา
   ฉันมีสุนัขสีด�าอยู่ตัวหนึ่งชื่อของมันคือโรคซึมเศร้า สารคดีเชิงข่าว
 3 2561 สารคดีเชิงข่าวโรงภาพยนตร์สแตนด์อะโลน : ฝึกปฏิบัติชมเชย ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
   ฉากบั้นปลายแห่งชีวิต ความลับและ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ความปรารถนา
 4 2560 สารคดีเชิงข่าว ก่อนโลมาจางหายใต้คลื่น สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5 2560 สารคดีเชิงข่าว พฤติกรรมเด็กบริโภคขนมและ สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
   อาหารหน้าโรงเรียนไม่ถูกหลกั “เสีย่ง” สารพัดโรค ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   6 2560 สารคดีเชิงข่าวส่องทางเลือก ทรานส์เจนเดอร์ สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
   ณ แดนภารตะ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 7 2559 สารคดีเชิงข่าว เวิร์คแอนด์ทราเวล ความเสี่ยง สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
   บนเส้นทางเผชิญโชค  ฝึกปฏิบัติดีเด่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 2559 สารคดีเชิงข่าว โพงพาง... ลมหายใจชาวเล สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์หอข่าว  
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 9 2559 สารคดีเชิงข่าว ฝันร้ายของคนปลายน�้า  สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10 2558 สารคดีเชิงข่าว กดวีไอพีสิคะ... รออะไรอยู่ สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11 2558 สารคดีเชิงข่าว น�้าตาแม่เฒ่า สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน
   ป่าไม้ชีวิตประเทศชาติ ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12 2558 สารคดีเชิงข่าว เด็กไร้สัญชาติยังมีความฝัน  สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์หอข่าว 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 13 2557 สารคดีเชิงข่าว ความฝันของเด็กชายไร้สัญชาติ สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 14 2557 สารคดีเชิงข่าว ผืนป่าที่หายไป สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15 2556 สารคดีเชิงข่าว “ป่าคือเรา เราคือป่า” สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 16 2556 สารคดีเชิงข่าว “บ้านปลา ธนาคารปู” สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์รังสิต  
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยรังสิต
 17 2556 สารคดีเชิงข่าว “แมลงปอ คะน้า และสารเคมี” สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน  
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 18 2555 สารคดีเชิงข่าว ภาพสะท้อนคนงานข้ามชาติ... สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
   เชียงใหม ่ ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 19 2555 สารคดีเชิงข่าว น�้าตาจากมือหมอ สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
   เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ ฝึกปฏิบัติชมเชย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 20 2554 สารคดีเชิงข่าว “คนลาวไร้รัฐ” สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 21 2554 สารคดีเชิงข่าว “Bikexenger อาชีพพิทักษ์โลก”  สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์   
    ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 22 2554 สารคดีเชิงข่าว “ชาวบ้านอ.บ้านค่าย สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
   รวมกลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี” ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยบูรพา
 23 2553 สารคด ีเชิงข่าว “พืชเศรษฐกิจความมั่นคง สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   ทางอาหาร ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 24 2553 สารคดีเชิงข่าว “คน ไทยใจเกาหลี สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนงัสอืพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์
   ฤาจะเป็นหมาลายเสือ” ฝึกปฏิบัติชมเชย   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      จันทรเกษม 
 25 2553 สารคดีเชิง ข่าว “เมื่อสนามเด็กเล่น... สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   เป็นสนามม้า”  ฝึกปฏิบัติชมเชย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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  26 2552 สารคดีเชิงข่าว “ภูทับฟ้า เมื่อชาวบ้าน สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   ทวงภูเขาคืนจากเหมืองทอง” ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 27 2551 ข่าว “วันนี้ของลุ่มน�้าสงคราม”  สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 28 2550 สารคดีเชิงข่าว “ฤาไม้มะดันจะสิ้นทาม สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
   ห้วยทับทัน”  ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 29 2549 สารคดีเชิงข่าวเสียงร�่าไห้จากแม่น�้าชี  สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน 
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 30 2548 ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี ความคุ้มค่าบนความเสี่ยง สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี  หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 31 2547 สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิในความรักให้แก่เด็ก สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนงัสอืพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์ 
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      จันทรเกษม
 32 2546 กลุ่มน�้าอัดเม็ด  2 องค์กรต่อต้านยาเสพติดโรค สารคดีเชิงข่าว ริต้า ปาติยะเสวี หนงัสอืพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์  
    ฝึกปฏิบัติดีเด่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      จันทรเกษม

326 ถ.เจาคำรพ เเขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0020 www.pohtecktung.org
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 กรณีนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขณะฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดขอนแก่น แล้วพบความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่ายเงนิช่วยเหลือคนจนและคนพิการภายในศูนย์ฯ เมือ่น�าเร่ืองไปปรึกษาอาจารย์ 
กลับถูกต�าหนิว่าเป็น ‘เด็กเลี้ยงแกะ’ แล้วยังสั่งให้กราบเท้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จนได้รับความบอบช�้าทางจิตใจ เมื่อไปร้องเรียนต่อเลขาธิการ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องก็เงียบหายไป จึงได้เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
จนน�าไปสู่การเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจนขึ้น ท�าให้ คสช. ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบ แล้วพบการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง
 การติดตามน�าเสนอของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างต่อเนื่อง พบการทุจริตท่ีไม่เพียงระดับภูมิภาค หากยังเป็นขบวนการถึง 
ส่วนกลางระดับปลัดกระทรวง สรุปความเสียหายนับร้อยล้านบาท พบการทุจริตเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน 53 จังหวัด และพบ 

ผู้เกี่ยวข้องมากถึง 189 คน นับเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบสูงต่อสังคม
 คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ข่าว ‘เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

เป็นข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจ�าปี 2561
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 19 มิถุนายน 2561 นายสุกิจ พูนศรีเกษม อายุ 65 ปี ทนายความของนางสาวแสงสุริยเทพ พูนศรีเกษม เจ้าของสมญา ‘ร่างทรงไฮเทค
ส่ีจุดศูนย์’ เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีสถานีต�ารวจนครบาลพหลโยธิน เพ่ือให้ด�าเนินคดีกับนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรม 

ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และพวก รวม 3 คน ฐานหมิ่นประมาทนางสาวแสงสุริยเทพ พูนศรีเกษม แต่กลับถูกต�ารวจกองปราบปราม
จับกุมข้อหาบกุรุกป่าสงวนจังหวัดตาก บนสถานตี�ารวจ ซึง่นายสกิุจ พูนศรีเกษม อ้างสทิธกิารเป็นทนายความ ไม่ยอมให้จบักุมง่ายๆ จึงเกิด
การใช้ก�าลังกันขึ้น
 ในที่สุด ก็ถูกเจ้าหน้าที่กดตัวนอนคว�่ากับพื้นจับแขวนไพล่หลังใส่กุญแจมือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น นายปัญญพัฒน์ เข็มราช 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา กดชัดเตอร์เก็บภาพขณะนายสุกิจ พูนศรีเกษม แม้ถูกจับกดพื้น ก็ยังขัดขืน จนแว่นตาร่วงหลุดจากหน้า 
อย่างทันท่วงทีด้วยจิตวิญญาณของนักข่าว และประสบการณ์จากหน้าที่ช่างภาพ จึงท�าร้ายปัญญพัฒน์ เข็มราช จับภาพเหตุการณ์ชุลมุนนี้
ไว้ได้
 คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ช่ือ ‘ล็อกคาโรงพัก’ ถ่ายโดยนายปัญญพัฒน์ เข็มราช หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา 
เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

ประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจ�าปี 2561
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 1. นายกวี จงกิจถาวร พ.ศ. 2543, 2544
 2. นายวีระ ประทีปชัยกูร พ.ศ. 2545, 2546
 3. นางผุสดี คีตวรนาฏ 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. นายวันชัน  วงศ์มีชัย พ.ศ. 2558, 2559
 10. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ พ.ศ. 2560, 2561
 11. นายมงคล  บางประภา พ.ศ. 2562

ท�าเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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 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    
 (เป็นนายกฯ ไม่ครบเทอม ลาออกไปเป็น สส. น.ส.วิภา 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�าเนียบนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2498)
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 1. นายเฉลิม วุฒิโฆสิต พ.ศ. 2508, 2509, 2512, 2513
 2. นายเสฐียร พันธรังษี พ.ศ. 2510, 2511
 3. นายประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ พ.ศ. 2514, 2515
 4. นางเสริมศรี เอกชัย พ.ศ. 2516, 2517, 2520
 5. นายโชติ มณีน้อย พ.ศ. 2518, 2519
 6. นายสมบูรณ์ วรพงษ์ พ.ศ. 2521, 2522
 7. นายกิตติ ชูพินิจ พ.ศ. 2523, 2524
 8. นายพอใจ ชัยะเวฬุ พ.ศ. 2525, 2526
 9. นายศุภเกียรติ ธารณกุล พ.ศ. 2527, 2528, 2538, 2539
 10. นายไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร์ พ.ศ. 2529, 2530
 11. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ พ.ศ. 2531, 2532, 2534, 2535
 12. นายเชาวน์ รูปเทวินทร์ พ.ศ. 2533
 13. นายสุทิน กาญจนไพบูลย์ พ.ศ. 2536, 2537
 14. นายสมาน สุดโต พ.ศ. 2540
 15. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล พ.ศ. 2541, 2542

ท�าเนียบนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2508)
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�าปี 2562

 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2562 สมัยที่ 20 ที่ประชุมมีมติก�าหนดต�าแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ 
เพื่อท�าหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ ดังนี้
 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)
 กรรมการบริหาร สมาคมฯ
 นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)                               อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
 ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า)                         อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)           อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ
 นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                            อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
 นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์)                   เหรัญญิก  สมาคมฯ
 นายสมศักดิ์  ศรีก�าเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)         นายทะเบียน สมาคมฯ
 นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)           รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
 นายกานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                                 รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
 นายวัฒนะชัย  ยะนินทร (ผู้จัดการ)                         กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
 นายด�ารงเกียรติ มาลา (บางกอกโพสต์)                   กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
 นายสรณคมน์ บัวพึ่งน�้า (เดลินิวส์)                         กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
 นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก)                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
 นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ (ไทยรัฐ)                            กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
 นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)                              กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
 กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
 นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)
 ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)
 นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)
 ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)









อาหารสัตว
เคร�่องสับยอย

เคร�่องสับยอยจัดสรางข�้น 

โดยใชตนกำลังเปนเคร�่องยนต

รถไถนาเดินตาม

ชุดใบมีดสับยอย

ตนกลวยสดสับยอยแลวมีขนาดเหมาะสมที่ทำเปนอาหารสัตว

สามารถหาวัสดุอุปกรณไดงาย โดยสามารถแบงสวนประกอบ
หลักออกเปน 3 สวนดังน้ี

ชุดมีดสับของเคร�่องสับยอยนับวาเปนหัวใจ โดยดัดแปลง
มาจากใบมีดตัดกระดาษซึ่งมีคุณสมบัติทางโลหะว�ทยา
ที่เหมาะสำหรับใชเปนมีดสับยอยวัสดุทางการเกษตร

หองสับยอย รางปอนวัสดุและชองออกของวัสดุ 
นำถังเหล็กขนาด 200 ลิตรมาข�้นรูป นำมาตัด
และเชื่อมฝาปดเปนหองสับยอย

โครงสรางของเคร�่องสับยอยไดออกแบบ
ใหใชเหล็กฉากขนาดเดียวกันนำมาตัดและ
เช่ือมประกอบเพ�อ่สะดวกในการปอนทอนวัสดุ

ทำไมตองเคร�่องสับอาหารสัตว?
ลดตนทุนของอาหารสัตว โดยการใชวัตถุดิบในทองถิ�น

อาหารสัตวสำเร็จรูปที่สัตวไดรับสารอาหารสูงสุด   

ใชงานงายขั้นตอนไมซับซอน ในราคาที่ประหยัด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ�่อเกษตรกรรม
Agricultural Land Reform Office โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

1

2
3

• ผลลัพธความละเอียดข�้นอยูกับวัสดุ
• ใชมอเตอรกำลังที่มีขนาดไมนอยกวา
  1 แรงมา 
• ใชวัสดุดิบที่สามารถยอยได เชน 
  ตนกลวย ขาวโพด ผักตบชวา กิ�งไมสด
  ขนาดเล็ก 
• นำมาทำเปนปุยหมักลดตนทุนในการ
  เพาะปลูกพ�ช
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วันนักข่าว 247

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ 
ประจ�าปี 2562  ประกอบด้วย
 1. นายมานิจ สุขสมจิตร                   นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2517, 2518)
 2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร                นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)
 3. นายสุนทร ทาซ้าย                        นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2523)
 4. นางบัญญัติ ทัศนียะเวช                   นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2534, 2535)
 5. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ  นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2536, 2537)
 6. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์                  นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2538, 2539)
 7. นางชุติมา บูรณรัชดา                     นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540, 2541)
 8. นายกวี จงกิจถาวร                              นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542)
        นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543, 2544)
 9. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์         นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2531, 2532, 2534, 2535)
 10. นายสมาน สุดโต                          นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540)
 11. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล                นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2541, 2542)
 12. นายวีระ ประทีปชัยกูร                   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545, 2546)
 13. นางผุสดี  คีตวรนาฏ                      นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547, 2548)
 14. นายภัทระ ค�าพิทักษ์                     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549)
 15. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550, 2551)
 16. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์            นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552, 2553)
 17. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี             นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554, 2555)
 18. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556, 2557)
 19. นายวันชัย วงศ์มีชัย                       นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558, 2559)
 20. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560, 2561)

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจ�าปี 2562



วันนักข่าว248

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2562  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ ประจ�าปี 2562 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 4 คน และอนุกรรมการ 9  คน ดังนี้
 1. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  รองผู้อ�านวยการองค์การกระจายเสียงและ ที่ปรึกษา
         แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                         กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษา
         องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
         แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 3. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                      กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ  ที่ปรึกษา
 4. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษา
 5. นางสาว น.รินี เรืองหนู                           อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                    ประธาน
 6. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช                 อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ              อนุกรรมการ
 7. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์              อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                     อนุกรรมการ
 8. นางภัทราวดี  ธีเลอร์                            คณะนิเทศศาสตร์    อนุกรรมการ
         สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
 9. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                   อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                     อนุกรรมการ
 10. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร                     กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ             อนุกรรมการ
 11. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง       อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ   อนุกรรมการ
         และการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ    
 12. นายชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม              อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ อนุกรรมการ
 13. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                    รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ         เลขานกุารคณะอนกุรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจ�าปี 2562



วันนักข่าว 249

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2562  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ประจ�าปี 2562  ประกอบด้วยที่ปรึกษา 2 คน และอนุกรรมการ 7 คน ดังนี้
 1. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                    อดีตนายก สมาคมฯ    ที่ปรึกษา
 2. นายมงคล บางประภา               นายก สมาคมฯ                                                ที่ปรึกษา
 3. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ ประธาน
 4. นายสรณคมน์ บัวพึ่งน�้า       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  อนุกรรมการ
 5. นายมณเฑียร อินทะเกตุ                    กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ อนุกรรมการ
 6. นายณัฐนันท์ จุฑาภรณ์                   กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ    อนุกรรมการ
 7. นายเสด็จ บุนนาค               อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ              อนุกรรมการ
 8. นายภานุมาศ สงวนวงษ์                ชมรมช่างภาพเพื่อเพื่อน                      อนุกรรมการ
 9. นายกานต์ เหมสมิติ                       รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  เลขานกุารคณะอนกุรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

ประจ�าปี 2562



วันนักข่าว250

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2562  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ประจ�าปี 2562  ประกอบด้วยอนุกรรมการ 3 คน ดังนี้
 1. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                     ประธาน
 2. นายศิลป์ฟา ตันสราวุธ              สื่อมวลชนอิสระ                                                อนุกรรมการ
 3. นายด�ารงเกียรติ มาลา              กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ           เลขานกุารคณะอนกุรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจ�าปี 2562



วันนักข่าว 251

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2562  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่าย
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ ประจ�าปี 2562  ประกอบด้วยอนุกรรมการ 6 คน ดังนี้
 1. นายชุมพล แก้วแจ่ม                อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                     ประธาน
 2. นายสมศักดิ์  ศรีก�าเหนิด         นายทะเบียน สมาคมฯ                                                   อนุกรรมการ
 3. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ              อนุกรรมการ
 4. นายกานต์ เหมสมิติ               รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                         อนุกรรมการ
 5. นายปรีชา หยั่งทะเล              บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                           อนุกรรมการ
 6. นางสาวธนิตา อิสรา              กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  เลขานกุารคณะอนกุรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจ�าปี 2562



วันนักข่าว252

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2562  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ฝ่ายเลขานุการ ประจ�าปี 2562  ประกอบด้วยที่ปรึกษา 1 คน และอนุกรรมการ 8  คน ดังนี้
 1. นายมงคล บางประภา              นายก สมาคมฯ                                                     ที่ปรึกษา
 2. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง              อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ   ประธาน
 3. นางสาว น.รินี เรืองหนู                      อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                อนุกรรมการ
 4. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                       อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ                                  อนุกรรมการ
 5. นายชุมพล แก้วแจ่ม                         ประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ       อนุกรรมการ
 6. นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์          เหรัญญิก  สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ
 7. นายสมศักดิ์  ศรีก�าเหนิด             นายทะเบียน สมาคมฯ                                       อนุกรรมการ
 8. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ               รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                           อนุกรรมการ
 9. นายกานต์ เหมสมิติ                  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ   เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ  ประจ�าปี 2562
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 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยท่ี 20 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันท่ี 4 มีนาคม 2562- 
4 มีนาคม 2563 ได้ร่วมกันก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานไว้ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน ให้
เห็นโอกาส เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในวิชาชีพด้วยการเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย ทันกับภูมิทัศน์ส่ือและเทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมส่ือท่ีเปล่ียนแปลง  แต่ไม่ท้ิงหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และการใช้เสรภีาพให้อยูบ่นความรบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์หลกัท่ี 2 พัฒนา
และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ องค์ความรู้ รูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน
 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าท่ีในการด�าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 
ข้างต้น โดยแบ่งออกเป็น 5 คณะอนุกรรมการ ดังนี้
 1) คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
 2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 3) คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
 4) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 5) คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
 

 1. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
 ในปี 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อท�าหน้าที่ในการ
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้นเรื่อง เสรีภาพสื่อ คือ เสรีภาพประชาชน ท�าให้สื่อมวลชนและประชาชนตระหนัก
ถึงความส�าคัญของเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิรูปส่ือสารมวลชน โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกันเอง ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการสร้าง 
เครือข่าย และแนวร่วมของภาคีสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนร่วมกัน  แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้
  1.1 กลุ่มงานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพ
   1.1.1 โครงการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันที่ 3 
พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่ง
องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อย�้าเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้น
ฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนท่ัวโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก ต้ังแต่เม่ือปี 2543 โดยในปี 2562 สมาคมฯ งดจัดงานวันเสรีภาพ
สื่อมวลชนโลกเน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ได้มีการประกวดค�าขวัญภายใต้แนวคิด “เสรีภาพบนความ 

รับผิดชอบ” มีผู้ส่งค�าขวัญเข้าประกวดจ�านวน 44 ข้อความ จากการตัดสินของคณะกรรมการมีมติเลือก “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอม
ความจริง” ของ นายหรรษมนัส ปัตภี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นค�าชวัญชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม
ของที่ระลึกจากสมาคมนักข่าวฯ
   1.1.2 สนับสนุนการด�าเนินการของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนด้าน สวัสดิการนักข่าว 
โดยท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 เม่ือวันเสาร์ท่ี 20 เมษายน 2562 ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี มีมติไว้วางใจนางสาวอัญชล ี

อับดุล วอยซ์ทีวี ให้ด�ารงประธานคนที่สอง ต่อจากนายสุเมธ สมคะเน (ทะเบียนจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเลขทะเบียนที ่กธ.1114 เมื่อ 26 
กันยายน 2555) 

รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 20/2562
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 1.2 กลุ่มงานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว ในปี 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ได้จัดการอบรม
ขึ้น 2 หลักสูตร
   1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบัติ รุ่น 10 Safety Training)” 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ ความรุนแรงและ 

ภัยพิบัติ” ขึ้นเพ่ือให้ผู้ส่ือข่าวและช่างภาพ จากสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรู้เร่ืองการท�าข่าวอย่างปลอดภัยใน
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง สามารถรายงานข่าวภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเรียนรู้การบริหาร
จัดการความเสีย่งในการเข้าพ้ืนท่ีความขดัแย้งและภัยพิบติั, เรียนรู้ภาษาและการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขดัแย้ง, เรียนรู้โครงสร้าง
ความขัดแย้ง, ฝึกการท�าข่าวทางน�้าให้ปลอดภัย และเรียนรู้การช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธี เป็นต้น จัดระหว่างวันพฤหัสบดี
ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562  ณ หน่วยจัดการต้นน�้าเนินหอม จ.นครนายก  มีสื่อมวลชนเข้าร่วมการอบรมจ�านวน 28 คน ได้
รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก 1. ส�านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
2. สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ (สพฉ.) 3. กองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 4. สหภาพแรงงานกลางสือ่มวลชนไทย 5. บริษัท 
ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 6. บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จ�ากัด หรือไทยรัฐออนไลน์ 7. สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี 8. อาสาสมัครกู้ภัยใจถึงใจ 
และได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดการอบรมจาก “หน่วยจัดการต้นน�้าเนินหอม” จ.นครนายก
   1.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต” 5 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วยสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานของ
ส่ือมวลชนในภาวะวิกฤต” เป็นหนึ่งในโครงการถอดบทเรียนกรณีถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน : จริยธรรมของส่ือ” ระหว่างวันเสาร์ท่ี 

