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ดีแทคลุยป 64 เชื่อมตอลูกคาสูดิจิทัล
สรางองคกรแข็งแกรงทุกสถานการณ

ดีแทคเผยกลยุทธ 2564 ยกระดับสูอ งคกร
ที่มีศักยภาพพรอมยืนหยัดทุกสถานการณชวย
ผูใชงานมือถือใหพรอมในการสรางโอกาสจาก
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตอบโจทยปแหง
การเปลีย่ นแปลงและความทาทายใหมๆ ในอนาคต
ดีแทคประกาศขยายใหบริการ 5G และ 4G
อยางตอเนื่องตอบสนอง ความตองการเฉพาะ
ที่แตกตางไปในแตละกลุมผูใชงานและแนวโนม
การใชงานดาตาในตางจังหวัดทีเ่ ติบโตกวากรุงเทพฯ
9 เทา และเรงรุกบริการดิจิทัลใหครอบคลุม
ผูใชงานทุกกลุม
นายชารัด เมหโรทรา ประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จำกัด (มหาชน)หรือดีแทค เปดเผยวา “การ
เชือ่ มตอสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ สำหรับทุกคนและสราง
สังคมไทยใหแข็งแกรงผานการใชงานอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงคือ จุดมุงหมายที่ผลักดันทิศทาง
การดำเนินธุรกิจของดีแทคนอกจากบริการการ
สือ่ สารไรสายทัง้ 5G และ 4G ในราคาทีเ่ หมาะสม
แลว ดีแทคยังพัฒนาบริการใหมหลากหลายที่
จะชวยเปลีย่ นผานผูใ ชงานสูช วี ติ ดิจทิ ลั โครงขาย
ที่ยืนหยัดทุกสถานการณ ขยายสัญญาณเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อทุกคน พรอมลุยเดินหนา 5G

หางทางสังคมของป 2563 ทีผ่ า นมา ไดพลิกโฉม
การใชมือถือของประเทศไทย การใชงานดาตา
ในสวนภูมภิ าคโตมากกวาการใชงานในเขตพืน้ ที่
กรุงเทพฯ ถึง 9 เทา สอดคลองกับทิศทางการ
เพิ่มขึ้นของการใชงานสมารทโฟนเร็วขึ้น ใน
สวนภูมภิ าคก็เติบโตเร็วกวากรุงเทพฯ ถึง 3 เทา
จากขอมูลดังกลาวตอกย้ำวาผูใ ชในภูมภิ าคและ
พืน้ ทีห่ า งไกลหันมาใชดจิ ทิ ลั มากขึน้ ดีแทคจึงได
เรงนำคลื่นความถี่ 700 MHz มาใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยตั้งเปาจะขยาย
4,400 สถานีฐานทั่วประเทศภายในไตรมาสที่
1/2564 คลื่น 700 MHz หรือคลื่นความถี่ต่ำ
มีประสิทธิภาพในการเพิ่มสัญญาณครอบคลุม
พืน้ ทีใ่ หมากยิง่ ขึน้ โดยดีแทคเปดใหบริการ 5G
และ 4G บนคลืน่ 700 MHz ดวยเทคโนโลยีใหม
ลาสุด Dynamic Spectrum Sharing (DSS)
ทำใหสามารถใชงานคลืน่ เดียวทัง้ 5G และ 4G
ไมตองแบงแบนดวิดทดวยประสิทธิภาพเต็มที่
สู ง สุ ด ” ดี แ ทคกำหนดกลยุ ท ธ ก ารออกแบบ
โครงขายโดยดูที่พฤติกรรมและแนวโนมการ
ใชงานของผูใ ชบริการเปนสำคัญ ไมใชแคเทคโนโลยี
โดยจากขอมูลของปทผ่ี า นมา เราจะเห็นพฤติกรรม
ลูกคา 4 กลุม คือ

2. ขยันผานเน็ตทางไกล (THE REMOTE
DESKERS)กลุม ผูใ ชงานอินเทอรเน็ตทีป่ รับตัว
รับกับความปกติใหมโดยทำงานและเรียนทีบ่ า น
ซึ่งมีความตองการใชงานดาตาจากชุมชนที่พัก
อาศัย โดยใชงานแอปพลิเคชันเพือ่ สรางผลผลิต
และการทำงานรวมกันแมอยูคนละพื้นที่
3. อยูต ดิ บานดวยเน็ตบันเทิง (THE NON
-STOP STREAMER) จากสถานการณลอ็ กดาวน
หรืออยูบ า นพบวากลุม ผูใ ชงานทีใ่ ชอนิ เทอรเน็ต
ผานแอปพลิเคชันเพื่อบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง
และชอปปงออนไลน ผานแอปเพื่อตอบโจทย
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น อาทิ YouTube และ TikTok
4. เน็ตคือหัวใจสำคัญ (THE CRITICAL
USER) กลุม ผูใ ชงานทีพ่ ง่ึ พาระบบอินเทอรเน็ต
เปนหลักในการปฏิบัติภารกิจ ใหบริการแก
ประชาชนและชุมชน เชน โรงพยาบาลและบริการ
ฉุกเฉิน รวมถึงกลุมอุตสาหกรรม กลุมธุรกิจ
เปนตน สรางศักยภาพการใหบริการดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ เพื่อยืนหยัดไดในทุกสภาวการณ

นายฮาว ริเร็น รองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
กลุมการตลาด ดีแทค กลาววา “ผูใชบริการ
ของเรามีความคาดหวังบริการทีเ่ หมาะกับความ
ตองการของแตละบุคคล เรานำระบบปญญา
ประดิษฐ มาชวยขับเคลือ่ นใหเกิดประสิทธิภาพ
ไดดีกวาขอเสนอทั่วไปไดมากถึง 3 เทา ดีแทค
แอปยังเปดประสบการณ บริการที่มีประโยชน
และใหความบันเทิง ทีม่ ที ง้ั เกมและสวนลดอาหาร
รวมถึงประกันสุขภาพและบริการโอนเงิน ทำให
ลูกคาของเราปลอดภัยและมีความสุข รวมถึง
คุมคาในการใชจายอีกดวย ทั้งนี้ ผูใชบริการ
สามารถเพลิดเพลินกับการเชื่อมตอไดอยาง
1. เน็ตภูธรหนาใหม (THE NEW RURALS) ตอเนื่องในทุกสถานการณ รองรับ 5 เทรนด
นายประเทศ ตันกุรานันท รองประธาน ปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้ คือ 1. Digital-First Experiences, 2. Digital
เจาหนาทีบ่ ริหาร กลุม เทคโนโลยี ดีแทค กลาววา ทั้งจากการยายถิ่นฐานของคนเมืองและการใช Inclusion, 3. 360-degree Personalization,
“ตามขอมูลของดีแทคพบวามาตรการรักษาระยะ งานที่เพิ่มขึ้นของชุมชน
4. New Business Normal, 5. Trust Matters”
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จริยธรรมวิชาชีพ
ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผย
แพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึง่ ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอืน่ ใด มาเป็นของตน ต้องใช้วธิ กี ารทีส่ ภุ าพและซือ่ สัตย์
เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระท�ำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วม
วิชาชีพ

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

14

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

สารจากนายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ปี 2563 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่ทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจอันเป็นผลพวงมาจาก COVID-19  ในแวดวงสื่อมวลชนไทยก็เช่นเดียวกัน ความ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทำ� ให้ตอ้ งมีการปรับตัวอย่างมหาศาล  ส่วนไหนทีป่ รับตัวไม่ได้ก็
ต้องหลุดพ้นไปจากวงโคจร  ส่วนทีป่ รับตัวได้กย็ งั คงต้องต่อสูก้ บั ภาวะเศรษฐกิจทีบ่ บี รัดเข้ามา
แต่ทา่ มกลางวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ นัน้   ก็ยงั เห็นความดีงามในสังคมและในแวดวงสือ่ สารมวลชน
เอง  ที่ต่างพยายามประคับประคองสถานการณ์   ให้ข้อมูลและความหวังแก่คนในสังคมให้
ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน  โดยเฉพาะในยามวิกฤตของการแพร่ระบาด สื่อมวลชนก็ท�ำ
หน้าที่สะท้อนความเป็นจริง ความร่วมมือและปัญหา  ให้สังคมช่วยกันแก้ไขเพื่อเดินหน้าไป
ด้วยกัน
เรายังได้เห็นน�ำ้ ใจของผูค้ นในสังคม  ทีย่ งั เห็นความส�ำคัญของการท�ำหน้าทีส่ อื่ มวลชนบน
จรรยาวิชาชีพ   เห็นความทุ่มเทของสื่อที่ยังคงรักษาจริยธรรมในการท�ำงานบนความยาก
ล�ำบากของการแข่งขัน  ด้วยการสนับสนุนด้านต่างๆ ทัง้ ในการด�ำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่สอื่ จนถึงการมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือมาด้วยความห่วงใย ให้แก่สอื่ มวลชนทีอ่ อก
ท�ำงานภาคสนาม เป็นที่ซาบซึ้งในน�ำ้ ใจอย่างยิ่ง
ในส่วนขององค์กรสื่อนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ  มีการก่อตั้งสภาการสื่อมวลชน
แห่ ง ชาติ ม าแทนที่ ส ภาการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ชาติ สมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง
ประเทศไทยเอง ก็อยู่ในห้วงการบูรณาการให้เข้าสู่โลกยุคดิจิทัล บนช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสารในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมทั้งการด�ำเนินกิจกรรม การประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ จนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในสายงานหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้น
ปีชวดที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน   อาจจะมีหลายคนที่ชวดหวังกับสิ่งดีๆ ในชีวิต แต่ปีฉลูที่
ก�ำลังก้าวไปนั้น คงได้เห็นพี่น้องสื่อได้ฉลู-ฉลุย  บรรลุสู่อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น
ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี
นายมงคล บางประภา
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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สารจากนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บทบรรณาธิการ
รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�ำปี 2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
COVID-19 ส่งผลกระทบคนข่าว - ธุรกิจสื่อมวลชน?
อุตสาหกรรมสื่อ หลังโควิด-19
ผลกระทบโควิด-19 ศก. ซบเซา กับการดิ้นรนของคนท�ำสื่อในเสียงสะท้อน ข่าวเจาะ - สืบสวนสอบสวนหายไปไหน?
แม้สื่อต้องการเรตติ้งกระแสนิยมในโซเชียลมีเดีย เเต่ต้องไม่ทิ้งความเป็นมืออาชีพในค�ำถามเรื่อง “ความเป็นกลาง”
หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ ในรอบปี
ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ปรับกติกา การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563
ข่าวบอส กระทิงเเดง คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนจริงหรือ
ข่าว “ม็อบราษฎร” ปลุกฝันคนรุ่นใหม่สู่การพลิกโฉมประเทศ
ข่าว “โควิด-19” ไวรัสล้างโลก
ข่าวระวังโรคโลภ...เเชร์ระบาด ลวงลงทุน “เก๊”
ข่าว “ยุติธรรม” อุ้มทายาทตระกูลดัง สมคบคิด บิดส�ำนวน
ข่าวถอดบทเรียน กาฬโรคม้า บินลัดฟ้าข้ามทวีป คร่าชีวิตม้าไทยตายครั้งใหญ่
ข่าวเจาะลึกวิกฤติโควิด-19 มหันตภัยไวรัสเขย่าโลก
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2563
ข่าวตีเเผ่นายทุนขุดถมทะเล - วางท่อน�ำ 
้ หยุดยั้งการท�ำลายระบบนิเวศชายฝั่ง
ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริตา้ ปาติยะเสวี ประจ�ำปี 2562
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดหนังสือพิมพ์ข่าว
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “พิราบน้อย”
และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�ำปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�ำปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
คณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2563
ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจ�ำปี 2563
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2515-ปัจจุบัน แยกประเภท
ประกาศเกียรติคุณ รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปี 2562 ข่าวและภาพข่าว
ท�ำเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย,
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ฝ่ายต่างๆ ประจ�ำปี 2563
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจ�ำปี 2563
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจ�ำปี 2563
รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563
ภาพกิจกรรม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563
ข้อมูลสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ
หนังสือวันนักข่าว 2564

1. นายวรพล กิตติรัตวรางกูล
2. นายธนพล บางยี่ขัน 		
3. นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ
4. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม 		
5. นางสาว น.รินี เรืองหนู 		
6. นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ 		
7. นายธนัชพงศ์ คงสาย 		
8. นางสาวชุลีพร อร่ามเนตร
9. นางสาวปาริชาติ บุญเอก 		
10. นางสาวพิมพ์นารา ประดับวิทย์
11. นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน
12. นางสาวเทียมใจ ทองเมือง
13. นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล
14. นางสาวขนิษฐา สุโกมล 		
15. นางสาวณัฐชา บุญเมือง 		

บรรณาธิการ
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หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทั้งการระบาดรอบแรก ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 จนถึงการ
ระบาดรอบสองตั้งแต่ธันวาคม 2563 ที่ยังส่งผลจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่สร้างผลกระทบกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เช่นเดียวกับคนทั่วโลก พบว่า ผลพวงจากโควิด-19 ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม กับแวดวงสื่อมวลชนเช่นกัน
ไม่วา่ จะเป็นองค์กรสือ่ ขนาดใหญ่หรือขนาดกลางหรือสือ่ องค์กรขนาดเล็ก เช่น ผลกระทบในเรือ่ งการท�ำงานของนักข่าวบางส่วน การด�ำเนิน
ธุรกิจขององค์กรสื่อ และผลกระทบเรื่องรายได้ของธุรกิจสื่อมวลชน เป็นต้น  เพียงแต่ผลกระทบดังกล่าว จะส่งผลมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น การปรับตัวขององค์กรสื่อแต่ละแห่งเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่าว ที่พบว่าบางองค์กรหากปรับตัวได้เร็ว  มีการรับมือ
กับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ผลกระทบก็เกิดขึ้นไม่มาก สามารถผ่านสถานการณ์ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว  
หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564 ทางกองบรรณาธิการ น�ำเสนอเนื้อหาในภาพรวมของ แวดวงสื่อมวลชนในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา
จนถึงช่วงต้นปี 2564 ในหลายบริบท โดยเฉพาะผลกระทบจากโควิด-19 กับวงการสื่อมวลชนบางแขนงและบางองค์กรสื่อ เพื่อบันทึกไว้ว่า
ผลพวงจากโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงปี 2563-2564 ส่งผลอย่างไรบ้างต่อคนท�ำงานสือ่ องค์กรธุรกิจสือ่ รวมถึงน�ำเสนอเนือ้ หาประกอบ
ส่วนอื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึงสถานการณ์โควิด-19 กับธุรกิจสื่อ เช่น การปรับตัวของคนท�ำงานสื่อ องค์กรธุรกิจสื่อ ช่วงที่ผ่านมา ในยุคที่การ
ท�ำงานสื่อมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นขึ้นทุกขณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งเรตติ้ง-กระแสนิยมในโซเชียลมีเดียและรายได้จากโฆษณา แล้วคนท�ำงาน
สื่อ องค์กรสื่อมวลชน จะมีจุดยืนในการท�ำหน้าที่ของตัวเองตามความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพได้อย่างไร
ทั้งหมดคือเนื้อหาที่ถูกน�ำเสนอไว้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564  
วรพล กิตติรัตวรางกูร
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สัญญาณอันตราย “ว�กฤตน้ำ” ป 2564
ไทยเผชิญภัยแลงหนัก-น้ำเค็มรุกกระทบการใชชีว�ตความเปนอยูและเศรษฐกิจ
พ�ชผลเสียหายตัดโอกาสสงออกสินคาเกษตรที่กำลังเติบโตสรางรายไดเขาประเทศ
ประเทศไทยเผชิญกับ “วิกฤตน้ำ” ทัง้ สถานการณภยั แลง น้ำทวม
รวมถึงปญหาแหลงน้ำเสือ่ มโทรม ในขณะทีป่ จ จุบนั มีความตองการใชนำ้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง หากยังมีการใชนำ้ ทีฟ่ มุ เฟอยและขาดการบริหาร
จัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะตองประสบกับภาวะ
ขาดแคลนน้ำอยางรุนแรงเชนเดียวกับหลายประเทศ ซึง่ สงผลกระทบตอ
ทัง้ การดำรงชีวติ สุขอนามัย และเศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศป 2564
แลงหนัก-น้ำเค็มรุก พืชผลเสียหายตัดโอกาสสงออกสินคาเกษตร
ดร.รอยล จิ ต รดอน ประธานกรรมการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
กลาววา ป 2564 ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤต
ภั ย แล ง หนั ก เนื ่ อ งจากปริ ม าณฝนสะสม
ประเทศไทยในป 2563 มีคา นอยกวาคาปกติ
ประมาณรอยละ 4 ซึง่ เปนเหตุการณฝนนอย
กวาปกติ2 ปตดิ ตอกัน (ป 2562-2563) ทำใหฤดูแลงนีจ้ ะมีนำ้ ไมเพียงพอ
สงผลกระทบตอภาคการเกษตร และขณะนี้พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
เริ่มไดรับผลกระทบจากภัยแลงแลว โดยความเค็มรุกตัวเขาสูแมน้ำ
เจาพระยาสูงมากขึ้นแตระบบชลประทานไมมีน้ำปริมาณมากเพียงพอ
ในการผลักดันน้ำเค็มไดเต็มประสิทธิภาพ จึงทำใหสมั ผัสไดถงึ ความเค็ม
ที่สูงกวาปกติของน้ำประปา

“ขณะนีเ้ กิดวิกฤตน้ำแลว สะทอนจากน้ำเค็มรุกทีค่ งุ บางกระเจา
คาความเค็มสูงถึง 7-20 กรัมเกลือตอลิตร ใกลจดุ อันตราย หากพืชสวน
ตายลงการปลูกใหมตองใชเวลา 5 ป ตางจากการทำนาขาวที่หยุด
การปลูกไวกอ นได เพือ่ รอฝนในเดือนพฤษภาคมทีส่ ำคัญรายไดภาคกลาง
อิงกับสวนไมใชองิ กับนา อีกทัง้ ยังพบวาสถานการณทม่ี กี ารแพรระบาด
ของโควิด-19 ไทยสามารถสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตร
สูงขึน้ จากเดิม 30% เปนโอกาสในการสรางรายไดใหประเทศชวงวิกฤต
แตโอกาสจะหายไปหากเราบริหารจัดการน้ำไมสำเร็จ ซึ่งปจจุบัน
สถานการณน้ำเปลี่ยนไปเปนผลจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ผลจากการที่เราไปมองเรื่องกำไรสูงสุด ตนทุนต่ำสุด แทนที่จะมอง
เรื่องบริหารความเสี่ยงจึงทำใหความมั่นคงหายไป” ดร.รอยลกลาว
บริหารน้ำใหเพียงพอความทาทายของภาครัฐและประชาชน ปญหา
การบริหารน้ำของประเทศไทยคือ มุง ทีโ่ ครงสรางขนาดใหญไมใหความ
สำคัญกับองคประกอบนัน่ คือ ปาตนน้ำ และโครงสรางขนาดเล็กทีก่ ระจาย
เชื่อมตอกันเพื่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกหนักจึงทำใหเกิดปญหาน้ำทวม
ทัง้ ทีไ่ ทยมีขอ มูลมากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ แตไมไดนำมาใชประโยชน และ
ไทยมีการใชนำ้ ตอหัวสูงเปนอันดับ 5 ของโลก โดยสวนใหญมาจากกวา

ภาคเกษตร ทัง้ โดยตรงและตลอดหวงโซการผลิตสินคาเกษตร สำหรับ
คนในเมืองใชน้ำ 200 ลิตรตอคนตอวัน และคนชนบทใชน้ำ 80 ลิตร
ตอคนตอวัน อีกทั้งยังไมมีการวางแผนเตรียมรองรับกับการทองเที่ยว
ที่มีการใชน้ำสูงถึง 1,000 ลิตรตอคนตอวัน และหลายปที่ผานมา
ประเทศไทยมักจะใชน้ำสูงกวาแผน ซึ่งอีก 20 ปขางหนา คาดวา
ความตองการน้ำทัง้ ประเทศจะเพิม่ ขึน้ 25% ดังนัน้ จึงเปนความทาทาย
ของภาครัฐและประชาชนในการบริหารจัดการน้ำใหเพียงพอ 4 เขือ่ นหลัก
น้ำนอยไมพอทำนาปรัง หวงเกิดศึกแยงน้ำ
ดร.สุทัศน วีสกุล ผูอำนวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.) อธิบาย
เพิ่มเติมวา “การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
สงผลกระทบตอปริมาณฝนของประเทศไทย
เปนอยางมาก ทำใหเกิดฝนตกนอยกวาปกติ
ติดตอกัน 2-3 ปตอ เนือ่ ง รวมถึงฝนตกพืน้ ที่
ที่เปลี่ยนไป โดยตกในพื้นที่ทายเขื่อนมากกวาพื้นที่เหนือเขื่อน
โดยเฉพาะลุม น้ำเจาพระยาทีม่ ฝี นตกอยูใ นพืน้ ทีร่ บั น้ำของเขือ่ นเพียง
36% แตกลับตกนอกพืน้ ทีร่ บั น้ำของเขือ่ นมากถึง 64% สงผลใหนำ้
ไหลลงเขือ่ นมีนอ ยลง ซึง่ ในภาพรวมทัง้ ประเทศไทย มีนำ้ ไหลลงเขือ่ น
ขนาดใหญและขนาดกลางเพียง 42,620 ลานลบ.ม.ตอป นอยกวา
ความจุของน้ำใชการที่มีความจุรวม 52,165 ลานลบ.ม. ในขณะที่
ประเทศไทยกลับมีความตองการน้ำมากขึน้ ถึง 153,578 ลานลบ.ม.ตอป
และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อีก 25% ในอีก 20 ปขา งหนา ดังนัน้ การจะ
พึง่ พาน้ำในเขือ่ นเพียงอยางเดียวคงจะทำใหรอดพนภัยแลงและน้ำทวม
ไดยาก ปริมาณน้ำใน 4 เขือ่ นหลักของลุม น้ำเจาพระยา (เขือ่ นภูมพิ ล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอย และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์) ในวันเริ่มตน
ฤดูแลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีปริมาณน้ำใชกาเพียง 5,771 ลาน
ลบ.ม. ขณะที่ความตองการน้ำในชวงฤดูแลงถึงชวงตนฤดูฝนที่จะ
ตองเตรียมไวประมาณ 1,200 ลานลบ.ม. ทำใหตองงดการสงน้ำ
ทำนาปรังในเขตพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาโดยจะใชน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเปนหลักประมาณ 3,500 ลานลบ.ม.
และตองดึงน้ำมาจากลุมน้ำแมกลอง ประมาณ 500 ลานลบ.ม. มา
เพื่อผลักดันน้ำเค็ม
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ปริมาณน้ำใชการใน 4 เขื่อนหลักของ
ลุมน้ำเจาพระยารวมมีเพียง 3,884 ลาน ลบ.ม. ซึ่งแมวาภาครัฐได
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรงดทำนาปรัง แตเกษตรกรกลับทำนาปรัง
ไปแลวมากกวา 2.8 ลานไร เกษตรกรสูบน้ำจากแมนำ้ เจาพระยาและ
ตามคลองชลประทานทำใหมีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหลายแหงไม
เพียงพอ และเริม่ มีการแยงน้ำกันแลว ปริมาณน้ำทีร่ ะบายจากเขือ่ น
ในฤดูแลงป 2564 นี้ อาจเกิดการสูบน้ำออกไปจากระบบเพิม่ มากขึน้
การประปาหลายแหงที่ใชน้ำจากคลองชลประทานอาจเกิดปญหา
ขาดน้ำเพิ่มมากขึ้นดวย
ดังนั้น ภาครัฐตองเรงทำความเขาใจกับเกษตรกรและผูใชน้ำ
ตั้งแตทายเขื่อนเจาพระยาลงมา รวมทั้งตองวางแผนการใชน้ำอยาง
รอบคอบใหผา นเดือนมีนาคมนีไ้ ปใหได” ประเทศไทยจะยังคงมีปริมาณ
น้ำใชเพียงพอสำหรับทุกคน หากสามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และใชน้ำอยางพอดี เพื่อสรางความมั่นคงดานน้ำไมให
กข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 23
เกิด “วิกฤตน้ำ” ซึสมาคมนั
่งหมายถึ
งวิกฤตชีวิตและเศรษฐกิจดวยเชนกัน

รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�ำปี 2563
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนไทยในรอบปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่ง “วิกฤต ท้าทาย ค้นพบ
ภูมิต้านทานใหม่” จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั ทีก่ ำ� ลังจะระบาดรอบใหม่ขา้ มปี ขณะ
เดียวกันตลอดช่วงปี 2563 สื่อมวลชนไทยยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความท้าทายของ
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ามกลางบริบทอันละเอียดอ่อนของสังคมไทย ดังนั้น
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงได้สรุปสถานการณ์สื่อไว้ 2 กรณี ดังนี้
1. วิกฤตโควิด-สู่ภูมิต้านทานใหม่
เป็นภาวะทีเ่ กือบทุกประเทศทัว่ โลกเผชิญวิกฤตร่วมกัน ความรุนแรงทีย่ งั มิอาจหยุดยัง้ ได้
ของเชื้อร้ายไวรัสโควิด-19 ถาโถมกระทบต่อวิชาชีพและอุตสาหกรรมสื่อมวลชนอย่างหนัก
หน่วง นับเป็นวิกฤตต่อเนือ่ งจาก “ดิจทิ ลั ดิสรัปชัน่ ” ในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา เชือ้ ร้ายได้กลาย
เป็นตัวเร่งให้สื่อมวลชนต้องรีบปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอด สื่อหลายส�ำนักเร่งสร้าง
วัคซีนป้องกันองค์กรตัวเอง ทั้งการรัดเข็มขัด ลดค่าใช้จ่าย ลดจ�ำนวนพนักงาน รวมถึงการ
ปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสม   
ขณะเดียวกันได้ใช้วกิ ฤตครัง้ นีเ้ ป็นโอกาส ท�ำให้คน้ พบโมเดลธุรกิจแบบ “New Normal”
ปรับตัวมุ่งสู่ออนไลน์ เพิ่มโอกาสของช่องทางการน�ำเสนอ มีการเสริมทักษะพนักงานให้มี
องค์ความรู้ที่หลากหลาย ภายใต้การท�ำหน้าที่สื่อมวลชนบนกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. ความท้าทายการท�ำหน้าที่ในความขัดแย้ง  
เป็นอีกปีทปี่ ลอกแขนสัญลักษณ์สอื่ มวลชน หมวกนิรภัย หน้ากากป้องกันแก๊สน�ำ้ ตา กลาย
เป็นอุปกรณ์จ�ำเป็นเพื่อความปลอดภัยในวันที่ต้องลงพื้นที่ท�ำข่าวการชุมนุมทางการเมือง
ภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน อ่อนไหว กับสังคมไทยในหลายมิติ แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องท�ำงานด้วยความอดทนอดกลั้น และกลับมาตั้งหลักทบทวน เมื่อ
สือ่ มวลชนถูกจับโยงไปเป็นคูข่ ดั แย้ง  พร้อมกับตัง้ ค�ำถามกดดันให้เลือกระหว่างการท�ำหน้าที่
สื่อมวลชนที่ถูกต้อง กับถูกใจ ภายใต้ความขัดแย้ง โดยมีพื้นที่ออนไลน์ของแต่ละฝ่ายตรวจ
สอบการท�ำหน้าที่อย่างเข้มข้น
ในปี พ.ศ. 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเป็นก�ำลังใจให้กับ
สื่อมวลชนทุกคน ทุกแขนง ในภาวะวิกฤตที่ยากล�ำบากนี้ ขอให้ยืนหยัดท�ำหน้าที่ภายใต้
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยค�ำนึงถึงการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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COVID-19 ส่งผลกระทบคนข่าว - ธุรกิจ
สื่อมวลชน?
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1-4

วิกฤตโควิด-19 ผลกระทบสื่อ
ส�ำรวจโบนัส - ค่าตอบแทน
ค่ายไหนปาดเหงื่อ - ส�ำนักใดจัดเต็ม
รอบปี 2563 ที่ผ่านมา จนถึงต้นปี 2564
ธุ ร กิ จสื่ อ -คนท�ำ สื่อ-สื่อมวลชน   พบว่ามี
จ�ำนวนไม่น้อยที่ต่างได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตสงครามไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ
ธุรกิจอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นโควิดระบาดรอบแรก
ตอนช่วงมีนาคม 2563 จนถึงโควิดระบาด
รอบสอง ตอนช่วงปลายๆ เดือนธันวาคม
2563 ที่ยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2564
ผลกระทบจากโควิดทัง้ สองรอบ จะส่งผล
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ-การด�ำเนินกิจการของ
ธุรกิจสือ่ ไม่วา่ จะเป็นสือ่ แขนงใด และจะเป็น
28

สื่อขนาดใหญ่หรือสื่อขนาดเล็กมากน้อยแค่
ไหน สิ่งหนึ่งที่พอจะเห็นภาพดังกล่าวได้
ชัดเจนก็คือ การดูที่ผลประกอบการของ
ธุรกิจสือ่ แต่ละแห่งในรอบปี 2563 ทีผ่ า่ นพ้น
ไป ซึง่ ผลประกอบการดังกล่าว ส่วนหนึง่ ก็จะ
สะท้อนออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงิน
เดื อ น-ค่ า ตอบแทนให้ กั บ พนั ก งาน-กอง
บรรณาธิการ รวมถึงเงินพิเศษประจ�ำปีอย่าง
“โบนั ส ประจ� ำ ปี ” ตลอดจนเรื่ อ งของ
สวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรสื่อแต่ละแห่งมีให้
กับพนักงาน-กอง บ.ก. ซึง่ “หนังสือวันนักข่าว
5 มีนาคม 2564” ได้รวบรวมสรุปมาเป็น
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ข้อมูล โดยเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดจนถึงช่วง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีข้อมูลและ
รายละเอียด ดังนี้
ค่ายไทยรัฐ
คนข่าว ทีวี-ออนไลน์ เป๋าตุง
เริม่ ที่ สือ่ เครือไทยรัฐ ของตระกูล “วัชรพล”
ทีม่ สี อื่ ในเครือ ทัง้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน
-ไทยรัฐทีวีและเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
เริ่มที่ “ไทยรัฐทีวี” พบว่าปี 2563 เป็น
อีกหนึง่ ปีทมี่ กี ารให้โบนัส-ค่าตอบแทนพิเศษ
กับพนักงานไทยรัฐทีวี โดยแม้ช่วงปี 2563

จะมีวิกฤตโควิด มาจนถึงต้นปี 2564 แต่
ผลประกอบการ-รายได้ จ ากโฆษณา ยั ง
เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง   ท� ำ ให้ เ มื่ อ ปลายเดื อ น
มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ไทยรัฐทีวี มีการ
ประกาศแจ้งพนักงานในเครือให้ทราบถึงการ
ให้โบนัสประจ�ำปี ที่มีการโอนเงินเข้าบัญชี
พนักงานแต่ละคนเมื่อ 30 มกราคม 2564  
มีรายงานว่า ไทยรัฐทีวี มีการให้โบนัสกับ
พนักงาน-ฝ่ายข่าว โดยเป็นการให้ตามผล
การพิจารณาประเมินผลการท�ำงานในรอบ
ปี 2563 ที่มีการแบ่งเกรดออกมาเป็น ดังนี้
พนักงานหรือฝ่ายข่าวที่ได้เกรด D จะไม่ได้
รับโบนัสแต่อย่างใด ถัดมาเป็นพนักงานเกรด
C จะได้โบนัสจ�ำนวน 1.5 หรือเท่ากับได้
โบนัสครึ่งเดือนหรือ 50 เปอร์เซ็นต์ ของเงิน
เดือนที่รับประจ�ำ จากนั้นเป็นเกรด B จะได้
โบนัสเป็นจ�ำนวน 0.9 หรือเท่ากับประมาณ
90 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนประจ�ำที่ได้รับ
ส่วนพนักงานหรือฝ่ายข่าวที่ได้รับการ
ประเมินผลงานว่าอยู่ในเกรด A จะได้โบนัส
เป็นจ�ำนวนเงิน 1.15 หรือประมาณเงินเดือน
หนึ่งเดือนบวกกับสิบห้าวัน ของเงินเดือนที่
ได้รับประจ�ำ  และดีสุดคือพนักงานที่ได้รับ
การประเมินผลการท�ำงานว่าอยูใ่ นเกรด A+
ก็จะได้โบนัสเป็นจ�ำนวน 1.36 ของเงินเดือน
ประจ�ำที่ได้รับแต่ละเดือน
ส่วนเรื่อง “การปรับขึ้นเงินเดือน” พบว่า
จนถึ ง ช่ ว งเดื อ นมกราคม 2564 ยั ง ไม่ มี
สัญญาณใดๆ ออกมาในเรื่องนี้
“ส�ำหรับเรื่องผลกระทบโควิด ทั้งรอบ
แรกและรอบสองตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม
2563 จนถึงช่วงมกราคม 2564 ภาพรวมไม่
ถือว่ามีผลกระทบมากนัก กับพนักงานและ
ฝ่ายข่าวของไทยรัฐทีวี เพราะไม่ได้มีการลด
คน เอาคนออก หรือตัดเงินต่างๆ เช่น ค่าโอที
หรือท�ำงานล่วงเวลาหรือค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ
อะไรออกไป ทุกอย่างเป็นปกติหมด ไม่มกี าร
ตัดสวัสดิการอะไรของพนักงานและฝ่ายข่าว
แม้แต่อย่างเดียว

“ขณะเดียวกัน ช่วงโควิด โดยเฉพาะช่วง
โควิดรอบแรก ทีต่ อนนัน้ คนสนใจข่าวสารกัน
มาก ท�ำให้คนเข้ามาติดตามข่าวจากไทยรัฐ
ทีวี มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการติดตาม
โดยตรงจากไทยรัฐทีวแี ละเฟซบุก๊ ของไทยรัฐ
ทีวี จนท�ำให้ยอดเรตติ้งคนดู คนตามไทยรัฐ
ทีวี และสือ่ โซเชียลของไทยรัฐทีวมี เี รตติง้ เพิม่
ขึ้นอย่างมาก” แหล่งข่าวในไทยรัฐทีวีให้
ข้ อ มู ล ไว้ เช่ น เดี ย วกั บ สื่ อ ในเครื อ อย่ า ง
“ไทยรัฐออนไลน์” ก็พบว่ามีการจ่ายโบนัส
ให้กับพนักงาน-กอง บ.ก.ในส่วนของไทยรัฐ
ออนไลน์เช่นกัน โดยมีการประกาศและจ่าย
เงินโบนัสให้กับพนักงานไปเมื่อช่วงสิ้นเดือน
มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
ตามข่ า วพบว่ า ในส่ ว นของไทยรั ฐ
ออนไลน์ มีการให้โบนัสตามเกณฑ์ประเมิน
งานแต่ละคนเช่นกัน ไม่ได้มกี ารให้แบบเหมา
รวมทุกคน โดยพบว่าเกณฑ์ทั้งขั้นต�่ำและ
ขั้นสูง ค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณแตะ 2
เดือน และเป็นการจ่ายที่มีการให้โบนัสที่มา
กกว่าตอนปี 2562 ที่มีการจ่ายในช่วงเดือน
มกราคม 2563
“ช่วงโควิด พบว่า ยอดการเข้าเว็บไซต์
ไทยรั ฐ ออนไลน์ แ ละผ่ า นเพจเฟซบุ ๊ ก ของ
ไทยรั ฐ ออนไลน์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
เพราะเป็นช่วงที่คนต้องการข้อมูลข่าวสาร
มาก ต้องการรู้ว่าการแพร่เชื้อ การติดเชื้อ
แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร มีคนติดโควิดมาก
น้อยแค่ไหน การป้องกันตัวเองไม่ให้ตดิ โควิด
ท�ำให้ช่วงโควิดระบาดรอบแรก คนจะเข้า
ติดตามข่าวและตัวเลขในไทยรัฐออนไลน์
จ�ำนวนมาก
“ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือพบว่าข่าว
เกีย่ วกับเรือ่ งมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ
ที่ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด
โดยเฉพาะข่าวเรื่องการให้เงินเยียวยา แก่
ประชาชนผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ หรื อ เรื่ อ ง
โครงการคนละครึ่งพบว่ามีคนเข้ามาชมข่าว
เรื่ อ งนโยบายการช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ

จ� ำ นวนมาก ทั้ ง การติ ด ตามรายละเอี ย ด
โครงการ เรื่องขั้นตอนการเปิดลงทะเบียน
รวมถึงอีกหลายนโยบายที่รัฐบาลออกมา
เช่น เราเที่ยวด้วยกัน เที่ยวปันสุข พบว่า มี
คนเข้ามาติดตามกันมาก เช่นเดียวกับตอน
โควิดรอบสอง ทีเ่ ริม่ ช่วงปลายเดือนธันวาคม
2563 พบว่ายอดการเข้าชมข่าว ในไทยรัฐ
ออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน” แหล่งข่าว
จากทีมงานไทยรัฐออนไลน์ให้ข้อมูล
ขณะทีเ่ รือ่ งผลกระทบจากโควิด พบว่าใน
ส่วนของ “ทีมข่าว-กอง บ.ก. ไทยรัฐออนไลน์”
ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมาก ทุกอย่างยัง
เหมือนเดิม ทางผู้บริหาร ไม่ได้มีการขอลด
เงินเดือน-ลดสวัสดิการ-ลดโอที อะไรทั้งสิ้น
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการเอาคนออกหรือ
เลิกจ้างพนักงานของไทยรัฐออนไลน์เช่นกัน
แต่กลับกลายเป็นว่าเงินโบนัสได้มากขึน้ กว่า
ปี 2562 ตอนไม่มีโควิดเสียอีก
ปิดท้ายที่สื่อในเครือไทยรัฐอีกหนึ่งสื่อ
และเป็นสื่อดั้งเดิม-เรือธงทางธุรกิจ ที่ท�ำให้
เครื อ ไทยรั ฐ เติ บ โตมาถึ ง ทุ ก วั น นี้ นั่ น ก็ คื อ
“หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”
ข้อมูลที่ออกมา พบว่า ปี 2563 ที่ผ่านไป
เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่ หนังสือพิมพ์
ไทยรั ฐ ไม่ ไ ด้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น โบนั ส ให้ กั บ
พนั ก งาน-กอง บ.ก.หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ
จากเดิมที่จะมีการจ่ายโบนัสช่วงประมาณ
ปลายปีของทุกปี แต่ปี 2563 ก็ไม่ได้มีการ
จ่ายโบนัสให้แต่อย่างใด
ตามข่ า วบอกว่ า แม้ ผู ้ บ ริ ห ารของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะไม่ได้มกี ารแจ้งเหตุผล
ให้กับพนักงานและกอง บ.ก.หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐทราบอย่างเป็นทางการถึงการที่ไม่มี
โบนัสให้กับพนักงาน แต่ก็เป็นที่รู้กันในหมู่
พนักงาน-กองบก.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าเป็น
ผลจากสภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยและผล
กระทบจากโควิด รวมถึงสภาวะดิสรัปชัน่ ของ
สื่อสิ่งพิมพ์ ท�ำให้ยอดขายและยอดโฆษณา
ลดลงต่อเนื่อง จนส่งผลให้มีรายได้เข้ามาที่
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หนังสือพิมพ์ลดน้อยลงไปทุกปี จึงไม่มีการ
จ่ายเงินโบนัสให้พนักงานแต่อย่างใด
นอกจากนีพ้ บว่า เมือ่ ช่วงกลางๆ ปี 2563
ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มีการลดขนาด
องค์ ก ร ลดจ� ำ นวนพนั ก งานในส่ ว นของ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ลง โดยมี ก ารเปิ ด
โครงการเออร์ลี่รีไทร์ ให้พนักงานและกอง
บ.ก.ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อลาออกและรับ
เงินชดเชยตามกฎหมาย ที่ก็มีคนสมัครเข้า
ร่วมโครงการจ�ำนวนหนึง่ แต่ตอ่ มาก็ได้มกี าร
ปรับโครงสร้างกอง บ.ก.อีกรอบเพือ่ ให้กอง บ.ก.
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีขนาดเล็กลงเพือ่ ความ
คล่องตัวและควบคุมค่าใช้จ่ายในกอง บ.ก.  
ท�ำให้มีการเลิกจ้างนักข่าวไปจ�ำนวนหนึ่ง
เช่น โต๊ะข่าวการเมือง ก็มกี ารเลิกจ้างพนักงาน
-กอง บ.ก. 3 คน โดยมีการจ่ายค่าเลิกจ้าง
ตามกฎหมายทุกประการ
ช่อง 7 เอชดี
ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมาก
ด้านสถานีโทรทัศน์ช่องยักษ์ใหญ่ อย่าง
“ช่อง 7 เอชดี” จากข้อมูลที่ได้รับพบว่า
จนถึงช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 แหล่ง
ข่าวในกอง บ.ก. สถานีโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 7 ให้ขอ้ มูลว่า ได้รบั สัญญาณว่าจะมีการ
ให้โบนัสกับพนักงานของสถานีกองทัพบก
ช่อง 7 เหมือนเช่นทุกปี โดยการให้โบนัสจะ
พิจารณาตามผลงานของแต่ละคน ไม่ได้ให้
แบบเหมารวม ส่วนการพิจารณาปรับขึน้ เงิน
เดือนยังไม่มีการแจ้งกับฝ่ายข่าว
ส�ำหรับผลกระทบโควิด ต่อเรื่องรายได้
และสวัสดิการของฝ่ายข่าว-กอง บ.ก. ช่อง 7
พบว่า ในส่วนของนักข่าว -คนท�ำงานในภาค
สนาม เช่น นักข่าวทีวี-ช่างภาพ ไม่ได้รับผล
กระทบอะไร เพราะฝ่ายบริหาร ไม่ได้มีการ
ขอลดเงินเดือน หรือลดค่าครองชีพ ลดโอที
แต่อย่างใดทุกอย่างยังเป็นปกติ
“แต่ที่นักข่าวภาคสนามได้รับผลกระทบ
มากกว่าในช่วงโควิด คือเรื่องข้อจ�ำกัดใน
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การท�ำงานอย่างตอนโควิดรอบสองเมื่อช่วง
ต้นปี 2564  ที่มีการประกาศพื้นที่สีแดง 28
จังหวัด ก็ท�ำให้นักข่าวที่ทำ� ข่าวภูมภิ าค หรือ
นักข่าวส่วนกลางแต่ตอ้ งไปท�ำข่าวต่างจังหวัด
พอเกิดโควิดระบาดหนัก ก็ท�ำให้การท�ำข่าว
ข้ามจังหวัดต้องหยุดไปเลย เพราะมีข้อยุ่ง
ยากมากในการเดินทาง และกอง บ.ก.ก็บอก
ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวนักข่าวด้วยจะ
ได้ ไ ม่ เ สี่ ย งติ ด โควิ ด ส่ ว นสวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ
ก็ยงั อยูค่ รบเหมือนเดิม เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ งแบบ
เหมาจ่ายก็ยังให้ตามปกติ   ไม่ได้มีการตัด
ออกหรือขอปรับลดแต่อย่างใด” แหล่งข่าว
จากกอง บ.ก.ข่าวช่อง 7 ให้ข้อมูล
กระนั้นก็มีรายงานว่า แต่ในส่วนของกอง
บ.ก.ข่าว ช่อง 7 ที่ท�ำงานในออฟฟิศที่สถานี
อาจจะมีบ้างที่ได้รับผลกระทบ เพราะเป็น
ส่วนที่ต้องมาสแกนบัตรท�ำงานให้ครบตาม
ชัว่ โมงท�ำงาน ก็ปรากฏว่าในช่วงโควิดระบาด
โดยเฉพาะช่วงแรก ช่วงปี 2563  ทางสถานี
ก็มกี ารให้พนักงาน-กอง บ.ก.บางส่วนท�ำงาน
แบบ   work from home ท�ำให้ฝ่ายข่าว
กอง บ.ก. ก็มกี ารแบ่งทีม แบ่งเวลากันท�ำงาน
ท�ำให้กองบก.บางส่วนที่อาจเคยเข้าเวรแล้ว
เลิกค�ำ่ หรือท�ำงานเกินเวลา 8 ชัว่ โมง ทีจ่ ะได้
ค่าท�ำงานล่วงเวลา แต่เมื่อมีการให้ท�ำงาน
แบบ  work from home โดยอยู่ในสถานี
น้อยลง ช่วงดังกล่าวจะไม่ได้เงินค่าท�ำงาน
ล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีข้อดี เพราะ
ท�ำให้พนักงานมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น  
“ของทางช่อง 7 ที่ผ่านมา ไม่เคยมีการ
เอาคนออกแต่อย่างใด ทุกคนยังอยู่กันครบ
หมด เว้นแต่ลาออกเองไปท�ำงานทีอ่ นื่ ขณะที่
สถานีอื่นๆ มีการเปิดโครงการให้คนลาออก
หรือเอาคนออกกันหลายครั้ง รวมถึงรายได้
สวัสดิการค่าตอบแทน เรือ่ งโบนัส อะไรต่างๆ  
ที่พวกเราเคยได้อย่างไร ทุกอย่างยังได้เช่น
เดิม เพียงแต่ผลจากโควิด อาจมีผลกระทบ
บ้างแต่นอ้ ยมาก และกระทบกับคนเพียงบาง
ส่วนในกอง บ.ก. ทีก่ แ็ ค่ชว่ งโควิดเท่านัน้ อย่าง
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ตอนโควิดรอบแรก พอสถานการณ์ดีขึ้น ทุก
อย่างกลับสู่สภาพเดิม เช่น หากท�ำงานเกิน
เวลาก็ได้ค่าโอทีแบบที่เคยได้ เรียกได้ว่า
โควิดมีผลกระทบแค่บางส่วนและเป็นแค่ชว่ ง
สั้นๆ เท่านั้น ส�ำหรับนักข่าวและกอง บ.ก.
ของสถานีช่อง 7 เอชดี” แหล่งข่าวในกอง
บ.ก.สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 รายหนึ่งให้ข้อมูล
ช่อง 3 เอชดี
วืดโบนัสเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน
ถัดมาที่ “สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอชดี”
พบว่าปี 2563 ที่ผ่านไป ทางพนักงานและ
กอง บ.ก.ของข่าวช่อง 3 เอชดี ไม่ได้รบั โบนัส
เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน รวมถึงไม่ได้มีการปรับ
ขึน้ เงินเดือนให้กบั พนักงานและฝ่ายข่าวเช่น
เดียวกัน เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน
มีรายงานว่าช่วงก่อนสิน้ ปี 2563 พนักงาน
ของสถานี และฝ่ า ยข่ า วต่ า งก็ ลุ ้ นจะได้รับ
โบนัสประจ�ำปี เพราะที่ผ่านมา ไม่ได้โบนัส
มาหลายปีตดิ ต่อกันแล้ว แต่สดุ ท้าย ก็เป็นอีก
หนึ่งปีที่ไม่ได้มีการให้โบนัสกับพนักงานแต่
อย่างใด โดยทางผู้บริหารของสถานีเอง พบ
ว่าก็ไม่ได้มีการให้เหตุผลอย่างเป็นทางการ
ออกมา   แต่เป็นที่รู้กันในกลุ่มพนักงานว่า
เป็นเรือ่ งของผลประกอบการของบริษทั ทีย่ งั
ไม่กระเตื้อง รายได้ลดลงต่อเนื่อง แม้ก่อน
หน้านี้ เมื่อปี  2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทใน
เครือ ก็มีการปรับโครงสร้างองค์กร เช่น มี
การควบรวมบริษทั ในเครือบางแห่งทีป่ ระสบ
ปัญหาขาดทุน จนมีการเลิกจ้างพนักงานบาง
ส่วนที่เป็นบริษัทในเครือที่ขาดทุน เช่น ฝ่าย
การเงิน ฝ่ายธุรการ มีรายงานว่า ในช่วง
โควิด ทางสถานีและฝ่ายข่าวช่อง 3 เอชดี  
ไม่มีการเลิกจ้างพนักงานในช่วงโควิดแต่
อย่างใด เพราะก่อนหน้าจะเกิดโควิด รอบ
แรก ทางช่อง 3 เคยมีการปรับโครงสร้าง เลิก
จ้างฝ่ายข่าวไปแล้วจ�ำนวนหนึ่ง
“สถานการณ์ชว่ งโควิดทัง้ สองรอบ ท�ำให้
บริษัทในเครือและสถานีช่อง 3 เอชดี   ต้อง