22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียนพัทยา และค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรี เป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับส่ือมวลชนด้วยการจ�าลองสถานการณ์ภัยพิบัติ เพ่ือดูประกอบการอบรมว่าหากมีคู่มือดังกล่าวแล้วจะเป็นอุปสรรคใน
การท�างานของสื่อมวลชนหรือไม่ในภาวะวิกฤต โดยค�านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ แต่อีกมิติคือการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตที่สื่อมวลชนจะ
ต้องไม่เป็นอุปสรรคและภาระในการท�างานของเจ้าหน้าที่เช่นกัน
 ส�าหรับรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการมีสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตเข้าร่วมจ�านวน 100 คน ในการฝึก
และสังเกตการณ์ ใช้ทีมวิทยากรจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวในสถานการณ์
ความขัดแย้งและภัยพิบัติ (Safety training) ท่ีฝึกอบรมสื่อมวลชนครบ 10 ปีในปีนี้ ใช้รูปแบบการจ�าลองการปฏิบัติงานจริง (Drill 
Exercise) สถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุท�าให้เกิดน�้าท่วม ที่สื่อมวลชนต้องลงพื้นที่ท�าข่าว ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ เขียนข่าว 
รายงานข่าว 
 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
 ในปี 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ภราดรภาพ ความร่วมมือ 
สวัสดิการ และการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพแก่มวลสมาชิก ส่งเสริมทักษะ วิชาชีพ (ติดอาวุธ) ให้นักข่าว ภายใต้นโยบายประหยัด ตลอด
จนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรส่ืออ่ืนๆ ท้ังในและต่างประเทศ และติดตาม มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปสื่อ เฝ้าระวังปรากฏการณ์ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อเสรีภาพส่ือมวลชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการใช้เสรีภาพส่ือมวลชนบนความรับผิดชอบ แบ่งงานออกเป็น 5 

กลุ่มงาน คือ
  2.1. กลุ่มงานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว สมาคมฯ ได้จัดท�าโครงการด้านการฝึกอบรมจ�านวน 4  หลักสูตร คือ
   2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” ภายใต้โครงการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคกับ
ส่ือมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กับสื่อมวลชนสาขา
ต่างๆ เพ่ือน�าความรู้ความเข้าใจ ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคท่ีถูกต้องครบถ้วน ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและกว้างขวาง โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
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 ช่วงแรก วันอาทิตย์ท่ี 4 สิงหาคม 2562 อบรมความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ.2522 โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส่วนช่วงบ่ายจะเรียนรู้เทคนคิการท�าข่าวคุ้มครอง
ผู้บริโภคในแบบนักข่าวเชิงข้อมูล หรือ Data Journalism รวมถึงเรียนรู้กระบวนการท�างานข่าวแบบ Design Thinking
 ช่วงที่สอง วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11  สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ ท�าข่าวในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีการบรรยายสรุปจาก
หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อผลิตผลงานข่าว มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักข่าวฯ และ สคบ. ร่วมวิพากษ์และตัดสินผลงาน
 ช่วงสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมร่วมจัดเวที “ราชด�าเนินเสวนา” ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะของสมาคมนักข่าวฯ ใน
หัวข้อ “ผ่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ สังคมได้อะไร”
   2.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone) สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone) โดยมีอาจารย์กุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส 
(อ.ต่อง) เป็นวิทยากรหลัก เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในวิชาชีพส่ือมวลชน มีความพร้อมรับมือกับบริบทใหม่ของสังคม 

ทั้งในด้านความรู้ทั่วไป และการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสื่อดิจิทัล ตลอดจนเทคนิคการรายงานข่าวโดยใช้อุปกรณ์มือถือ เพื่อให้ 
ผู้ส่ือข่าวท�าหน้าท่ีนักส่ือสารมวลชนท่ีดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการเสริมทักษะท่ีจะช่วยให้การท�างานของผู้ส่ือข่าวในปัจจุบัน 

ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น มีสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรม 54 คน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ  ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคารซี.พี. 
ทาวเวอร์ สีลม
   2.1.3 การอบรมเชงิปฏบิติัการนกัข่าวพริาบน้อยรุ่น 22 เป็นโครงการต่อเนือ่งจดัขึน้เป็นปีที ่22  ซึง่หากนบัถงึปัจจุบนัมนีกัศึกษา
ท่ีผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว มวัีตถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพส่ือสารมวลชนด้านส่ิงพิมพ์ (Professional Development) 
ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organi-
zational Social Responsibility) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบัน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบันักขา่วรุ่นพีท่ี่ท�างานทั้งในภาคสนาม และในส่วนของผู้บริหารงานข่าว อันเป็นการเตรยีมพร้อมในการเข้า
สู่วิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย 
 ในรุ่นที่ 22 มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�านวน 25  คน จาก  23  สถาบัน 
จัดเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7-วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมวิค 3 กรุงเทพ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทรู 
คอปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในการอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มกระบวนการฝึกฝนนักศึกษาในการเขียนข่าวเพิ่มขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยนักศึกษา
ทุกคนจะ ต้องส่งผลงานข่าวเข้าร่วมโครงการ TJA  Cyber Reporter อย่างน้อยคนละ 2  ชิ้นงาน และมีการประกาศผลรางวัลในวันพุธที่ 
4 มีนาคม 2563
   2.1.4 Data Journalism Camp Thailand ชมรมเครือข่ายนักส่ือสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย (TDJ) ร่วมกับสมาคม 

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA) จัดกิจกรรม Data Journalism Camp Thailand ถือเป็นภาคต่อ ขยายผลจากโครงการ อม
รมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop) เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักข่าวก่อน
จะเริ่มลงมือปฏิบัติงานได้จริง นับเป็นครั้งแรกของการผนึกก�าลังสร้างความร่วมมือ  “นักข่าว” และ “Developer” เพื่อเป้าหมายการผลิต
ช้ินงานข่าวข้อมลูเชิงลึกสู่สาธารณะ โดยจัดระหว่างวันเสาร์ท่ี 25 - วันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 2562 ณ นครริมขอบฟ้ารีสอร์ท เมอืงโบราณ 
จ.สมุทรปราการ
 ช่วงเริ่มต้นของแคมป์เพื่อปูพื้นฐานส�าหรับฝั่ง Developer  โดย ดร.เอกพล เธียรถาวร ประธานชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก
แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า Data Journalism คือ การน�าเสนอข่าว  โดยมี “ข้อมูล” เป็นแกนหลักในการเล่าเรื่อง รวมทั้งใช้ วิธี
การสกัดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง และน�าเสนอข้อมูลในเชิงประจักษ์
 การท�างานด้านข้อมูลนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ Hacking/Scraping  Data Cleaning Data Mining ก่อนจะผ่านการประมวลผลและออกแบบ
การน�าเสนอเป็น Visualization 
 หลังจากนั้นขั้นตอนส�าคัญคือการจับกลุ่มระหว่างนักข่าว และ Developer เพื่อร่วมผลิตข่าว โดยเลือกจับกลุ่มตามความสนใจที่ตรงกัน 
ซึ่งมี 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. “เปิดขุมทรัพย์ 7 แสนล้าน รอยรั่วงบประมาณท้องถิ่น”  2. “วิเคราะห์ข้อมูล ภาวะสมองเสื่อม ขาดความเข้าใจ ขาด
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แพทย์ วิกฤตชาติ” 3. ต้นไม้ใหญ่ ใครอนุรักษ์? ร่วมปักหมุดข้อมูล ต้นไม้ใหญ่เพื่อกฎหมายคุ้มครองมรดกสีเขียว” 4. “ความสัมพันธ์ดาต้า 
30 ปี แหล่งเก็บน�า้ กับอุณหภูมิแปรปรวนทั่วไทย” และ 5. “เจาะตัวเลขปัญหาคนล้นคุก และนักโทษติดซ�้า”  โดยมีการน�าเสนอข้อมูลต่อ
สาธารณะไปเมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ 
 กิจกรรมในโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) 
  2.2 กลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ ได้มีการจัดท�าโครงการในกลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ จ�านวน 3 กิจกรรม ดังนี้
   2.2.1 ราชด�าเนินเสวนา เป็นโครงการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 ซึ่งเป็นความริเริ่มจากสมัยที่นายกวี จงกิจถาวร เป็น
นายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพและอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง  โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�าถามนักข่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่ง
ข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในปี พ.ศ.  2562  ได้จัดราชด�าเนินเสวนาไปจ�านวน 4 ครั้ง สามารถติดตามเนื้อหา
ราชด�าเนินเสวนาได้ที่ www.tja.or.th
    1) วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 หัวข้อ “หยุดแบ่งขั้ว! ฟังเสียงประชาชนก่อนจัดตั้งรัฐบาล” จัดร่วมกับสถานีโทรทัศน ์

ไทยพีบีเอส
    2) วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 หัวข้อ “ส่องสาระ-ประเด็นร้อน ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34”
    3)  วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 หัวข้อ “ผ่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ สังคมได้อะไร” 
    4)  วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อ “จุดกึ่งกลางการจัดการปัญหา Fake News”
   2.2.2. รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับส�านัก
ข่าวไทยและบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.  FM 100.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์เวลา 11.00-12.00 น. เป็น
เวทีท่ีเปิดโอกาสให้นกัข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ รวมท้ังเป็นเวทีในการส่ือสารเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับสือ่มวลชนให้สาธารณชน
ได้รับทราบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป โดยเน้นความหลากหลายของประเด็นข่าว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การต่างประเทศ และอื่นๆ ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
 ส�าหรับนักจัดรายการประจ�าปี  2562 มีจ�านวน 12 คน คือ 1. นายมงคล  บางประภา 2. นายวสวัตต์ โอดทวี 3. นายจีรพงษ์  ประเสริฐ
พลกรัง 4. นางสาวดารากาญจน์ ทองลิ่ม 5. นายสิทธิชน  กลิ่นหอมอ่อน 6. นายธนัชพงศ์  คงสาย  7. นางสาวพิมพ์นารา  ประดับวิทย์   
8. นางสาวนันทพร  ทาวะระ 9. นายบัญชา  จันทร์สมบูรณ์ 10. นางสาวดารินทร์  หอวัฒนกุล  11. นางสาวรัชดาภรณ์  ม่วงท�า 
12. นางสาวเยมิณ  แหวนเครือ ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่  www.tja.or.th
   2.2.3 www.tja.or.th เป็นเว็บไซต์ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม, รายงานกิจกรรม, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ประวัติความเป็นมา จุดยืนและท่าทีของสมาคมฯ ต่อสถานการณ์ต่างๆ
ของบ้านเมือง รวมทั้งการบันทึกผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  และเป็นชุมชนออนไลน์ของนักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
ในการแลกเปลี่ยนทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และน�าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน
   2.2.4 เพจจุลสารราชด�าเนินออนไลน ์https://www.facebook.com/rajdamnernbook/  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการข่าว และวิชาการส่ือมวลชน รวมถึงวิชาชีพส่ือท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นกลไกสร้างความเข้าใจระหว่าง 
นกัวิชาชีพส่ือ นกัวิชาการด้านส่ือและประชาชนผูบ้ริโภคส่ือ เป็นการตรวจสอบซึง่กันและกัน  เพ่ือเผยแพร่กจิกรรมของสมาคม และข่าวสาร
การปรับตัวของสื่อในประเทศและต่างประเทศ จัดท�าโดยทีมงานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
  2.3 กลุ่มงานหนังสือ ในปี   2562  ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�าหนังสือ 1 เล่ม 
   2.3.1 หนังสือวันนักข่าว “นวัตกรรม (ส่ือ) เปล่ียนโลก” กับสภาวะธุรกิจส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคส่ือในยุคปัจจุบัน”  

หนงัสือวันนักข่าวเป็นหนงัสือรายงานประจ�าปีท่ีสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�าขึน้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ข่าวและหนังสือพิมพ์ ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม และท�าเนียบรายช่ือนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับท่ีเป็นสมาชิกสมาคม  
เนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง “นวัตกรรม (สื่อ) เปลี่ยนโลก” กับสภาวะธุรกิจสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน” มีนายวรพล 
กิตติรัตวรางกูร เป็นบรรณาธิการ และนายธนพล บางยี่ขัน เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
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  2.4. กลุ่มงานเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพส่ือมวลชน เครือข่ายท่ีนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนร่วมกันก่อต้ังขึ้นเพ่ือ 
เป็นเวทีในการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหว่างกันและประสบการณ์ระหว่างด้านวิชาชีพและวิชาการด้านส่ือสารมวลชน โดยน�าเอาประเด็น
ทางวิชาการและวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีน่าสนใจและมผีลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะมาแลกเปล่ียนกัน ภายใต้การจัดสัมมนายุทธศาสตร์
วารศาสตร์แห่งอนาคต   โดยในปี 2562 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม  ดังนี้
   2.4.1 สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะท�างานวารสารศาสตร์
แห่งอนาคต  และองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดสมัมนายทุธศาสตร์เพ่ืออนาคตวารสารศาสตร์ 
ครั้งที่ 15 หัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” เมื่อวันศุกร์ที่ 15  พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องคอนเวนท์ชั่น ฮอลล์  องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย-ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
  2.5. กลุ่มงานประกวดข่าว
   2.5.1 การประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2562  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ด�าเนินการจัดการประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา 
อมนัตกุล เพ่ือเป็นการร�าลกึถงึนายอิศรา อมนัตกุล นายกสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและนกัหนงัสือพิมพ์ผู้ปฏบิติัหน้าท่ีภาย ใต้
กรอบจริยธรรม โดยด�าเนินการจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2515 ส�าหรับในปี 2562  มีผลงานงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล 
ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน  5 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  2 ฉบับ และส่งผลงานภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพ
ข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน 40  ภาพ จากหนังสือพิมพ์  5 ฉบับ
   2.5.2 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2562 ของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวส่ิงแวดล้อมเป็นผู้ด�าเนินการจัดการประกวด ข่าวอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี  2532 ส�าหรับในปี 2562 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน 4  ข่าว จาก
หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ 
   2.5.3 การประกวดรางวัลพริาบน้อยและรางวลัริต้า ปาติยะเสวี ประจ�าปี 2562  เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบติัของนกัศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 7 ประเภท คือ รางวัลพิราบน้อย ประกอบ
ด้วย 1. ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 2. ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ 3. ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 

4. ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ 5. ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  6. ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ  และ 7. ประเภทสารคดี
เชิงข่าวฝึกปฏิบัติ (รางวัลริต้า ปาติยะเสวี) 
 เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์และการท�าข่าวของ นิสิตนักศึกษา
วิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา กับสมาคมฯ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2562 มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้  
    1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์  จ�านวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน
    2. นิตยสารฝึกปฏิบัติ จ�านวน  2 ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 2 สถาบัน
    3. สารคดีเชิงข่าว จ�านวน 9  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา  5  สถาบัน
    4. ข่าวฝึกปฏิบัติ จ�านวน  11 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 5 ฉบับ สถาบันการศีกษา 5 สถาบัน
    5. ข่าวสิ่งแวดล้อม จ�านวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา 5 สถาบัน
    6. ข่าวออนไลน์ จ�านวน  8  ข่าว จากสถาบันการศึกษา 5  สถาบัน
    7. บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  จ�านวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน
 3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
 ในปี 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวฯ ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุง
สวัสดิการสมาชิก และขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ไปยังองค์กรวิชาชีพสื่ออื่นๆ แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
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  3.1 กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
   3.1.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก จ�านวน 3 หลักสูตร ดังนี้
    1) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SME Online สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพแรงงาน
กลางสื่อมวลชนไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SME Online เพื่อเสริม
สร้างความรู้และทักษะด้านการขายผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน Shoppee เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและ
ความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น มีสื่อมวลชนเข้าร่วมการอบรม 20 คน  
    2) การอบรมเชงิปฏบิติัการ “การท�าอนิโฟกราฟิกส�าหรับส่ือมวลชน”  สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
สหภาพแรงงานกลางส่ือมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท�า 
อินโฟกราฟิกส�าหรับสื่อมวลชน” ซึ่งการท�าอินโฟกราฟิกเป็นท่ีนิยมของส่ือออนไลน์ ท�าให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายมากข้ึน 

จัดขึน้ระหว่างวันศุกร์ท่ี 19 - วันอาทิตย์ที ่21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู ้RMUTT Innovation & Knowledge Center 
ชั้น 7  ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น มีสื่อมวลชนและนักวิชาการเข้าร่วมอบรม 35 คน 
    3) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกาแฟสร้างอาชีพส�าหรับสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วม
กับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และชมรมเพื่อเพื่อน โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน”  โดยเนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิติั ภาคทฤษฎเีป็นการบรรยายหวัข้อ “ท�าร้านกาแฟอย่างไรให้ยัง่ยนื” โดย นายอาทร นาคพนม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย CP GROUP 
ส่วนภาคปฏิบัติมีการฝึกปฏิบัติการท�ากาแฟร้อนและกาแฟเย็น โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ  จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1 อาคารโอกาส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด 
    4) สนับสนุนการด�าเนินงานของชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส โดยในปี 2562 มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 งาน 
“ส่ืออาวุโสสมัพันธ์” ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวนัเสาร์ท่ี 25 - วันอาทิตย์ที ่26 กันยายน 2562 และคร้ังที ่2 ทัศนศึกษาพพิิธภัณฑ์
ช้างเอราวัณและเมืองโบราณ เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 สนับสนุนโดย บมจ.วิริยะประกันภัย
  3.2 กลุ่มงานสวัสดิการสมาชิก
   3.2.1 ทุนการศึกษา สมาคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มีผู้ได้รับการ
อนุมัติทุนการศึกษาจ�านวน 82 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 410,000 บาท มีการจัดพิธีมอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 และ 
2) ทุนต่อเนือ่ง เป็นทุนทีม่อบให้แบบต่อเนือ่งต้ังแต่ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1-ระดับปรญิญาตรี โดยได้รับการอนเุคราะห์ทนุการศึกษาจากมลูนธิิ
เอสซีจี ปีละ 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที ่12 ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว 124 คน 
   3.2.2 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ สมาคมฯ ได้จัดท�าประกันชีวิตกลุ่ม ให้กับ
สมาชิกที่ช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปีกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด
   3.2.3 การมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือส่ือมวลชนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย ์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

จัดพิธีมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือส่ือมวลชนท้ังท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกท่ีสังกัดหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และได้รับผลกระทบจาก
การปิดหนังสือพิมพ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2562 
   3.2.4 โครงการบริจาคโลหิต สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�าทุก 

สามเดือน โดยในปี 2562 จัดเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 14) วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 15) และวัน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (ครั้งที่ 16) ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
   3.2.5 คนข่าวมาขายของคร้ังที ่37 องค์กรวิชาชีพส่ือประกอบด้วย สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงาน
กลางสื่อมวลชนไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ชมรม
นักข่าวกองปราบปราม กลุ่มนักข่าวบันเทิง ร่วมกับ MBK Group จัดงาน “คนข่าวมาขายของครั้งที่ 3” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสื่อมวลชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน ในภาวะวิกฤต ที่มีสื่อมวลชนตกงานจ�านวนมาก และตกอยู่ในภาวะเสี่ยง โดยจัดระหว่างวันพุธที่ 11 วันศุกร์ที่ 13 
กันยายน 2562 ณ ชั้น 4 โซนดี ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 80 บูธ
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   3.2.6 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจ�านวน 2 ทุน จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์โดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ 
ได้คัดเลือกนางสาวนันทพร ทาวะระ และนายจักรพงษ์ โกไศยกานนท์ สมาชิกสมาคมฯ เป็นผู้รับทุนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร 

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 4. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 ในปี 2562 คณะอนกุรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนกัข่าวนกัหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ด�าเนนิงานภายใต้วัตถปุระสงค์เพ่ือกระชับ
ความสมัพันธ์ และถ่ายทอดประสบการณ์ท�างานกับองค์กรส่ือมวลชนในภมูภิาคอาเซยีนและองค์กรส่ือมวลชนนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพ
สือ่มวลชนในการท�าหน้าท่ีเพ่ือให้มทัีกษะ และมอีงค์ความรูร้อบด้านเพ่ือให้สามารถเข้าใจบริบทท่ีหลากหลายของแต่ละประเทศ เพ่ือให้เกดิ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดี แบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
  4.1 กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ
   4.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-เวียดนาม นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะน�าผู้แทนจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจ�านวน 8 คน ประกอบด้วย  นายเฉลิมชัย 
ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ 

นายด�ารงเกียรติ มาลา กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายธนพล บางยี่ขัน แอดมินเพจจุลสารราชด�าเนิน นางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ ผู้สื่อข่าว
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ในฐานะประธานค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย และนางสาวขนิษฐา สุโกมล ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคม 

นักข่าวฯ  เดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันพุธที่ 14 - วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ตามค�าเชิญของสมาคม
นักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association: VJA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือ
ในระดับสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารจากสายการบินแอร์เอเชีย
   4.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะน�าผู้แทน
จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจ�านวน 8 คน ประกอบด้วย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือ
พิมพ์ฯ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นางธนิดา ตัณศุภผล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
และบรรณาธิการหนังสือคู่มือส่ือมวลชนไทยลาว นายนิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายธิติ ปลีทอง 
กรรมการบริหาร ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม นายพีรพัฒน ์ ดิลกกัลยากุล หัวหน้าศูนย์ข้อมูล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชวรงค ์
ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และนายศิลป์ฟ้า ตันศราวุฒิ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามค�าเชิญของสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว (Laos Journalists Association-LJA) ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 - วันอังคารที่ 
24 ธันวาคม 2562 โดยไปเยือนแขวงค�าม่วน และเวียงจันทน์ 
   4.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนกัมพูชา-ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ท�าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชา น�าโดย นายเปญ โบนา นายกสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club of Cambodian 
Journalists) พร้อมด้วยคณะผู้แทนรวมจ�านวน 5 คน ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 - วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนและอ�านวย
ความสะดวกโครงการจากส�านกังานต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี  บริษทั ซพีีแรม จ�ากัด สวนเสอืศรีราชา เทศบาล
เมืองพัทยา อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โรงแรมเซนทารา วอเตอร์เกต และ บมจ. ซีพีออลล์
   4.1.4 โครงการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ส่ือมวลชนจีน-ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ท�าหน้าท่ีเป็น 

เจ้าภาพต้อนรับคณะส่ือมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดย Mr. Xiang Zeying (เซี่ยง เจ๋อยิ่ง), President of Chongqing 
Daily Group พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจากจีนรวมจ�านวน 6 คน ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้รับการ
สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกโครงการจากส�านักงานต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้างสรรพสินค้า MBK สวนเสือศรีราชา เทศบาลเมืองพัทยา 
อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
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  4.2 กลุ่มงานความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
   4.2.1 Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
    1) ผู้แทนสมาคมฯ ใน SEAPA Board of Trustees สมาคมฯ ได้แต่งตั้งนายศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ 

สมาคมฯ ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ เมื่อปี 2562 ให้เข้าไปด�ารงต�าแหน่ง ประธาน SEAPA 
   4.2.2 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) นายมงคล บางประภา 
นายกสมาคมฯ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ให้เป็นประธาน
สมาพันธ์ฯ ต่อจากนายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ซึ่งหมดวาระในการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมฯ 

เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ
  4.3. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักข่าว ในปี 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น 1 หลักสูตร
   4.3.1 โครงการมองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่ส่ือไทยควรรู้ ปีที่ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

China Radio International-CRI  ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจักร
ไทย จัดท�าโครงการมองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ปีที่ 2 ระหว่างวันเสาร์ที่  31 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์  ถนนราชด�าริ และสาธารณรฐัประชาชนจีน (ณ เมอืงหางโจวและนครเซีย่งไฮ้  มณฑลเจ้อเจยีง) โดยมวัีตถปุระสงค์
เพื่อ 1. ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อท�าความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะน�าไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน  2. เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงาน
ต่างๆ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการท�างานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย 
 กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย 1. เวทีสาธารณะ (public forum) การเสวนาเพือ่ความเข้าใจและรูจั้กจีนในยคุใหม่  วิทยากรประกอบ
ด้วย คุณโจ ฮอร์น พัทธโนทัย กรรมการอ�านวยการ บริษัท Strategy 613 และ ผศ. ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม ผู้อ�านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. การจัดบรรยายให้ความรู้เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรประกอบด้วย นายณัฐพร 
วุ่นกลิน่หอม  นายกสมาคมดิจิตัลไทย และผูร่้วมก่อต้ัง TeC: Thailand e-business centre ดร.อาร์ม ต้ังนรัินดร คณะนติิศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล รักษาการ ผู้อ�านวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น และ 3. การเดินทาง
ไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองหางโจวและนครเซี่ยงไฮ้  มณฑลเจ้อเจียง  ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 - วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 
(4 วันดูงาน 2 วันเดินทาง)
 มีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมโครงการจ�านวน 22 คน
 5. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
 ในปี 2562 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อและ
กิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงานดังนี้
  5.1 กลุ่มงานระดมทุน
   5.1.1 ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คขึ้นเป็นประจ�าในวันที่ 5 มีนาคมของ
ทุกปีมาต้ังแต่ปี 2549 งานดินเนอร์ทอล์คประจ�าปี 2562 จัดเมื่อวันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา 
แกรนด์ ราชด�าริ มีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยในสงครามการค้าโลก” โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะ 

ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
   5.1.2 หนงัสือวันนกัข่าว สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดท�าหนงัสือวันนกัข่าว ซึง่เป็นหนงัสือรายงานประจ�าปี 

เผยแพร่ทุกวันที่ 4 มีนาคม นอกจากจะเป็นการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ แล้ว ยังได้รวบรวมผลการประกวดข่าว
ประเภทต่างๆ ของสมาคมฯ เอาไว้ด้วย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้บริษัท นักทุ่งเที่ยว จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการการจัดหาโฆษณา
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  5.2 กลุ่มงานบริหารจัดการ
   5.2.1 การบริหารบัญชีเงินฝาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีกองทุนต่างๆ อยู่จ�านวน 5 กองทุนประกอบ
ด้วย 1. กองทุน 60 ปี สมาคม 2. กองทุนเพ่ือสิทธิเสรีภาพส่ือ 3. กองทุนเหยี่ยวปีกหัก 4. กองทุนการศึกษาบุตรธิดานักข่าว และ 

5. กองทุนเงินสะสมพนักงาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมจากแต่ละกองทุน จึงได้มีการบริหารกองทุน โดยการจัดสรรงบประมาณไปซื้อสลาก
ออมสินและลงทุนในกองทุนเปิด บลจ.ธนชาติ จ�านวน 9 ล้านบาท
   5.2.2 ปรับปรุงระบบบัญชีสมาคมฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างส�านักงาน เอ็นแอนด์เค การบัญชี
และตรวจสอบ วางระบบบัญชีและจัดท�าบัญชีของสมาคมฯ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นปีที่สาม
   5.2.3 การจัดจ้างผู้อ�านวยการบริหาร สมาคมฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีมติจ้างนายศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ 
เป็นผู้อ�านวยการบริหาร สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีระยะทดลองงาน 4 เดือน (นายศิลป์ฟ้า ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2562)
  5.3 สัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนายทุธศาสตร์ ประจ�าปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ
บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานจากสมาคมฯ ร่วมการสัมมนาเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของ
สมาคมฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ นครริมขอบฟ้า รีสอร์ต เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
  5.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมแนวทางเสริมประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกันเอง ในยุคดิจิทัล หรือ “Road To TJA 2020”  

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมแนวทางเสริมประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกันเอง 
ในยุคดิจิทัล หรือ “Road To TJA 2020” ซึ่งเป็นสัมมนาภายในของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่มีการเชิญกรรมการ
บริหารสมาคมฯ เจ้าหน้าที่สมาคม และคณะท�างานชุดต่างๆ ของสมาคม ระดมสมอง น�าปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นกระจก
สะท้อนการท�างานของสมาคมฯ ให้ตอบโจทย์กับวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ เดอะเลจเจนด์ 
แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
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 1. ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ที่ประชุมได้เลือก
ตั้งคณะกรรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 20 ประจ�าปี 2562 ผลการเลือกตั้ง คือ นายมงคล บางประภา ได้เป็นนายกสมาคมฯ และมี
กรรมการบริหารสมาคมคือ นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า) อุปนายก
ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ 
สมาคมฯ นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์) 
เหรัญญิก  สมาคมฯ  นายสมศักดิ์  ศรีก�าเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) นายทะเบียน สมาคมฯ  นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) 
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายกานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายวัฒนะ
ชัย ยะนินทร (ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายด�ารงเกียรติ มาลา (บางกอกโพสต์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ 

นายสรณคมน์ บัวพึ่งน�้า (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก) กรรมการ
ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ (ไทยรัฐ) กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือสมาคมฯ 

นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ และกรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ นางผุสดี 
คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน) ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)  นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์) ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ) 
นอกจากนี้ช่วงเช้ามีพิธีท�าบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

ภาพกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประจ�าปี 2562

ช่วงเช้าท�าบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
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พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส และเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจ�าปี 2561-2562 นางผุสดี  คีตวรนาฏ ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และคณะกรรมการจริยธรรมสมาคมฯ
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 2. พิธีมอบรางวัลพิราบน้อย ประจ�า ปี 2561
 เมือ่วันอาทิตย์ที ่4 มนีาคม 2562 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562   นางสาว
พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม  ผู้อ�านวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ และนางหทัยรัตน ์ ดีประเสริฐ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ  และประธานคณะ
กรรมการตัดสิน รางวัลพิราบน้อย ร่วมพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย ประเภทต่างๆ และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจ�าปี 2561 ท่ีสมาคม 

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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 3. ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 64 ปี “Thai Journalists Association 64th 

Anniversary” (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498) กิจกรรมในงานมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ การปาฐกถาหัวข้อ “เศรษฐกิจ
ไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ “เศรษฐกิจไทยในสงคราม
การค้าโลก” โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องอโนมา 
แกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชด�าริ กทม. 
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 4. การอบรมการใช้โปรแกรม Spreadsheet
 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนกัข่าวนักหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมการใช้โปรแกรม Spreadsheet 
ส�าหรับนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Basic Spreadsheet for Data Journalists) ร่วมกับคณะวิทยากร นายสรรพ์ชัยย์ บูรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน Service Experience บริษัท CP ALL Plc. อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.พรรณี อมร 
วิพุธพนิช หัวหน้าทีมวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์ฝึกอบรมดีแทค อาคารจามจุรีสแควร์ สนับสนุนการอบรมโดย 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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 5. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562
 วันที่ 21 เมษายน 2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง   อุปนายกฝ่าย
สิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ นายสมศักด์ิ ศรีก�าเหนิด นายทะเบียน สมาคมฯ นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ 

รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายกานต์ เหมสมิติ รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายมณเฑียร 
อินทะเกตุ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ สมาคมฯ นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือ 

สมาคมฯ พร้อมด้วยนายอนวัุฒน์  จงยนิดี  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ มลูนธิิเอสซจีี และนางสาวศตกมล วรกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร 
บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจ�าปี 2562 จ�านวน 82 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นจ�านวนเงิน 
410,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี 
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 6. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประชุมยุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2562
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน ที่ปรึกษา และพนักงาน ร่วมสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผน
งานต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้างุ้ม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและ 

ที่ปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ ให้การต้อนรับ
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 7. ช่วยเหลือสมาชิกโพสต์ทูเดย์
 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่สมาคมนักข่าวฯ นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมประชุมกับเพื่อนสมาชิกหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ ที่ได้ปิดตัวไป โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวฯ มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือบางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างว่างงาน
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 8. 5 องค์กรสื่อ ยื่นข้อเรียกร้องผ่าน กสทช.ให้พิจารณาเยียวยาพนักงานได้รับผลกระทบจากการคืนทีวีดิจิทัล
 วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมส่ือมวลชน (ศปส.) ภายใต้ 
5 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้ายื่นหนังสือกับ นายฐากร 
ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช. ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบวิชาชีพสื่ือมวลชนท่ีได้รับผลกระทบจาก 

ค�าสั่ง คสช.ที่ 4/2562  
 โดยภายหลังการรับหนังสือ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่าจะน�าข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพไปน�าเสนอในที่ประชุมอนุกรรมการเยียวยาฯ ที่
เป็นประธานให้เป็นหนึ่งในข้อพิจารณา ซึ่งข้อเสนอในการเยียวยาพนักงานท่ีได้รับผลกระทบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้า คสช. ก็ได้แสดงความห่วงใยตัั้งแต่ก่อน ม.44 ด้วยซ�้า โดยขอให้ดูแลเยียวยาพนักงานที่จะได้รับผลกระทบ
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 9. Data Journalism Camp Thailand

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2562  ที่นครริมขอบฟ้ารีสอร์ท เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ  นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.เอกพล เธียรถาวร ประธานชมรมเครือข่ายนักส่ือสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย(TDJ)  
ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช หัวหน้าทีมวิทยากร หลักสูตร Data Journalism  และปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง ผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ร่วมทีม Panama 
Papers  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสื่อมวลชนและ Developer ที่เข้าร่วมค่าย  Data Journalism Camp Thailand  ค่ายที่เป็นการผนึกก�าลัง
คร้ังส�าคัญเพ่ือเปล่ียนแปลงประเทศไทยของทีม Developer และส่ือมวลชนมอือาชีพแถวหน้าของประเทศ  ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ
จาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมดีแทค อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร  TDJ เปิดเวทีรายงานความคืบหน้า 
5 กลุ่ม Data Journalism  ได้แก่  1. กลุ่มสุขภาพ 2. กลุ่มสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มภัยแล้ง 4. กลุ่มการเมือง และ 5. กลุ่มผู้ต้องขัง  จะน�าเสนอ
ความคืบหน้าในแง่มุมต่างๆ ท้ังประเด็นหัวเร่ือง, แหล่งท่ีมา Data, ประเด็นท่ีได้จาก Data ท่ีน�ามาวิเคราะห์พบอะไรน่าสนใจ ไปจนถึง
โครงสร้าง Visaul ที่จะน�าเสนอสู่สาธารณะ และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างแต่ละกลุ่ม
 วันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมดีแทค อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร น�าเสนอผลงาน Data Journalism จาก TDJ 
ท้ัง 5 ทีม 1. เปิดขมุทรัพย์ 7 แสนล้าน...รอยร่ัวงบประมาณท้องถิน่ 2. ความสัมพันธ์ดาต้า 30 ปี... “แหล่งเก็บน�า้” กับ “อณุหภูมแิปรปรวน” 
ทั่วไทย  3. วิเคราะห์ข้อมูล “ภาวะสมองเสื่อม ขาดความเข้าใจ ขาดแพทย์ วิกฤตชาติ” 4. เจาะตัวเลขปัญหา “คนล้นคุก” และ “นักโทษ
ติดซ�้า”  และ 5. ต้นไม้ใหญ่ ใครอนุรักษ์? ร่วมปักหมุดข้อมูลต้นไม้ใหญ่ เพื่อ “กม. คุ้มครองมรดกสีเขียว” 
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 10. อบรมสื่อฯ ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เรียนรู้เทคนิคผู้ประกอบการออนไลน์ และอินโฟกราฟิก
 อบรมหลักสูตร SME Online  วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม 

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี 
ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตร SME Online ให้กับสื่อมวลชน ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center 
ช้ัน 7 อาคารบางซื่อจังซ่ัน โดยมีวิทยากรคือ นายนิรวิช โพธ์ิปัญญาศักด์ิ วิทยากรด้านอาหารและการจัดการร้านอาหารและการจัดการ
ต้นทุน  อบรมหลักสูตรการท�าอินโฟกราฟิกส�าหรับสื่อมวลชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรม
และความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น โดยนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ร่วมพิธีปิดการอบรม โดยมีวิทยากรคือ น.ส.เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ ส�านัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี
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 11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ รุ่นที่ 10  หรือ Safety training
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562  ณ หน่วยจัดการน�้าเนินหอม จังหวัดนครนายก ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการอบรมภาย
ใต้ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ต้องการยกระดับท�าข่าวความขัดแย้ง การท�าข่าวภัยพิบัติ อย่างมืออาชีพ ภายใต้
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ลดปัญหา Hate speech และ Fake news ให้สังคม มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 28 คน จากทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์รวมถึงสื่อออนไลน์ 
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 12. อบรมนักข่าวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบ 
 เมื่อวันที่ 4 สิหาคม 2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค ปูพื้นความรู้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเทคนิคการต่อยอดประเด็นข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ส่ือมวลชนมี 
ความรู้ความเข้าใจสาระส�าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือเป็นกระบอกเสียงและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการบริโภค ต่อมาอบรมเชิงปฏิบัติการส่ือมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค (นักข่าวใหม่) ลงพ้ืนท่ีพัทยา 
จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ผู้อบรมได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติและผลิตข่าว ที่สามารถออกอากาศได้จริงในพื้นที่พัทยา 
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 14. อบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ปีที่ 2”
 จัดโดยสมาคมนกัข่าวนักหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส�านกังานซอีาร์ไอประจ�าภมูภิาคเอเชีย สนบัสนนุโดยสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจักรไทย  ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม-วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์  
ถนนราชด�าริ และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ณ เมืองหางโจวและนครเซี่ยงไฮ้  มณฑลเจ้อเจียง)
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 15. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต”
 เป็นหนึ่งในโครงการ “ถอดบทเรียนกรณีถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน : จริยธรรมของสื่อ” จัดที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียนพัทยา 
และ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบรีุ  เมือ่วันท่ี 22-23 กันยายน 2562 โดย 5 องค์กรวิชาชพีส่ือ ประกอบด้วยสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์
แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  มีสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับภาวะวิกฤตเข้าร่วม
จ�านวน 100 คน
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 16. จัดงาน “คนข่าวมาขายของ ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ที่ ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ 
 ซึ่งเป็นงานที่ 7 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย 
สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทัศน์ไทย สมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนกัข่าวช่างภาพกฬีาแห่งประเทศไทย ชมรมนกัข่าวกองปราบปราม 
กลุ่มนักข่าวบันเทิง ร่วมกับ MBK Group  จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในภาวะวิกฤต ที่มีสื่อมวลชนตกงาน
จ�านวนมาก และตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
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 17. อบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่น 22 ปั้นนักศึกษาเป็นนักข่าวมืออาชีพ
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” 
รุ่นท่ี 22 ภายใต้สโลแกน “Fact News นกัข่าวมอือาชีพ” มนีกัศึกษา 25 คน จาก 23 มหาวิทยาลยัท่ัวประเทศ ท่ีเรียนทางด้านนเิทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ได้รับโอกาสเข้ารับการอบรม  ภายใต้หลักสูตรการอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการ
อบรมมีการสอนเทคนิคต่างๆ ให้นักศึกษาที่เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่ม ลงพื้นที่ท�าข่าวในกรุงเทพมหานครในหัวข้อ “ปัญหาคนเมือง”
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 18.  สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 15  ประจ�าปี 2562  หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 

 เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ�านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนายทุธศาสตร์เพ่ืออนาคตวารสารศาสตร์ คร้ังท่ี 15 ประจ�าปี 2562 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวเปิดงาน ร่วมกับนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจ�านวน  100 คน
 ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ โดย ศ. ดร.สุชัชวีย์  สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  บรรยายพิเศษ โดย ธนิสรา เรืองเดช Ceo & Co-founder  Punch Up  กรณี ปลาทู  /  รังสรรค์ พรมประสิทธิ์   
ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จ�ากัด / ธีระ กนกกาญจนรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO บริษัท Arincare
 และการอภิปราย หัวข้อ นวัตกรรมเปลี่ยนโลกวารสารศาสตร์  โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ    (กรณี สุทธิชัย หยุ่นแบบเอไอ) / ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LINE ประเทศไทย จ�ากัด    
(กรณีการตรวจสอบข่าวเท็จ)  / ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ  Co-Founder บุญมีแล็บ (Data Journalistsm)
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 19. 3 องค์กรจับมือ เสริมทักษะคนข่าว ท�าคลิปด้วยมือถือ
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มีการจัดอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)” 

ซึง่จัดโดยสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสือ่มวลชนไทย และบริษทัซพีี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
ท่ีห้อง 1111C ช้ัน 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม โดยการอบรมคร้ังนี้ มีผู้อบรมท่ีได้รับการคัดเลือกจ�านวน 54 คน มีนายกุลพัฒน์ 
จันทร์ไกรลาส หรืออาจารย์ต่อง และทีมงาน เป็นวิทยากร
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 20.  ราชด�าเนินเสวนา และงานเสวนา  เสวนา หยุดแบ่งขั้ว! ฟังเสียงประชาชนก่อนจัดตั้งรัฐบาล
 จัดโดยศูนย์อ�านวยการวาระเลือกตั้ง 62 ไทยพีบีเอส ร่วมกับ 9 ภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคม
นกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมผู้ีเข้าร่วมเสวนาหลกั ประกอบด้วย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์
แห่งประเทศไทย  นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ รองประธาน
และเลขาธิการมลูนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (พีเนต็ - PNET) ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมติรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผศ. ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ ฝ่ายวิชาการประจ�าศูนย์อ�านวยการวาระเลือกตั้ง 62 และ น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี
ไทย โดยมี นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ�านวยการส�านักข่าว ไทยพีบีเอส เป็นผู้ด�าเนินรายการ
 ราชด�าเนินเสวนา ส่องประเด็นร้อนประชุมอาเซียน จับตา “ไทย” ชูความยั่งยืนภูมิภาค เชื่อมโยงไร้รอยต่อ 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2562 โดยมีนายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโส ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน น.ส.อุศนา พีรานนท์ รองอธิบดีกรม
อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
 ราชด�าเนนิเสวนา “ผ่า พ.ร.บ. คุ้มครองผูบ้รโิภคฉบบัใหม่ : สงัคมได้อะไร?”หลงัจากราชกิจจานเุบกษา เผยแพร่ “พระราชบญัญติัคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562” (27 พฤษภาคม 2562) เมือ่วันท่ี  25 สงิหาคม 2562 จัดโดย สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดงานและปาฐกถาพิเศษโดย  เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี  เสวนา โดย  พิฆเนศ  ต๊ะปวง  รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  บรรยงค์ สุวรรณผ่อง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ภาคสื่อมวลชน  สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ผู้ด�าเนินรายการ วสวัตติ์ โอดทวี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 ราชด�าเนินเสวนา “จุดกึ่งกลางการจัดการปัญหา Fake news” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวิทยากรคือ นาวาอากาศเอก สม
ศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผู้ด�าเนินรายการ จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  
เลขาธิการและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
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 เยือนเวียดนาม
 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย น�าคณะประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายก
ฝ่ายต่างประเทศ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิ
เสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ นายด�ารงเกียรติ มาลา 
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายธนพล บางยี่ขัน แอดมินเพจจุลสาร
ราชด�าเนิน   นางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี 
ในฐานะประธานค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย และ
นางสาวขนิษฐา สุโกมล ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมนักข่าวฯ  เดินทางเยือน
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันท่ี 14 ถึง 18 
สิงหาคม 2562  ตามค�าเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam 
Journalists Association : VJA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับสื่อมวลชนของทั้งสอง
ประเทศโดยได้รับการสนบัสนนุบตัรโดยสารจากสายการบนิแอร์เอเชีย

 21. งานต่างประเทศ

 ต้อนรับนักข่าวกัมพูชา
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะ
ส่ือมวลชนจากกัมพูชา น�าโดยนายเปญ โบนา (Mr. Pen Bona) 
นายกสมาคมนกัข่าวกัมพูชาและบรรณาธิการบริหารสถานโีทรทัศน์ 
PNN TV พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจากกัมพูชารวมจ�านวน 5 คน 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20-วันพุธที่ 23  ตุลาคม 2562

 ต้อนรับนักข่าวจีน
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะ
ส่ือมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน น�าโดย นายเซี่ยง เจ๋อยิ่ง 
(Mr. Xiang Zeying), President of Chongqing Daily Group 

พร้อมด้วยผู ้แทนส่ือมวลชนจากจีนรวมจ�านวน 6 คน ระหว่าง 
วันจันทร์ที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

 เยือน สปป.ลาว
 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะสื่อมวลชนไทย จ�านวน 5 คนไปเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการแลกเปลีย่นความ
สัมพันธ์ส่ือมวลชนไทย-ลาว ระหว่างวันท่ี 20-24 ธันวาคม 2562 ได้
รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย
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 22. บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์ฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยบรจิาคโลหติ คร้ังท่ี 16 เมือ่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
และประชุมกับส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพ่ือหารือเร่ืองแนวทางความ
ร่วมมือในการท�างานด้านอาสาสมัครและการพัฒนาองค์ความรู้ส�าหรับสื่อมวลชน
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 24. สื่ออาวุโสสัมพันธ์
 นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายศิลป์ฟ้า 
ตันศราวุธ ผู้อ�านวยการบริหาร สมาคมฯ น�าคณะสื่อมวลชนอาวุโสพร้อมด้วยผู้ติดตามรวม 55 คน ออกเดินทางไปร่วมงาน “สื่ออาวุโส
สัมพันธ์” ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
 ชมรมนักข่าวอาวุโส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 

นางผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชมพล 

แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ น�าคณะสื่อมวลชนอาวุโสจ�านวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.วิริยะประกันภัย และทีมงานให้การต้อนรับ
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 25. เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกเสียชีวิต
 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นายโยธิน เพชรล่อเหลียน อดีต บ.ก.บริหารหนังสือพิมพ ์