ประหยัดค่าใช้จา่ ย เพราะผลกระทบโควิดกับ
สื่อก็รู้กันอยู่มีหลายด้าน เช่น รายได้จาก
โฆษณาก็จะหายไปส่วนหนึ่ง ช่วงนั้นก็เริ่มมี
การเซฟค่าใช้จา่ ยต่างๆ เหมือนกัน เช่น เรือ่ ง
ของเงินค่าล่วงเวลา โดยพบว่า  การท�ำงาน
ช่วงโควิด ทางกอง บ.ก.ข่าว  ก็จัดเวลาการ
ท�ำงานกันภายในกอง บ.ก. ไม่ให้เกิน 8 ชัว่ โมง
ต่อวัน เพือ่ จะได้ตดั ค่าใช้จา่ ยเรือ่ งการจ่ายโอที
ให้เหลือน้อยลง ก็ใช้วิธีการเช่น การเหลื่อม
เวลากันในกอง บ.ก.แต่ละส่วน  ซึ่งการที่ปีที่
ผ่านมาไม่มีโบนัสให้พนักงาน หรือการที่
บริษัทพยายามเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆ ฝ่ายข่าว
ทุ ก คน ต่ า งเข้ า ใจดี เพราะทุ ก คนรู ้ ถึ ง
สถานการณ์เศรษฐกิจของธุรกิจสื่อในช่วงนี้
เป็นอย่างดี ต่างก็บอกว่าขอท�ำงานของตัว
เองต่อไปให้ดีที่สุด” แหล่งข่าวที่เป็นกอง
บรรณาธิการข่าวช่อง 3 คนหนึ่งบอกไว้
ช่อง 8 ยังจ่ายโบนัสตามปกติ
ถัดมาที่ “ช่อง 8” ที่มีเจ้าของและด�ำเนิน
การโดย บริษัท อาร์เอสวิชั่น จ�ำกัด  
จากข่าวที่ได้รับมา พบว่า เป็นอีกหนึ่ง
องค์กรธุรกิจสื่อที่มีการให้โบนัสกับพนักงาน
แต่กเ็ ป็นการให้โบนัสทีพ่ บว่าโดยภาพรวมให้
ลดลงจากปี 2562 เพราะปี 2562 ที่ผ่านมา
จ่ายให้ตอนตรุษจีน ปี 2563 พบว่าอัตราการ
ให้โบนัสอยู่ที่ได้ประมาณเฉลี่ยคนละหนึ่ง
เดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งของเงินเดือนของ
พนักงานแต่ละคน แต่ปี 2563 ที่มีการจ่าย
ให้ในช่วงวันตรุษจีนปี 2564 ที่ผ่านมา มี
รายงานว่ามีการให้โบนัสกับพนักงาน ใน
อัตราเริ่มต้นที่ครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือน โดย
แต่ ล ะคนจะได้ ไ ม่ เ ท่ า กั น ขึ้ น อยู ่ กั บ การ
ประเมินผลงานในรอบปี
ขณะทีก่ ารปรับขึน้ เงินเดือนพนักงานและ
ฝ่ายข่าว จนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม 2564
พบว่ า ยั ง ไม่ มี สั ญ ญาณดั ง กล่ า วแจ้ ง ให้
พนักงาน-ฝ่ายข่าวทราบว่าจะมีการปรับขึ้น
เงินเดือนแค่ไหนและมีการปรับขึ้นหรือไม่   

แต่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 ทาง
บริษัทมีการให้พนักงานฝ่ายข่าว มีการท�ำ
แบบฟอร์มประเมินผลงานตัวเอง ในรอบปี
จากนั้ น ส่ ง ให้ หั ว หน้ า แผนกของตั ว เอง
พิจารณาอีกครัง้ เพือ่ น�ำเสนอตามระบบการ
พิจารณาการประเมินผลงานของพนักงาน ที่
มีการท�ำลักษณะดังกล่าวทุกปี
“ส�ำหรับผลกระทบโควิดทั้งสองรอบ ต่อ
ฝ่ายข่าวของช่อง 8 พบว่า ผลกระทบโดยตรง
ไม่มี เพียงแต่พอเริ่มมีผลกระทบโควิด ก็มี
การประสานขอความร่วมมือให้แต่ละฝ่าย
ช่ ว ยกั น ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยในองค์ ก ร
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท�ำข่าว แต่ไม่ได้
เป็นแบบทางการอะไร แต่ช่วงดังกล่าว ฝ่าย
ข่ า วท� ำ งานหนั ก ขึ้ น เพราะเมื่ อ เกิ ด โควิ ด
ท�ำให้มีการงดการถ่ายละครของช่อง 8 จน
ไม่มีเทปละครมาออกอากาศ เลยต้องมีการ
เพิม่ เวลาการเสนอข่าวให้มากขึน้ ก็ทำ� ให้ฝา่ ย
ข่าวท�ำงานหนักขึน้ แต่จำ� นวนคนน้อยลงกว่า
ก่อนโควิด เพราะก่อนหน้าโควิดระบาดหนัก
ช่วงมีนาคม ปี 2563 ทางสถานี มีการปรับ

โครงสร้างองค์กร โดยเลิกจ้างพนักงานบาง
ส่วน  ท�ำให้ฝา่ ยข่าวของสถานีชอ่ ง 8 ทีเ่ หลือ
อยู่ทุกคนก็ต้องท�ำงานหนักขึ้น
“ขณะที่เรื่องการรัดเข็มขัด ประหยัดค่า
ใช้จา่ ยตอนช่วงโควิด ก็ไม่ได้มมี าตรการอะไร
ออกมาเป็นพิเศษ เพราะอย่างเรือ่ งโอที ก็จะ
มีการจัดเวลาการท�ำงานของกอง บ.ก.และ
นักข่าว ให้แต่ละคนได้ท�ำงานคนละไม่เกิน
8 ชั่วโมงต่อวันตามสัญญาการจ้างงานอยู่
แล้ว แต่หากท�ำงานเกิน 8 ชัว่ โมง ก็จะได้โอที
ตามอัตราของเงินเดือนตัวเอง ส่วนคนที่เข้า
เวรข่าวแต่ละวัน หากท�ำงานเกินช่วง 22.00 น.
ก็จะมีการจ่ายโอทีให้ตามฐานเงินเดือนแต่ละ
คน เช่น บางคนได้ 400 บาท บางคนได้ 600 บาท
เป็นต้น” แหล่งข่าวจากกองบรรณาธิการข่าว
ช่อง 8 ให้ข้อมูลไว้โดยละเอียด
สื่อเครือมติชน
เซฟเงิน งดจ่ายโบนัส
มาทีส่ อื่ ในเครือ “มติชน” ทีม่ สี อื่ ในเครือ อาทิ
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน-ประชาชาติธรุ กิจ-

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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ข่าวสด -มติชนออนไลน์-ข่าวสดออนไลน์ พบ
ว่าจนถึงปลายเดือนมกราคม 2564 ยังไม่มี
การประกาศการให้โบนัส-เงินพิเศษกับพนักงาน
และกอง บ.ก.สื่อในเครือมติชนแต่อย่างใด
ตลอดจนยังไม่มีสัญญาณเรื่องการพิจารณา
ปรับขึน้ เงินเดือนพนักงานและกอง บ.ก.เช่นกัน
โดยก่อนหน้านีเ้ มือ่ ช่วงต้นปี 2563 พนักงาน
และกอง บ.ก.สือ่ ในเครือมติชน ต่างลุน้ กันว่า
น่าจะมีการให้โบนัสกับพนักงาน หลังผล
ประกอบการของบริษทั ในภาพรวมกระเตือ้ ง
ขึ้น แต่ก็มาเกิดโควิด ระบาดรอบแรกช่วง
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 จนมีการออก
มาตรการล็อกดาวน์จากรัฐบาลออกมา ท�ำให้
หลายภาคส่วนทางธุรกิจได้รับผลกระทบไป
ตามกัน และมีผลต่อเรื่องยอดโฆษณาที่เข้า
มาลงโฆษณากับสือ่ ในเครือมติชนลดลง  รวม
ถึ ง ยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากโควิ ด ท� ำ ให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เครือมติชนเคยใช้
เป็นช่องทางในการหารายได้และโฆษณา
เช่น การจัดอีเวนต์ตา่ งๆ ต้องหยุด-ยกเลิกไป
ก่ อ นจากแผนงานที่ เ คยวางไว้ แ ละบริ ษั ท
ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและเตรียมเงิน
ส�ำรองเอาไว้เพราะตอนนัน้ ไม่รวู้ า่ สถานการณ์
โควิด จะจบลงเมือ่ ใดและจะส่งผลกระทบต่อ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของสื่ อ ในเครื อ มติ ช น
อย่างไร  เลยท�ำให้สุดท้ายจึงไม่ได้มีการจ่าย
โบนัสให้กับพนักงานและกอง บ.ก.ในเครือ
มติชนในช่วงปี 2563 แต่อย่างใด
และกับปี 2564 ที่มาเกิดโควิด รอบสอง
ตัง้ แต่ชว่ งธันวาคม 2563 จนถึงช่วงมกราคม
2564 โดยก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด รอบสอง
เดิมพนักงาน-กอง บ.ก. สื่อในเครือมติชน
เคยประเมินว่าอาจจะมีการจ่ายโบนัสหรือค่า
ตอบแทนพิเศษให้กับกอง บ.ก.สื่อในเครือ
มติชน แต่เมื่อดูจากผลโควิดรอบสอง ที่กว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายอาจใช้เวลาถึงช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2564 ท�ำให้มกี ารประเมิน
กันว่า ปี 2564 ที่ตามปกติจะมีการให้โบนัส
ปี 2563 กับพนักงานย้อนหลัง ดูแล้วน่าจะ
ไม่มีการให้โบนัสแต่อย่างใด
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TNN ช่อง16
ใครผลงานดี จัดไปโบนัสก้อนใหญ่
ด้าน “สถานีขา่ ว TNN ช่อง16” ทีเ่ ป็นบริษทั
ย่อยในเครือทรูวชิ นั่ ส์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
มีรายงานว่า ทางพนักงาน-กอง บ.ก.และ
นักข่าวของ สถานีขา่ ว TNN ช่อง16 ไม่ได้รบั
ผลกระทบมากนักทั้งโควิดรอบแรกปี 2563
และรอบสองตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ นธั น วาคม
2563 จนถึงมกราคม 2564 โดยผูบ้ ริหารของ
สถานี ไม่ได้มีการขอลดเงินเดือน ลดค่า
ต�ำแหน่งอะไรทัง้ สิน้ กับกอง บ.ก. นักข่าว โดย
ทุกอย่างยังคงปกติเหมือนก่อนเกิดโควิดทั้ง
สองรอบ   ที่อาจมีการปรับบ้าง ก็เป็นเรื่อง
ของการบริหารงานในกอง บ.ก. กันเองที่ไม่
ได้เกีย่ วกับเรือ่ งโควิด ซึง่ ก็คอื การที่ จากปกติ
สัญญาการท�ำงานของพนักงาน-ฝ่ายข่าว
-กอง บ.ก. คือท�ำงานสัปดาห์ละห้าวัน โดย
หากท�ำงานวันที่หก เช่น มาเข้าเวรประจ�ำ
กอง บ.ก. ก็จะได้รับโอที แต่ในช่วงปี 2563
ที่ผ่านมา ก็มีการปรับในส่วนนี้ คือกอง บ.ก.
-ฝ่ายข่าว มีการบริหารกันเองในการจัดสรร
วันหยุด-วันท�ำงาน เพื่อให้พนักงาน-กอง
บ.ก. แต่ละคนท�ำงานกันภายในห้าวันต่อ
สัปดาห์ตามสัญญาจ้างงาน เช่น กอง บ.ก.
คนหนึ่ง ก็ท�ำงานห้าวันแล้วหยุดสองวันเช่น
หยุดศุกร์กบั เสาร์ โดยท�ำงานตัง้ แต่วนั อาทิตย์
จนถึงวันพฤหัสบดี แล้วกอง บ.ก. อีกคนหนึง่
ก็ทำ� งานวันอังคารถึงวันเสาร์ แล้วได้หยุดวัน
อาทิตย์กบั วันจันทร์ “ท�ำให้ชว่ งหลังฝ่ายข่าว
กอง บ.ก.  จะไม่ได้โอทีจากปกติทอี่ าจเคยได้
ซึ่งแนวทางดังกล่าว จริงๆ เคยมีการท�ำมา
ก่อนหน้านีแ้ ล้ว และต่อมายกเลิกไป แต่ตอน
หลังก็มกี ารน�ำมาใช้อกี เมือ่ ตอนปี 2563  โดย
แม้จะท�ำให้ พนักงาน-กอง บ.ก. ไม่ได้รบั โอที
แต่ท�ำให้พนักงานและฝ่ายข่าว ได้วันหยุด
เพิม่ ขึน้ ทีแ่ น่ชดั คือสัปดาห์ละสองวัน” แหล่ง
ข่าวจากกอง บ.ก.ช่อง TNN ให้ข้อมูล ส่วน
เรื่องการได้เงินโบนัสประจ�ำปี ของพนักงาน
และฝ่ายข่าวของ สถานีข่าว TNN ช่อง16 ที่
จะมีการให้ในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี
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จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จนถึง
ปลายเดือนมกราคม 2564  แหล่งข่าวในกอง
บ.ก. สถานีช่อง TNN ให้ข้อมูลว่า พนักงาน
และฝ่ายข่าว ได้ยินมาว่า ทางบริษัทอาจจะ
ให้โบนัสพนักงานประจ�ำปีกับพนักงานโดย
การให้ จ ะให้ ต ามผลการประเมิ น ผลงาน
ประจ�ำปี ไม่ได้ให้แบบเหมารวม แต่จะไม่มี
การปรับขึ้นเงินเดือน
“อย่างโบนัสทีม่ กี ารให้เมือ่ ปี 2563 ทีเ่ ป็น
โบนัสของปี 2562 ทีใ่ ห้ยอ้ นหลังเพราะมีการ
ให้ช่วงตรุษจีน คนที่ได้ก็ได้ตามการประเมิน
การท�ำงานของแต่ละคน โดยปีที่แล้ว พบว่า
บางคนมีผลงานดี เกณฑ์การประเมินผลงาน
ออกมาสูง มีข่าวว่าได้โบนัสกันมากถึงสาม
เดื อ นก็ มี บางคนก็ ไ ด้ ห นึ่ง เดื อ นหรือหนึ่ง
เดือนครึ่ง แต่ส�ำหรับผลกระทบโควิด ต้อง
บอกว่ า ฝ่ า ยข่ า วแต่ ล ะคนไม่ มี ใ ครได้ รั บ
ผลกระทบใดๆ เลยโดยเฉพาะเรือ่ งรายได้คา่
ตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ทุกอย่างอยู่ครบ
หมด” แหล่งข่าวจากกอง บ.ก. สถานีข่าว
TNN ช่อง16 ให้ข้อมูลไว้
PPTV ยังได้เงินขวัญถุงต่อเนื่อง
ถั ด มาที่ “สถานี โ ทรทั ศ น์ PPTV”
ที่บริหารโดยบริษัท บางกอกมีเดียแอนด์
บรอดคาสติง จ�ำกัด ซึง่ เป็นหนึง่ ในธุรกิจของ
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นักธุรกิจ
ชื่ อ ดั ง ของประเทศไทย เจ้ า ของเครื อ
โรงพยาบาลกรุงเทพและสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส และธุรกิจอีกหลายแห่ง จนท�ำให้
สถานีโทรทัศน์ PPTV ถูกมองว่าเป็นสื่อที่มี
ทุนหนา มากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในวงการสือ่ มวลชน
ประเทศไทย
มีรายงานว่าส�ำหรับ สถานีพีพีทีวี การให้
โบนัสกับพนักงาน จะเป็นการให้ที่เรียกกัน
ว่า “เงินพิเศษ เงินขวัญถุง” ซึ่งก็มีการให้กับ
พนักงานทุกปี   โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10,00020,000 บาท ซึ่งสถานีก็จะใช้ระบบการให้
เงินพิเศษลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่แรกๆ
ของการก่อตัง้ สถานี โดยเกณฑ์การพิจารณา