เดลินิวส์ ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
 สมาคมนักข่าวฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายพิศาล พ้นภัย อายุ 96 ปี นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ณ ศาลา 10 วัดพระศรีมหา
ธาตุฯ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
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 26. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรมสมาชิกสมาคมฯ
 โดยสมาคมได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จ�ากัด   (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปี
 1 กรกฎาคม 2562 มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท ให้นายมนต์ชัย ทัพไชย ทายาทของนางมยุรี  พ.ผลพิบูลย์ สมาชิก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 7 สิงหาคม 2562 มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท ให้นายชัชชัย ศิริฤกษ์ ทายาทของนายดิลก ศิริฤกษ์ สมาชิกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 24 ตุลาคม 2562 มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท ให้นางพิน บุญครอง ภรรยาของนายชุมพต บุญครอง สมาชิกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 27 พฤศจิกายน 2562 มอบสินไหมมรณกรรม จ�านวน 100,000 บาท ให้นางศริษา มงคลไชยสิทธ์ิ ภรรยาของนายปิยะชาติ 

มงคลไชยสิทธิ์  สมาชิกอาวุโสสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 8 มกราคม 2563 มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท ให้นายเสรีชัย สุขส�าราญ น้องชายของนางสาวเนาวรัตน์  สุขส�าราญ 
สมาชิกอาวุโสสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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 เนื่องจากกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาต
สถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี เป็นเวลา 15 วัน มีผลต้ังแต่วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ท้ังนี้เป็นการพิจารณาภายใต้พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ซึง่หากยงัไม่ปรับปรุงจะเพ่ิมโทษอกี หรือถงึขัน้เพิกถอนใบอนญุาต 
โดยรายการที่ กสทช. อ้างเป็นเหตุพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี 2 รายการ คือรายการ Tonight Thailand ออกอากาศวันที่ 16 
ธันวาคม 2561 และรายการ WAKE UP THAILAND ออกอากาศวันที่ 21, 28, 29 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากเป็นการ
น�าเสนอรายงานข่าวที่มีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งตามความทราบแล้วนั้น
 สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนกัข่าววทิยแุละโทรทัศน์ไทย และสมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ ไม่เหน็ด้วยกบัการ
จ�ากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 1. การใช้ดุลพินิจพักการใช้ใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวีคร้ังนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบสถานีในฐานะเป็นองค์กรธุรกิจและองค์กร
สื่อมวลชน ที่มีคนท�างานอยู่ในหลายส่วน ซึ่งบางส่วนอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการ หรือมีส่วนรับรู้ในการกระท�าของพิธีกรบาง
รายการ แต่ได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น การที่ กสทช.ใช้การใช้อ�านาจสั่งพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวีทั้งสถานีย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายท่ีรุนแรงย่ิงกว่า โดย กสทช. ท่ีเป็นองค์กรผู้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการสื่อ และท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 

จะต้องใช้อ�านาจด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นการจ�ากัดเสรีภาพของสื่อและองค์กรธุรกิจเสียเอง
 ในกรณีของสถานโีทรทัศน์วอยซ์ ทีวีนัน้หากพบว่า รายการใดมปัีญหาควรพิจารณาเป็นกรณไีป ไม่ใช้อ�านาจพักใบอนญุาตท้ังสถาน ีหรือ
หากการน�าเสนอเนื้อหาของสถานีมีผลกระทบหรือละเมิดสิทธิบุคคล ด้วยการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมใช้
สิทธิแจ้งความด�าเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายปกติได้อยู่แล้ว
 2. ค�าส่ังของ กสทช.ดังกล่าว ขดัแย้งกับบทบญัญติัในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีระบวุ่า การส่ังปิดกิจการหนงัสอืพิมพ์
หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะกระท�ามิได้ ดังนั้น การใช้อ�านาจของ กสทช.ออกค�าสั่งครั้งนี้ จึงขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานใน
การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน และกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน โดยขณะนี้บรรยากาศช่วงรณรงค์หา
เสียงควรเอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อและประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
 3. ขอเรียกร้องส่ือมวลชนทุกแขนงท�าหน้าท่ีรายงานข่าวสารอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยก�าลังกลับเข้าสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย ส่ือต้องระมัดระวังในการรายงานข่าวเลือกต้ัง ไม่ให้มีลักษณะว่าเข้าข้างหรือเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองใด
พรรคการเมอืงหนึง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องหลีกเล่ียงการรายงานข่าวด้วยการใช้วาทกรรมท่ีก่อให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนในชาติ และ
อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงดังที่เคยเกิดมาแล้ว
 จากเหตุผลดังกล่าว องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสามขอเรียกร้องให้ กสทช.ได้ท�าหน้าที่ในฐานะองค์กรอิสระอย่างแท้จริง โดยใช้อ�านาจ
ด้วยความระมัดระวังด้วยการเร่งทบทวนค�าส่ังพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี เพ่ือให้สังคมไทยได้เดินหน้าสู่การเลือกต้ังด้วย
บรรยากาศที่เกื้อหนุนและเปิดกว้างในการแสดงความคิดความเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
13 กุมภาพันธ์ 2562

แถลงการณ์ร่วม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
เรื่อง หยุดลิดรอนเสรีภาพสื่อและประชาชนและทบทวนค�าสั่ง

พักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี
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 จากกรณีที่รายการข่าวข้นคนเนชั่น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เมื่อคืนวันอังคารที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา น�าเสนอคลิปเสียง
สนทนาของคนสองคนเกี่ยวกับการต่อรองต�าแหน่งทางการเมือง ซึ่งไม่มีที่มาแน่ชัด จนถูกตั้งค�าถามว่าเป็นคลิปเสียงปลอมที่มีการตัดต่อมา
หรือไม่
 ต่อมามีการน�าประเด็นจากคลิปเสียงดังกล่าวไปสัมภาษณ์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งบทสัมภาษณ์เป็นไปใน
ท�านองต�าหนิการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน จากนั้นผู้บริหารเนชั่นได้ออกแถลงการณ์ยืนยันในหลักการและมาตรฐานวิชาชีพข่าว และต่อมา
ผู้ประกาศข่าวท่ีน�าคลิปเสียงมาน�าเสนอได้ยอมรับในรายการเดิมเมื่อคืนวันท่ี 20 มีนาคม พร้อมทั้งขอโทษเพราะไม่ทราบว่าคือ 

คลิปเสียงปลอม
 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภา
การหนังสอืพมิพแ์หง่ชาตใินฐานะองค์กรวิชาชีพสือ่ เฝา้ติดตามและรับทราบถึงเสยีงสะท้อนที่เตม็ไปด้วยความห่วงใยจากเพือ่นร่วมวิชาชีพ 
เหน็ว่า สังคมในปัจจุบนัท่ีเป็นโลกแห่งข้อมลูข่าวสารออนไลน์และโซเชียลมเีดีย ดังนัน้สือ่มวลชนต้องใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบมากขึน้ 
ต้องพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการน�าเสนอข่าวตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และพร้อมน้อมรับค�าแนะน�า การ
วิพากษ์วิจารณ์ และการถูกตรวจสอบจากสังคมที่มีความเข้มข้นมากขึ้น
 นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังต้องค�านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับจริยธรรมของสภาวิชาชีพต่างๆ ทั้งที่มีอยู่เดิม และที่เพิ่ม
เติมตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยส่ือมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ ต้องท�าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบ 

กลั่นกรองข้อมูล ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News หรือ Disinformation) ก่อนการน�าเสนอ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในระดับสากล 

จนกลายเป็นอีกภารกิจหลักขององค์กรส่ือและส่ือมวลชนทุกแขนงในการสกัดก้ันข่าวลือ ข่าวลวง ไม่ให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง 
โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนท่ีจะมีการเลือกต้ัง เพ่ือไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และน�าเสนอข่าวสาร 

อย่างถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมต่อไป

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

21 มีนาคม 2562

แถลงการณ์ร่วม
เรื่อง ขอให้สื่อมวลชนต้องใช้

“เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ร่วมสกัดกั้นข่าวปลอม
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 ส.นักข่าว รณรงค์ Stop Hate Speech ย�้าเตือนการไม่ส่งต่อความขัดแย้ง
 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
การรณรงค์ Stop Hate Speech หยุดวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง ของอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เมื่อวันที่ 27 
มีนาคมท่ีผ่านมานั้น เป็นกิจกรรมทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tja.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ท่ีไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ข้อความใดเป็นวาทกรรม หรือ ข้อความใดท่ีเป็น Hate Speech รวมท้ังไม่ได้ระบุการท�าหน้าท่ีของ
สื่อมวลชนรายหนึ่งรายใด สังกัดใด โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นขอให้ผู้ที่น�าข้อความรณรงค์ไปเผยแพร่ต่อ ระมัดระวังในการเชื่อมโยงว่าเป็น 

การรณรงค์เพ่ือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ขณะเดียวกันต้องขอบคุณผู้ท่ีร่วมรณรงค์และช่ืนชมส่ือมวลชน นักวิชาการและประชาชนท่ัวไปท่ีให้ 
ความสนใจและตระหนักในเรื่องนี้
 นายจีรพงษ์ กล่าวว่า การรณรงค์มกีารหารือกันภายในฝ่าย เจตนาเป็นการย�า้เตือนให้ส่ือมวลชนตระหนกัถึงการท�าหน้าท่ีในสถานการณ์
ที่อาจจะน�าไปสู่ขัดแย้งในอนาคตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งรอบ 10 ปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนเคยตกเป็นจ�าเลยสังคมในการส่งต่อวาทกรรม 
ข้อความท่ีสร้างความเกลียดชัง ขยายไปสู่ความขัดแย้งบานปลาย ดังนั้นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการท�าหน้าท่ีขององค์กรวิชาชีพคือการก�ากับดูแล
กันเองด้วยการย�้าเตือนกันเองเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้เกิดปัญหาที่ต้องตามแก้ไขในอนาคต

คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ติดตามข่าวสาร และมีข้อแนะน�าให้

สื่อมวลชนพึงระวังการน�าเสนอข่าวสารที่แฝงวาทกรรมทางการเมือง
ที่สร้างความขัดแย้งและความเกลียดชัง ไม่เป็นผู้ขยายความขัดแย้ง

ให้กับสังคมเพิ่มขึ้นเสียเอง
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 “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี ที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ เพื่อให้สังคมทุกภาคส่วนตื่นตัว ตระหนักและให้ความส�าคัญกับหลักการพื้นฐานของการมี “เสรีภาพของ
สื่อมวลชน” คือ “เสรีภาพของประชาชน” หากสื่อมวลชนไร้ซึ่งเสรีภาพในการตรวจสอบ น�าเสนอ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
แล้ว ย่อมท�าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างรอบด้านก็จะถูกลิดรอนไปเช่นกัน
 “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ยังคงสนับสนุนหลักการดังกล่าว ท่ีต้องการเห็นส่ือทุกประเภทในทุกช่องทาง 
การน�าเสนอ ตระหนักถึงคุณค่าของการได้มาซึ่ง “เสรีภาพ” ท่ีต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ภายใต้หลักการ “เสรีภาพบน 

ความรับผิดชอบ” ท่ามกลางความคาดหวังและการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งจากภาคส่วนต่างๆ ในยุคสังคมออนไลน์  จึงต้องมีความพร้อม
ที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีการต่างๆ
 เพื่อเป็นการย�้าเตือนกับวิชาชีพสื่อมวลชน “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ขอน้อมน�าพระราชด�ารัสของ “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เม่ือคร้ังพระองค์เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2512 ความว่า…
 “ผู้มหีน้าท่ีส่ือข่าวก็ดี หรือมหีน้าท่ีประสานความเข้าใจระหว่างคนหลายชาติหลายช้ันก็ดี ควรส�านกึอยูเ่สมอว่า งานของเขาเป็นงานส�าคัญ
และมีเกียรติสูง เพราะหมายถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง 
หรือแม้แต่ค�าพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะท�าลายงานที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลายได้พยายามสร้างสรรค์ไว้ด้วยความยากล�าบาก 
เป็นเวลาแรมปี” 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
3 พฤษภาคม 2562

แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2562
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 Every year, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) marks the World Press 
Freedom Day  on 3 May  to highlight the importance of the basic principles of “press freedom.” With little freedom 
for the press to inspect, present, and disseminate factual information, people will be deprived of opportunities to 
receive information conversantly.
 The Thai Journalists Association continues to support the principles to ensure that professional media members 
of all channels is aware of the value of “press freedom” and commits themselves to the morals of the media 

profession under the principles of “freedom with responsibilities”. In the era of online and social media, press media 
has high expectation from the public and is monitored by all sectors in society. As a result, members of the press 
media must share their responsibilities in all forms.
 In a royal speech by HM the Late King Bhumibhol in 1969, he mentioned, “those  who have a duty to communicate 
a report or a duty to  strengthen better understanding among people from various races and walks of life should be 
well aware that their profession is of great importance and honour. They have such a significant responsibility to 
jointly create peace for the world. Information dissemination without caution or even a simple  word can ruin the 
work of those with good intention who have attempted  to create it for years without any difficulty.

Thai Journalists Association

May 3, 2019

Statement on World Press Freedom Day
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 จากกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้ผู้ประกอบ
การทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาตประกอบการ ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ท่ี 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ส่งผลให้มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 

จ�านวน 7 ช่อง ตัดสินใจคืนใบอนุญาตตามสิทธิ์ดังกล่าว
 สหภาพแรงงานกลางส่ือมวลชนไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลตลอดมา มีความเข้าใจในสถานการณ์ และห่วงใย
ต่อสภาวะการว่างงานของพนักงานสังกัดทีวีดิจิทัลท่ีผู้ประกอบการคืนใบอนุญาตท่ีจะมีผู้ได้รับผลกระทบจ�านวนมากเป็นประวัติการณ์ใน
แวดวงส่ือสารมวลชน เพราะนีคื่อการปิดบริษทั ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดโครงการเพ่ือลดจ�านวนพนกังานเช่นเดียวกับในช่วงท่ีผ่านมา จึงมข้ีอ
เรียกร้องและข้อเสนอแนะดังนี้
 1. เรียกร้อง กสทช. ให้ขอความร่วมมอื/ก�าชับผูป้ระกอบการท่ีคืนใบอนญุาต ได้ด�าเนนิการดูแลชดเชยเยยีวยาพนกังานท่ีตกงาน มากกว่า
ที ่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานก�าหนด เนื่องจากการคืนใบอนุญาตดังกล่าวผู้ประกอบการเองก็ได้รับเงินคืนจาก กสทช.เช่นกัน
 2. ขอให้ผู้ประกอบการ เจ้าของส่ือ ชดเชยเยียวยาพนักงานท่ีตกงานด้วยความเป็นธรรมและมากกว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานก�าหนด 
เนื่องจากเป็นการปิดบริษัทอย่างกะทันหันไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก�าหนด และการคืนใบอนุญาตดังกล่าวผู้ประกอบการเองก็ได้
รับเงินคืนจาก กสทช.เช่นกัน รวมทั้งต้องออกหนังสือรับรองการท�างานให้ด้วย
 ยืนยันว่าทุกองค์กรวิชาชีพเข้าใจในสถานการณ์ในอุตสาหกรรมส่ือซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และต้องการให้การยุติ
การประกอบการจบลงด้วยดีกับทุกฝ่าย

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

10 พฤษภาคม 2562

แถลงการณ์ร่วม กรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล
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 ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศให้ผู้รับใบอนุญาต
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล คืนใบอนุญาตตามค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ท่ี 4/2562 ซึ่งได้ข้อยุติว่าม ี

ผู้ประกอบกิจการที่รับใบอนุญาตฯ จ�านวน 7 ช่องรายการ ได้แจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ ไปแล้วนั้น
 องค์กรวิชาชีพส่ือมวลชน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จัดประชุมเพื่อระดมความเห็น 
และก�าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การปรับโครงสร้าง
ต�าแหน่งงาน หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้างแรงงาน ให้ได้รับความเป็นธรรม สามารถด�ารงชีพและประกอบวิชาชีพสื่อตามความรู้และ
ประสบการณ์ต่อไปได้ ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นตรงกันว่ากรณีการให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลคืนใบอนุญาตฯ นั้น  มิได้เกิด
ความเสียหายจากการขาดทุนจากการประกอบกิจการฯ และยงัได้รบัเงนิชดเชย ได้รับเงนิสนบัสนนุในการใช้บริการโครงข่ายฯ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายในการ Must Carry ต่างๆ เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจ�านวนมากมีศักยภาพ มีประสบการณ์ และได้ท�าประโยชน์ในการท�า
หน้าท่ีส่ือมวลชนตามหลักจริยธรรมวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สาธารณะอยู่ในสถานีโทรทัศน์ช่องรายการต่างๆ มาโดยตลอด จึงควรได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือท้ังจากภาครัฐและเจ้าของผู้ประกอบกิจการส่ืออย่างเป็นธรรม โดยองค์กรวิชาชีพส่ือมวลชนได้ก�าหนดแนวทางให้ความ 

ช่วยเหลือ และผลักดันให้องค์กรภาครัฐ ตลอดจนถึงผู้บริหารองค์กรส่ือมวลชน ค�านึงถึงการช่วยเหลือ ชดเชยผู้ประกอบวิชาชีพท่ีได้รับ 

ผลกระทบ ดังนี้
 1. จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล ให้ค�าปรึกษา และ
ก�าหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการยืน่ข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารองค์กรส่ือมวลชนท่ีก�าหนด
มาตรการเลิกจ้าง
 2. ติดตาม สอดส่อง ให้ค�าแนะน�า และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างจากกรณีคืนใบ
อนุญาตทีวีดิจิทัลให้สามารถด�ารงชีพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสื่อสมัยใหม่ และประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนหรืออาชีพอื่นตามความประสงค์
 3. ยื่นข้อเสนอ ผลักดันให้ กสทช. ก�าหนดมาตรการต่อผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในการยกระดับการพัฒนา
เนื้อหารายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากเงินช่วยเหลือจาก กสทช.จากการใช้อ�านาจตามมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังกล่าวด้วย
 จึงขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวติดต่อส่ือสาร และติดตามข้อมูลจาก “ศูนย์ประสานงานและ
ติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) ในล�าดับต่อไป

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
13 พฤษภาคม 2562

องค์กรวิชาชีพสื่อเร่งจัดตั้ง
“ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน”

ในการติดตามและช่วยเหลือเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูล
สถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน (ศปส.)

21 พฤษภาคม  2562

เรื่อง ข้อเรียกร้องในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากค�าสั่ง คสช.ที่ 4/2562
เรียน เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

 ด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าว
นกัหนังสอืพมิพแ์ห่งประเทศไทย สภาวิชาชพีข่าววทิยแุละโทรทัศน์ไทย และสภาการหนังสอืพมิพ์แห่งชาต ิได้มีมตเิหน็พ้องกนัในการจดัตัง้ 
“ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมลูสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสือ่มวลชน” (ศปส.) เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมข้อมลู ประสานงาน 
และให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการออกค�าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 4/2562 เร่ือง 
มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นผลให้ส�านักงาน กสทช.มีอ�านาจในการให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลสามารถคืนใบอนุญาตโดยไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย และยังได้รับค่าชดเชยไม่ต้องช�าระค่า
ธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 2 งวดสุดท้าย อีกทั้งผู้ประกอบกิจการฯ ที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ต่อไปยังได้รับการช่วยเหลือไม่ต้อง
จ่ายค่าใช้งานโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล (MUX) ตลอดอายุสัญญาใบอนุญาตท่ีเหลืออีกเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งรวมเป็น 

เงินรายได้แผ่นดินกว่า 30,000 ล้านบาท 
 แต่การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลดงักล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างท่ีประกอบ
วิชาชีพสือ่มวลชน จะต้องประสบภาวะถกูเลกิจ้างจากนายจ้างทีเ่ป็นเจ้าของช่องรายการท่ีแจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตรวมท้ังสิน้ 7 ช่อง
รายการ ตลอดจนถึงผู้ประกอบการที่ยังคงประกอบกิจการฯ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้ค�าสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 ได้เคยใช้มาตรการ
ต่างๆ อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร โยกย้ายต�าแหน่ง การมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับหน้าท่ีหรือทักษะตามต�าแหน่งท่ีว่าจ้าง และมาตรการ
ทางบริหารอื่นๆ ในการกดดันลูกจ้างให้ออกจากงานโดยไม่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย “ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์
ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) จึงขอยื่นข้อเรียกร้องต่อเลขาธิการ กสทช. ซึ่งมีอ�านาจในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอ
ความเหน็เก่ียวกับการก�าหนดวิธีการและเงือ่นไขค่าชดเชยอันเนือ่งมาจากการคืนใบอนญุาต ตามค�าส่ัง คสช.ท่ี 4/2562 ได้โปรดด�าเนนิการ
ก�าหนดเงื่อนไขให้ผู ้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลทุกรายซึ่งได้รับประโยชน์จาก ค�าสั่ง คสช. 
ตามมาตรา 44 ดังกล่าว ด�าเนินการ
 1. ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่แจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาต ประกอบกิจการ พิจารณาการเลิกจ้าง
ลูกจ้างด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม ค�านึงถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นกลไกส�าคัญในการปฏิบัติงานวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ
ค�านึงถึงความอุตสาหะทุ่มเทเสียสละให้กับองค์กรในการท�าหน้าที่สื่อมวลชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 2. ก�าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเป็นเงินพิเศษไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนา
ทักษะ ในการประกอบอาชีพใหม่ นอกเหนือจากค่าชดเชยเลิกจ้างตามที่กฎหมายก�าหนด
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 3. ให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลท่ียังคงประกอบกิจการต่อไป ท�าสัญญาการจ้างงานท่ีเป็นธรรม เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และเสนอแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรที่ยังคงประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนต่อ กสทช. เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการสร้างส่ือมวลชนมืออาชีพ และยืนยันถึงความตระหนักในการพัฒนาเนื้อหารายการให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 4. ให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ สนบัสนนุงบประมาณ
ในการจัดฝึกอบรม พัฒนาวิชาชีพ ให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้าน
สื่อสารมวลชนเป็นก�าลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 5. ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ี กสทช.ท่ีเก่ียวข้อง ในการประสานงานด้านข้อมลูร่วมกับ “ศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์
ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน” (ศปส.) เพ่ือได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องและทันท่วงทีต่อการแก้ไขเยียวยาให้กับพนักงานในองค์กรสื่อมวลชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
 อนึ่ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และ การให้ผูป้ระกอบกจิการสามารถคนืใบอนญุาตฯ 
ก่อนก�าหนด ได้ส่งผลกระทบต่อเพือ่นร่วมวชิาชีพสือ่สารมวลชนอย่างกว้างขวางโดยมไิด้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด 
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น บริษัทผู้รับจ้างผลิตรายการ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโครงข่ายฯ ระบบ 