ว่าพนักงาน-ฝ่ายข่าวคนใดจะได้เงินพิเศษ
ดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน ดูจากองค์ประกอบ
เช่น อายุการท�ำงานในบริษัทของแต่ละคน
ส่วนเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนฝ่ายข่าวกอง บ.ก. สถานีโทรทัศน์พพี ที วี ี พบว่า จนถึง
ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 ก็ยังไม่มี
สัญญาณดังกล่าวออกมาว่าจะมีหรือไม่มกี าร
ปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี แต่หากจะมี ก็จะ
เกิดขึ้นหลังเดือนมกราคมของทุกปี เพราะ
เป็นช่วงหลังทางบริษทั มีการประเมินผลงาน
และเรียกพนักงานแต่ละคนไปคุยเป็นการ
ส่วนตัวแล้ว แต่เนื่องจากปี 2564 เกิดโควิด
ระบาดรอบสอง ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม
2563 ท�ำให้กระบวนการดังกล่าวเลยมีการ
เลื่อนออกไปก่อนชั่วคราว  
“ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะโควิดรอบ
แรก ที่ท�ำให้เศรษฐกิจซบเซา ทางสถานีก็มี
การปรับในเรื่องกรอบเวลาการท�ำงานเช่น
กัน เพราะตามสัญญาการจ้างงานระหว่าง
บริษัทกับพนักงานโดยเฉพาะฝ่ายข่าว   คือ
ท�ำงานสัปดาห์ละห้าวัน แต่สว่ นใหญ่ฝา่ ยข่าว
ก็ท�ำงานกันสัปดาห์ละหกวัน ท�ำให้วันที่หก
บริษทั ต้องจ่ายโอทีให้พนักงาน รวมถึงแต่ละวัน
หากท�ำงานเกินแปดชั่วโมง ก็จะได้โอที แต่
ตอนโควิดรอบแรก ผนวกกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ก็ทำ� ให้มกี ารพยายามประหยัดค่า
ใช้จ่ายในกอง บ.ก. ด้วยการ ลดการเบิกจ่าย
โอที โดยมีการแบ่งงานในกองบก. ทัง้ นักข่าว
และกอง บ.ก.ในสถานี เพือ่ ให้การท�ำงานของ
แต่ละคนไม่เกินสัญญาจ้าง เช่น หากนักข่าว
สายรัฐสภา ท�ำข่าวเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ตั้ ง แต่ เ ช้ า จนถึ ง ค�่ ำ  ที่ จ ะท� ำ ข่ า วเกิ น แปด
ชั่วโมง ปกติจากที่เคยเบิกโอทีได้
“แต่ช่วงหลัง เราก็มีการบริหารงานใน
กอง บ.ก. เพื่อไม่ให้ท�ำงานเกินแปดชั่วโมง
เช่น ส่งทีมอื่นไปเสริมทีมแรก อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของโอที หากท�ำงานวันที่หก บริษัท
ก็ยงั มีการจ่ายให้ตามปกติ  เช่น หากมีการชุมนุม
ทางการเมืองในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
ใครเข้าเวรไปท�ำข่าว ก็จะได้โอทีตามปกติ”

กอง บ.ก.ข่าว ช่อง PPTV ให้ข้อมูลกับกอง ทั้งสองข่าวที่กอง บ.ก.มีการตัดเข้าเป็นข่าว
บ.ก.หนังสือวันนักข่าวฯ
ด่วน และรายงานสดอย่างรวดเร็ว โดยมีการ
ยกโฆษณาออก เพื่อให้เสนอข่าวได้ในเวลา
ช่องวัน 31 ไม่ตกขบวน
ที่มากกว่าข่าวสั้นปกติ ผลตอบรับที่ออกมา
ได้โบนัสเหมือนกัน
มีสงู มากเพราะพบว่าทัง้ สองข่าวท�ำให้เรตติง้
ด้าน “สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31” ที่ ข่าวของทีวีดิจิทัล ของช่องวัน มาอันดับสูง
บริหารงานโดย บริษทั วัน สามสิบเอ็ด จ�ำกัด มาก สูงกว่าช่องข่าวเสียอีก และท�ำให้หลาย
ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ คนเริ่ ม รู ้ จั ก และมาติ ด ตามข่ า วช่ อ งวั น
ไพรส์ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
มากขึ้น” แหล่งข่าวจากกอง บ.ก. ข่าวช่อง
มีรายงานว่า ในส่วนของพนักงานประจ�ำ one ให้ข้อมูล
และกองบรรณาธิการข่าวของช่องวัน 31 ได้
ขณะที่ผลกระทบจากโควิด ทั้งสองรอบ
รับโบนัสเมื่อตอนสิ้นปี 2563 โดยการได้ พบว่าทางสถานีชอ่ งวันโดยเฉพาะฝ่ายข่าวไม่
โบนัสพบว่า พนักงานและกอง บ.ก.จะได้ไม่ ได้รบั ผลกระทบอะไรมากนัก เรียกได้วา่ แทบ
เท่ากันโดยจะได้ตามเกณฑ์การประเมินผล ไม่ได้มีผลอะไรเลย เพราะทางสถานีไม่ได้มี
งาน แต่สว่ นใหญ่กค็ อื จะได้กนั ขัน้ ต�ำ่ คือหนึง่ การขอลดเงินเดือน ลดสวัสดิการอะไร รวม
เดือนของเงินเดือนประจ�ำที่ได้ตามปกติ ซึ่ง ถึงไม่ได้มกี ารเลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใด แต่
คนไหนเกณฑ์การประเมินผลงานออกมาสูง กลับพบว่ายิ่งช่วงโควิด ที่ท�ำให้คนอยู่บ้าน
ก็จะได้โบนัสสูงกว่าคนอื่น ขณะที่เรื่องการ มากขึน้ คนติดตามข้อมูลข่าวสารมากขึน้ เลย
ปรับขึ้นเงินเดือนพบว่า ทางพนักงานและ ยิ่งท�ำให้เรตติ้งการชมรายการต่างๆ ของ
กอง บ.ก.ก�ำลังรอสัญญาณจากฝ่ายบริหาร สถานีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย
อยู่ ซึ่งจนถึงปลายเดือนมกราคม 2564 ก็ยัง
ไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว
เดลินิวส์-ปีนี้ไร้โบนัส
“ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา แม้ช่องวัน จะ
ถั ด มาที่ “หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ ”
เป็นช่องวาไรตี้ ช่องละคร แต่หลังจากมีการ หนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจ�ำหน่ายเป็น
พยายามท�ำให้การรายงานข่าวของช่องวัน มี อันดับต้นๆ ในประเทศไทย ที่มีเจ้าของคือ
ความรวดเร็ว ท�ำเรื่องที่อยู่ในกระแสของ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด
ประชาชนและเป็นข้อมูลข่าวสารทีป่ ระชาชน
มีรายงานว่ารอบปี 2563 ที่ผ่านไป เป็นปี
ได้ประโยชน์รวมถึงตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา ที่เดลินิวส์ไม่มี
ของสถานี ก็พบว่า เรตติ้งรายการข่าวมีการ การให้เงินโบนัสกับพนักงานโดยเฉพาะกอง
เติบโตขึ้นมาก เพราะด้วยความที่ช่องวันเอง บรรณาธิการข่าว รวมถึงไม่มีการแจ้งถึงการ
มีฐานผู้ชมละครจ�ำนวนมากระดับหนึ่งอยู่ ปรับขึน้ เงินเดือนให้กบั กอง บ.ก.ด้วยจากปกติ
แล้วท�ำให้พอมีการเสนอข่าวทีร่ วดเร็ว อยูใ่ น ทีเ่ ดลินวิ ส์จะมีการให้โบนัสกับพนักงาน-กอง
กระแส กลุ่มคนที่ติดตามรายการของช่อง บ.ก. มาตลอดแทบทุกปีติดต่อกัน อย่างปี
จ�ำนวนมากก็จะได้ติดตามข่าวตามไปด้วย 2562 ซึ่ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ไม่ มี ก ารให้
“อย่างเช่นข่าว Breaking News ของช่อง โบนัสกับพนักงาน แต่ทางเดลินวิ ส์กม็ กี ารให้
วันที่มีเรตติ้งสูงๆ ก็คือการรายงานข่าวเรื่อง โบนัสกับพนักงานอยู่แต่มีอัตราที่เริ่มลดลง
เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 8
โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสิงหาคม 2563 ที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หรือเหตุการณ์การ ตอนนั้ น สถานการณ์ โ ควิ ด รอบแรกเริ่ ม
เผชิญหน้ากันระหว่างต�ำรวจกับม็อบทีส่ แี่ ยก คลี่คลายลงแล้ว ทางเดลินิวส์ ก็มีการปรับ
ปทุมวัน เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 ที่พบว่า ข่าว โครงสร้างการท�ำงานของพนักงานส่วนหนึ่ง  
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

33

โดยมี ก ารเลิ ก จ้ า งพนั ก งานในส่ ว นของ
หนังสือพิมพ์และเดลินิวส์ออนไลน์ไปส่วน
หนึ่ง และในช่วงดังกล่าว ก็มีการขอความ
ร่วมมือขอตัดลดเงินรายได้คา่ ตอบแทนคนใน
กอง บ.ก.โดยขอตัดเงินเฉลี่ยคนละ 3,000
บาท ไล่ตงั้ แต่ระดับบรรณาธิการข่าว-หัวหน้า
ข่าว-ผู้สื่อข่าว และพบว่า จนถึงช่วงเดือน
มกราคม 2564 ก็ยงั ไม่มสี ญ
ั ญาณว่าจะมีการ
คื น เงิ น ดั ง กล่ า วที่ หั ก ไปให้ กั บ พนั ก งานกอง บ.ก. โดยมีข่าวว่าทางผู้บริหารได้ยก
เหตุผลเรือ่ งผลประกอบการทีร่ ายได้จากการ
ขายหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละรายได้ จ ากการลง
โฆษณาทีล่ ดลง ท�ำให้ตอ้ งประหยัดค่าใช้จา่ ย
จึงต้องขอความร่วมมือกับพนักงานในการ
ออกนโยบายรัดเข็มรัดดังกล่าว ซึง่ พนักงานกอง บ.ก.ส่วนใหญ่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์
เพราะเป็นช่วงที่ธุรกิจสื่อได้รับผลกระทบใน
วงกว้างทั้งเรื่องผลพวงจากโควิด และสภาพ
เศรษฐกิจทีซ่ บเซา จนมีผลต่อรายได้ทเ่ี ข้ามา
ขององค์กร
สื่อค่ายเครือเนชั่นฯ รอลุ้นต่อไป
ด้านอีกหนึ่งบริษัทที่มีสื่อในเครือหลาย
แขนงนัน่ ก็คอื “บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จ�ำกัด
(มหาชน)” ที่มีสื่อในเครือ เช่น หนังสือพิมพ์
และเว็ บ ไซต์ ข ่ า วกรุ ง เทพธุ ร กิ จ -เว็ บ ไซต์
คมชัดลึก-เนชัน่ ทีวี เป็นต้น โดยรอบปีทผี่ า่ นมา
มีขา่ วเกีย่ วกับเรือ่ งของบริษทั เนชัน่ ฯ ปรากฏ
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ออกมาหลายครั้ง เช่น กรณีทีมผู้ประกาศ
ข่าวชื่อดังหลายคนของช่องเนชั่นทีวีฯ อาทิ
กนก รัตน์วงศ์สกุล-อัญชะลี ไพรีรัก-ธีระ
ธัญไพบูลย์ ยกทีมลาออกจากเนชั่นทีวี และ
ต่อมาเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ ทั้งหมดก็ไปปักหลัก
อ่านข่าวอยูท่ ชี่ อ่ ง TOP NEWS ทางเคเบิลทีวี
มีรายงานว่า ส�ำหรับรอบปี 2563 ทีผ่ า่ นมา
จนถึงตอนปลายเดือนมกราคม ยังไม่มีการ
ประกาศให้โบนัสหรือที่เรียกกันว่า เงินสิน
น�้ำใจ เพื่อเป็นก�ำลังใจในการท�ำงานให้กับ
พนักงานในเครือ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊
แต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้ ช่วงกลางเดือน
มกราคม กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ เคยได้
รับการบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการว่า มี
แนวโน้มที่บริษัท เนชั่นฯ จะมีการให้โบนัส
กับพนักงาน โดยคาดว่าน่าจะได้ในช่วงตรุษ
จีนประมาณ 12 กุมภาพันธ์ 2564 หรือไม่ก็
ในช่วงวันเกิดของบริษัท แต่จนถึงช่วงต้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ก็ยงั ไม่มสี ญ
ั ญาณใดๆ
ออกมา มีเพียงข่าวที่ออกมาภายในอย่างไม่
เป็นทางการว่า ผู้บริหารของบริษัทก�ำลังรอ
ดูสถานการณ์โควิดระบาดรอบสองก่อนว่า
จะสิน้ สุดเมือ่ ใดและจะส่งผลกระทบต่อเรือ่ ง
ยอดโฆษณาทีธ่ รุ กิจสือ่ ในเครือได้รบั มากน้อย
แค่ไหน เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ถูก
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งเลื่ อ นการจ่ า ยโบนั ส ให้ กั บ
พนักงานออกไปก่อน จากเดิมทีค่ าดว่าจะให้
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ก็ขอขยับไปก่อนเพือ่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

รอดู ส ถานการณ์ จ นถึ ง ช่ ว งประมาณหลั ง
เมษายน 2564 ซึ่งหากว่าสถานการณ์ดูแล้ว
ไม่ น ่ า จะมี ผ ลกระทบกั บ การบริ ห ารงาน
ภายในองค์กร ก็อาจจะมีการให้โบนัสกับ
พนักงานย้อนหลัง โดยจ่ายได้ในช่วงไม่เกิน
กลางปีคอื ไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคม 2564
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี 2562 พบว่าทาง
บริษัท เนชั่นฯ มีการให้โบนัสกับพนักงานกอง บ.ก.ของสื่อในเครือทุกแห่งโดยมีการ
จ่ า ยให้ ต ามผลประกอบการของแต่ ล ะ
แพลตฟอร์ ม ไม่ ไ ด้ ใ ห้ แ บบเหมารวมเช่ น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ที่มีผลประกอบ
การในรอบปี 2562 ค่อนข้างดี ทางกอง บ.ก.
ก็ จ ะได้ โ บนั ส มากกว่ า กอง บ.ก.สื่ อ อื่ น ๆ
ในเครือ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้
ตอนช่ ว งโควิ ด ระบาดหนั ก รอบแรก ช่วง
มีนาคม-พฤษภาคม 2563 ทีส่ ภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยภาพรวมได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก  
พบว่าทางบริษทั เนชัน่ ฯ ได้มกี ารขอความ
ร่วมมือกับพนักงานในเครือด้วยการขอหัก
เงินพนักงาน-กอง บ.ก. สื่อในเครือเนชั่นฯ
โดยเป็นการหักไปประมาณ 4-5 เดือน จน
เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทางบริษัทก็
ยกเลิกการหักเงินดังกล่าว แล้วกลับมาให้เงิน
เดือนเต็มตามปกติ โดยบริษัทฯ เคยบอกไว้
ว่า หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายและ
เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว เงินที่บริษัทหัก
ไปดังกล่าว ทีพ่ นักงาน-ฝ่ายข่าว แต่ละคนจะ
ถูกหักไม่เท่ากัน ทางบริษัทจะมีการจ่ายเงิน
คืนให้ ซึ่งจนถึงช่วงเดือนมกราคม 2564 ก็
ยังไม่มกี ารคืนเงินดังกล่าวแต่อย่างใด “ตอน
โควิดรอบแรก พนักงาน-ฝ่ายข่าว ก็ถือว่าได้
รับผลกระทบระดับหนึ่ง เพราะมีการหักเงิน
ค่าตอบแทน-รายได้ออกไป แต่ก็ไม่นานมาก
พอสถานการณ์โควิดเริม่ คลีค่ ลาย มีการปลด
ล็อกต่างๆ ก็มกี ารกลับมาจ่ายเงินให้พนักงาน
ตามปกติ โดยตอนทีห่ กั ไป ก็เป็นการหักตาม
ฐานเงินเดือนของแต่ละคนเช่น คนไหนฐาน

เงินเดือนสูง อาทิ ห้าหมื่นบาท ก็อาจถูกหัก
ไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น เท่าที่จำ�
ได้ก็มีการหักไปประมาณสี่เดือนตั้งแต่โควิด
ระบาดรอบแรกเลยตอนช่วงมีนาคม 2563
แต่ปัจจุบันก็มีการกลับมาจ่ายตามปกติแล้ว
ก็ ถื อ ว่ า เป็ น การได้ รั บ ผลกระทบโควิ ด กั บ
พนักงานฝ่ายข่าวโดยตรง แต่ตอนนั้นทุกคน
ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ของบริษัทและสภาพ
เศรษฐกิจดีเพราะทุกธุรกิจต่างก็ได้รับผล
กระทบจากโควิดตอนนัน้ กันหมด” แหล่งข่าว
จากกอง บ.ก. สื่อในเครือเนชั่นฯ รายหนึ่ง
ให้ข้อมูล
เครือบางกอกโพสต์
เปิดโครงการร่วมใจจาก
ตั้งแต่ต้นปี
ถัดมาที่สื่อในเครือ “บริษัท
โพสต์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด” ที่มีสื่อ
ในเครืออย่าง  Bangkok Post,
เว็บไซต์ Post Today, นิตยสาร
forbes Thailand และ
นิตยสาร elle
พบว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา
เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัท โพสต์
พับลิชชิ่ง จ�ำกัด ไม่มีการจ่าย
เงินโบนัสให้กับพนักงาน-กอง บ.ก. แต่อย่าง
ใด รวมถึงไม่มกี ารพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน
พนักงาน-ฝ่ายข่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งการไม่
ให้โบนัสและไม่ปรับขึน้ เงินเดือนดังกล่าว พบ
ว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายปีติดต่อกันแล้ว
ด้วยเหตุผลเรื่องผลประกอบการของบริษัท
ที่ไม่ค่อยดีนัก ในช่วงหลัง เพราะยังมีผล
ประกอบการขาดทุนหลายปีติดต่อกัน จนมี
การลดค่าใช้จ่ายหลายอย่าง เช่น ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปิดรับพนักงาน
หรือนักข่าว กอง บ.ก. คนใหม่เข้ามาทดแทน
คนที่ลาออกไป
ที่ น ่ า สนใจถึ ง เรื่ อ งการบริ ห ารงานของ
ธุรกิจสือ่ ในเครือบริษทั โพสต์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด
ก็คอื การทีเ่ มือ่ ต้นปี 2564 คือวันที่ 4 มกราคม

ทางบริ ษั ท ได้ มี ก ารประกาศ “โครงการ
ร่วมใจจากองค์กรโดยการสมัครใจเกษียณ
อายุก่อนก�ำหนด ปี 2564” (Early Retirement) โดยพนักงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าร่วม
โครงการจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน โดยจ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน
มีรายงานว่า ประกาศดังกล่าว มีเนื้อหา
ว่า บริษัทก�ำลังจะเปลี่ยนแปลง และก�ำลัง
ก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญ ถ้าคุณพร้อมจะ
ไปกับเรา คุณมีข้อผูกพัน หรือ Commitment ที่ต้องท�ำดังนี้
“พร้อมท�ำงานหนักขึ้น พร้อมสนับสนุน
การท�ำงานในทิศทางใหม่ของบริษัท พร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปิดรับระบบการ

-พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ 120
วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่า
จ้างอัตราเดือนสุดท้าย 30 วัน
-พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี
แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รบั ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราเดือนสุดท้าย 90 วัน
-พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี
แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รบั ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราเดือนสุดท้าย 180 วัน
-พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี
แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่า
จ้าง อัตราเดือนสุดท้าย 240 วัน
-พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10
ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รบั ค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้าง อัตราเดือนสุดท้าย
300 วัน
-พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้
รับค�ำชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตรา
เดือนสุดท้าย 400 วัน
โดยพนักงานทีส่ มัครเข้า
ร่วมโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
จากบริ ษั ท จะมี ผ ลในวั น ที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2564 และรับค่า
ชดเชยพร้ อ มเงิ น ค่ า จ้ า งเดื อ น
ท�ำงานใหม่ หยุดการท�ำงานแบบไซโล พร้อม สุดท้ายผ่านระบบการจ่ายเงินเดือนในวันที่
ท�ำงานเป็นทีมหลากแผนก อดทนเสียสละ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
และทุ่มเทเพื่อจุดหมายร่วมกัน หากคุณไม่
พร้ อ มที่ จ ะเดิ น ไปกั บ เราในเส้ น ทางใหม่ อสมท รัดเข็มขัดสู้ศึก
เราขอขอบคุณทีค่ ณ
ุ เป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั ฯ
ส�ำหรับ “บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)”
ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา” ประกาศดังกล่าวระบุไว้ หรือ บมจ. อสมท รัฐวิสาหกิจ สังกัดส�ำนัก
ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการสมัครใจเกษียณ นายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตัง้ ในรูปบริษทั
อายุก่อนก�ำหนด (Early Retirement) โดย มหาชน จ�ำกัด ที่มีสื่อในเครือข่ายครอบคลุม
ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งมี ทั่วประเทศทั้ง สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT
หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการด�ำเนินการ ตาม HD สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ในส่วนกลาง
รายละเอียด เช่น พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม และส�ำนัก
จะได้ รั บ ผลประโยชน์ ต อบแทน ดั ง นี้ ข่าวไทย
ค่าชดเชยตามอายุงาน โดยนับอายุงานตัง้ แต่
ทีผ่ า่ นมา คนทีท่ ำ� งานสือ่ จ�ำนวนมาก  ต่าง
วันที่เข้าท�ำงานกับบริษัท จนถึงวันสุดท้ายที่ ก็ ต ้ อ งการเข้ า ไปท� ำ งานในองค์ ก รอย่ า ง
มีสภาพเป็นพนักงาน
อสมท-ส�ำนักข่าวไทย เพราะความทีเ่ ป็นองค์กร
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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สื่อรัฐวิสาหกิจ จึงมีความมั่นคงและจ่ายเงิน
เดือนค่าตอบแทน-สวัสดิการให้กบั พนักงานนักข่าวค่อนข้างดี โดยเฉพาะโบนัสที่ให้กับ
พนักงานที่มีการให้เกือบทุกปีและได้โบนัส
กันหลายเดือน รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่น
ค่าท�ำงานล่วงเวลาหรือโอที ก็มเี รตการให้โอที
ที่ค่อนข้างสูง ในฐานะรัฐวิสาหกิจ อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงหลัง นับตั้งแต่เกิดการประมูล
ที วี ดิ จิ ทั ล ที่ ท� ำ ให้ มี ที วี ห ลายช่ อ งเกิดขึ้น
จ�ำนวนมาก รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของสื่อโซเชียลมีเดีย ที่มีสื่อแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก ก็ส่งผลต่อการ
ประกอบการของบริษทั อสมท อย่างมากเช่นกัน
โดยเฉพาะรายได้ทลี่ ดลงจากเม็ดเงินค่าโฆษณา
ทีถ่ กู แชร์ไปยังสือ่ แพลตฟอร์มอืน่ ๆ จนท�ำให้
มีผลกระทบตามมาถึงพนักงานและฝ่ายข่าว
ในเครือบริษทั อสมท  เป็นเวลาหลายปีตดิ ต่อ
กันในช่วงหลัง
พบว่าปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อสมท
ก็เป็นอีกหนึง่ องค์กรธุรกิจสือ่ ทีไ่ ม่ได้มกี ารให้
เงินโบนัสประจ�ำปีกับพนักงานรวมถึงไม่มี
การพิ จ ารณาปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ นให้ กั บ
พนักงานเช่นกัน หลังก่อนหน้านี้เมื่อช่วง
กลางปี 2563 ทางบริษัท อสมท มีการเปิด
โครงการ “เต็มใจจาก” และโครงการสมัคร
เกษียณอายุก่อนก�ำหนด (เออร์ลี่รีไทร์) ซึ่งก็
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการประมาณ 325 คน
ที่บริษัทก็ต้องน�ำเงินก้อนหนึ่งมาจ่ายให้กับ
อดีตพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ท�ำให้บริษทั
อสมท ต้องมีการรัดเข็มขัด เพื่อประหยัดค่า
ใช้จา่ ยต่างๆ รวมถึงการทีไ่ ม่มกี ารจ่ายโบนัส
ให้กับพนักงานในปี 2563 ที่ผ่านมา
“พอคนเข้าโครงการลาออกกันจ�ำนวน
หนึ่ง โดยที่บริษัทก็ไม่มีนโยบายเปิดรับคน
ใหม่เข้ามา ท�ำให้พนักงานและฝ่ายข่าวที่อยู่
ปัจจุบันต้องท�ำงานทุ่มเทหนักขึ้น เพราะคน
น้อยลง รวมถึงช่วงปัจจุบนั ทางบริษทั อสมท
มี ก ารรั ด เข็ ม ขั ด ด้ ว ยการพยายามควบคุม
เวลาการท�ำงานของนักข่าว กอง บ.ก. ไม่ให้
ท�ำงานเกินแปดชั่วโมงต่อวัน เพื่อจะได้ไม่
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ต้องมีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน
โดยใช้วิธีการแบ่งเวรสลับกันไปเช่น หากมี
การประชุมสภาฯ ที่กว่าจะเลิกอาจค�่ำ ก่อน
หน้านั้น คนที่ประจ�ำสภาฯ ทีมที่เข้าไปท�ำ
ข่าวประชุมสภาฯ ตั้งแต่เช้า ก็อาจท�ำรวด
เดียวไปจนเลิกเลย แล้วก็ได้โอทีไปตามเวลา
ที่ท�ำงานจริง แต่ตอนหลัง ก็มีการแบ่งทีม
โดยจะส่งอีกทีมไปท�ำงานที่รัฐสภาเพื่อแตะ
มือต่อจากทีมแรก เพือ่ เป็นการคุมเวลาไม่ให้
เกินแปดชั่วโมง” แหล่งข่าวจากฝ่ายข่าว
บริษัท อสมท ให้ข้อมูล
นอกจากนี้ มีรายงานว่าส�ำหรับการจัด
รายการวิทยุของ อสมท ที่เป็นรายการของ
อสมท เอง เช่น การจัดรายการทางคลืน่ เอฟเอ็ม
100.5 พบว่าในช่วงหลัง ก็มีการขอปรับลด
ค่าจัดรายการลง ทัง้ ในส่วนของนักจัดรายการ
ของ อสมท และนัดจัดรายการข้างนอกทีเ่ ข้า
มาจัดรายการแล้วได้เงินค่าจัดจาก อสมท
“การลดค่าจัดรายการวิทยุของ อสมท
เริ่ ม มาเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งหลั ง ซึ่ ง เดิ ม อย่ า ง
พนักงานของ อสมท ไปจัดรายการก็จะได้
ค่ า จั ด รายการในระดั บ หนึ่ ง แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
มากมายอะไร แต่ช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ก็มี
การขอลดเงินค่าจัดรายการลง โดยลดไป
50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จ ากที่ เ คยได้ ก ่ อ นหน้ า นั้ น
เช่น บางคนได้ครั้งละ 500 บาท ก็จะเหลือ
250 บาท ส่วนหากเป็นนักจัดรายการข้าง
นอก ทีไ่ ม่ใช่เป็นพนักงานของ อสมท ก็มกี าร
ขอปรับลดลงไป 30 เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นอีกหนึง่
มาตรการรัดเข็มขัดของ อสมท ในช่วงปี
ที่ ผ ่ า นมา” แหล่ ง ข่าวจากบริษัท อสมท
คนเดิม ให้ขอ้ มูลปิดท้าย  
สื่อค่ายเล็กมีเฮ
โบนัสหนึ่งเดือน
นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีรายงานว่า ก็มีสื่อ
อีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อขนาด
ใหญ่-สื่อขนาดเล็ก ที่ในรอบปี 2563 ที่ผ่าน
มา ไม่ได้มีการจ่ายโบนัส-เงินพิเศษ ให้กับ
พนักงาน-กอง บ.ก.แต่อย่างใด รวมถึงไม่มี
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สัญญาณในเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับ
พนักงาน-กอง บ.ก.ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
ค่าย “แนวหน้า” หรือสื่อในเครือผู้จัดการ
ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละเว็ บ ไซต์ - ที วี ด าวเที ย ม
ซึ่งทั้งหมดข้างต้นก็ไม่ได้มีการจ่ายโบนัสขึน้ เงินเดือนให้กบั พนักงานมาหลายปีตดิ ต่อ
กันแล้ว
ขณะทีส่ อื่ ออนไลน์ -ส�ำนักข่าวออนไลน์ ที่
หลายคนรู ้ จั ก อาทิ “The MATTER”
สื่อออนไลน์ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เคยเดินทางไปที่ส�ำนักงาน
The MATTER มาแล้วในช่วงนายกรัฐมนตรี
เดินสายพบสื่อมวลชนเมื่อตอนปี 2563  ก็มี
รายงานว่า The MATTER ไม่มกี ารจ่ายโบนัส
และไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน-กอง
บ.ก.เช่นกัน แต่ก็พบว่าในช่วงโควิด ทางทีม
งาน The MATTER ก็ไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ
เพราะไม่มกี ารปรับลดเงินเดือน-ค่าตอบแทน
อะไรทั้งสิ้น สวัสดิการทุกอย่างยังอยู่ครบ
อย่างไรก็ตาม พบว่า ก็มีสื่อบางแห่ง ที่
ไม่ใช่ส่ือใหญ่ ก็มีการให้โบนัสกับพนักงาน
เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน อาทิ
“ไทยโพสต์” ที่ท�ำหนังสือพิมพ์รายวันและ
เว็บไซต์ไทยโพสต์ พบว่า มีการให้โบนัสกับ
พนักงาน-กอง บ.ก.ทุกคนแบบเท่าเทียมกัน
หมด คื อ ให้ โ บนั ส คนละหนึ่ ง เดื อ น โดย
เป็นการให้โบนัสทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2562 ทีเ่ คย
ได้คนละครึ่งเดือน ก็ปรากฏว่าในปี 2563
มีการเพิ่มให้เป็นได้คนละหนึ่งเดือน
ทั้งหมดคือส่วนหนึ่ง ของสภาพทางธุรกิจ
ของธุ ร กิ จ สื่ อ หลายแขนงทั้ ง สื่ อ โทรทั ศ น์ หนังสือพิมพ์-เว็บไซต์-ส�ำนักข่าว-สือ่ วิทยุ ใน
ยุคที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันทุกรูปแบบ บนความ
คาดหวั ง ว่ า ภาพรวมตลอดทั้ ง ปี 2564  
จะเป็นปีแห่งความหวัง ปีที่ทุกอย่างจะดีขึ้น
หลังปี 2563 ธุรกิจสื่อแทบทุกแห่ง ต้องเจอ
กับมรสุม-ขวากหนามหลายรอบ เช่น วิกฤต
โควิ ด กั บ ผลกระทบสื่ อ -ปั ญ หาเศรษฐกิ จ
จนองค์กรสือ่ หลายแห่งแทบล้มทัง้ ยืนมาแล้ว
กว่าจะกัดฟันรอดมาได้ถึงปี 2564  

อุตสาหกรรมสื่อ
หลังโควิด-19
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โควิดระบาด-ศก.ซบเซา
ทีวีดิจิทัล โดนผลกระทบเต็มๆ
ทุกช่องดิ้นหนีตาย
โดย สุภาพ คลี่ขจาย

ส�ำหรับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจ
“ทีวีดิจิทัล” ที่เป็นสื่อกระแสหลัก ที่มีทั้ง
ช่องวาไรตี้-ช่องข่าว รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง โดย
เป็นธุรกิจสื่อที่มีเม็ดเงินในการประกอบการ
แต่ ล ะปี จ� ำ นวนมาก รวมถึ ง เม็ ด เงิ น จาก
โฆษณาที่แต่ละสถานีได้รับ ที่แม้ปัจจุบันจะ
มีสอื่ โซเชียลมีเดียเข้ามาแบ่งเค้กโฆษณาจาก
ที วี ดิ จิ ทั ล ไปบ้ า ง แต่ เ ม็ ด เงิ น โฆษณาใน
อุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัล ก็ยังเป็นเค้กก้อน
ใหญ่ของวงการสื่อทุกปี
“สุ ภ าพ คลี่ ข จาย นายกสมาคม
ผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั -สือ่ มวลชนอาวุโส
ที่มีประสบการณ์การท�ำข่าวมาโชกโชน
ทั้ ง ที วี - หนั ง สื อ พิ ม พ์ - วิ ท ยุ ” บอกเล่ า ถึ ง
สถานการณ์ของธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั กับผลกระทบ
จากโควิดว่า ในความเป็นจริงแล้ว ทีวีดิจิทัล
ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากผลพวงเรื่ อ ง
โควิดอย่างเดียว เพราะที่จริงแล้ว ก่อนหน้า
นี้เรื่องสงครามการค้าได้ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ การค้ า ใน
ประเทศไทยมาก่อนแล้ว จนเกิดสภาวะความ
ซบเซาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบมาถึง
เรื่องโฆษณาที่ลงในสื่อต่างๆ เพราะเวลาตัด
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เวลาบริษัทห้างร้านมีปัญหา
ทางธุรกิจ จ�ำเป็นต้องลดตัวเลขค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เพราะรายรับมีนอ้ ยลง ซึง่ ตัวเลขค่าใช้
จ่ายที่ตัดง่ายที่สุดก็คือตัวเลขค่าใช้จ่ายด้าน
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อหมวดนี้เจอ
ก่อน สื่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์
สิง่ พิมพ์ ก็ตอ้ งโดนก่อน สภาพการหดตัวของ
โฆษณามีมาตั้งแต่ตอนนั้นเเล้ว
ดังนั้นสภาพเม็ดเงินของโฆษณาในธุรกิจ
สื่อจึงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเกิดโควิดรอบแรก
แต่ มั น เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นหน้ า นั้ น แล้ ว ในช่ ว ง
สงครามการค้าสหรัฐกับจีน แล้วมันได้ส่ง
ผลกระทบไปหมดทั้งเรื่องการส่งออก การ
ลงทุน
“นายกสมาคมผู ้ ป ระกอบการที วี
ดิจิทัล”ยอมรับว่า จากสภาพการณ์ปัญหา
เศรษฐกิจซบเซาดังกล่าวจนมีผลต่อธุรกิจสือ่
ตามไปด้วย แต่แค่นั้นยังไม่พอ ก็มาโดนผล
พวงจากเรื่ อ งโควิด ระบาดรอบแรกเมื่อปี
2563 มาซ�้ำเติมให้สถานการณ์มันย�่ำแย่ลง
วงการทีวีดิจิทัล ก็เจอเข้าไปเต็มๆ เรื่องการ
หาโฆษณาก็ยากล�ำบากมากขึ้น แล้วพอมา
เจอโควิดรอบสอง ผมเข้าใจว่าสถานการณ์
ต่อจากนี้ ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาที่จะมาลง
โฆษณาในทีวีดิจิทัล อาจยิ่งหนักเข้าไปอีก
เรายังประเมินไม่ได้ว่า เม็ดเงินดังกล่าว จะ
หายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะตอนนี้มันเพิ่ง
เริ่มต้นปี ซึ่งธุรกิจห้างร้านจะต่อสัญญาการ
ลงโฆษณาต่อไปอีกหรือไม่ ก็ก�ำลังวิ่งกันอยู่
ช่วงนี้ เดือนมกราคม ก็ก�ำลังตะเกียกตะกาย
กั น อยู ่ ว ่ า จะได้ ต ่ อ สั ญ ญาโฆษณาหรื อ ไม่
ส�ำหรับลูกค้าเจ้าประจ�ำ  หรือลูกค้าเจ้าของ
สินค้ารายใหม่จะหามาได้เพิ่มเติมหรือไม่ ก็
เป็นช่วงรอยต่อที่ก�ำลังลุ้นกันอยู่
“โดยการประเมินแล้ว 2564 มันจะเป็น
ปี ที่ ล� ำ บากอี ก แน่ น อนส� ำ หรั บ วงการที วี
ดิจิทัล คงหนีไม่พ้น เพราะผลจากโควิด
ไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่ล�ำบากเลย ผลกระทบ
โควิดมันโดนกันถ้วนหน้า”

- ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในทีวีดิจิทัล
ปี 2563 ที่ มี โ ควิ ด ระบาดตั้ ง แต่ ช ่ ว ง
กุมภาพันธ์ ได้ส่งผลกระทบท�ำให้เม็ดเงิน
ที่ ม าลงในที วี ดิ จิ ทั ล หายไปมากน้ อ ยแค่
ไหน?
ก็หายไปมาก สิง่ ทีพ่ อมาชดเชยได้ ก็คอื ได้
โฆษณาทีเ่ ป็นพวก “อาหารเสริม” ทีน่ ำ� มานัง่
พรีเซนต์กันหน้าจอทีวี ซึ่งคนก็อาจมองว่า
ท�ำไมขายของมากไป เปิดทีวีมาแต่ละช่อง ก็
เจอแต่รายการขายของแบบนี้ อันนี้คือการ
ดิ้นหนีตายของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ซึ่ง
เราก็รู้ว่า หลักการโฆษณาอย่างนี้มันไม่ใช่
เรือ่ งทีเ่ หมาะสม แต่วา่ ในสภาวะอย่างทุกวัน
นี้ ถ้าไม่คว้าตรงนี้ไว้ โฆษณาทั่วไปที่เป็น
โฆษณาหลัก ที่ท�ำเป็นสปอตโฆษณากัน 2030 วินาทีมันก็มีมาลงโฆษณากันน้อยลง
การหาทางออกโดยให้ช่องขายสินค้า มี
โปรโมชั่นขายสินค้า ถึงแม้จะดูยืดเยื้อ ดูรก
ตาไปบ้าง แต่ขอให้เข้าใจว่านี่คือทางออก
ทางอยูร่ อดของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในภาวะอย่าง
นี้มันไม่มีทางเลือกอื่น
ในช่วงโควิดระบาดรอบแรก ที่คนท�ำงาน
มีการ work from home มันก็มีผลท�ำให้
คนมาดูทีวีมากขึ้น แต่มันจะส่งผลต่อเรตติ้ง
ของการชมทีวีแต่ละสถานีมากน้อยแค่ไหน
อัตราการเพิ่มของเรตติ้งอาจไม่มาก แต่ทาง
คนท� ำ ที วี ก็ รู ้ ว ่ า การติ ด ตามชมที วี ข อง
ประชาชนมันขยับขึ้น เพราะคนอยู่บ้านกัน
มากขึ้น รายการโทรทัศน์ก็พยายามปรับตัว
ช่วงกลางวันที่คนอยู่บ้านมากขึ้น จะมีการ
ปรับผังรายการกันอย่างไรเพื่อเอาใจคนอยู่
บ้าน จากเมื่อก่อนกลุ่มคนที่อยู่บ้านก็คือแม่
บ้าน แต่ต่อจากนี้ไป คนที่อยู่บ้านก็คือ คน
ท�ำงาน ทีท่ างสถานีแต่ละแห่งก็ตอ้ งคิดว่า คน
ท�ำงานเขาต้องการดูทีวีรายการอะไร ก็ต้อง
ไปเพิ่มเนื้อหาเพิ่มส่วนที่เป็นสาระมากขึ้น
จากปกติที่รายการช่วงกลางวัน จะเป็นพวก
ละครน�ำมารีรัน รายการตลกคลายเครียด

รายการประกวดร้องเพลง ก็พบว่าช่วงโควิด
บางสถานีกม็ กี ารปรับผังรายการเพือ่ ให้กลุม่
คนท�ำงานที่ work from home ได้เข้ามา
ติดตามดูทีวีด้วย เพิ่มส่วนที่เป็นสาระใน
รายการภาคกลางวันเข้าไปมากขึ้นในช่วง
โควิดระบาด
ส่วนสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
ของม็ อ บที่ เ ริ่ ม ต้ น ชุ ม นุ ม ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่
ตุลาคม 2563 พบว่า ไม่มีผลต่อโฆษณาใน
ทีวีดิจิทัล แต่พบว่า การชุมนุมของม็อบบาง
ช่วงเวลา ยิ่งท�ำให้มีคนมาดูทีวีกันมาก ท�ำให้
เรตติ้งคนเข้ามาติดตามข่าวการเคลื่อนไหว
ของม็อบในทีวีดิจิทัลมีมากขึ้นในช่วงการ
ชุมนุม  แล้วท�ำให้หาโฆษณาได้มากขึ้นด้วย
ซ�้ำไป
ส่วนที่แต่ละช่องมีการท�ำ  เฟซบุ๊กไลฟ์
การชุมนุมทางการเมือง ที่จะท�ำเพิ่มไปจาก
รายการข่าวหรือรายการของช่องตามปกติ
เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของแต่ละสถานี เพราะ
บางทีเวลาในทีวมี นั ไม่พอ เขาก็ให้ไปติดตาม
ต่อในเฟซบุ๊ก ที่มีเวลาถ่ายทอดไลฟ์ได้ตลอด
แล้วก็ท�ำให้สถานีก็มีรายได้ตามมาด้วยจาก
โฆษณา ทุกช่องก็ต้องท�ำหมด ก็เป็นหนึ่งใน
กระบวนการปรับตัว เพราะบุคลากร-ต้นทุน
การท�ำข่าว มันคงที่อยู่แล้ว ก็เพียงแต่ขยาย
ผลการขายเพิม่ เติมเข้าไป โดยเอาต้นทุนเดิม
บุคลากรเดิม มาเป็นต้นทุน ก็เป็นเรือ่ งทีก่ ท็ ำ�
กันทุกช่อง
- จากปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจโดย
เฉพาะผลพวงจากโควิด ที่หลายภาคส่วน
ในระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบไปตาม
กัน แล้ววงการทีวีดิจิทัลแต่ละแห่งมีการ
ปรับการบริหารงานเพือ่ รองรับสถานการณ์
ไหม เช่น ลดค่าใช้จ่าย เลิกจ้างพนักงาน?
เรื่องลดค่าใช้จ่าย สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
แต่ละแห่งมีการขยับกันมานานแล้ว แต่จะถึง
ขั้นเอาคนนอก ผมว่าไม่ค่อยมี เพราะก่อน
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ส�ำหรับช่องข่าว แต่ละช่วงสถานการณ์ขณะนีย
้ ง
ั ดีอยู่
ทุกช่องอยู่ได้หมด ก็ยืนยันว่า ทีวีดิจิทัลทั้ง 15 ช่อง
เวลานี้ทุกช่องยังอยู่ได้หมด ทั้งช่องข่าว ช่องวาไรตี้
ในสถานการณ์ขณะนี้