แอนะล็อก สื่อมวลชนอิสระ และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพและกระจายเสียง (Freelance) จึงขอให้ กสทช.พิจารณา
ในการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยมุ่งให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสื่อสารมวลชนให้มีความก้าวหน้าและแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
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 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอประณามคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ในห้างสรรพสินค้า จังหวัดลพบุรี เมื่อ 

วันที่ 9 มกราคม 2563 และได้กราดยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�านวนมาก ซึ่งในจ�านวนนั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วย
 จากเหตุการณ์ดังกล่าวสมาคมนักข่าวฯ ได้รับการร้องเรียนถึงการส่งต่อ  และเผยแพร่คลิปเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดวินาทีที่คนร้าย
ปล้นและกราดยิงผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง สร้างความสะเทือนใจให้สังคมและญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
 สมาคมนกัข่าวนักหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพส่ือ ขอให้ส่ือมวลชนยดึถอื “แนวปฏบิติัการได้มาและการน�าเสนอ
ข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว” ซึ่งสมาคมนักข่าวร่วมลงนาม
กับ 5 องค์กรวิชาชีพ เมื่อมีนาคม พ.ศ. 2559
 โดยแนวปฏบิติัระบวุ่า ส่ือมวลชนพึงหลีกเล่ียงการเสนอภาพข่าวผู้บาดเจ็บท่ีมลัีกษณะอุจาดสยดสยองหรือน่าเวทนา ต้องไม่น�าเสนอภาพ
ข่าวศพของผู้เสียชีวิต และหลีกเลี่ยงภาพในลักษณะที่เป็นการซ�้าเติมความทุกข์โศกต่อญาติของผู้เสียชีวิต และหลีกเลี่ยงการน�าเสนอภาพ
ข่าวของผู้เคราะห์ร้ายหรือญาติซ�้าๆ ที่เป็นการตอกย�้าความรุนแรง และความทุกข์โศกของผู้เคราะห์ร้ายและญาติ
 ขณะเดียวกัน สมาคมนกัข่าวฯ ขอส่งก�าลังใจให้เจ้าหน้าทีใ่นการปฏิบติัการจับกุมคนร้ายมาลงโทษให้ได้ และขอช่ืนชมสือ่มวลชนท่ีรายงาน
ข่าว โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
10 มกราคม 2563

สมาคมนักข่าว ประณามเหตุกราดยิงที่ลพบุรี
วอนสื่อยึดมั่นแนวปฏิบัติ ไม่เผยแพร่คลิป-ภาพซ�้าเติมความทุกข์ของญาติ
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รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประจ�าปี 2562

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจ�าปี 2562
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จ�านวน  82 ทุน ทุนละ  5,000 บาท 
    รวมเงิน 410,000.00 
สวัสดิการบุตรคนแรก
 ล�าดับ                 ชื่อ-สกุล         สังกัด  จ�านวนที่เบิก         รวม (บาท) 
 1 กนกลักษณ์ ธนรักษ์กิตติโชติ วิสามัญฯ 1 5,000.00 
 2 ณัฐพร รุจิวรรณ์ บ้านเมืองออนไลน์ 1 5,000.00 
 3 ปรวิทย์ เจนสมุทร แนวหน้า 1 5,000.00 
 4 วชิร สายจ�าปา ผู้จัดการ 1 5,000.00 
     20,000.00 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยนอก) ประจ�าปี 2562
 ล�าดับ                 ชื่อ-สกุล               สังกัด           จ�านวนที่เบิก รวม (บาท) 
 1 กัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว ผู้จัดการ 360 องศา 3 1,324.00 
 2 จรินทร์ นุชนิศากร ผู้จัดการ 360 องศา 6 3,000.00 
 3 จันดารา อุดมสิน แนวหน้า 1 500.00 
 4 จันทวรรณ แก้วสุวรรณ  เดลินิวส์ 3 1,500.00 
 5 จันทวรรณ แก้วสุวรรณ  เดลินิวส์ 1 500.00 
 6 ชนะ ผาสุกสกุล ผู้จัดการ 6 3,000.00 
 7 ชนิดา สระแก้ว สยามรัฐ 1 500.00 
 8 ชนิตา งามเหมือน เว็บไซต์ ออนไลน์นิวส์ไทม์ 2 900.00 
 9 ช่อทิพย์ คลี่แก้ว ไทย เวิลด์ มีเดีย จ�ากัด 1 370.00 
 10 ชุติมา นุ่นมัน มติชน 1 500.00 
 11 ด�ารงเกียรติ มาลา บางกอกโพสต์ 1 500.00 
 12 ธิดารัตน์ เย็นสงค์ ไทยรัฐ 3 1,420.00 
 13 น.รินี เรืองหนู มติชน 1 500.00 
 14 นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร ไทยรัฐ 2 1,000.00 
 15 นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์ ผู้จัดการ 360 องศา 2  880.00 
 16 นุสรา พินิจพงศ์ ผู้จัดการ 360 องศา 6 2,927.00 
 17 บังอร ราชสิงโห สยามรัฐ 3 1,450.00 
 18 ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ไทยรัฐ 2 1,000.00 
 19 พรพรรณ พูลเกษม ไทยรัฐ 2 800.00 
 20 พิมพ์ปวีณ์ แซ่เตียว ไทยรัฐ 1 390.00 
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 ล�าดับ                  ชื่อ-สกุล              สังกัด           จ�านวนที่เบิก  รวม (บาท)
 21 เพ็ญทิพย์ อักษรเนียม มติชน 3 1,500.00 
 22 ภิญโญ อัศวสันติชัย  ผู้จัดการ 360 องศา 2 1,000.00 
 23 มยุรี พัวศิริมิตร ไทยรัฐ 3 1,500.00 
 24 ยุพิน แสงฉาย ไทยรัฐ 2 900.00 
 25 ยุวดี ใบเนียม ไทยรัฐ 6 3,000.00 
 26 รสพร จิรประณีต ผู้จัดการ 360 องศา 1 350.00 
 27 รัตนาภรณ์ มีสิงขร ไทยรัฐ 5 1,500.00 
 28 วชิร สายจ�าปา ผู้จัดการ 360 องศา 4 2,000.00 
 29 วชิรหัตถ์ นามบุตร www.thereporter.asia 1 500.00 
 30 วรรณทนา ธนาวรรณกิจ ไทยรัฐ 6 2,990.00 
 31 วรรณภา งามสมวงษ์ เดลินิวส์ 4 1,990.00 
 32 วัฒนะชัย ยะนินทร ผู้จัดการ 360 องศา 1 500.00 
 33 วาทินี ห้วยแสน สยามรัฐ 1 500.00 
 34 วิภาวรรณ หาญชนะ ไทยรัฐ 1 300.00 
 35 ศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์ ผู้จัดการ 360 องศา 4 2,000.00 
 36 ศุภลักษณ์ หัตถพนม สยามรัฐ 3 1,500.00 
 37 สุชาดา ปาทาน ไทยรัฐ 1 500.00 
 38 สุชาดา รุจิโชค มติชน 2 1,000.00 
 39 สุภัทรา บุณยพรหม มติชน 2 1,000.00 
 40 สุมนชยา จึงเจริญศิลป์ วิสามัญ 5 2,500.00 
 41 สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล ผู้จัดการ 360 องศา 1 380.00 
 42 เสด็จ บุนนาค วิสามัญ 2 1,000.00 
 43 เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน มติชน 6 3,000.00 
 44 แสงจันทร์ กาญจนขุนดี ผู้จัดการ 360 องศา 1 500.00 
 45 อนุชา เจริญโพธิ์ บางกอกโพสต์ 3 1,500.00 
 46 อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ วิสามัญ 2 1,000.00 
 47 อมรศรี วองเทียม  ไทยรัฐ 1  300.00 
 48 อัญชลี จิตติวิชกุล ผู้จัดการ 360 องศา 4 2,000.00 
 49 อิศรินทร์ หนูเมือง มติชน 4 2,000.00 
                     61,671.00 
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สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (ผู้ป่วยใน)  ประจ�าปี 2562
ล�าดับ                  ชื่อ-สกุล            สังกัด จ�านวนที่เบิก  รวม (บาท) 
 1 ชนะ ผาสุกสกุล ผู้จัดการ 360 องศา 2                   8,000.00 
 2 ชนิตา งามเหมือน เว็บไซต์ ออนไลน์นิวส์ไทม์ 1                   3,000.00 
 3 ชุติมา นุ่นมัน มติชน 1                   2,890.00 
 4 นารีนาฏ ภัยวิมุติ สยามรัฐ 1                   3,000.00 
 5 มณฑา ศรีสุข แนวหน้า 1                   3,000.00 
 6 มยุรี พัวศิริมิตร ไทยรัฐ 1                   3,000.00 
 7 วิมุตตา ทอมลิน โพสทูเดย์ 1                   3,000.00 
 8 สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล ผู้จัดการ 360 องศา 1                   3,000.00 
 9 อารีย์ เหมเปา แนวหน้า 1                   3,000.00 
                     28,890.00 

ค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยนอก) ประจ�าปี 2562
ล�าดับ                  ชื่อ-สกุล            สังกัด จ�านวนที่เบิก  รวม (บาท) 
 1 จ�านงค์ จันทรส�าเภา อาวุโส 5                   4,205.00 
 2 ดรุณี ไทยกมล แนวหน้า 2                   1,880.00 
 3 มนตรี ร่มรุกข์ อาวุโส 2                   1,990.00 
 4 มยุรี พ.ผลพิบูลย์ อาวุโส 1                   1,000.00 
 5 วิชเลิศ งามข�า อาวุโส 3                   3,000.00 
 6 วิชัย แสงทวีป อาวุโส 12                 12,000.00 
 7 ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ ผู้จัดการออนไลน์ 11   9,035.00 
 8 ศุภรัตน์ แสงสีทอง  อาวุโส 4                   2,150.00 
 9 สดศรี คุปตะพัน อาวุโส 2                   2,000.00 
 10 สุชิน ติยวัฒน์ อาวุโส 7                   6,800.00 
 11 อังสนา ศรีวัฒนา อาวุโส 5                   4,230.00 
 12 โอภาส เพ็งเจริญ อาวุโส 8                   6,860.00 
 13 สมาน สุดโต อาวุโส 1                   1,000.00 
                  56,150.00 
ค่ารักษาพยาบาล  สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน) ประจ�าปี 2562
ล�าดับ                  ชื่อ-สกุล            สังกัด จ�านวนที่เบิก  รวม (บาท) 
 1 โยธิน เพ็ชรล่อเหลียน อาวุโส 2                 10,000.00 
 2 เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ มติชน 1                   5,000.00 
 3 วิชเลิศ งามข�า อาวุโส 1                   5,000.00 
 4 ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ  ผู้จัดการออนไลน์ 1    2,472.00 
 5 ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ  ผู้จัดการออนไลน์ 2    5,000.00 
                       22,472.00 
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สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2562   
สมาคมฯ  ส่งพวงหรีด - ร่วมสวดพระอภิธรรม
ล�าดับ                  ชื่อ-สกุล            สังกัด จ�านวนที่เบิก  รวม (บาท) 
 1 ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ อาวุโส                    1,000.00 
 2 พิชิต ปัญญาพานิชกุล อาวุโส                    2,000.00 
 3 พิศาล พ้นภัย อาวุโส                    7,000.00 
 4 โยธิน เพ็ชรล่อเหลียน อาวุโส                  11,000.00 
 5 วิชเลิศ งามข�า อาวุโส                    6,000.00 
 6 วีรชัย วโลทยานนท์ อาวุโส                    2,000.00 
 7 สุทิน โพธิวงศ์ อาวุโส                    1,000.00 
                     30,000.00 

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม  ปี 2562   
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ท�าสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต   
รับสินไหมมรณกรรม  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จ�ากัด  (มหาชน)
ล�าดับ                  ชื่อ-สกุล                         สังกัด   รวม (บาท) 
 1 ชุมพต บุญครอง อาวุโส                100,000.00 
 2 ดิลก ศิริฤกษ์ อาวุโส                100,000.00 
 3 เนาวรัตน์ สุขส�าราญ บางกอกโพสต์  100,000.00 
 4 ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ อาวุโส                100,000.00 
 5 มยุรี พ.ผลพิบูลย์ อาวุโส                100,000.00 
 6 โยธิน เพ็ชร์ล่อเหลียน อาวุโส                  50,000.00 
 7 วิชเลิศ งามข�า อาวุโส                100,000.00 
                   650,000.00 

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2562
ล�าดับ                  ชื่อ-สกุล         สังกัด 
 1 ชุมพต บุญครอง อาวุโส 
 2 ดิลก ศิริฤกษ์ อาวุโส 
 3 เนาวรัตน์ สุขส�าราญ บางกอกโพสต์ 
 4 ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ อาวุโส 
 5 พิศาล พ้นภัย อาวุโส 
 6 มยุรี พ.ผลพิบูลย์ อาวุโส 
 7 โยธิน เพ็ชร์ล่อเหลียน อาวุโส 
 8 วิชเลิศ งามข�า อาวุโส 
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แถลงขาวหุนยนต
เก็บกู ทำลายลางวัตถุระเบิด

มจพ.
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
พรอมดวย ผศ.มานพ คงคานิธิ หัวหนาโครงการพัฒนาหุนยนต
เก็บกู-ทำลายลางวัตถุระเบิด และ พ.ท.ยุทธศิลป มาสมบูรณ 
รอง ผบ.ทลร.สพ.ทบ.รวมกันแถลงขาวและสาธิต “หุนยนต
เก็บกู-ทำลายลางวัตถุระเบิด ช่ือไดนาที” เปนความรวมมือ
ระหวาง มจพ. กฟผ. สกอ. และ สพ.ทบ. ในการพัฒนาหุนยนต
เพื ่อใชในการยิงทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื ่อง ใชระบบ 
“วอเตอรแคนนอน” หรือปนยิงน้ำแรงดันสูง ตอบโจทยดาน
ราคา ลดตนทุนใหกับภาครัฐ หุนยนตน้ีถานำเขาจากตางประเทศ
ราคาตอชุดนับสิบลานบาท ซึ่งทาง มจพ. ไดพัฒนาระบบ
ปนยิงน้ำแรงดันสูงออกแบบใหมเปนปนยิงน้ำแรงดันสูงชนิดไร

แรงสะทอน คิดคนและพัฒนาตอยอดโดยอาจารยและนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ. เปนฝมือคนไทย 100% โดยมีทีม
เก็บกูวัตถุระเบิด หรืออีโอดี สพ.ทบ.มารวมโชวสาธิตการใชงาน
ราคาถูกกวา 10 เทา ตนทุนเฉลี่ยเพียงตัวละ 2.5 ลานบาท
สรางขึ้นรวม 4 ตัว ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนาไดนำไป
ใชงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมาระยะหนึ่งแลว 
ใชงานไดจริง มีความแมนยำ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมมากกวา
ของตางประเทศ และเหมาะกับสภาพภูมิประเทศ อีกทั้งชวย
ลดอันตรายใหกับชุดอีโอดีในการลงพื้นที ่ไดเปนอยางมาก 
ณ หองประชุมวิจิตรวาที ตึก 81 คณะวิศวกรรมศาสตร มจพ.
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
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 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับในหมวดท่ี 3 

ว่าด้วยประเภทและคุณสมบติัของสมาชิก โดยมเีจตนารมณ์ทีจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนในส่ือออนไลน์ เข้ามาเป็นสมาชกิ
สามัญของสมาคมได้
 ดังนั้น เพื่อให้การก�าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพจากสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความชัดเจน อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หมวด 6 การบริหารสมาคม ข้อ 16 ข.  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551  ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ  แล้วให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ ให้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2560”
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ 3 ส�านกัข่าวออนไลน์ หมายถงึ องค์กรส่ือมวลชนท่ีมกีองบรรณาธิการท�าหน้าท่ีผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ซึง่ประกอบการเป็น
ปกติธุระ ทั้งที่แสวงหาก�าไรและไม่แสวงหาก�าไร โดยเว็บไซต์นั้น จะต้องปรากฏแหล่งที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ผู้บริหาร ผู้ลงทะเบียน และ
ผู้รับผิดชอบทางเทคนิคในข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์นั้นไว้อย่างชัดเจน 
 ข้อ 4 ผู้ท่ีท�างานในกองบรรณาธิการ จะต้องเป็นพนักงานท่ีท�างานเก่ียวข้องกับเนื้อหาข่าว ภาพข่าวหรือคลิปข่าวในต�าแหน่งนักข่าว 
หัวหน้าข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว ช่างภาพ หัวหน้าช่างภาพ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เลขานุการกองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่แปลข่าว 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล พนักงานพิสูจน์อักษร ฝ่ายศิลป์ หรือชื่อต�าแหน่งที่เรียกอย่างอื่นในท�านองเดียวกัน
 ข้อ 5 การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ 3 และ ข้อ 4 เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2560
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 หมวด 1 ข้อความทั่วไป
 ข้อ 1. สมาคมนี้มีช่ือว่า “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ใช้ช่ือย่อว่า “สขนท.” เรียกช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Thai  Journalists  Association” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “TJA”  
 ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนกพิราบและปากกา  มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อม
 ข้อ 3. ส�านักงานของสมาคมตั้งอยู่  ณ  อาคารเลขที่   538/1   ถนนสามเสน   แขวงวชิระ   เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
 ข้อ 4. ข้อบังคับนี้แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีเจ้าพนักงานรับจดทะเบียน 

เป็นต้นไป
 หมวด 2 วัตถุประสงค์
 ข้อ 5. สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  (1) ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร  การพิมพ์  การ
โฆษณา  และการแสดงออก  ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
  (3) ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามของสมาชิกโดยให้ยึดจริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบเป็นหลักปฏิบัติอันส�าคัญยิ่ง
  (4) ส่งเสริมสวัสดิการและความสามคัคีระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการท�าตนให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการบ�าเพ็ญสาธารณกศุล  ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ
  (5) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ  ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ  เพื่อยังสันติสุข  ภราดรภาพ  ความเคารพในสิทธิ
มนุษยชน  ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก
 หมวด 3 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก
 ข้อ 6. สมาชิกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ
 1. สมาชิกสามัญ  ได้แก่  
  (1) ผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  มตี�าแหน่งและรายได้ประจ�า ท�างานอยูใ่นกองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ์
ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญและพิมพ์ออกจ�าหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
  (2) ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชนในส�านักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี มีต�าแหน่งและรายได้ประจ�า ท�างานอยู่ในกอง
บรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�าคัญ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารก�าหนด
  ข. วิสามัญสมาชิก  ได้แก่
  (1) ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ  ก.  และได้พ้นต�าแหน่งหน้าที่มาแล้ว  โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์  ให้ออก  ปลดออกหรือ
ไล่ออก  หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  (2) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ ท่ีเสนอข่าวต่อสาธารณชน
สม�่าเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม
  (3) สมาชิกใหม่ ท่ีได้รับความเหน็ชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คงสถานะไว้เพยีง 2 ปี  เมือ่สมาชิกดังกล่าวได้แสดง
ตัวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมฯ แล้วจึงจะมีสถานะเป็นสามัญสมาชิก

ข้อบังคับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พุทธศักราช  2543
(แก้ไขเพิ่มเติม 4  มีนาคม พ.ศ. 2560)
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 หมวด 4 หน้าที่และสิทธิของสมาชิก
 ข้อ 7. สมาชิกมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม ช�าระค่าบ�ารุงและ 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคมก�าหนด ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบ
ของสมาคมทุกประการ
 ข้อ 8. สมาชิกมีสิทธิ
  (1) เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด
  (2) ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร
  (3) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
  (4) ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม
  (5) ได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมก�าหนด
 ข้อ 9. สามัญสมาชิกมีสิทธิ
  (1) เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม
  (2) สมาชิกท่ีได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�า่กว่าสามปี  เข้าช่ือกันจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสบิคนให้คณะกรรมการบรหิารจัดประชุมใหญ่
วิสามัญโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร และในหนังสือนั้นจะต้องระบุด้วยว่าจะให้ประชุมพิจารณาญัตติเร่ืองใด 

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้รับหนังสือแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน แล้วด�าเนินการตามค�าร้องขอภายในก�าหนดสามสิบวัน นับแต่วัน 

ได้รับค�าร้องขอ
 หมวด 5 สมาชิกภาพ
 ข้อ 10.  ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ
 เมือ่เลขาธกิารได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบติัและความถกูถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาในการประชุมคราว
ถัดไป
  หากเลขาธิการเหน็ว่าไม่สมควรรับผูใ้ดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้นัน้ทราบโดยไม่ชักช้า  และให้ผู้นัน้มสิีทธิยืน่อทุธรณ์ต่อนายกสมาคม
ภายในก�าหนดเวลาสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับค�าปฏิเสธและให้นายกสมาคมน�าเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารในคราว
ถัดไป
  มติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์
  เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติรับผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้นั้นไปแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคมตาม ข้อ 29 พร้อมทั้งน�าเงิน
ค่าสมัครและค่าบ�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 จนปรากฏความผิด
ชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้ว
  (2) ต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่เหตุท่ีให้ต้องจ�าคุกนั้นเป็นความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 

โดยชอบ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
  (3)  ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม  หรือประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือกระท�าการให้แตกสามัคค ี

ในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
  (4)  ไม่ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป
 ข้อ 13. กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  หรือโดยสมาชิก
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สามัญที่ได้ช�าระค่าบ�ารุงติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปี จ�านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ต่อคณะกรรมการบริหาร
  การลงมติให้ลบช่ือให้ลงคะแนนลับ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนกรรมการบริหารท้ังหมด แต่ก่อนท่ีจะลงมติ
ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหารเว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาชี้แจงโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควร
 หมวด 6 การบริหารสมาคม
 ข้อ 14. ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจ�านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย  นายกสมาคมคนหนึ่ง  อุปนายกสมาคมจ�านวนตามความจ�าเป็น  
เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ต�าแหน่งละหนึ่งคน กับกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร
 ข้อ 15. กรรมการบริหารพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
  ก. ถึงคราวออกตามวาระ
  ข. ตายหรือสาบสูญตามค�าสั่งของศาล
  ค. ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายกสมาคมและนายกสมาคมได้รับหนังสือนั้นแล้ว
  ง. ขาดจากสมาชิกภาพตาม  ข้อ 11
  จ. ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารสามครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้นายกสมาคมทราบ
 ข้อ 16. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
  ก. บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
  ข. วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เพื่อด�าเนินการตาม  ข้อ ก.  โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
  ค. ก�าหนดต�าแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ตาม  ข้อ 14  วรรคหนึ่ง   และตั้งอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคม
  ง. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติคุณเป็นที่ปรึกษาสมาคม โดยให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมและออกความเห็นในการประชุม  แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
 ข้อ 17. กรรมการบริหารอยู่ในต�าแหน่งสมัยละสิบสองเดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยงัไม่ได้รับต�าแหน่งให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏบิติัหน้าท่ีอันเป็นงานปกติไปพลางก่อน
 ข้อ 18. คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม
 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อุปนายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม  
และถ้าอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 ข้อ 19. นายกสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
 นายกสมาคมมีหน้าที่อ�านวยการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคม
 อุปนายกสมาคม เป็นผู้ช่วยเหลอืนายกสมาคม ท�าการแทนเมือ่นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหน้าทีไ่ด้  หรือปฏบิติังานตามท่ีนายก
สมาคมมอบหมาย
 เลขาธิการ มหีน้าท่ีเป็นผู้นดัประชุมคณะกรรมการบริหาร นดัประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี  นดัประชุมใหญ่อืน่ ๆ   บนัทึกการประชุม  ดูแล
รักษาเอกสารอื่นรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ  ของสมาคม  ติดต่อกับสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่ง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี ้ ยงัมหีน้าท่ีควบคุมดูแลจัดการกิจการของสมาคม  ควบคุมพนกังานเจ้าหน้าท่ีของสมาคม แต่การรับบคุคลเข้าท�างาน  
หรือให้ออกจากงาน  เลขาธิการจะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 เหรัญญิก  มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ท�าบัญชี, งบดุล และดูแลผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับเงินและทรัพย์สินอื่นของสมาคม
 นายทะเบียน  มีหน้าที่จัดท�าและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง
 ข้อ 20. เงินรายได้ทั้งหมดของสมาคมให้ฝากไว้ที่ธนาคารที่มีความมั่นคง  หรือซื้อตราสารทางการเงินที่ออกหรือรับรองโดยรัฐบาล  ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
 การเบิกจ่ายเงินของสมาคมให้นายกสมาคม เลขาธิการและเหรัญญิกของสมาคม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของสมาคม 

เป็นส�าคัญ
 ข้อ 21. นายกสมาคมมีอ�านาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท  หรือรวมแล้วไม่เกินสองหมื่นบาทภายในหนึ่งเดือน  หากจ�าเป็น
ต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
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 การอนุมัติจ่ายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่ง  นายกสมาคมต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป
 ข้อ 22. เหรัญญกิมอี�านาจส่ังจ่ายเงนิได้ไม่เกินคร้ังละห้าพันบาท หรือรวมแล้วไม่เกนิหนึง่หมืน่บาทภายในเวลาหนึง่เดือนเหรัญญกิจะเก็บ
เงินสดไว้ได้ไม่เกินห้าพันบาท
 เหรัญญิกต้องจัดท�างบดุลแสดงฐานะการเงินของสมาคมทุกเดือนปิดแสดงไว้ ณ ที่ท�าการสมาคมและต้องท�างบดุลทุกวันที่ 31 ธันวาคม   
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 หมวด 7 การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคม
 ข้อ 23. นายกสมาคมและกรรมการบริหารให้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  โดยที่ประชุมเลือกสามัญสมาชิกจ�านวนห้าคน
ขึ้นท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังให้สามัญสมาชิกเสนอช่ือผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมจากสามัญสมาชิก
ด้วยกันต่อคณะกรรมการเลือกต้ัง โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน การเลือกต้ังให้กระท�าโดยให้สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ 

ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมถ้าได้คะแนนเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับสลากผู้ใดจะด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกิน
กว่าสองสมัยไม่ได้
 การเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคม  ให้สามญัสมาชิกเสนอช่ือสามญัสมาชิกผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมผูท่ี้สมควรเป็นกรรมการจากหนงัสอืพิมพ์
ท่ีสามัญสมาชิกสังกัดฉบับละไม่เกินสองคน  โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน และเลือกต้ังโดยให้สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ 

ผู้ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับสิบสี่  ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร  ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
 ผู้ได้รับคะแนนรองลงมาให้เป็นส�ารองกรรมการและให้เลื่อนขึ้นมาเป็นกรรมการแทนเมื่อกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่ตามข้อ 
15 โดยให้กรรมการทีเ่ข้ามาแทนอยูใ่นต�าแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยูข่องคนท่ีตนแทนกรรมการบริหารท่ีไม่ใช่นายกสมาคมจะด�ารงต�าแหน่ง
ติดต่อกันเกินกว่าสามสมยัไม่ได้ให้คณะกรรมการบริหารชุดท่ีสิน้สดุลงตามวาระมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเวลาสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
 หมวด 8 การควบคุมความประพฤติของสมาชิก
 ข้อ 24. จริยธรรมของวิชาชีพตาม ข้อ 7 ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติได้แก่
  (1) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
  (2) ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง  
ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
  (3) ในการได้มาซึ่งข่าว  ภาพ  หรือข้อมูลอื่นใด  มาเป็นของตน  ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
  (4) เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว  และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
  (5) ปฏิบัติหน้าท่ีของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะ 

โดยไม่ชอบธรรม
  (6) ไม่กระท�าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ  หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
 ข้อ 25. ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี   เลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ  จากสามัญสมาชิกผู้มีความประพฤติดีขึ้นคณะ
หนึง่ มจี�านวนไม่เกินห้าคน  ท่ีมคุีณสมบติัเช่นเดียวกับบคุคลในข้อ 9 (2) และให้ใช้วิธีการเลือกต้ังเช่นเดียวกับการเลือกต้ังนายกและกรรมการ
บริหารโดยอนุโลม
 ข้อ 26. คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอ�านาจหน้าที่
  (1) สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ
  (2) สอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม  เมื่อได้รับค�าขอจากคณะกรรมการบริหาร
  (3) สอบสวนคุณสมบัติ  และความประพฤติของผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารร้องขอ
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพด�าเนนิการสอบสวนแล้ว  ให้เสนอความเหน็เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
บริหารเพื่อด�าเนินการต่อไป
 ข้อ 27. คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับอายุของคณะกรรมการบริหารในปีนั้น
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 หมวด 9 การประชุมใหญ่
 ข้อ 28. การประชุมใหญ่ของสมาคมมีได้  2  กรณี  คือ
  (1) การประชุมใหญ่สามัญ
  (2) การประชุมใหญ่วิสามัญ
 ข้อ 29. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในวันที่ 5 มีนาคม  เพื่อ
  (1) ให้คณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปี
  (2) ให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่
  (3) รับรองงบดุลประจ�าปี
  (4) ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย 
  (5) เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร
  (6) เลือกตั้งกรรมการควบคุมจริยธรรม
  (7) เรื่องอื่นๆ 
 ข้อ 30. การประชุมใหญ่วิสามัญกระท�าได้เมื่อ 
  (1) คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเมื่อมีปัญหาที่จะต้องหารือ หรือให้ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย
  (2) สามัญสมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนร้องขอให้เรียกประชุมตามข้อ 9 (2)
 ข้อ 31. การประชุมใหญ่ตามข้อ 29 และ 30 ต้องมสีามญัสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนสามญัสมาชกิท้ังหมด  หรือ
จ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
 ข้อ 32. การนัดประชุมใหญ่ตามข้อ 29 และ 30 ให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และให้ปิด
ประกาศไว้ ณ ที่ท�าการสมาคม
 หมวด 10 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
 ข้อ 33. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้จะกระท�าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และมติให้แก้ไขข้อบังคับต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม
 ข้อ 34. ญัตติขอเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับต้องมาจากคณะกรรมการบริหารหรือมาจากสามัญสมาชิกท่ีได้ช�าระค่าบ�ารุง
ติดต่อกันไม่ต�่ากว่าสามปีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยให้ท�าเป็นหนังสือและให้เลขาธิการท�าส�าเนาแจกจ่ายแก่สมาชิกก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการได้รับญัตติดังกล่าว
 ข้อ 35. ให้เลขาธิการน�าข้อบังคับที่แก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้นไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
 หมวด 11 การเลิกสมาคม
 ข้อ 36. สมาคมเลิก โดย
  (1) ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิก
  ในการประชุมให้เลิกสมาคมนั้นต้องมีสามัญสมาชิกไปประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด
  (2) เลิกตามกฎหมาย
 ข้อ 37. เมื่อสมาคมต้องเลิกไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดๆ  ให้ทรัพย์สินของสมาคมตกเป็นขององค์กรที่เกี่ยวกับวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่
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 หมวด 12  บทเฉพาะกาล
 ข้อ 38. ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และไม่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคม
นักข่าวแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของสมาคมแต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ  มีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้เท่าที่จะพึงมี
พึงได้ทุกประการ
 ข้อ 39. ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารมาก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลใช้บังคับ ไม่ตกอยู่ในบทบังคับแห่ง ข้อ 23  
ว่าด้วยข้อห้ามการด�ารงต�าแหน่ง
 ข้อ 40. ในวาระเริ่มแรก หลังจากจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแล้ว ให้ด�าเนินการเลือกตั้งตาม ข้อ 14 ภายในก�าหนดเวลาสามสิบวัน

..........................................................................................
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ประเภทสามัญสมาชิก (1)
สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์)

กรุงเทพทูเดย์
รังสีไชย มณีโชติ
วันดี เตยศรี

กรุงเทพธุรกิจ
ชนิตา ภระมรทัต
ชุติมา   ซุ้นเจริญ
ชุลีพร   อร่ามเนตร
ดารากร   วงศ์ประไพ
ดาริน   โชสูงเนิน
นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ 
บุษกร ภู่แส
ปานใจ ปิ่นจินดา
ปาริชาติ บุญเอก
พิมพัดชา    กาค�า
เพ็ญลักษณ์  ภักดีเจริญ
ลักษ์โตเย่น  วุฒิศักดิ์
วีระศักดิ์   พงศ์อักษร
สมชาย   มีเสน
สรัญญา   จันทร์สว่าง
สุกัญญา   ศุภกิจอ�านวย
หทัยรัตน์   ดีประเสริฐ

เกียฮั้วตงง้วน   (ศิรินคร)
พิชัย  กิติสมชัย

ข่าวสด
เกศศินีย์  นุชประมูล

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชัยภูมิ   อุดมศักดิ์
บวร   ศรีทรงวุฒิ
วสันต์  ทิพย์ประโภชน์
ศิราเมษฐ์   แกล้ววิกย์กรรม
สุทธิชัย  เตียวยืนยง

ข่าวหุ้นธุรกิจ
ชาญชัย   สงวนวงศ์
ฐปนี   แก้วแดง
ณัฐยาน์    หาญกล้า  
ธนะชัย   ณ นคร
นุจรีย์   หมัดสะและ
บุษบากร   วงศ์อนันต์
รินดา   ลิมสวัสดิ
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
อดุล   แดงมูล             
อักษราภัค  พุทธวงษ์   
อัจฉรา  พุทธาสมศรี

โคราชรายวัน
วิชาณี   จันทร์รังสี

ชีวิตต้องสู้
ก้องไกร    ลิ้มจรูญ

ซิงจงเอี๋ยน
ปิยะโชค   ตั้งมั่นสุจริตกุล
ผุสดี  คีตวรนาฏ
สมชัย   ตั้งมั่นสุจริตกุล
สุเทพ   ศุภภัทรานนท์
อุดม    คุณาธนะโภค

ซิงเสียนเยอะเป้า
ก�าธร  ธนวิภูษิต
ทวี   ยอดเพชร
พงเจษฎ์   แพร่ไชยกุล
ไพศาล   ตรีพนากุล
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วรมน   ถิระพงศ์
ศิริพร   เตโชพิศาลวงศ์

ฐานเศรษฐกิจ
จีรพงษ์   ประเสริฐพลกรัง
ชิษณุชา   เรืองศิริ
บากบั่น  บุญเลิศ
พงษ์ศักดิ์   สีสด
อรุณ   ลอตระกูล
ทิฆัมพร   ศรีจันทร์

เดลินิวส์
กรกมล   เรืองเวทย์สกุล
กฤติมา   โฆสิตสมิต
กิตติ์ธเนศ   ตั้งสิริธนนันท์
กิตติพันธ์   เหตระกูล
เกริก   เขมะบุลกุล
เกรียงไกร   บัวศรี
โกวิท   คงหาสุข      
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
ดวงฤทัย   ผ่องใส 
ดาวเรือง   วรจินดา

เดชาธร   แสงศัพท์
ธนพร   วัฒนสุวกุล
ธีระชัย  ทองเสน
ธีระพงษ์    เหลืองทองกุล
นพปฎล   รัตนพันธ์
นภาพร   พานิชชาติ
นริทธิ์   เพิ่มสิทธ์
นาตยา   คชินทร
นิรมล   ชีระจินต์ 
บดินทร์   ศักดาเยี่ยงยงค์
ประชัน   แสนมาตร
ประชา   เหตระกูล
ประพงษ์   แหลมแจง
ประภา   เหตระกูล ศรีนวลนัด
ปริญญา    สุวรรณมณี
ปัทมา  ลือวัฒนะ
ผาณิต   นิลนคร
พงษ์พรรณ   อ่องสะอาด
พรชัย   ปุณณวัฒนาพร
พรประไพ   เสือเขียว
พรรณรวี   พิศาภาคย์   
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
ศิริโรจน์   ศิริแพทย์  
ศุภพล   กมลาภิรมย์
ศุภฤกษ์   วิเชียรปัญญา
สมคิด   แซ่คู
สมชาติ  แซ่เอียะ
สมาน  พิมพ์โคตร
สรณคมน์   บัวพึ่งน�้า
สิริวรรณ   พันธุ์ปรีชากิจ
สืบพงษ์   อุณรัตน์
สุกัญญา   สังฆธรรม
สุขสันต ์ พจนรุ่งวกุล
สุคนธวิทย์   จังคศิริ
สุดใจ   บูรณะกิจ
สุดารัตน์   งามพิรุณตระกูล
สุทธิพร   สุนทรชัย
สุพจน์   อุ้ยนอก
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สุภาพร   มีลาภา
สุภารัตน์  ยอดศิริวิชัยกุล
สุรเชษฎ์   วัชรวิศิษฎ์
เสริมศักดิ์   ทองศรีสุข
อธิชา   ชื่นใจ
อภิชัย   รุ่งเรืองกุล
อรนุช   วานิชทวีวัฒน์
อรรถชยา   โทนุศิษย์
อ้อมจันทร์    พรายพรรณ
อานนท์   นันตสุคนธ์
อาภาพร   เทศทองดี
อุทิตา    สุวรรณธาดา 
อุมาพร   อักษรพันธ์
อุษา  มีชารี

ตงฮั้ว
สุชาติ   อัครพุทธิพร

ไทยก้าวหน้า
พิสัณฑ์   เพ็ชรพิรุณ
ศุภรัตน์  แสงสีทอง

ไทยนิวส์  
ชายชาตรี    ลิ้มจรูญ

ไทยโพสต์
กรรณิกา  วิริยะกุล
ฉัตรชัย   นามตาปี
ปรัชญาชัย   ดัชถุยาวัตร
โรจน์   งามแม้น
เสรี   โลหิตคุปต์
อรรณพ   กิติชัยวรรณ 
อาวุธ   มะณีแสง

ไทยรัฐ
กรชนก   เจนนภาภัณฑ์กิจ
กรวัฒน์   วีนิล
กิจจา   ทองเกลา
กิตติ   วงษ์ใบแก้ว

กิตติพงศ์    นโรปการณ์
กิรณา   อินทร์ชญาณ์
กุลธน   เลาหทวีโชค
เกรียงไกร   ภู่ระย้า
เกรียงศักดิ์   จุนโนนยางค์
คเณศร์   เพ็งศรีทอง
คมกฤช   แสงเฟื่อง
ค�ารณ    ชูดี
จักรี  ผดุงขันธ์
จันทนา   เชียงทอง
จารุวัตร   มารวิชัย
จิรวัชร   สิทธิโชติพงศ์
จิรากร   พุ่มพวง
จุไรวรรณ   วงศาสนธ์
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
ณัฐนันท์   จุฑากรณ์
ณัฐนัย   วัชรฐิตพร
ณัฐยา   มหาเทียน
ด�าฤทธิ์    วิริยะกุล
ทรงพล  ไชยสนธิ์
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
ปัญญา  เจริญวงศ์
ผดุงศักดิ์   เหล่ากิจไพศาล
พณัฐสิทธิ์   ศรีรัตนวงศ์ (ว่าที่ ร.ต.)
พนมพร   นุกูลรักษ์
พรพรรณ   พจนพริ้ง
พรพรรณ   พูลเกษม
พัชรินทร์   สารพูนทรัพย์
พัลลภ   ศรีไพรวัลย์
พิชชานี   การวุฒิ
พิชญะ   วงษ์ฟัก
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
รณิตา   ทัศนสุวรรณ
รัตนา  เตชะเสาวภาคย์
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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
วิโรจน ์   กิจกุลอนันตเอก
วิษณุ   นกนาค
วีรพจน์   อินทรพันธ์
ศศดิศ   ชูชนม์ 
ศศิธร   แย้มศิลา
ศุภกิจ   วัณโณ
ศุภฤกษ์   ธงไชยฤทธิ์
สนธยา   พิกุลทอง
สมควร   สีเน
สมจิตต์   อิสระพินิจ
สมชาย   กรุสวนสมบัติ
สมพิณ   พุ่มจิตร
สมฤดี   ยี่ทอง 
สรวิทย์   จ�านงค์ฤทธิ์
สรัญญา   จงใจหาญ
สราวุธ   วัชรพล
สวัสดิ์   ปันยศ
สันติ   วิริยะรังสฤษดิ์
สุกัญญา   ปุระ
สุชาดา   ปาทาน
สุชิน  ติยวัฒน์
สุณัฐตินันท์   อุ่นหล้า

สุทธา   พิมาลัย
สุทธิวรรณ   ตัญญพงศ์ปรัชญ์
สุนทร   คันธพิศาล
สุนทร   ทาซ้าย
สุนันทา   ผกาหลง
สุพจน์   ศิลปงาม
สุภลัคน์   วุฒิกรีธาชัย
สุเมธ   สมคะเน
สุรกิจ   แก้วมรกต
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
เอกสิทธิ์   วิริยะศักดิ์
เอนก   มั่นใจ

ไทยแลนด์ทูเดย์
จินตนา   ปัญญาอาวุธ

แนวหน้า
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
ปาริชาติ    ป่าเขตต์
ปริญญา   ช้างเสวก
ปรีชา   ชัยยาโลม
ปรียา   ชื่นทรวง
เปี่ยมศักดิ ์  สุวรรณ
พัชรี ผจงกิจพิพัฒน์
ภาคภูมิ   ภู่กาญจน์
มณฑลทัศน ์  นันทวิสูตร์
มณฑา   ศรีสุข
มธุริดา   รัตนอุบล
มนเทียร   พานทอง
มยุรี   โสตถิชัยอาภรณ์
รัฐปัถย์   เสถียรภูริภาคย์
ลฎาภา   ทิวะสิงห์  
ลักขณา   ธรรมรักษา
วรพจน์    แสนประเสริฐ
วาสนา   นิภากรพันธ์ 
วิโรจพันธ์   อนันต์ภิรมย์รื่น
ศิลปชัย   ศรีรุ้ง
ศุภพจน์    สุภาคง
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สังวร   แก้วถาวร  
สิทธิชน   กลิ่นหอมอ่อน
สิริพร   พานทองถาวร
สุนนต์   คชพันธุ์
สุพรรณา   เจริญผล
แสงระวี  สุมณฑา
อนันตเดช   พงษ์พันธุ์ 
อรพิน   อุตตมางคพงศ์
อรสา  ผาวันดี
อรุณี   ทรงพรวานิชย์
อารีย์   เหมเปา
อุทัย   เดชแพง

บางกอกทูเดย์
จุมพล   โพธิสุวรรณ
นุชรีย์   ฉ�า่บุญรอด
เผด็จ   ภูริปติภาน
ภัทรสุดา   อุดมศรี
วิสูตร   ยิ้มละมัย

บางกอกโพสต์
กรชนก   รักษาเสรี
กาญจนา   กาญจนทวี
ชัยฤทธิ์   ยนเปี่ยม
ด�ารงเกียรติ   มาลา
ธวัชชัย   เข็มก�าเหนิด
นาตยา   เชษฐโชติรส
นิตยา   นัดทะยาย
ปริญญา   ม่วงอากาศ
ผุสดี   อรุณมาศ
พงษ์เพชร  เมฆลอย
พัฒนะพงศ์   จันทรานนทวงศ์ 
พิชญา   สวัสดิวัตน์ (ม.ล.)   
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

ประชาคม
ศักดิ์ดา   นพเกตุ

ประชาคม  (จ.อุดร)
ธวัชชัย   ขันทะชา
สมศักดิ์   ถนัดช่าง

ประชาชาติธุรกิจ
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

ประชามติ  (ตราด)
จักรกฤชณ์   แววคล้ายหงส์

ผู้จัดการ 360 องศา
กรรชัย   เห็นนนท์
กรวริฬ  กิ่งแก้วกันจารุ
กัมพล    เสนสอน
กัลยาณ์   ธรรมปรีชาไว
กิตตินันท์   นาคทอง
กุลนารี   เหล่าวานิช
เกรียงศักดิ์   เยี่ยงศุภพานนทร์
ขุนทอง   ลอเสรีวานิช
เขมชาติ   ชวนะธิต
เขมิกา   พลายงาม
คทา   ประทุมธารารัตน์
ฆฎนาวดี   เมนะคงคา
จรินทร์   นุชนิศากร
จันทิมา   ตันตราภรณ์
จิตตนาถ   ลิ้มทองกุล
จิตปภาส   ปริญญากุล
จุฬาภรณ์   กุดวิเทศ
ชนะ   ผาสุกสกุล
ชวลิต   ทองฉ�่า
ช่อทิพย์   คลี่แก้ว
ชัยยศ   ส�าราญพันธ์
ฐิติรัตน์  สังข์เมือง
ณรนารถ   บุญเย็น
ณัฎฐ์   แก้วปัด
ณัฎฐาภรณ์   เพิ่มศรีสุข  
ดรงค์   ฤทธิปัญญา
ดวงพร   ลิ้มทองกุล  
ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน์
ธนิดา   สนธิพิจิตร
ธนิตา   อิสรา
ธิดารัตน์   ลอย 
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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
มานพ   ชูแสง
รณชาติ   บุตรแสนคม
รสพร   จิรประณีต
รัตนกมล   วงศ์เครือศร
รัตน์ติกรณ์   จารุเกษตรวิทย์
รัตนา   ฤทธิ์งาม

ฤดี   พิริยะพงษ์พันธ์
วชิร   สายจ�าปา
วรสิร์ศรี  รัตนสาขา
วริษฐ์   ลิ้มทองกุล
วัฒนะชัย   ยะนินทร
วันชัย   ม่วงศรี
วัลลภา   เสนาะจิตต์
วินัย  งอกอ่อน   
วิเชียร   เส็นหละ
ศรีสมพงษ์   วาจาสิทธิ์
ศศิวิมล   แถวเพชร
ศิรินทิพย์   อรุณเรื่อ
ศุภภร   รักษาทรัพย์
สนธิ   ลิ้มทองกุล
สมชาติ   นาคหล่อ
สมหมาย   สาตะโยธิน
สันติ   เต๊ะเปีย
สิรวุฒิ   รวีไชยวัฒน์
สิริลักษณ์   เขตร์กุฎี
สุกัญญา   แสงงาม
สุจิตรา   ขวัญวงกระจ่าง  
สุจิตรา  วงศ์อัษฎาพร
สุดใจ   แดงเจริญ
สุธา  วิเศษสุวรรณภูมิ
สุธารัตน์   เกษร
สุธิมา   ประดับหิน
สุภางค์   ศิริเดช
สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล
สุวภัทร   รัตนะพันธ์
สุวัฒน์   ทองธนากุล
สุวิชชา   เพียราษฎร์
เสาวนีย์   จุ้ยประเสริฐ
แสงจันทร์   กาญจนขุนดี
อติชาติ   เทียบเพชร
อรวรรณ   เหม่นแหลม
อัญชลี   จิตติวิชกุล
อ�านาจ   เกิดเทพ
อุษณีย์   เอกอุษณีย์

พิทักษ์ไทย
ศิริทรัพย์   พืชโพธิ์งาม

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

ภาคใต้ โฟกัส
ภูวสิษฎ์   สุกใส

ภาคเหนือรายวัน
ผ่องพรรณ  จงยศยิ่ง
อ�านาจ  จงยศยิ่ง

มติชน
กาญจนา   บุนปาน
กิตติ   ไกรฤกษ์
เกริกชัย   ซุ่นพงศ์
เกษตร   น้อยทิพย์
เกษมณ ี  นันทรัตนพงษ์
ขรรค์ชัย   บุนปาน
ขุนพล   พรหมแพทย์
จตุรงค์   ปทุมานนท์
จรัญ   พงษ์จีน  
จรัญ   ยั่งยืน
จ�ารัตน์   พูลทรัพย์
เจตนา   จนิษฐ
เจษฎา   เหมือนวงศ์
ชลิต   กิติญาณทรัพย์
ชวกิจ   หันประดิษฐ
ชาญวิทย ์  ทานกระโทก
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ชาลินี   แก้วคงคา
ชุติมา   นุ่นมัน
โชคชัย   บุญยะกลัมพะ
ตวงศักดิ์    ชื่นสินธุวล
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
สดศรี   คุปตะพันธ์
สมปรารถนา   คล้ายวิเชียร
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

ลานนาโพสต์
จักร์กฤษ    เพิ่มพูล
ภูษณิศา   สัญญารักษกุล
วริษฐา   ภักดี
ศชากานท์  แก้วแพร่

โลกวันนี้ รายวัน
พจนา   จักรกาย
สุนทร   กุลวัฒนวรพงษ์

ศรีราชา
สมพล   ยศฐาศักดิ์
สมชาย   เพ็ชรรัตน์

สยามกีฬารายวัน
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

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

สยามเศรษฐกิจ
ประวิทย์   พูลขุมทรัพย์   
วรพล   เขตต์บรรพต
ศมทัตต์   ไรแสง   
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สากล
ชัยรัตน์   โชติประดิษฐ์
ณรงค์   ทรัพย์คงอยู่

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

เส้นทางเศรษฐกิจ
จินดา   เมฆวัฒนาเลิศ

เสียงใต้  (จ.ภูเก็ต)
สมเดช    ยืนบุญ

อปท.นิวส์   (ราย 15 วัน)
ก�าพล   มหานุกูล

 
อีคอนนิวส์
เกรียงไกร   โลหะจรูญ
นุชจนาถ   เล็กอยู่
บรรญาณี   สุวรรณผ่อง
บรรยงค์   สุวรรณผ่อง
สุทธิชัย   โฆษิตวรรณรัตน์

เอกภาพโพสต์
กนก  ศิริกาญจน์
นพดล   สันติภาพจันทรา

ประเภทสามัญสมาชิก (1)
สื่อสิ่งพิมพ์  (นิตยสารวารสาร)

ANC Hot News
บุตรดา  ศรีเลิศชัย
พลศักดิ์   สุพร
สุประวัติ   ศริลักษณ์

Tap Magazine
ประดิษฐ์    เรืองดิษฐ์

เทคโนฯ ชาวบ้าน
จิรวรรณ   โรจนพรทิพย์

เทเลคอมเจอนัล
นัยนา   แย้มอรุณ
รัชพร   วรอินทร์

นิตยสาร
กอบเกียรติ์   ไกรพิบูลย์
ชลิดา   วรศิลป์
วิชัย  แสงทวีป
วิมลวัลย์  พิบูลเวช
เสมอใจ   มณีโชติ

นิตยสาร สารคดี
ฐิติพันธ์   พัฒนมงคล
สุเจน   กรรพฤทธิ์

นิตยสารคอหุ้น
พิพัฒน์   นวสวัสดิ์ 
สมแข   ปัญจวงค์ 

มวยสยามรายวัน   
สุขะวุฒิ   วรธรรม

วารสารช่างภาพ  (รายเดือน)
ฐานิศร์   สมิตานนท์

วารสารพลังงานทางเลือก
สุริยะ   คชินทร

อนุสาร อ.ส.ท.
อภินันท์   บัวหภักดี

ประเภทสามัญสมาชิก (2)
สื่อออนไลน์

www.thinsiom.com
คณาภพ   ทองมั่ง

คนข่าวนิวส์ดอทคอม
ธนพล    ปิยสิรานนท์

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์
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
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วรวลัญช์    ค�าแจง
วิทยา   ศรีดาวเรือง
วีรบุตร   เชื้อศรีลา
วีรศักดิ์   ปัญญาโชติ
สมคิด   ไชยวงศ์
สร้อยเพชร   สังข์เขป
สันทัด   ศักดิ์สูง
สุพิน  วงษ์งาม
เสน่ห์   นามจันทร์
อัครวิทย์   ระบิน

เดอะ ไทย เพรส
กานต์ เหมสมิติ  (ว่าที่ ร.ต.)

เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์
ธนัชพงศ์   คงสาย
ธรรมสถิตย์   ผลแก้ว

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

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
วิษณุ   นุ่นทอง

ส�านักข่าว  TCIJ
ชุลีพร   บุตรโคตร

ส�านักข่าว ทีนิวส์
สุธา   ทางดี

ส�านักข่าว นิวส์คอนเน็ก
พริษฐ์   เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์

ส�านักข่าวไทยทริบูน
ไพสันต์   พรหมน้อย

ส�านักข่าวไทยพับลิก้า
กมล   ชวาลวิทย์
บุญลาภ  ภูสุวรรณ

ส�านักข่าวอิศรา
ประสงค์    เลิศรัตนวิสุทธิ์
มนตรี   จุ้ยม่วงศรี
ราม   อินทรวิจิตร
เสนาะ   สุขเจริญ
อมรรัตน์   มหิทธิรุกข์
เลขา   เกลี้ยงเกลา
วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

ออนไลน์ นิวส์
ชนิตา   งามเหมือน

ประเภทวิสามัญสมาชิก (2)
สื่อวิทยุโทรทัศน์

IPM TV
ธนจักร   กมล

MONO 29
ฐิติมา   บุญถนอม
ปกรณ์   รัตนทรัพย์ศิริ
อัฎฐวรรณ   ลวณางกูร

(NEW) TV
ธีรยุตร์   สันธากร
นวพรรษ   บุญชาญ
ศักดิ์ชัยสิทธิ์   ศรีดาชาติ

PP TV
ณฐา   จิรอนันตกุล  
วิศิษฎ์   ชวนพิพัฒน์พงศ์
พัฐอร  พิจารณ์โสภณ
เสถียร   วิริยะพรรณพงศา

Thai  pbs
ก่อเขต   จันทเลิศลักษณ์
เย็นจิตร์   สถิรมงคลสุข
อัจฉราวดี   บัวคลี่
จิตติมา บ้านสร้าง

TNN ช่อง 24
ประนอม   บุญล�้า
อัมพร   สิทธิผา

TV Now  26
จิรยุทธ   ปรีชัย
เสริมสุข   กษิติประดิษฐ์

voice TV
สิรินาฎ   ศิริสุนทร

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
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ช่อง 7
กนกลักษณ์   ธนรักษ์กิตติโชติ
คทาธร    อัศวจิรัฐติกรณ์
ยุทธนา   วรุณปิติกุล
วีรศักดิ์    นิลกลัด
สมเกียรติ    หงส์แก้ว

ช่อง 8
ศึกษา   วงศ์จินดา

ช่อง 9
วิสุทธิ์   คมวัชรพงศ์
สังกมา   สารวัตร
สุวิทย์   สุทธิประภา
อนุสรณ์  ศิริชาติ

ฟ้าวันใหม่
มณีรัตน์   มีนา

เมโทร ทีวี
ผดุงสิน   ศรีไชโย

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

ส�านักข่าว AS NEWS
อัชณา  จิณณวาโส

ส�านักข่าวไทยวิทัศน์
สมเกียรติ    อ่อนวิมล

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ศิริศุภา   กร่างสะอาด

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
บุษบง  บุษปวณิช
รฌญา  วงษ์ประยูร

สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
ชนิดา   ศรีปัญญา
ปรียากร  โพธิ์ทอง
ฐิติมา   ศิรินุพงศ์

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

ส�านักข่าวไทย
จันทร์แรม  สัมพันธ์วิวัฒน์
เสาวณีย์   วงศ์มีชัย

ส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น
จักรกฤษณ์   ทรัพย์พึ่ง
มั่นจิตร   ดีลาศ
วราภรณ์   กันยาเฮง
วันชัย    ปิณฑะบุตร
สายพิน   ผาสุพงษ์
สุพัฒนา   บุญธรรม
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ประเภทวิสามัญสมาชิก (1)

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.หญิง)
กฤติยา  วงศ์เทววิมาน
กฤษณ์   ลีมัคเดช
กฤษดา   พันธ์สุ
กฤษดากร   รณยุทธเสนีย์
กฤษนะ   ละไล
กวางไหว่   แซ่จัง
กวิน   กิตติบุญญา
กวี   เคหะสุขเจริญ
กวี   จงกิจถาวร
กษม   จักรเครือ
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
กิตติชัย   ไพโรจน์ไชยกุล
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
เกษม   แววงาม
เกษา   นิ่มระหงษ์
เกียรติก้อง   ทองเรือง
เกียรติชัย   พงษ์พาณิชย์
แก้วตา   ปริศวงศ์
แก้วตา   สมาฤกษ์
โกวิท   สนั่นดัง
โกศล   โกมารทัต
โกศล   นาคาชล
ไกรวุฒิ    ล�าดวนหอม
ไกรสีห์   นาคประเสริฐ
ไกรสีห์   พุธรักษา
ไกรสีห์   เวชรักษ์

ข
ขจร   พราวศรี
ขวัญชนก   อดทน
ขวัญดาว   ชุ่มกมล
ขวัญเรือน   ถาวรทวีวงษ์
ขาบ   โศกหาย

ค
คงศักดิ์  ทองภักดี
คชส์   ศิรมนตรี
คณาธิศ   ศรีหิรัญเดช
คณาบุญ   รัตนตานนท์
คณิต   บุษบง
คณิต   โพธิ์เพิ่มเหม
คทาทอง  ไวทยานนท์
คเนศ   จิรัษฐิติพงศ์
คมศักดิ์    อินตะโชติ
คมสัน  นันทจักร์
ค�านูณ   สิทธิสมาน
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   วานิชชา
จเร   รัตนราตรี
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จักรกฤษณ์    ศรีตระเวณ
จักรพันธ์   วงศ์สลับสี
จัตวา    กลิ่นสุนทร
จันทนา   ชัยสารัตน์  
จันทนี   ลลิตลัคนกุล
จันทร์จิรา   พงษ์ราย
จันทร์ทิพย์   เทศรงค์ทอง
จันทร์ศรี   รัศมีทอง
จันธิมา  ทรงพลยศ
จารุพันธ์   จิระรัชนิรมย์
จ�าลอง   รัตน์สมบูรณ์
จินดา   นาคประเสริฐ
จินดา   ศุภรัตนภินันท์
จินดานุช   เถกิงเกียรติ
จินไถ่   แซ่ตั้ง
จิรชฎา   ทองนาค
จิรโชค   พันเทวี
จิรพรรณ   บุญหนุน
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
จุฬารัตน์   แสงปัสสา
เจตบวร   สุขเสมอ
เจนจิรา   ทรวดทรง 
เจริญไชย   จารุกะกุล

เจษฎา   จันทรรักษ์
เจียม   ทองกรณ์
เจียรนัย   อุตุมะ

ฉ
ฉลองรัตน์   กิ่งก้าน
ฉลาด   จันทร์เดช
ฉลาด   วงศ์ประเสริฐ
ฉวีวรรณ   เกียรติโชคชัยกุล
ฉัตรชัย    คงทอง
ฉัตรชัย   ธนจินดาเลิศ
ฉัตรชัย   วรดิลก
ฉัตร์ฤดี   อนันต์ศิริขจร
ฉัตรสุมาลย์    เผด็จพาล
ฉัตรารัศมิ์   แก้วมรกต
เฉลา   กาญจนา
เฉลิมชัย   ทรงสุข
แฉล้ม   จันทรวงศ์ไพศาล

ช
ชญาณิน   สรวงท่าไม้
ชฎิล   เทพวัลย์
ชฏาพร   รักษาศิริกุล
ชนะ   สุพรรณโมกข์
ชนิกานต์   พุ่มหิรัญ    
ชนิญญา   สันสมภาค
ชมพูนุช   คงมนต์
ชไมพร   คงเพชร
ชยันต์   ค�าทวี
ชยานนท์   ปราณีต
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
ชีวรัตน์   กิจนภาธนพงศ์
ชีวาตม์    มาลัย
ชุมชื่น   พูลสวัสดิ์
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
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เชิดศักดิ์   วุ่นบ�ารุง
โชติ  พุฒวันเพ็ญ
โชติชัย   ปิยะวิทยานนท์
ไชยชม   ฟูสินไพบูลย์ 
ไชยยง   รัตนอังกูร
ไชยยงค์   บัญญัติศุภศีล
ไชยฤทธิ์   เสนาะวาที
ไชยวัฒนา    อุดมสุขสันติ
ไชยา   แก้วหาญ

ซ
ซวงเพ้ง   แซ่เบ๊
เซ่นห่าน   แซ่หวอง

ฌ
ญาณาธิป   พึ่งแย้ม 

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

ณ
ณ กาฬ   เลาหะวิไล
ณฐกร   ขุนทอง
ณรงค์    ปานดี
ณรงค์    ศรศาสตร์
ณรงค์    สุขส�าราญ
ณรงค์  โบษกรนัฏ
ณัฏฐวุฒิ   วรกัณย์
ณัฐฉัฎฐ   เอกธนาโสภาพันธุ์
ณัฐชัย   พุ่มถาวร
ณัฐติกา   นาคสุบรรณ

ณัฐพงค์   พยุงศักดิ์สกุล
ณัฐพงศ์   โลหิตนาวี
ณัฐพรรษ   เจริญรัฐ
ณัฐภัสสร   กองพรต
ณัฐวัญ   ขวัญส�าราญ
ณัฐา   ทวีเจริญพันธ์
ณัษฐพร   อินทร์คง
ณิชา   อภิรักขวนานนท์
ณิฌา   ฐิติชีวิน
 

ด
ดนฤดี   วงษ์เคี่ยม
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   บุญยะประภา
ดิสทัต   โรจนาลักษณ์
เดชา   ชนะโชติ
เดชา   ปาการะนันท์
เดชา   ภู่พิชิต

ต
ตติกานต์   เดชชพงศ
ตรีสุคนธ์   วรรณพักตร์
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
ทวิชช์   โปสินธุ์
ทวี   พัฒนกิจ
ทวี   มีเงิน
ทวี   สุวรรณพัฒน์
ทวีชัย   เจาวัฒนา
ทวีพร   จ�านงนุสรณ์
ทวีวัฒนา   ทุนคุ้มทอง   
ทวีศักดิ์    บุตรตัน
ทวีศักดิ์    อ่อนละมุน
ทวีศักดิ์   ชิตทัพ
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
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ธ
ธงไชย   อิ่มทรัพย์
ธนก   บังผล
ธนกร   วงษ์ปัญญา
ธนพล   บางยี่ขัน
ธนภณ   อินทุประภา
ธนวรรณ   ไพนุพงศ์
ธนวัฒน์   เพ็ชรล่อเหลียน
ธนสิทธิ์   เหล่าประเสริฐ
ธนัชชา   เฉลิมศรี
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   ดุรงค์กวิน 
ธีรวัฒน์   ธรรมสกุล
ธีระชัย   พฤกษ์เรืองกิจ
ธีระพันธ์   เจริญสิทธิ์

น
นคร   เมษไกรสร
นคร   วีระประวัติ
นครินทร์   ใช้สมบุญ
นงค์นาถ   ห่านวิไล
นงนภัส   ไม้พานิชย์
นนท์    พลางวัน
นพคุณ    นาฏกระสูตร
นพดล   พูนเสริม
นพดล   ล�าดับพงศ์
นพดล   ศรีทวีกาศ (ว่าที่ ร.ต.)
นพนันท์    ศรีศร
นพพร  เจริญเปี่ยม
นพพร   วงศ์อนันต์
นพพร   หอเนตรวิจิตร
นภัทร   สมบัติ
นภัสนันท์   ชูทอง
นภา   ชั้นอินทร์งาม
นภา   ทับทรวง 
นภา   ศรประสิทธิ์
นภาภรณ์   กิตติทวีสิน
นภาภรณ์   พิพัฒน์
นรธัช   ทองศรี
นริศรา   ยิฐธรรม
นฤนุช   สุนทรศิริ
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
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โนรี   กลิ่นดอกแก้ว

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

บุษกร   โพธิสุธน
บุษดี   ลิขิตเดชาโรจน์
บุษบา    ศรีลาปัง
บุษยมาศ   ซองรัมย์
บุษรา   ไพศาลสิทธิ์
บุษราคัม   ศิลปลาวัลย์
เบญจมาศ   เลิศไพบูลย์
เบ็ญจวรรณ   เผ่าจินดามุข
เบญจวรรณ   ภู่เจริญยศ
เบ็ญจวรรณ  รัตนวิจิตร

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
ประดับสุข   บุญมาก     
ประดิษฐ์    ตัณก�าเนิด
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
ประสงค์    สวัสดิชัย
ประสงค์   ชัยสารัตน์
ประสม   วิริยะศิริ
ประสมศักดิ์    ทวีชาต
ประสันต์   โพธิ์ทอง
ประเสริฐ   วารีเวช
ประหยัด    คูณสมบัติ
ประหยัด   เวศนารัตน์
ปรัชญา   ผ่องใส
ปรัชญา   พันธุ์มณี
ปราชญ์   ไชยค�า
ปราโมทย์   บรรณวิทยกิจ
ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ
ปริญ   ปฏิมานันท์
ปริญญ์   คุณวัฒน์
ปริญญา   แก้วตัน
ปริวัตร   พลาพร
ปรีชา   ฉันทากร
ปรีชา   โพธิ์เล็ก
ปรีชา   ภูริวัฒนากิจ
ปรีชา   เย็นเปี่ยม
ปรีชา   ลิ่มไชยฤกษ์
ปรีชา   สามัคคีธรรม
ปรีดารัชช์   พุ่มประดับ
ปรียะชาติ   เหตระกูล
ปรียานันท์   อึ้งประเสริฐ   
ปรียานาถ   พนายางกูร
ปองพล   สารสมัคร
ปัญญา   พันธ์เผือก
ปัญญา   ยิ้มละมัย
ปัญญา   สมสุวรรณ
ปัญญา   หล่อสิริวุฒิ
ปัณรษี    ไทยวัชรมาศ
ปัทมา  เปล่งวิทยา
ปัทมา   ลี้วิเศษ
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ปาณี     ชีวาภาคย์
ปานทรัพย์   ยมนาค
ปาริชาติ   ประคองจิตร์
ปาริชาติ   อินทร์ประดับ
ปิติ   จงแจ่ม
ปิยภรณ์   วงศ์เรือง
ปิยรัตน์   เศรษฐศิริไพบูลย์
ปิยวรรณ   มีพวกมาก
ปิยะ  ปัทมาภิรัตน์
ปิยะฉัตร   หอระตะ
ปิยะชนน์   สุทวีทรัพย์
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
พนา   จันทร์วิโรจน์
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
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
พิเชษฐ์   ชูรักษ์
พิทยา   วัฒนศัพท์
พิทักษ์   คันธจันทน์
พิธาน   คลี่ขจาย
พินพร   สักกามาศ
พินิจ   เวชรักษ์
พินิจ   หุตะจินดา
พินิต   ทองสุข
พิพัฒน์   เลิศกิตติสุข
พิพัฒน์พรรณ นิตยธรรม
พิพัตร  บัวรอด
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
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ภัทราพร   สังข์พวงทอง
ภัทราพร  โพธิอาศน์
ภัทราวรรณ   พูลทวีเกียรติ
ภันทิลา   ศรีข�า
ภัสวรรณ   ศรีธนวิบูลชัย
ภาคภูมิ   เตมะศิริ
ภาคภูมิ   ธีระภัทรานนท์
ภานุพงศ์   อัมะวะผะลิน 
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
มยุรีย์   สุขยิ่งเจริญวงศ์
มรกต    รอดพึ่งครุฑ   
มลฤดี   จันทร์สุทธิพันธุ์
มัณฑา   วิชยกุล
มัธนา   เมนแก
มัธยัสด์   อิมมา