หน้านี้ช่วงที่ผ่านมา หลายสถานีมีการรีด
ไขมันไปเยอะแล้ว คือพวกกลุม่ คนทีเ่ ป็นส่วน
เกิน แต่ละช่องก็จะเหลือคนที่ท�ำงานหลักๆ
ก็ทำ� ให้แต่ละช่อง การเอาคนนอก ช่วงตัง้ แต่
ต้นปี 2564 จากนี้ไป คงไม่ค่อยจะมี เพราะ
แต่ละฝ่ายก็ตอ้ งแบกรับอะไรกันต่างๆ ก็ตอ้ ง
เข้ า ใจซึ่ ง กั น และกั น มาเอาคนนอกช่ ว ง
สถานการณ์แบบนี้ ก็เท่ากับให้เขาไปตาย
เพราะเขาจะไปหางานท�ำที่ไหน
เมื่อถามถึงหากสุดท้าย สถานการณ์โดย
รวมของทีวดี จิ ทิ ลั ไม่ดขี นึ้ จากผลกระทบด้าน
ต่างๆ จ�ำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากภาค
รัฐหรือไม่ “นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวี
ดิจิทัล” ออกตัวว่า คงไม่ต้องอีกแล้วเพราะ
เคยได้รับความเข้าใจเห็นใจจากภาครัฐมา
แล้ว ที่ให้เรื่องใหญ่มาคือ เรื่องการไม่คิดใบ
อนุญาตในช่วงที่เหลือกับลดค่าโครงข่ายลง
มาครึง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นสองมาตรการหลักทีอ่ อกมา
ช่วยเหลือที่ท�ำออกมาแล้ว เราก็คิดว่าเราก็
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พอใจในส่วนนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือต่อจากนี้
หากมันจะเกิดอะไรขึ้น ก็ตะเกียกตะกาย
ปากกั ด ตี น ถี บ สู ้ กั น ไป คงไม่ ไ ปรบกวน
อะไรแล้ว
- ประเมินว่า สถานการณ์ธุรกิจสื่อทีวี
ดิจทิ ลั ในภาพรวมตลอดทัง้ ปี 2564 จะเป็น
อย่างไร หากปัจจัยต่างๆ เช่น เรื่องโควิด
ยังไม่หายไปหมด?
ประเมินยากมาก แต่ผมคิดว่าทีวีดิจิทัล
15 ช่องที่เหลืออยู่ คงสู้ได้ในช่วงเวลา 8-9 ปี
ทีย่ งั มีสญ
ั ญาสัมปทานเหลืออยู่ แต่ละค่ายคง
พอสู้ไหว โควิด คงไม่น่าจะท�ำให้เกิดปัญหา
อะไรไปอี ก นานหลั ง มี ก ารเริ่ ม ฉี ด วั ค ซี น
ปัญหาจากโควิดก็นา่ จะหมดไป ก็ตอ้ งไปต่อสู้
กับเรือ่ งสภาวะเศรษฐกิจต่อไป ทีผ่ มก็ยงั เชือ่
ว่าแต่ละสถานีเขาก็สู้ต่อไปได้ ผมคิดว่า 15
ช่องทีเ่ หลืออาจจะมีการปรับเปลีย่ นทุน อาจ
มีการขายหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั เจ้าของสถานี
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รายเก่าอาจออกไปแล้วมีผถู้ อื หุน้ รายใหม่เข้า
มาแทน แต่เรื่องจอมืด จอด�ำ  ปิดฉาก เก็บ
จอ ผมคิดว่าคงไม่มีอีกแล้ว ยังเชื่อว่าทุกช่อง
จะอยู่กันครบ
ส่วนเรื่องสภาวะ ดิสรัปชั่นวงการสื่อ เรา
ก็สู้กันมาจนชินแล้ว จริงๆ แล้วยอดขาย
โฆษณาที่เฉลี่ยไปยังสื่อแพลตฟอร์มอื่นๆ ก็
ไม่ได้มีผลกระทบมากเท่าไหร่กับทีวีดิจิทัล
เพราะคนในวงการโฆษณาก็ยังบอกกันมา
เองว่า สุดท้ายขึ้นมาจริงๆ การลงโฆษณาใน
สือ่ กระแสหลัก ก็ยงั มีผลต่อยอดขายมากกว่า
อยู่ดี
“ส�ำหรับช่องข่าว แต่ละช่วงสถานการณ์
ขณะนี้ยังดีอยู่ ทุกช่องอยู่ได้หมด ก็ยืนยัน
ว่า ทีวีดิจิทัลทั้ง 15 ช่องเวลานี้ทุกช่องยัง
อยู่ได้หมด ทั้งช่องข่าว ช่องวาไรตี้ ใน
สถานการณ์ขณะนี้”

ภาคธุรกิจอ่วม-ส่งผลเงินลงโฆษณาวูบ
เกิดภาวะซบเซา
ถึงวงการสื่อมวลชน
โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

   ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเหนื อ ความคาดหมายเมื่ อ
ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาโดยรวม ตลอดปี 2563
จะลดลงจากปีก่อนกว่า 10% ด้วยปัจจัย
ส�ำคัญจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ซึ่งท�ำให้คนต้องเก็บตัวอยู่บ้านนานหลาย
เดือน   ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศการชุมนุม
ทางการเมืองในช่วงปลายปี 2563 ตั้งแต่
เดื อ นตุ ล าคมถึ ง ต้ น เดื อ นธั น วาคมที่ ผ ่ า น
พ้นไป  ทีท่ ำ� ให้คนส่วนใหญ่ไม่ออกมาจับจ่าย
ใช้สอย ซ�้ำเติมให้เศรษฐกิจที่เคยซบเซาอยู่
ก่ อ นหน้ า นี้ ต ้ อ งย�่ ำ แย่ ห นั ก ลงไปกว่ า เดิ ม
หลายกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต้ อ งปิ ด ตั ว
หลายคนต้องตกงาน รายได้ลดลง
สือ่ มวลชนทีต่ อ้ งพึง่ พาตัวเลขจากเม็ดเงิน
โฆษณาต่างได้รบั ผลกระทบกันถ้วนหน้า โดย
เฉพาะกับสื่อเก่าทั้งทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ที่ได้รับ
ผลกระทบต่อเนื่องมานานหลายปี คงจะมี
เพียงแค่สื่อออนไลน์ที่ยังพอจะหาช่องทาง
สร้ างรายได้ ผ ่ านโฆษณาอยู่บ ้าง แต่ด ้ว ย
สถานการณ์ทเี่ ม็ดเงินโฆษณาลดลงอย่างมาก
ท�ำให้สื่อในแต่ละแพลตฟอร์มต่างต้องหา
กลยุทธ์มาขับเคี่ยวแย่งชิงฐานผู้ชม ผู้อ่าน
เพือ่ ดึงดูดเม็ดเงินจากโฆษณากันอย่างดุเดือด
มากขึ้นกว่าเดิม  
“ไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคม
มีเดียเอเยนซีแ่ ละธุรกิจสือ่ แห่งประเทศไทย
(MAAT)” วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าช่วงปี 2563 ที่ผ่านไป มีปัจจัยหลายด้าน
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ต้องมาดูวา่ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิดจะ
เป็นอย่างไร ถ้าคุมอยู่ในช่วง
ไตรมาสแรกหรื อ ไตรมาสที่
สองของปี 2564 ...เศรษฐกิจ
จะดีขึ้น ในไตรมาสที่ 3 และ 4
เม็ดเงินโฆษณารวมทัง
้ ปีกน
็ า่
จะมากกว่าปี 2020 ทั้งหมด
คื อ การมองในแง่ ดี ว ่ า ถ้ า
สามารถคุมสถานการณ์ได้ใน
ครึง
่ ปีแรก แต่ถง
ึ จะเท่ากับปีที่
แล้ ว ก็ เ ป็ น ตั ว เลขที่ ต�่ ำ มาก
ย้อนไปเกือบเท่ากับ 4-5 ปีที่
แล้ว

ทั้ ง การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โควิ ด -19
ประชาชนต้องเก็บตัวอยู่บ้าน ต่อเนื่องด้วย
การชุมนุมทางการเมืองส่งผลต่ออารมณ์
ความต้องการจับจ่ายใช้สอยของคนน้อยลง
ไม่ อ ยากซื้ อ อะไร ไม่ อ ยากออกไปไหน
ส ะ ท ้ อ น ก ลั บ ม า ยั ง ว ง ก า ร โ ฆ ษ ณ า
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ถู ก ตั ด งบลดลงเพราะ
เจ้าของสินค้าต้องการลดต้นทุน  นอกจากนี้
ยังมีกรณี Digital Disruption ซึง่ แพลตฟอร์ม
และการสื่อสารทางออนไลน์ ตอบสนอง
ความต้องการของสินค้าได้ดี โฆษณาเลยย้าย
จากสื่อเดิมไปสื่อออนไลน์มากขึ้น แต่ด้วย
ความที่โฆษณาออนไลน์ไม่ได้ใช้เงินเยอะ
สมมติเคยใช้เงินโฆษณาทีวี 4 ล้านบาท ย้าย
มาออนไลน์ก็เหลือแค่ 1 ล้านบาท รวมแล้ว
เม็ดเงินหายไป 3 ล้านบาท
ผลการส�ำรวจของนีลเส็นระบุว่าปี 2020
เม็ดเงินโฆษณารวมตลอดทัง้ ปีไม่ถงึ แสนล้าน
บาท ลดลงจากปี 2019 ซึง่ อยูท่ แี่ สนล้านบาท
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นิดๆ  หรือลงลงประมาณ 10-11% โดยลด
ลงในเกื อ บทุ ก แพลตฟอร์ ม มี เ พี ย งแค่ สื่ อ
ออนไลน์ทเี่ พิม่ มากขึน้   ขณะทีส่ อื่ เดิม ทัง้ ทีวี
สิง่ พิมพ์ ป้ายนอกบ้าน ลดลงหมด โดยเฉพาะ
สื่อโรงภาพยนตร์ที่ลดลงมากที่สุดเพราะโรง
หนังต้องปิดให้บริการช่วงโควิด
“นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีแ่ ละธุรกิจสือ่
แห่งประเทศไทย” ให้มุมมองอีกว่า ส�ำหรับ
ปี 2564 ต้องมาดูว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ โควิดจะเป็นอย่างไร ถ้าคุมอยู่
ในช่วงไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองของปี
2564   จนประชาชนเริ่มออกนอกบ้านได้
ช้อปปิ้งได้ กินอาหารนอกบ้านได้ เศรษฐกิจ
จะดีขึ้น ในไตรมาสที่ 3 และ 4 เม็ดเงิน
โฆษณารวมทั้งปีก็น่าจะมากกว่าปี 2020
ทั้งหมดคือการมองในแง่ดีว่าถ้าสามารถคุม
สถานการณ์ได้ในครึ่งปีแรก แต่ถึงจะเท่ากับ
ปีที่แล้วก็เป็นตัวเลขที่ต�่ำมาก ย้อนไปเกือบ
เท่ากับ 4-5 ปีที่แล้ว  
สื่อขยายฐานรุก “ออนไลน์”
ช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณา
ที่เพิ่มขึ้น
“นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจ
สื่อ แห่ง ประเทศไทย”ให้ความเห็นอีกว่า
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่ผ่านมาทั้งสื่อสิ่ง
พิมพ์ สื่อทีวี ได้รับผลกระทบไปหมดแล้ว
หลายเจ้าต้องปิดกิจการ บางสือ่ ทีเ่ ปิดกิจการ
อยู่ก็ยังต้องกล�้ำกลืน แบกรับการขาดทุน ยิ่ง
ทีวีช่องใหญ่ยิ่งต้องแบกรับต้นทุนที่เขาจะ
ต้องหาวิธีการจัดการลดต้นทุนของเขาเพื่อ
ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป จะมีก็เพียงแค่สื่อ
ออนไลน์ที่มีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามากขึ้น และ
ในอนาคตก็อาจจะสามารถเรียกเรตโฆษณา
ได้มากกว่าขึน้ กว่าปัจจุบนั   ทงั้ สือ่ ทีวี สือ่ สิง่ พิมพ์
จึงต้องปรับตัวตามผูบ้ ริโภคขยายแพลตฟอร์ม
ของตัวเองไปยังออนไลน์อีกทางด้วย
“ช่วงโควิดทีวีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรเพิ่ม
เพราะกองถ่ายต้องปิดไปหลายเดือน เพิง่ จะ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

มาถ่ายกันได้ช่วงปลายปี ก่อนหน้านั้นก็เอา
ละครเก่ามารีรันทั้งวัน มันมีหลายแฟคเตอร์
เข้ามา ทีวีอาจจะได้เปรียบเวลาคนอยู่บ้าน
ไม่ได้ออกไปไหน แต่พอทีวไี ม่มคี อนเทนต์ดๆี
ให้ดู เขาก็ไม่ดู หรือคนบางกลุ่มเขาไม่ดูทีวี
จอใหญ่ เขาดู ใ นอิ น เทอร์ เ น็ ต ในจอ
คอมพิ ว เตอร์ เลื อ กดู เ ฉพาะบางรายการ
ซีนาริโอสื่อก็เปลี่ยนไป จริงๆ ตัวเลขโฆษณา
อาจจะอยู่ประมาณนี้คงจะหวังให้ไป 1.5
แสนล้านคงไม่มที าง หรือจะหวังให้โตเหมือน
ก่อน ปีละ 10% ก็คงไม่มแี ล้วในภาวะแบบนี้
เพราะทิศทางการใช้สื่อที่เลือกเน้นมากขึ้น
ปั จ จุ บั น สั ง เกตโฆษณาในที วี มี แ ต่ แ บรนด์
อินเตอร์ ยูนิลีเวอร์ P&G จอห์นสัน ที่เหลือ
ก็ เ ป็ น ที วี ไ ดเร็ ค ที่ ร าคาคงไม่ สู ง มากและ
โลคอลแบรนด์ ทีวีอยู่ได้เพราะส่วนนี้เข้ามา
ช่วย”
คอนเทนต์จะต้อง
“เอาต์แสตนดิ้ง” คนดูจะวิ่ง
ไปหาเอง
ส�ำหรับการปรับตัวของเนื้อหาในแต่ละ
แพลตฟอร์มเพือ่ ช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณาทีน่ อ้ ย
ลงนั้ น “ไตรลุ จ น์ ” ออกตั ว ว่ า คงจะไป
ตอบแทนครีเอทีฟไม่ได้ แต่มขี อ้ สังเกตหลาย
เรือ่ ง เช่น ออนไลน์ได้เปรียบทีวตี รงทีเ่ จาะจง
คนดูได้เลย มีดาต้าเบส ที่ท�ำให้ไม่ต้องยิง
โฆษณาแบบกระจาย แต่ยงิ แบบตรงกลุม่ เป้า
หมาย เช่น เลือกได้วา่ ต้องการกลุม่ เป้าหมาย
เพศชายอายุสามสิบปีขึ้นไป เป็นนักกีฬา
ท�ำให้การสูญเปล่าน้อย ใช้งบน้อย และสื่อ
ออนไลน์เป็นอินเตอร์แอคทีฟ ที่สามารถ
ท�ำให้ปิดการขายได้เลย ลูกค้าจึงชอบ ซึ่งทีวี
ยังได้แต่ภาพกว้าง ยังเจาะถึงกลุม่ เล็กๆ ไม่ได้
“เมื่อก่อนเราเปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งวัน สมมติเรา
ชอบช่อง 3 ช่อง 7 หรือช่องเวิรค์ พอยท์กเ็ ปิด
แช่ทงิ้ ไว้ แต่ตอนนีค้ นเขาเลือกดูรายการหนึง่
รายการใด เช่น รายการเอที่ช่องสาม เปิดดู
รายการบีที่ช่องเวิร์คพอยท์ เขาจะเลือกดู

รายการที่เขาชอบจริง   แต่เปิดทีวีดูก็มีแต่
รายการเหมือนๆ กัน ข่าวก็เหมือนกัน ดังนัน้
จะมีคอนเทนต์ที่คนสนใจได้ต้องรอจนกว่า
จะมีอะไรที่ outstanding (ความโดดเด่น)
ขึ้นมา ไม่ใช่ร้องเพลงก็เหมือนกัน เกมก็
เหมือนกัน มวยก็มีเกือบทุกช่อง จะต้องหา
ความเป็นยูนีค คนก็จะวิ่งไปดูเอง”

ถ้ า คนหนี จ ากหน้ า จอที่ บ ้ า นไปดู จ อ
คอมพิวเตอร์ในห้อง คุณก็ต้องตามเขาไปใน
ห้อง เขาดูจอในรถก็ตอ้ งตามไปอยูใ่ นรถด้วย
เพราะเรตติง้ ปัจจุบนั รายการทีค่ นดูเยอะมาก
คือ 1 แต่สมัยก่อน 4-5 ปีที่แล้ว อยู่ที่ 3-4
หรือสมัยโบราณ คือ 10 แสดงว่าคนดูแตก
ออกเป็นส่วนๆ ปัญหาคือคนไม่ดูทีวีแล้ว
ถามเจน Y เจน Z คนอายุ 18-30 เขาแทบ
ปรากฏการณ์เรตติ้ง
ไม่ดูทีวีจอที่บ้านเลย ถามว่าเขาดูข่าวไหม ดู
“ข่าว” แซง “ละคร”
แต่เขาดูที่เครื่องเขา ถ้าไปโฆษณาที่ทีวีก็
เปิดฉากสมรภูมิใหม่
สูญเปล่า ทีวกี ต็ อ้ งหาอีกแพลตฟอร์มทีจ่ ะไป
“ไตรลุจน์-นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และ เจอกับคนดูซึ่งเขาก�ำลังคิดกัน
ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย” วิเคราะห์ต่อไป
ว่า จะเห็นปรากฏการณ์ว่ารายการข่าวใน
ระยะหลังบางช่องที่ได้รับความสนใจแซง
หน้าละครทีวี เป็นเพราะวิวัฒนาการท�ำข่าว
จากสมัยก่อนที่ยังเป็นหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าว
ละเอียดที่เล่าเหตุการณ์ละเอียด พอเป็นทีวี ผลกระทบ ที่ ต า มม าเ รื่ อ ง
ก็นำ� รูปแบบเดิมมาด้วยคนทีช่ อบในลักษณะ เศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยที่น่า
นัน้ ก็จะชอบดู และสามารถเจาะรายละเอียด กลัว เมื่อประเทศใช้เงินไปกับ
ได้เยอะกว่าสมัยก่อน มีทงั้ ซีจี เมือ่ ไปถ่ายของ โควิดจ�ำนวนมาก ไม่ได้น�ำไป
จริงไม่ได้ก็ท�ำตัวการ์ตูนขึ้นมา เขาพยายาม ใช้ เ รื่ อ งอื่ น การเติ บ โตของ
ท�ำให้ยูนีคขึ้น ท�ำให้ข่าวน่าสนใจขึ้น ขณะที่ เศรษฐกิจน้อยลง คนไม่มเี งิน
ผู้ประกาศข่าวก็ต้องหาคนที่พูดแล้วคนชอบ จะออกมาจับจ่ายใช้สอย ของ
คนติด ท�ำให้ข่าวกลายมาสูสีกับละครได้ ขายไม่ อ อก ...แบรนด์ แ พง
ขณะทีล่ ะครเองก็ยงั เหมือนเดิม ผูห้ ญิงตบกัน ขายไม่ ไ ด้ ก็ ตั ด งบโฆษณา
แย่งผู้ชาย ผู้ชายชกกันแย่งผู้หญิง ย้อนยุค ประชาสัมพันธ์...การจับจ่าย
อภินิหาร มีอยู่แค่นี้ ละครเองก็ยากที่คนจะ ใช้สอยจะกระทบไปหมด เกิด
สนใจเหมือนแต่กอ่ นเพราะมีมาหมดแล้วทุก ภ า ว ะ ซ บ เ ซ า ทั้ ง ว ง ก า ร
แนว ไม่เหมือนช่วงบุพเพสันนิวาสที่ฉีกออก โฆษณา วงการสื่อมวลชน
มาพอสมควรคนถึงดูเยอะ แต่หลังจากนั้นมี
เรื่องอื่นอีกไหม ก็ไม่มี ต้องหาอะไรที่ฉีก
ออกไป
อีกด้านหนึง่ สือ่ ก็ตอ้ งแข่งกันในแง่ diversify
(ท�ำให้มีความหลากหลาย) ตัวเองออกไป
ออนไลน์ มีทีวีช่องนี้ก็มีออนไลน์ของช่องนี้  

โอกาสที่มาพร้อมกับ
เทคโนโลยีใหม่
ที่จะเกิดขึ้นในอนาต
“นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อ
แห่งประเทศไทย” มองว่า นอกจากเรือ่ งการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 แล้วผลกระทบ
ที่ ต ามมาอย่ า งเรื่ อ งเศรษฐกิ จ นั บ เป็ น อี ก
ปัจจัยที่น่ากลัว เมื่อประเทศใช้เงินไปกับ
โควิดจ�ำนวนมาก ไม่ได้น�ำไปใช้เรื่องอื่นการ
เติบโตของเศรษฐกิจน้อยลง คนไม่มีเงินจะ
ออกมาจับจ่ายใช้สอย ของขายไม่ออก คนที่
เคยใช้สินค้าแบรนด์แพง ก็หันมาใช้แบรนด์
ทีถ่ กู ลง แบรนด์แพงขายไม่ได้กต็ ดั งบโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  ซึง่ จากวงจรผลกระทบโควิด
รัฐบาลยังต้องใช้เงินอีกมาก เอกชนก็ตอ้ งเข้า
มาช่วยด้วย ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งไปพูดถึงเรือ่ งขึน้
เงินเดือน หรือโบนัส การจับจ่ายใช้สอยก็จะ
กระทบไปหมดเกิดภาวะซบเซา ทั้งวงการ
โฆษณา วงการสื่อมวลชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้
รับผลกระทบเหมือนกันทั้งโลก  
“ต่างประเทศเองก็พยายามหาทางออก
ช่องทางการโฆษณาทีแ่ ม้จะเป็นออนไลน์ก็
จริ ง แต่ จ ะมี อะไรที่ เ พิ่ มเติ ม มากไปกว่า
เฟซบุ๊ก-ไลน์-ยูทูบ เราเองก็พยายามคิดว่า
ต่อไปจะมีเครือ่ งมืออะไรเข้ามาเพิม่ เติมอีก
อย่าง 5G ท�ำอะไรได้บ้าง อีกหน่อยอาจจะ
มีวชิ วลเรียลิตี้ มีโทรศัพท์มอื ถือแล้วใส่แว่น
ให้เหมือนเข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์จริงได้เลย
เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยท�ำให้พัฒนาสิ่ง
ใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งความไม่
แน่นอน เดาอะไรไม่ถกู หากมองโลกในแง่ดี
อย่างน้อยก็ไม่มอี ะไรตกจากปีทแี่ ล้ว แต่ถงึ
จะโตเท่ากับปีที่แล้วก็มีคนตกงานตั้งเท่า
ไหร่ มองโลกในแง่ดกี ไ็ ด้แต่หวังว่าทุกอย่าง
จะดีขึ้น” ไตรลุจน์ กล่าวทิ้งท้าย
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เทรนด์หลักในปี2564
นิยมสือ
่ ผ่านทางวิดโี อสัน
้
โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร
และจากสภาพปัจจุบนั ทีส่ อื่ โซเชียลมีเดีย
กลายเป็นสือ่ กระแสหลักและช่องทางหลักใน
การติดต่อสื่อสารของสังคมโลก โดยเฉพาะ
แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลก อย่าง Facebook  
ทางผูบ้ ริหารของ Facebook ประเทศไทย
ก็ให้ทัศนะต่อเรื่องทิศทางของโซเชียลมีเดีย
กับบริบทการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่
ข่าวสารในประเทศไทยไว้เช่นกัน นั่นก็คือ
ความเห็ น ของ “แพร ดํ า รงค์ ม งคลกุ ล
Country Director, Facebook
ประเทศไทย” ที่ให้มุมมองไว้ในหนังสือวัน
นักข่าวประจ�ำปี 2564 เอาไว้
ซึ่ ง กั บ ค�ำ ถามที่ว ่า ทิศทางและเทรนด์
ส�ำหรับโซเชียลมีเดีย รวมถึง Facebook ใน
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ปีนี้จะเป็นอย่างไร อะไรคือปัจจัยที่ผลักดัน
การเติบโตในประเทศไทย “แพร-Country
Director, Facebook ประเทศไทย”
ให้ทัศนะว่า ผู้คนใช้เวลาบนโลกออนไลน์กัน
มากขึ้น และด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่
แน่นอน ท�ำให้ความคาดหวังของชุมชนและ
ธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ส�ำหรับ
Facebook แล้ว เราอยู่ตรงกลางระหว่าง
ชุมชนและการค้าขาย โดยเราเชือ่ ว่าจะยังคง
เห็นเทรนด์ท่ีโดดเด่นต่างๆ เติบโตอย่างต่อ
เนื่องในปี 2564 นี้ ได้แก่ เทรนด์การใช้งาน
มือถือและความนิยมของวิดีโอสั้น: ความ
นิยมในการรับข้อมูลในรูปแบบวิดีโอเป็น
ปั จ จั ย หลั ก ที่ ผ ลั ก ดั น การเติ บ โตควบคู ่ กั บ
ปรากฏการณ์การใช้งานมือถือในประเทศไทย
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ปี 2563 นับเป็นปีทไี่ ด้ทำ� ลายทุกสถิตขิ ณะที่
ผู้คนหันมาใช้เวลาอยู่ท่ีบ้านมากขึ้นอันเป็น
ผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์และการรักษา
ระยะห่างทางสังคม ช่วงล็อกดาวน์ยงั ได้ผลัก
ดันปรากฏการณ์ไลฟ์สตรีมทั่วโลกเติบโตใน
ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนในปี 2563 ถึง
ร้อยละ 45
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจ�ำนวนผู้รับชม
วิดีโอในรูปแบบดิจิทัลร้อยละ 77.5 ในขณะ
เดียวกัน วิดีโอสั้นยังได้รับความนิยมอย่าง
มาก เนื่องจากผู้คนต่างมองหาพื้นที่ส�ำหรับ
การแสดงออกถึงตัวตนและเพื่อเข้าถึงความ
บันเทิง
ในปี นี้ เ ราคาดการณ์ ว ่ า จะได้ เ ห็ น การ
เติบโตของการช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่