มัลลิกา   อัศวราชันย์
มานพ   จันทรอัครภัทร
มานพ   ทิพย์โอสถ 
มานะ   กัญจนะวโรดม 
มานะ   แพร่พันธุ์
มานะ   โอภาส
มานิตย์    ภูริวัฒนกิจ
มาโนช   ประภาสานนท์
มาโนช   ไม้ทอง
มาริสา   ฉิมประภา
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   โยธินสัมพันธ์

ร
รพีพันธุ์   จันทสี
รมณ   รวยแสน
รวีนาถ   โรจวิภาค
รวีวรรณ   เสมอตระกูล
ระจิตต์   สุทธิโชติ
ระมัย   คงสี
ระวิวรรณ   ธ�ารงวินิจฉัย
รังษี   จีนะธงประดิษฐ์
รัชดา   ธราภาค
รัชตะ   พรหมภูเบศ
รัชนี   เชิดโฉม
รัชนีย์   ศรีวัฒนชัย
รัฐกร    อัศดรธีรยุทธ
รัฐกาล  เมฆลอย
รัฐศักดิ์  พลสิงห์
รัฐสยาม   ศีลคุณ
รัตติญา   ตัณฑ์เจริญรัตน์
รัตติยา   อังกุลานนท์
รัตนา    จีนกลาง
รัตนาวดี   บุญเชย
รัมภา   เผ่าสุริยะ
รัมภา   รัตนภานพ
ราณี  เลิศเลื่อมใส
ราณี   สมานวิจิตร
รุ่งทิพย์   ทองอยู่
รุ่งมณี   เมฆโสภณ
รุ่งรดิศ   เชาวนปรีชา
รุ่งเรือง    ปรีชากุล
เรณู    เอี่ยมจิตรโสภา
เรวดี   ตั้งสกุล
เรวดี   พงศ์ไชยยง
เริงศักดิ์   ก�าธร
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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   สุวรรณประเสริฐ
วราวุฒิ    ทวีทอง
วราเวช  หวังสุข
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
วัน   แย้มมาก    
วันฉัตร   วณิชพันธุ์
วันเฉลิม   จันทรากุล
วันชัย   คุ้มกัน
วันชัย   ภมรมานพ
วันชัย   วงศ์มีชัย
วันทนา   ศีลอุดม
วันเพ็ญ   แก้วสกุล
วัลลภ   ชัดแววศรี
วัลลภ   ป้องศิริ
วารินทร์   พรหมคุณ
วารินทร์   ศรีแย้ม
วารี   น้อยใหญ่
วารุณี   อินวันนา
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
วิวัฒน์   จุลละทรัพย์
วิวัฒน์   ธรรมโกมุท
วิศิษฎ์    แสงเมือง
วิสิทธิ์   แฟงเอม
วีณา  ธูปกระแจะ
วีนัส   พยัคฆชาติ
วีรชัย   วโรทยานนท์
วีรชัย  เต็มดวง
วีรยุทธ   รวานนท์
วีรศักดิ์   โตมั่นคง
วีระ   แซ่จัง
วีระ   ธีระภัทรานนท์
วีระ   ประทีปชัยกูร
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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
สมาน   สุดโต
สมิทธิ์   อาจปรีชา
สรญา   จิตพงศ์สถาพร
สรพงษ์   กระบวนรัตน์
สรวิศ   อิ่มบ�ารุง
สร้อยนภา   สงฆ์โนนเหล็ก
สราวุธ   คชเพต
สโรชา   เกสโร
สวัสดิ์   ปัญญาพวก
สวาท   เธียรทรัพย์
สวาท   เย็นสุนทร
สวิชญา   ชมพูพัชร
สหัสชัย  โสรัตน์
สอนของพ่อ   สถิตในดวงใจ
สังคม   เพชรศรีกอง
สังวรณ์   พราหมพันธ์
สัจจา   จอมบุญ
สัจภูมิ   ละออ
สันชาย  จันทราวัฒนากุล

วีระ   โอสถานนท์
วีระเดช  ปัญจากุล
วีระพันธ์   วุฒิบุญญะ
วีระศักดิ์   จันทร์นวล
วุฒิพงษ์   หลักค�า
แววดาว   ภุชงค์กุล
ไวหลิน   แซ่หลิน

ศ
ศตชัย   เพ็ญบุญมี
ศรัญญา   อนันตสุข
ศรันยา  วัดแก้ว
ศรีชัย  เรืองไรรัตนกุล
ศรุช   มั่นสิงห์
ศศิชา   อิสระศรีโรจน์
ศศิธร   ค�าภูผา
ศศิเพ็ญ  ไตรโสภณ
ศศิมา   นโรปการณ์
ศักดา   เจ็กจั่น
ศักดิ์ชัย   เจียรพานิชยะ
ศักดิ์ชัย   ศรีสอน
ศันสนีย์   นาครังสรรค์
ศิรัณพร   มูลอุทก
ศิราณี  วงษ์โซ
ศิริ   ศรวรณะศิริ
ศิริพงษ์   วิทยวิโรจน์
ศิริพร  ปิ่นสุวรรณบุตร
ศิริพร   วาสะศิริ
ศิริเพ็ญ   เพ็งชุม
ศิริรัตน์   เชื้อดี  
ศิริวรรณ   ศรีเอี่ยมจันทร์
ศิริศักดิ์   รัตนชูโชติ
ศิลปชัย   ศรีไพรวัลย์
ศิวดล   ชวลิตปรีชา
ศิวัตรา  สิงห์ทอง
ศุภชัย  พยัคฆันตร์
ศุภรภัทร   ช�านิบรรณการ
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
สนิทสุดา   เอกชัย กองจันทึก
สมเกียรติ    จ�าจด
สมเกียรติ   จันทรสีมา
สมจิตร   บุญแจ้ง    
สมชัย    กตัญญุตานันท์
สมชัย   อักษรารักษ์
สมชัย   ธรฤทธิ์       
สมชัย   ศรีวัฒนชัย
สมชัย   ส�ารวลหันต์
สมชัยยุทธ   เหมยสวาท
สมชาย   ภาณุไพศาล
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
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สันติ   แกล้วเกษตรกรณ์
สันติ   จริยสมบัติ
สันติ   เศวตวิมล
สันทนา   รัตนอ�านวยศิริ
สันธาร   สันติวิมลนาถ
สัมผัส   พึ่งประดิษฐ์
สัมฤทธิ์    หวังแซงกลาง
สัมฤทธิ์   วิริยะกุล
สากล   คงนะ
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
สุคนธ์ทิพย์   จันสน
สุจิต   เมืองสุข

สุจิตรา   โกวิทวนิชกานนท์
สุจิตรา   ศรีอินทร์ 
สุจินตนา   เหมตะศิลป
สุจิระ  เสร็จกิจ  
สุชลี   พงษ์ประเสริฐ
สุชาดา   วงศ์สารสิน
สุชาดา   ศรีเสริมโภค
สุชาติ    จันทนพ
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   สมรรถชัยศรี
สุนทรี   ทองศรี
สุนทรีย์   มูฮ�าหมัด
สุนันท์    ศรีจันทรา
สุนันทา   อินทรดนตรี
สุนิต์   ทีวะเวช
สุบิน   น�้าจันทร์
สุประดิษฐ์    กัณฑ์วานิช
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   จันทร์เงา
สุมิตรา   หาญปัญญาพิชิต
สุรชัย   นาเจริญ        
สุรชัย   พงเพ็ง
สุรชัย   เฟื่องฟู
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สุรชัย   วิเศษโสภา
สุรชา   บุญเปี่ยม
สุรณีย์    แสงเพ็ญ
สุรพล   ระวิวงษ์
สุรพล   ล่อใจ
สุรพันธ์   ศิริสมบูรณ์
สุรศักดิ์    ทุมมานนท์
สุรศักดิ์    หาญปัญญาพิชิต
สุรศักดิ์    อัฉริยะขจร
สุรศักดิ์   จันทร
สุรสีห์   อาศัยราษฎร์
สุริยา   ปะตะทะโย
สุริเยช   วิชาเทพ
สุรีย์พร    ยุวบุตร
สุรีย์พร   รัตนรอด
สุวพิชญ์    ลักษณพิสุทธิ์
สุวรรณ    เมนะเนตร
สุวรรณ   จันทรศร
สุวรรณ   พันธุ์ศรี
สุวรรณา   นิยมศิลป์
สุวรรณา   อยู่ขวัญ
สุวรรณา   อัศวเรืองชัย
สุวัฒน์    เศวตไอยราม
สุวัฒน์    สมนิกร
สุวัฒน์   เก็จจินดา
สุวัฒน์  ปัญจวงศ์ 
สุวัฒน์   สุขสัมฤทธิ์
สุวารี    รักษาศิลป
สุวิทย์   เกตุแก้ว
สุวิทย์   คงเมือง
สุวิทย์   จงรุจิภิญโญ
สุวิทย์   โลหิตคุปต์
เสกชัย    ศิริบุญ
เสกสรร   เพ็ญสวัสดิ์
เสด็จ  บุนนาค
เสถียร   จิตรีเนตร
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
อนุธร    ลอยแก้ว
อนุรักษ์   เพ็ญสวัสดิ์
อนุรัตน์   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   จารุวัฒนะถาวร
อรวรรณ   ชโนวิทย์
อรวรรณ  มีเงิน
อรวรรณ   หอยจันทร์  
อรศิริ   ประวัติยากูร
อรัญญา   เครือวิละ
อรัญญา   ศรีจันทร์นิตย์
อร่าม   ทรงสวยรูป
อริญชัย   จตุรวิทย์
อรุณ   บริรักษ์
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อรุณศักดิ์   สอนศีลพงศ์
อรุณี   เอี่ยมสิริโชค
อลงกรณ์   ปริวุฒิพงศ์
อลงกรณ์   พลบุตร
อศินา   พรวศิน
อักษร   วิสุมา
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
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
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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ประเภทวิสามัญสมาชิก (3)  สมาชิกสมัครใหม่รอแสดงตัวที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

ล�าดับ  หน้านาม              ชื่อ-นามสกุล               สังกัด รอแสดงตัวปี
 1 นาย เกษตร ชนะเสรีชัย ผู้จัดการ 360  ไทยเดย์ดอทคอม 2562, 2563
 2 น.ส. ชุติมณฑน์ ค�าภา ฐานเศรษฐกิจ 2562, 2563
 3 น.ส. ณัฎฐณิชา ธนฉันท์ สยามรัฐ 2562, 2563
 4 น.ส. นลินี กุลประสิทธิ์ สยามรัฐ 2562, 2563
 5 น.ส. นันทวัณ หวังอุดมสุข TV ASAHI 2562, 2563
 6 นาย พรายแก้ว บัวส�าอางค์ วิสามัญฯ 2562 2562, 2563
 7 น.ส. ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ ฐานเศรษฐกิจ 2562, 2563
 8 นาย เมธา สกาวรัตน์ ฐานเศรษฐกิจ 2562, 2563
 9 นาย วรธาร ทัดแก้ว โพสต์ทูเดย์ 2562, 2563
 10 น.ส. วิมุตตา ทอมลิน โพสต์ทูเดย์ 2562, 2563
 11 นาย สกนธ์ จินดาวรรณ อสมท 2562, 2563
 12 น.ส. สุกัญญา ตระกูลสุขโข โพสต์ทูเดย์ 2562, 2563
 13 นาย อรรถพล เลิศล�้า ส�านักข่าวไทย 2562, 2563
 14 นาย จรัญ ชุ่มเงิน ส�านักข่าว เดอะไทยเพรส 2563, 2564
 15 นาย มนตรี ปิ่นบุตร ผู้จัดการ 360 องศา 2563, 2564
 16 นาย ยุทธนา บุตรโต ไทยรัฐ ทีวี 2563, 2564
 17 นาง ยุพิน พงษ์ทอง กรุงเทพธุรกิจ 2563, 2564
 18 นาย วรกร เข็มทองวงศ์ สนข. ไทยโค๊ด 2563, 2564
 19 น.ส. ศุภมาศ แย้มสรวล ผู้จัดการ 360 องศา 2563, 2564
 20 นาย สมจิตร ปริปุระ NEW1 2563, 2564
 21 นาย สมชาย บุญเหลือ โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ 2563, 2564
 22 นาย อมรเดช ชูสุวรรณ โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ 2563, 2564
 23 นาย ธีรนัย จารุวัสตร์ ข่าวสด 2563, 2564
 24 นาย ชาลี นวธราดล มติชน 2563, 2564
 25 น.ส. ภัทรดา มณี ประชาชาติธุรกิจ 2563, 2564
 26 นาย อ�านาจ ดิสข�า ประชาชาติธุรกิจ 2563, 2564
 27 นาย ณัฐดนัย ใหม่ซ้อน ส�านักข่าวอิศรา 2563, 2564
 28 นาย ณัฏฐพัชร ทัศนรุ่งเรือง ส�านักข่าวอิศรา 2563, 2564
 29 น.ส. วีณา โดมพนานดร ส�านักข่าวอิศรา 2563, 2564
 30 น.ส. อัญชิสา เทพบัวทอง ส�านักข่าวอิศรา 2563, 2564
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ล�าดับ  หน้านาม              ชื่อ-นามสกุล               สังกัด รอแสดงตัวปี
 31 นาย ศุภเดช ศักดิ์ดวง ส�านักข่าวอิศรา 2563, 2564
 32 น.ส. ศจีมาศ คงธนาไพบูลย์ เดลินิวส์ 2563, 2564
 33 น.ส. อมรรัตน์ ท�าเนาว์ เดลินิวส์ 2563, 2564
 34 นาย วรทัศน์ กองทรัพย์โต เดลินิวส์ 2563, 2564
 35 น.ส. จารุวรรณ อินทรายุธ เดลินิวส์ 2563, 2564
 36 นาย สุเมธ จันสุตะ AEC10NEWS 2563, 2564
 37 นาย อณุรักษ์ พุ่มพวง AEC10NEWS 2563, 2564
 38 น.ส. จุรัรัตน์ ทิมากูร AEC10NEWS 2563, 2564
 39 น.ส. แน่งน้อย ชัยรัตน์มโนกร HOONSMART 2563, 2564
 40 น.ส. เยาวนา หลิมเลิศรัตน์ HOONSMART 2563, 2564
 41 น.ส. โสภาวดี ธเนตปราโมทย์ HOONSMART 2563, 2564
 42 น.ส. อัจจิมาพร พิกุลทอง True4U 2563, 2564
 43 นาย ชาญยุทธ ปะวะขัง คมชัดลึก 2563, 2564

ขอเเสดงความยินดี
“ วันนักข�าว ” ป� 2563

สมาคมนักข�าวนักหนังสือพ�มพ�
แห�งประเทศไทย

โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลเอกชนเพ�่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป�อเต็กตึ๊ง

มั่นใจในคุณภาพการรักษา.. ในราคาที่คุณจ�ายได�
โดยทีมแพทย�ผู�ชำนาญการทุกสาขาโรค



วันนักข่าว342

องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300  โทร. 02-668-9422  โทรสาร 02-668-7505

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
Thai Journalists Association – TJA
www.tja.or.th
email : tjareporter@gmail.com
โทรศัพท์ 02-668-9422
โทรสาร 02-668-7505

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
The National Press Council of Thailand
www.presscouncil.or.th
 email : info@presscouncil.or.th
โทรศัพท์ 02-668-9900/02-243-5697
โทรสาร 02-243-5697

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
The National Press Council of Thailand
www.presscouncil.or.th
 email : info@presscouncil.or.th
โทรศัพท์ 02-668-9900/02-243-5697
โทรสาร 02-243-5697

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
The News Broadcasting Council of Thailand-NBCT
www.newsbroadcastingcouncil.or.th
โทรศัพท์ 02-243-8479
โทรสาร 02-243-8489
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สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
Thai Broadcast Journalists Association – TBJA
www.thaibja.org 
email : thaibja@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-243-8479
โทรสาร 02-243-8489

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
Thai Society of Environmental Journalists – ThaiSEJ
https://greennews.agency
email :  thaisej@outlook.com
โทรศัพท์ 02-243-8739
โทรสาร 02-668-7740

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Press Club- ITPC
www.itpc.or.th
email : itpcpress@gmail.com
โทรศัพท์ 02-243-8988
โทรสาร 02-243-9108

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

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

กรุงเทพธุรกิจ
1858/126 ชั้น 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2338-3333 ต่อ 3386, 3391
โทรสาร 02-338-3947
www.bangkokbiznews.com

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)
108 ถนนเสือป่า  เขตป้อมปราบ  กรุงเทพ ฯ 10100
โทรศัพท์ 02-221-4181-2
โทรสาร 02-225-4073, 02-623-1213

ข่าวสด
40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-954-4999
โทรสาร 02-954-3992, 02-954-3994
www.khaosod.co.th

ข่าวหุ้น
48/5-6 ชั้น 2  ซ.รุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320
โทรศัพท์ 02-693-4555
โทรสาร 02-693-4819
www.kaohoon.com
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คมชัดลึก
1854/124 ชั้น 31 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-338-3333
โทรสาร 02-338-3333 ต่อ 3325
www.komchadluek.com

เชียงใหม่นิวส์
164 ถนนราชเชียงแสน  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50100 
โทรศัพท์ 053-206-374-5
โทรสาร 053-206-377
www.chiangmainews.co.th

ซิงจงเอี๋ยน
1022-1030 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-266-8500
โทรสาร 02-237-1733

ซิงเสียนเยอะเป้า
267 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-225-0070
โทรสาร 02-225-4663

ฐานเศรษฐกิจ
1858/50 ชั้น 11 กองบรรณาธิการ อาคารอินเตอร์ลิ้ง ทาวเวอร์
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ  1026
โทรศัพท์ 02–007- 9900
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เดลินิวส์
1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02–56-1456
โทรสาร 02-561-1329
www.dailynews.co.th

เดอะเนชั่น
1858/127-128 ชั้น 31 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-338-3000, 02-338-3333
โทรสาร 02-338-3334, 02-338-3958
www.nationmultimedia.com

ตงฮั้วยิดเป้า
877-878 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-236-9172, 02-236-9171 -6
โทรสาร 02-238-5286

ไทยนิวส์
56 ถนนสามล้าน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-277-252-4
โทรสาร 05-277-255
www.thainews70.com

ไทยโพสต์
1850-1862 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-240-2612-6
โทรสาร 02-249-4830, 02-249-0295
www.thaipost.net
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ไทยรัฐ
1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-272-1030
โทรสาร 02-272-1350-1 
www.thairath.co.th

แนวหน้า
96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-551-4290-9, 02-973-4250
โทรสาร 02-55-3800 
www.naewna.com

บางกอกโพสต์
136 อาคารบางกอกโพสต์ ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-616-4000
โทรสาร 02-240-3662 
www.bangkokpost.net

บ้านเมือง
1 ซอยปลื้มมณี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-930-1600-9
โทรสาร 02-513-3107 
www.banmuang.co.th

หนังสือพิมพ์ประชาคมท้องถิ่น
180 ซอยวิมลสรกิจ (จรัญสนิทวงศ์ 44) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-883-5813-4
โทรสาร 02-883-5814
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ประชาชาติธุรกิจ
12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-589-0020 ต่อ 1544
โทรสาร 02-589-2302
www.prachachat.net

ประชาคม
53/40 ถนนโพนพิสัย ซอย 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-246-246, 042-246-642
โทรสาร 042-326-263

เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน
102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-629-4488
โทรสาร 02-629-4470, 02-629-4475
www.manager.co.th

พิมพ์ไทย
36 ซ.พัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-717-6630-1
โทรสาร 02-717-6632-3

โพสต์ทูเดย์
136  อาคารบางกอกโพสต์  ชั้น 2
ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-616-4000
โทรสาร 02-671-3147, 02-671-3132
www.posttoday.com
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โฟกัสภาคใต้
บริษัท สงขลาทูเดย์ จ�ากัด
เลขที่ 3 ซ.24 (นิพัทธ์สงเคราะห์1) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100
โทรศัพท์ 074-368-522-3
โทรสาร 074-368-522-3 ต่อ 13
http://songkhlatoday.com

มติชน
12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-589-0020
โทรสาร 02-589-5674, 02-954-3171
www.matichon.co.th

โลกวันนี้
71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-422-8000
โทรสาร 02-884-9918-9
www.watta.co.th

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
102/26 ซอยวัดจีน ถนนสุรศักดิ์ 1 ต�าบลศรีราชา อ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-321-975
โทรสาร 038-327-975

สยามกีฬารายวัน
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-508-8000
โทรสาร 02-694-3040-41
www.siamsport.co.th
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สยามรัฐ
12 อาคาร 6 ถนนราชด�าเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-622-1810-41 
โทรสาร 02-223-7591, 02-224-1984
www.siamrath.co.th

สากล
21/1 สี่กั๊กพระยาศรี ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-226-4849-59
โทรสาร 02-224-7968, 02-224-4745

สายกลาง
163/52 ถนนพระปิ่นเกล้า (ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 3)
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-813-1414-7, 02-433-1328, 02-424-3942
โทรสาร 02-813-1411-2, 02-433-7787-88

เส้นทางเศรษฐกิจ
81/-9 ถนนศรีนครินทร์ สี่แยกล�าส�าลี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-379-4490-8
โทรสาร 02-379-4498
www.sentang.com

เสียงใต้
1/25 ถนนเทพกระษัตรี อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-212-949, 076-214-623
โทรสาร 07-223-751
www.siangtai.com
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อีคอนนิวส์
44/30-31 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-953-4502-6
โทรสาร 02-95-4500
www.econnews.org

เอเชียนิวส์ไทม์
330/1-3 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-238-2745
โทรสาร 02-238-2346-7

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค
1400 อาคารตึกไทย ชั้น 5 ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-249-9306-7
โทรสาร 02-249-9309
www.js100.com

ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
236 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-618-2323
โทรสาร 02-277-5881, 02-277-8028
www.prd.go.th

วิทยุ อ.ส.ม.ท. 
63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-245-7086-7
โทรสาร 02-245-9789
http://mcot-web.mcot.net/fm1005
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ส�านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.
287/195 ซอยรามค�าแหง 21 ถนนประดิษฐมนูญธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-730-2424
โทรสาร 02-184-4333
www.innnews.co.th

โลกสีเขียว
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-662-5766
www.greenworld.or.th

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-325-5555 ต่อ 2474, 02-3170420, 02-3170042 ต่อ 7201-7209
โทรสาร 02-751-4086
www.nationtv.tv

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333
โทรสาร 02-204-1384
www.ch3thailand.com

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-238-8555
โทรสาร 02-615-0274
www.tv5.co.th
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สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
99/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-610-0777
โทรสาร 02-272-0239-40
www.ch7.com

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 
63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-201-6000
www.mcot.net

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
อาคารส�านักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-790-2000
โทรสาร 02-790-2020
www.thaipbs.or.th
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