ที่ผสมผสานความบันเทิงและการขายสินค้า
เข้าด้วยกัน ปลุกกระแสโดยผู้น�ำเทรนด์และ
เหล่าครีเอเตอร์ อย่างในประเทศไทยเอง เรา
เห็นการเพิ่มกลยุทธ์การขายอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้
บริโภคสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
สนุกสนานยิ่งขึ้น เช่น การใช้วิดีโอแบบ 360
องศา ฟิลเตอร์ AR หรือ Playable Ads และ
ยังมีการ ไลฟ์สดช้อปปิง้ ในมหกรรมช้อป เช่น
9.9 และ 11.11 กล่าวได้ว่า ผู้คนจะให้ความ
สนใจกับแบรนด์หรือธุรกิจที่มีตัวตนบนโลก
ออนไลน์ อ ย่ างชัด เจน หรือน�ำ เสนอคอน
เทนต์ที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบวิดีโอ
“แพร-Country Director, Facebook
ประเทศไทย” ให้มุมมองต่อไปว่า ธุรกิจเอง
สามารถสร้างการเติบโตได้โดยการเข้าถึง
ลูกค้าผ่านประสบการณ์โฆษณาทีเ่ ข้าถึงกลุม่
เป้าหมายได้อย่างแม่นย�ำ  (personalized
ads) และแบรนด์ ต ่ า งๆ ยั ง สามารถใช้
ผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยสร้างรายได้อย่าง โฆษณาคัน่
ระหว่างคลิป (Ad breaks) ผ่านทาง Facebook Watch และการถ่ายทอดคอนเทนต์
ต่างๆ เช่น ทาง Facebook Live
- เทรนด์ในการสร้างประสบการณ์การ
ค้นพบแบรนด์และธุรกิจต่างๆ: คนทุกช่วง
อายุ พ ร้ อ มเปิ ด รั บ ช่ อ งทางในการค้ น พบ
สินค้าและวิถกี ารช้อปปิง้ รูปแบบใหม่ๆ อันที่
จริงแล้ว ในปี 2563 ที่ผ่านมา ร้อยละ 78
ของผูบ้ ริโภคในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้คน้ พบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านแรงบันดาลใจ
และอิทธิพลจากช่องทางออนไลน์เป็นส่วน
ใหญ่ ผ่ า นทางการได้ รั บ แรงบั น ดาลใจ
ออนไลน์และอิทธิพลของกระแสความนิยม
ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 45 ของผูบ้ ริโภคชาว
ไทยหันมาซื้อของบนช่องทางออนไลน์เป็น
ส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมา
ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ ในไทยต้องหาวิธีสร้าง
แบรนด์ให้โดดเด่น นอกจากนี้ เราจะเห็นการ
มีปฏิสมั พันธ์ทเี่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้ากับในบริการ

รูปแบบต่างๆ เช่น การซื้อของโดยตรงจาก
ช่องทางโซเชียลมีเดีย การซื้อของผ่านไลฟ์
สด การซื้อของแบบ Click-And-Collect
หรือบริการสมาชิกต่างๆ เป็นต้น

แบบสอบถามในประเทศไทยระบุ ว ่ า ใน
อนาคต พวกเขาวางแผนทีจ่ ะใช้จา่ ยจากการ
ซื้อขายผ่านการทักแชทในปริมาณเท่าเดิม
หรือเพิ่มขึ้น   ยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละ 93 ของ
กลุ ่ ม นั ก ช้ อ ปที่ ร ่ ว มท� ำ แบบส� ำ รวจใน
- เทรนด์การซื้อขายผ่านการทักแชท ประเทศไทยกล่าวว่าพวกเขามีโอกาสที่จะ
และการค้าข้ามพรมแดน: การส่งข้อความ เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า จากแบรนด์ ที่ ส ามารถส่ ง
เป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู้คนใช้พูดคุยกับธุรกิจ ข้อความถึงได้มากกว่า”
ที่เติบโตรวดเร็วที่สุด ในช่วงปีที่ผ่านมา เรา
ได้เห็นจ�ำนวนบทสนทนาระหว่างผู้บริโภค
และแบรนด์ต่างๆ บน Messenger และ
Instagram เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40 ขณะที่
แวดวงอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เปิ ด รั บ การ
เปลีย่ นแปลงสูด่ จิ ทิ ลั การเปลีย่ นแปลงในครัง้ เราทุ ก คนต่ า งต้ อ งฝ่ า ฟั น
นี้ได้ช่วยสร้างโอกาสการค้าขายแบบข้าม เพื่อก้าวไปสู่โลกหลังโควิดพรมแดน ด้วยเหตุน้ี เราจึงเห็นเทรนด์การ 19 และปี 2564 นี้จะเป็นปีที่
ซื้อขายผ่านการทักแชท (Conversational เราเดินหน้าใช้เทรนด์โซเชียล
Commerce) ทีเ่ ติบโต โดยผูค้ นต่างคาดหวัง ต่างๆ เพือ
่ ยกระดับวิธท
ี ผ
ี่ ค
ู้ น
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าผ่านทาง เชื่อมต่อถึงกันและกัน
ข้อความ
“ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
จ�ำนวนผูซ้ อื้ สินค้าด้วยวิธซี อื้ ขายผ่านการทัก
แชทสูงสุดในแถบเอเชียแปซิฟิก จากการ
ส�ำรวจพบว่า ร้อยละ 97 ของผูค้ นทีร่ ว่ มตอบ
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จัดการค�ำสัง่ ซือ้ ชาบูพร้อมหม้อไฟทาง Messenger โดยมีจำ� นวนออเดอร์เข้ามามากมาย
ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

- สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โควิ ด -19 ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในไทยอย่างไร โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาทีค่ นท�ำงานจาก
บ้านกันมากขึ้นและรักษาระยะห่างทาง
สังคม อยากให้ชว่ ยวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น
แอปพลิเคชันในเครือของ Facebook เอง
และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ?
ขณะที่ผู้คนต่างรักษาระยะห่างและการ
คุมเข้มมาตรการในการเดินทางยังด�ำเนินต่อ
ไป ผูค้ นจะหันสูช่ อ่ งทางออนไลน์และโซเชียล
มีเดียเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น
เรื่อยๆ รวมถึงแอปพลิเคชันในเครือ Facebook ด้วยเช่นกัน โควิด-19 ได้ยน่ ระยะเวลา
ของเทรนด์ต่างๆ ที่อาจมาถึงในอีก 5 ปีข้าง
หน้า ให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่
กี่เดือน
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 จ�ำนวนผู้
บริโภคทัว่ เอเชียแปซิฟกิ ช้อปปิง้ ออนไลน์เพิม่
ขึ้นถึงร้อยละ 32 และการใช้งานโฮมสตรีม
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มิ่งก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า
ท�ำไมหลายๆ คนที่เคยมองดิจิทัลเป็นเพียง
ช่องทางรอง ต่างต้องหันมามององค์ประกอบ
ต่างๆ ในการด�ำเนินชีวติ และธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ เพื่อปรับตัวให้อยู่รอด
ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดหนักในปีที่แล้ว
เราเห็นจ�ำนวนผูใ้ ช้งานมากกว่า 700 ล้านคน
ต่อวันที่ใช้ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันในเครือ
Facebook เพือ่ โทรหากัน และมีผใู้ ช้งานกว่า
800 ล้านคนต่อวันที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิ จ กรรมไลฟ์ ส ตรี ม ในแพลตฟอร์ ม ของ
Facebook เช่น เข้าร่วมคลาสออกก�ำลังกาย
รับชมคอนเสิร์ตและอื่นๆ
นอกจากการเปลี่ ย นแปลงในมุ ม ของ
ผูบ้ ริโภคแล้ว เราก็ยงั ได้เห็นการปรับตัวอย่าง
รวดเร็วของผู้ประกอบการไทยที่ต้องฝ่าฟัน
วิกฤตจากมาตรการคุมโรคระบาดโควิด-19  
เคสตัวอย่างที่เราได้เห็น เช่น ร้านอาหาร
เพนกวินกินชาบู โดยทางร้านได้ปรับกลยุทธ์
การขายจากหน้าร้านสูช่ อ่ งทางออนไลน์ ผ่าน
เพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็น การรับและ
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- Facebook ประเทศไทยมี ก ารปรั บ
กลยุทธ์หรือวางแผนอย่างไรบ้างเพือ่ รับมือ
กับสถานการณ์ความท้าทายอย่างต่อเนือ่ ง
ในครั้งนี้?
เป้าหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 นี้ คือ
การได้เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยมอบแนวทาง
การแก้ปญ
ั หาและช่วยให้ธรุ กิจต่างๆ ปรับตัว
เพื่ออยู่รอด
ส�ำหรับ Facebook เอง เรายังคงมองหา
แนวทางและนวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยในไทย
พร้อมช่วยให้กลุม่ คนเหล่านีส้ ร้างศักยภาพใน
การเติบโตธุรกิจและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้
มากขึ้น ซึ่งเราเน้นไปที่การท�ำงานเพื่อเพิ่ม
ทักษะเชิงดิจิทัลให้กับธุรกิจ และมอบความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ SME เรามีโครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการ Boost with Facebook ที่
เราได้เปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อปี 2562
เป็ น การอบรมแบบเวิ ร ์ ก ช็ อ ปที่ ไ ด้ อ บรม
ผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 4,500 รายและ
ในปีที่แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ
อบรมออนไลน์ที่เข้าถึงผู้ประกอบการมาก
ขึ้นอีก 2,300,000 คน ผ่านรูปแบบคอร์ส
ออนไลน์ฟรี
นอกจากนี้เรายังพัฒนาต่อเนื่องทางด้าน
ฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเป็นตัวช่วย
ธุรกิจ เช่น ศูนย์ข้อมูลส�ำหรับธุรกิจ ที่เป็น
แหล่งความรู้ one-stop shop ให้กับธุรกิจ
ไทย โดยให้ค�ำแนะน�ำด้านธุรกิจและ best
practice ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โต
ของแบรนด์ รวมถึ ง การจั ด ท� ำ คู ่ มื อ พลิ ก
สถานการณ์เสริมสร้างศักยภาพการฟื้นตัว
ของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มส�ำหรั บประเทศไทย         

เป็นภาษาไทยที่จัดท�ำขึ้นร่วมกับมูลนิธิคีนัน
แห่งเอเซีย หรือการเปิดฟีเจอร์ใหม่ในช่วงที่
ผ่านมา คือ Instagram Shopping ทีจ่ ะช่วย
ให้ลกู ค้าเลือกซือ้ สินค้าได้อย่างง่ายดายยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ บทบาทของเราคือการช่วยให้
ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าถึง
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเชือ่ ถือได้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ท่ า มกลางวิ ก ฤตโควิ ด -19 นี้ คื อ เรื่ อ งของ
สุ ข ภาพและอนามั ย เราจึ ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
องค์กรด้านสุขภาพต่างๆ และจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลโควิด-19 เพือ่ อัปเดตสถานการณ์แบบ
เรียลไทม์ให้กับผู้ใช้งานของเรา และเราจะ
เดินหน้าจัดการกับประเด็นข้อมูลปลอมใน
ช่วงที่วัคซีนต่างๆ เริ่มทยอยออกมาทั่วโลก
“แพร-Country Director, Facebook
ประเทศไทย” ย�ำ้ ว่าที่ Facebook เราได้ตั้ง
พันธกิจระยะยาวอย่างชัดเจน ซึง่ คือการช่วย
เหลือธุรกิจและชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย
เพื่อท�ำให้ความตั้งใจต่างๆ เป็นจริง พร้อม
ช่วยให้สามารถปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจ
บนแพลตฟอร์มของเรา เราทุกคนต่างต้อง
ฝ่าฟันเพื่อก้าวไปสู่โลกหลังโควิด-19 และปี
2564 นี้จะเป็นปีที่เราเดินหน้าใช้เทรนด์
โซเชียลต่างๆ เพือ่ ยกระดับวิธที ผี่ คู้ นเชือ่ มต่อ
ถึงกันและกัน
   ขณะทีโ่ ลกเชือ่ มต่อกันบนออนไลน์มากกว่า
ที่เคย Facebook จะยังคงมุ่งมั่นลดช่องว่าง
ทางดิจิทัลในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้
ริเริม่ เปิดตัวโครงการต่างๆ เช่น โครงการ We
Think Digital Thailand เพือ่ ช่วยให้คนไทย
มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ
และเสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในเชิ ง
ดิ จิ ทั ล เราเชื่ อ ว่ า เราจ� ำ เป็ น ต้ อ งต่ อ ยอด
โครงการเสริ ม ทัก ษะดังกล่าวนี้ต ่อไป ใน
ปี 2564

เทรนด์หลักในปีนี้จะเป็นเรื่อง
ของการใช้ ง านมื อ ถื อ และ
วิดโี อสัน
้ การสร้างประสบการณ์
การค้นพบแบรนด์ การ
สนทนาผ่านการทักแชท และ
การค้าข้ามพรมแดนที่ธุรกิจ
สามารถเข้าถึงลูกค้าจากที่
อื่น ๆ ได้ อ ย่า งไม่ มีข ้ อ จ� ำ กั ด
สิง
่ ส�ำคัญทีส
่ อ
ื่ มวลชนควรให้
ความสนใจคือการพิจารณา
ห า ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้
บริโภค การใช้วิดีโอและการ
สร้างบทสนทนาเพือ
่ เพิม
่ การ
มีปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั กลุม
่ เป้าหมาย

เทรนด์หลักปี2564
เน้นเรื่องวิดีโอสั้น
- ภาพรวมของเทรนด์โซเชียลมีเดียในปีนี้
จะเป็นอย่างไร สือ่ ควรมีการปรับตัวอย่างไร
บ้างเพื่อมาช่วยในการน�ำเสนอข่าวสารให้
มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้อ่านหรือผู้ชม
ได้มากขึ้น?
ตามทีก่ ล่าวไปเบือ้ งต้น เทรนด์หลักในปีน้ี
จะเป็นเรื่องของการใช้งานมือถือและวิดีโอ
สั้ น การสร้ า งประสบการณ์ ก ารค้ น พบ
แบรนด์ การสนทนาผ่านการทักแชท (Conversational Commerce) และการค้าข้าม
พรมแดนที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าจากที่
อื่นๆ ได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัด ทั้งหมดนี้จะ
เกีย่ วข้องกับธุรกิจทุกๆ ประเภทในปีนี้ ขณะ
ที่ผู้คนใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นอย่าง
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

“สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สื่ อ มวลชนควรให้ ค วาม
สนใจคือการพิจารณาหาความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค การใช้วดิ โี อและการสร้างบท
สนทนาเพื่อเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
เป้าหมาย”
“Country Director, Facebook
ประเทศไทย” กล่าวต่อไปว่า
ขอแนะน�ำ  3 วิธี ที่เราเชื่อว่าทุกคนจะ
สามารถเรียนรู้และน�ำไปพัฒนาได้
• Agile: ปรับตัวให้รวดเร็ว: ไม่มีอะไร
แน่นอนในช่วงเวลาเช่นนี้ ธุรกิจต่างๆ ต้อง
พร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอ
• Acquire new knowledge: เปิดรับ
การเรียนรู้ใหม่ๆ: โรคระบาดครั้งนี้ท�ำให้
พฤติกรรมลูกค้าเปลีย่ นไปอย่างมาก บางคน
ยั ง คงมองว่ า แพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยีเป็นเรื่องไกลตัว แม้ว่าคุณจะเคย
ท�ำแค่ธุรกิจแบบออฟไลน์มาก่อน ตอนนี้ถึง
เวลาแล้วที่ต้องพิจารณาถึงความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้อ่าน และ Facebook เองก็
พร้อมช่วยน�ำเสนอโซลูชั่นมากมาย
• Action: ลงมือท�ำทันที: พอเราทดลอง
ลงมือท�ำแล้ว เราจะเห็นข้อผิดพลาดและน�ำ
มาปรับแก้เพื่อพัฒนาต่อไป ธุรกิจที่มีความ
สามารถในการเรียนรูจ้ ะเป็นตัวช่วยให้ฟน้ื ตัว
จากวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว
- ขณะที่โลกก�ำลังก้าวผ่านยุค Digital
Disruption สู่ Digital Transformation
การแข่งขันส�ำหรับแพลตฟอร์มโซเชียล
มีเดียจะเป็นอย่างไรต่อไป และคิดว่าจะมี
แพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกหรือไม่?
เราตื่นเต้นที่ได้เห็นการลงทุนครั้งใหญ่ใน
อุตสาหกรรมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลังจาก
ที่ Facebook ได้ น�ำร่องช่วยเหลือธุรกิจและ
ชุมชนในประเทศไทยให้สามารถสร้างฝันให้
เป็นจริง พร้อมช่วยสร้างประสบการณ์บน
โลกออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
Facebook และ Instagram และพร้อมทัง้
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แอปพลิ เ คชั น อื่ น ๆ ในเครื อ ของเรา เช่ น
Messenger ยังเป็นตัวเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ ทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชนต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์ม
ของเรายังช่วยให้นักโฆษณาและส�ำนักข่าว
ต่างๆ สามารถสร้างการรับรูข้ องแบรนด์และ
ช่วยให้นักการตลาดผลักดันให้สามารถปิด
การขายได้
เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ของ
เราได้รบั การออกแบบมาเพือ่ สนับสนุนธุรกิจ
ทุกขนาด และความโดดเด่นของเรา ได้แก่
ความสามารถในการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้
อย่างแม่นย�ำ  การน�ำเสนอโซลูชั่นเพื่อสร้าง
การรั บ รู ้ แ บรนด์ แ ละปิ ด การขายได้ บ น
เว็บไซต์ และการวัดผลที่จับต้องได้
“เราจะยั ง คงเดิ น หน้ า สานพั น ธกิ จ ใน
ประเทศไทยเพื่อช่วยผลักดันประเทศให้เข้า
สู่ยุค Digital Transformation พร้อมร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่งคั่งทาง
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เศรษฐกิ จ ของประเทศ และยกระดั บ มาใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งมอบความ
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความ ช่วยเหลือให้แก่กนั และกัน ในปีทผี่ า่ นมา เรา
ต้องการของชุมชนในไทยให้ดียิ่งขึ้น”
ได้เห็นว่าผู้คนต่างช่วยกันรวบรวมเงินมูลค่า
กว่า 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านเครื่องมือ
- หากวันหนึ่งโรคระบาดโควิด-19 สิ้น ระดมทุนของ Facebook และน�ำไปส่งมอบ
สุด ลง คาดการณ์ ว ่ า เทรนด์ ต่ า งๆ และ ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรต่างๆ และ
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจจะเป็นอย่างไร ช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นแก่ ค นทั่ ว ไป  
ต่อไป?
รวมถึงยังมีแคมเปญระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
อัตราการใช้เวลาบนช่องทางออนไลน์ที่ ชุมชนหรือธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด
เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ ความไม่ แ น่ น อนของ ผ่านแพลตฟอร์มของเรา โดยมีมลู ค่ารวมกัน
เศรษฐกิจโลกจะผลักดันให้เกิดความคาด กว่า 175 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หวังต่างๆ ของชุนชนและผูค้ นในปี 2564 ไม่
“เรามองว่ า ช่ ว งเวลาต่ อจากนี้ก็จะมี
ว่าจะเป็น ความหวังให้ชอ่ งทางออนไลน์เป็น ส่วนในการผลักดันให้ปนี จี้ ะเป็นปีทเี่ ทรนด์
พื้นที่ในการเชื่อมต่อถึงกันและกันได้อย่าง หลักๆ เติบโต ได้แก่ การใช้งานมือถือและ
ราบรื่น และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแง่ วิดโี อสัน้ การสร้างประสบการณ์การค้นพบ
การสร้างการเติบโตให้กบั ธุรกิจ อันเป็นผลจาก แบรนด์ และการสนทนาผ่านการทักแชท
เทรนด์การค้าออนไลน์ (online commerce) และการค้ า ข้ า มพรมแดน” Country
...ไม่เพียงเฉพาะในภาคธุรกิจเท่านั้น ใน Director, Facebook ประเทศไทย ระบุ
ระดับโลก เราได้เห็นภาคชุมชนและสังคมหัน ตอนท้าย
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2564 ปั ญหาอาจมากกว่าปี 2563
ภาพรวม มีผลกระทบธุรกิจสื่อ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีสื่อ
ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ นเครื อ นั่ น ก็ คื อ สถานี โ ทรทั ศ น์
ช่อง 3 ทาง “สุรินทร์” กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้อ�ำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์
บริ ษั ท บี อี ซี เวิ ล ด์ จ� ำ กั ด (มหาชน)”
ที่เข้ามารับต�ำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2563 พูดคุยกับกองบรรณาธิการ
หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564 ถึงทิศทาง
ของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ ต่อจากนี้ โดยเฉพาะ
หลั ง เกิ ด วิ ก ฤตโควิ ด -19 สองรอบใน
ประเทศไทยที่หลายคนมองว่า ธุรกิจสื่อ น่า
จะได้รบั ผลกระทบค่อนข้างมากจากเรือ่ งเม็ด
เงินโฆษณา โดย “สุรินทร์” บอกว่า ในปี
2564 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จะเน้นการพัฒนา

รายการให้ดีขึ้นกว่าในปี 2563 จากที่ในปี
2563 มีไวรัสโควิด ท�ำให้การเตรียมตัวใน
คอนเทนต์ต่างๆ จากที่บริษัทผลิตหรือคอน
เทนต์พาร์ตเนอร์ของสถานีมปี ญ
ั หาขลุกขลัก
พอสมควร ซึ่งสะท้อนในเชิงคุณภาพด้วย
เหมือนกัน แต่ในปี 2564 จะมาเน้นในเรื่อง
การกลับมาในคุณภาพของรายการ ตั้งแต่
ละคร ข่าว รวมถึงรายการวาไรตีต้ า่ งๆ เพราะ
ธุรกิจของโทรทัศน์ ไม่วา่ สถานการณ์รอบข้าง
จะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ “คอนเทนต์” ยัง
เป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2564 มีสิ่งที่ท�ำไว้ได้
ดีในปี 2563 จะต้องขยายให้ดียิ่งขึ้น โดยใน
ปี 2563 จะเห็นว่าธุรกิจของบริษัท บีอีซี

เวิลด์ เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเห็นกันมาใน
อดีต โดยโฆษณาจากโทรทัศน์ไม่ใช่รายได้
ทั้งหมดของสถานีอีกต่อไป แต่รายได้ที่มา
จากหน้าจอโทรทัศน์เหลืออยูเ่ พียง 80% อีก
10% มาจากส่วนที่เป็นธุรกิจขายคอนเทนต์
ไปต่างประเทศ และอีก 10% มาจากธุรกิจ
ออนไลน์ผา่ นทางบีอซี ไี อคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
ส� ำ หรั บ ออนไลน์ จ ะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น
1. ออนไลน์ทเี่ ป็นการขายสิทธิให้กบั โอเปอเร
เตอร์ เช่น ไลน์ทีวี เป็นต้น 2. ออนไลน์ที่มี
รายได้จากโซเชียลมีเดีย เช่น ยูทูบ เป็นต้น
“ในปี 2564 โมเดลธุรกิจของเราจะ
เป็นการเน้นคุณภาพ โดยจะเพิ่มรายได้ที่
มาจากหน้าจอทีวี และเพิม่ รายได้ในส่วนที่
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เป็นการขายสิทธิละครไปต่างประเทศ เรา
จะเพิ่มรายได้ในส่วนออนไลน์ซึ่งมาจาก
กระแสของเทคโนโลยีและตามเทรนด์ของ
คนดูที่เปลี่ยนไป ดังนั้นในปี 2564 ตัวเลข
ของงานขายทุกสัดส่วนในบริษทั จะเพิม่ สูง
ขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของรายได้ที่มาจาก
ธุรกิจโฆษณาจากหน้าจอช่อง 33 อาจ
ลดลงเหลือประมาณ 75% และอีก 25%
จะมาจาก 2 ส่วนทางออนไลน์รวมกัน”
- ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด
ตลอดจนสภาะดิสรัปชั่นสื่อ และปัญหา
เศรษฐกิจในประเทศ ประเมินภาพรวม
ของธุรกิจสื่อในปี 2564 อย่างไร?
ในปี 2564 จะเป็ น สถานการณ์ ที่ ต ่ อ
เนือ่ งจากในปี 2563 จากปัญหาเดิมของในปี
2563 ซึ่งขณะปัจจุบัน (ม.ค. 2564-ช่วงให้
สัมภาษณ์) มีการระบาดของไวรัสโควิดอีก
ครัง้ และแรงกว่าช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563
จากจ�ำนวนผู้ป่วยที่เริ่มมากขึ้น แต่ในเรื่อง
ดิ ส รั ป ชั น สื่ อ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งเทคโนโลยี แ ละ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาตัง้ แต่
ปี 2563 ยังเป็นปัญหารวมไปถึงปัญหาด้าน
เศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ต่อไป และอาจจะเยอะ
กว่าเดิมด้วยซ�้ำ เพราะหลายบริษัทจะลด
จ�ำนวนพนักงานลง ผู้ที่เพิ่งส�ำเร็จการศึกษา
จะหางานได้ยากมากขึ้น พูดง่ายๆ ว่าอัตรา
ว่างงานในประเทศน่าจะสูงขึ้น ท�ำให้ในปี
2564 ปัญหาต่างๆ เหล่านี้อาจจะเท่าเดิม
หรือมากกว่าปี 2563 ด้วยซ�้ำ ซึ่งในภาพรวม
เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อ
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อาจจะเรียก “วิกฤตของสื่อ” ก็ได้
อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตก็มีโอกาส เพราะ
ว่าบริษัท บีอีซี เวิลด์ไม่ได้พึ่งพารายได้จาก
หน้าจออย่างเดียว แต่ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ว่า
เราไม่ได้ตอ้ งการเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทีวี แต่เราจะเป็นบริษทั ผูผ้ ลิต
คอนเทนต์ขนาดใหญ่ของประเทศไม่ว่าคอน
เทนต์นั้นจะเป็นละคร ไวไรตี้ หรือข่าว เรา
ต้องเป็นผู้น�ำในการผลิต ซึ่งจากวิกฤตที่เป็น
โอกาสนั้นเพราะมีการเข้ามาของออนไลน์
เราจะมีผู้ที่เป็น streming online service
เช่น netflix we tv line tv ซึ่งกลุ่มเหล่านี้
ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งแล้วดึงสายตาของคน
ดูออกไปจากช่องเรา แต่เรามองว่าเขาจะมา
เสริมเราด้วยซ�ำ้ เพราะเราเป็นผูผ้ ลิตขนาดใหญ่
ในปี 2563 ที่ผ่านไป หากดูแพลตฟอร์ม
เหล่ า นี้ มี ล ะครของช่ อ ง 3 เข้ า ไปอยู ่ ใ น
แพลตฟอร์มเหล่านีห้ มดเลย เขาจึงเป็นพืน้ ที่
เสริมรายได้ให้เราด้วย ท�ำให้ในปี 2564 เรา
จะเพิ่มความสัมพันธ์ตรงนี้ ซึ่งเราไม่ได้มอง
ว่าเขาเป็นคู่แข่ง แต่มองว่าเขาเป็นคู่ค้า โดย
ในปี 2564 จากการเข้ามาของเทคโนโลยี
สถานการณ์โควิด จะเป็นการปรับให้คน
ท�ำงานจากทีบ่ า้ น หรือบังคับคนให้อยูท่ บี่ า้ น
ตรงนี้จะเป็นหนึ่งในโอกาสของช่อง 3 ซึ่งจะ
รุกหนักเข้าไปทางออนไลน์ โดยช่วงเดือน
ก.พ.บริษัทจะเปิดตัวครั้งใหญ่ ตั้งแต่ทาง
ออนไลน์ โดยน�ำรายการทุกรายการของช่อง
3 ไปออก และจะท�ำให้ผทู้ เี่ ป็นแฟนคลับของ
ช่อง 3 หรือแฟนคลับของซูปเปอร์สตาร์ของ
ช่อง 3 มีที่นัดพบกันอย่างเป็นเรื่องราว โดย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

จะส่วนหนึ่งจะเปิดให้คนเป็นสมาชิกแล้วดู
ฟรี และเปิดให้เป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่า
สมาชิก ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้แยกเป็นกลุ่มที่ดูฟรี
จะมีโมเดลขายโฆษณาคือต้องชมโฆษณาไป
ด้วย และกลุม่ ทีไ่ ม่อยากดูโฆษณาต้องไปจ่าย
เป็นค่าสมาชิกรายเดือน
ถ้ า เที ย บกั บ streming online ใน
แพลตฟอร์มต่างๆ ขณะนี้ ก็ถือว่าช่อง 3
ออกตัวมาในราคาค่อนข้างถูก ก็คดิ ว่าจะเป็น
โฟกัสของเราในปี 2564 เพื่อเพิ่มรายได้ให้
สถานี และเพื่อเป็นการใช้คอนเทนต์เดิมใน
ช่อง 33 มาออกในออนไลน์แพลตฟอร์ม
ของเรา และเสริมเข้าไปด้วยเอกซ์คลูซีฟ
คอนเทนต์ ซึ่งหาดูได้เฉพาะในช่องทางของ
เราเท่านั้น
“สุรินทร์” กล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับเรื่อง
ของข่าว ทางสถานีจะเสริมพิธีกรหน้าใหม่
พร้อมปรับปรุงรูปแบบรายการข่าวให้ทัน
สมัยและลึกมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องละครที่ช่อง
3 ท�ำมาอย่างยาวนานหลายสิบปี จะพัฒนา
รูปแบบของละครให้ดี มีความหลากหลาย
และตรงจริตของคนดูในยุคดิสรัปชัน่ มากขึน้
ขณะทีร่ ายการวาไรตีซ้ งึ่ มีหลายรายการทีอ่ ยู่
กับช่อง 3 มานานแต่ความนิยมอาจลดน้อย
ลงไปบ้างนั้น ก็ถึงเวลาแล้วที่สถานีจะปรับ
ฝุ่นรายการให้มากขึ้น
- เป็นเรื่องเม็ดเงินโฆษณาของสื่อใน
อนาคตจะเป็นอย่างไร?
จากเงิ น โฆษณาในสื่ อ ที วี ต้ั ง แต่ ก ่ อ นมี
ดิ จิ ทั ล ที วี จ นมาถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ มี ดิ จิ ทั ล ที วี
ผ่านมา 6 ปีแล้ว จะเห็นว่าหากรวมช่วงทีวี
แอนะล็อกและทีวดี จิ ทิ ลั ประมาณ 10 ปีแล้ว
โดย 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณาทาง
โทรทัศน์ตกลงค่อนข้างเยอะประมาณ 3040% แต่ถ้าเทียบกับสื่อด้านอื่น อาทิ สื่อ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อนิตยสาร ยังถือว่าทีวียัง
ตกน้อยกว่าสือ่ อืน่ ๆ และยังถือว่าโฆษณาทาง

ปี 2564 จะเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องจาก
ในปี 2563 จากปัญหาเดิมของในปี 2563
มีการระบาดของไวรัสโควิดอีกครัง
้ ...ขณะที่
เรือ
่ งดิสรัปชัน
่ สือ
่ ซึง
่ เป็นเรือ
่ งเทคโนโลยีและ
พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มา
ตัง
้ แต่ปี 2563 ยังเป็นปัญหารวมไปถึงปัญหา
ด้านเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ต่อไป.....

ทีวยี งั มีสดั ส่วนของเม็ดเงินในธุรกิจสือ่ ทัง้ หมด
เกิน 50%
แนวโน้มเชือ่ ว่าจะตกลงตามเทรนด์ทเี่ ห็น
อยู่ แต่จะตกเร็วมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ปัจจัย
เสี่ยงที่มาเสริม อาทิ โควิด-19 จะอยู่อีกนาน
หรือไม่ หากอยูน่ านการท�ำละครของทุกช่อง
ก็ล�ำบาก ผู้จัดรายการวาไรตี้ก็ยากมากขึ้น
ท�ำให้มีปัจจัยเหล่านี้มาเป็นตัวก�ำหนด แต่
ช่อง 3 ไม่ได้พงึ่ พารายได้จากโฆษณาหน้าจอ
ทีวีอย่างเดียว เราสามารถขายลิขสิทธิ์ละคร
ไปยังต่างประเทศได้ สามารถท�ำธุรกิจบน
ออนไลน์ได้จากทรัพยากรที่มาจากรายการ
ต่างๆ หากเทียบจากช่องอื่นๆ คิดว่าเราไม่
แพ้ใคร
- โจทย์ใหญ่ในเรื่องความท้าทาย ความ
อยู่รอด และความส�ำเร็จของอุตสาหกรรม
สื่อในปี 2564 ทิศทางจะเป็นอย่างไร?
สื่อไหนจะอยู่รอดได้ต้องปรับตัว หลาย
กิจการทีไ่ ม่ได้ปรับตัวและปรับวิธกี ารท�ำงาน
หรือไม่ปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว จะเห็น
ได้ว่าบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถเอาตัวรอดได้
ที่ผ่านมาเห็นหลายบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่ใน
อดี ต ก็ เ ล็ ก ลงมาอย่ า งรวดเร็ ว คิ ด ว่ า ในปี
2564 ไม่ว่าใครจะอยู่ในธุรกิจอะไรต้องปรับ
ตัวอย่างรวดเร็ว มั่นคงและระมัดระวัง ไม่ใช่
ปรับตัวแต่ไม่มีอะไรมารองรับ
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ เราจะปรับตัวอย่างไร
แต่ในธุรกิจสือ่ โทรทัศน์ “คอนเทนต์” ยังเป็น
เรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เราต้องท�ำรายการโดยเน้น
ที่คอนเทนต์ แต่คอนเทนต์ที่แพงที่สดุ ก็ไม่ได้
เป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สุด แต่ต้องท�ำรายการที่
ตรงจริตของคนที่อยากดูรายการประเภท
ต่างๆ ในฐานะที่ช่อง 3 เป็นสื่อขนาดใหญ่
รายการของเราก็มคี วามหลากหลายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ และช่องทางปกติ หรือรายการ
ทีต่ อบโจทย์ของวัยรุน่ ซึง่ กลุม่ แฟนคลับหลัก
ของช่อง 3 นั้นพบว่ามาจากกลุ่มวัยผู้หญิง
กลุ ่ ม คนเมื อ งใหญ่ และกลุ ่ ม คนที่ อ ายุ
ประมาณ 40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนดูที่ใหญ่ที่สุด
ของช่อง 3 เพราะกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลังซือ้

สูง ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเริ่มท�ำงาน
ตั้งแต่ 15-25 ปีก็เป็นกลุ่มที่เราพยายาม
รักษาไว้เพื่อให้อยู่กับเราให้นานจนมาถึง
เป็นกลุม่ คนทีเ่ ป็นแฟนคลับฐานใหญ่ของเรา
ส�ำหรับแนวทางการน�ำเสนอข่าวของช่อง
3 ในปี 2564 “กรรมการผู้อ�ำนวยการ สาย
ธุรกิจโทรทัศน์ บริษทั บีอซี ี เวิลด์” เปิดเผย
ว่า ส�ำหรับข่าวช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการหลัก
ของสถานีในอดีต ซึ่งเราเป็นผู้น�ำค่อนข้าง
ชั ด เจน แต่ ป ั จ จุ บั น มี ค วามหลากหลาย
จ�ำนวนช่องทีวแี ละความหลากหลายในคอน
เทนต์ข่าวที่ปรากฏอยู่บนช่องทางออนไลน์
ต่างๆ ท�ำให้รายการข่าวช่อง 3 ลดความนิยม
ลงไปบ้าง แต่ในปี 2564 ข่าวของช่อง 3 จะ
พัฒนารายการข่าว ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเล่าเช้านี้
เทีย่ งวันทันเหตุการณ์ โหนกระแส เรือ่ งเด่น
เย็นนี้ และข่าว 3 มิติ โดยก�ำลังพูดคุยกับ
ทีมงานแต่ละทีมว่าเราจะปรับตัวอย่างไร
เพราะจะท�ำงานแบบเดิมคงไม่ได้ ทุกคนต้อง
รีบปรับตัวว่าจะท�ำอย่างไรจะทวงความเป็น
เบอร์ 1 ของเรากลับมาในปี 2564
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ถ้าไม่มีโควิด-19
สื่อหลายแห่งผลประกอบการจะเป็นบวก
โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร
กั บ อี ก หนึ่ ง ค่ า ยธุ ร กิ จ สื่ อ ใหญ่ ที่ มี สื่ อ ใน
เครือหลายอย่างทั้งทีวี-สื่อสิ่งพิมพ์-เว็บไซต์รายการวิทยุ นั่นก็คือ “สื่อเครือเนชั่น ซึ่ง
ธุรกิจสือ่ ในเครือเนชัน่ ทีม่ หี ลายแพลตฟอร์ม
และมีพนักงานในเครือจ�ำนวนมาก ได้รับ
ผลกระทบมากน้ อ ยแค่ ไ หนจากผลพวง
โควิดระบาด ตลอดจนทิศทางธุรกิจสื่อใน
ปี 2564 จะเป็นอย่างไร ในมุมมองของ
ซีอีโอ-ผู้บริหารสื่อในเครือเนชั่น
“อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อ�ำนวยการ
ใ ห ญ ่ บ ริ ษั ท เ น ชั่ น บ อ ร ์ ด แ ค ส ติ้ ง
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)” ประเมิน
สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจสื่อในปี 2564 ว่า
จนถึงปี 2564 เรือ่ งมีเดียดิสรัปชัน ยังไม่หยุด
ธุรกิจสือ่ เป็นธุรกิจแรกทีถ่ กู Disrupt  เพราะ
เทคโนโลยี ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค จึงท�ำให้ส่ือได้รับ
ผลกระทบล� ำ ดั บ แรกๆ เพราะสื่ อ เป็ น
คนกลาง เพราะฉะนัน้ การ Disrupt ทุกธุรกิจ
คือ การตัดคนกลางออก ผู้บริโภคไม่จำ� เป็น
ต้องผ่านคนกลาง ในการรับข่าวสารข้อมูล
ผู ้ บ ริ โ ภคสามารถไปถึ ง แพลตฟอร์ ม ได้
โดยตรง
“เพราะฉะนั้นสื่อจึงเป็นธุรกิจแรกที่ถูก
ผลกระทบจากผู้บริโภค ยิ่งนับวันเทคโนโลยี
สือ่ สารเร็วขึน้ ก็ยงิ่ กระทบ” ซีอโี อสือ่ ในเครือ
เนชั่นระบุ   
และกล่าวต่อไปว่า ....อย่างไรก็ตาม ข้อดี
ของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีดงั กล่าว  
ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ คือ ในทีส่ ดุ จะกลับไปสูจ่ ดุ ตัง้ ต้น
คือ สื่อที่ด�ำรงไว้ซึ่งการท�ำงานโดยยึดหลัก
จรรยาบรรณ และความน่าเชือ่ ถือ ก็จะท�ำให้
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คนกลับมาติดตามสือ่ ดังกล่าวโดยตรง เพราะ
ปริ ม าณของข้ อ มู ล ข่ า วสารหลั่ ง ไหลมาก
คนไม่สามารถแยกออกได้ว่าอะไรเป็นข่าวดี
ข่าวเท็จ เฟคนิวส์ จะเห็นได้วา่ ทุกคนบ่นเรือ่ งนี  ้
และมีคนจ�ำนวนมาก ที่เริ่มรู้สึกว่าเขารับ
ข่าวสารเยอะเกินไป  และเขาจะเชื่อข่าวนั้น
ก็ต่อเมื่อมีส�ำนักข่าวที่น่าเชื่อถือน�ำเสนอคน
ถึงเชื่อ
ประเด็นเรือ่ งนี้ หากดูในต่างประเทศก็เริม่
มี Fact Checking เป็นหน่วยงานขึน้ มา เช่น
ส�ำนักข่าว AFP และ REUTER  แต่เมืองไทย
ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ เมืองไทยก็จะมีหน่วย
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งานของ NGO ท�ำ ทีเ่ ห็นปัจจุบนั ก็มสี อื่ หน่วย
งานเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราว คือ อสมท มี
รายการชัวร์ก่อนแชร์ และมี COFACT ของ
สุภญิ ญา กลางณรงค์ (อดีตกรรมการ กสทช.)
ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็น วิวัฒนาการในแวดวงสื่อ
“ผู้อ�ำนวยการใหญ่บริษัท เนชั่นฯ” กล่าวถึง
โอกาสทีธ่ รุ กิจสือ่ มวลชนจะกลับมาฟืน้ ตัวต่อ
จากนีว้ า่   ขึน้ อยูก่ บั ธุรกิจแต่ละสือ่ และแต่ละ
องค์กรสื่อมากกว่า เพราะในความเป็นจริง
เม็ดเงินโฆษณาทีห่ ล่อเลีย้ งด้านมีเดียไม่ได้ลด
ลง เพียงแต่ย้ายที่จากสื่อเก่า คือ โทรทัศน์วิทยุ-หนังสือพิมพ์ ไปยังสื่อใหม่และแตก

กระจายมากขึ้น ไปยังสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อ
ออนไลน์ เคลื่อนไปยัง Influencer ต่างๆ
จากเดิมที่เคยถูกผูกขาด จึงกลายเป็นว่ามี
ผูเ้ ล่นเกิดขึน้ มากมายในวงการมีเดีย เกิดเพจ
เล็กๆ เฉพาะกลุม่ เกิดขึน้ มากมาย และพวกนี้
ก็สร้างกลุ่มที่จะรับข้อมูลข่าวสารของตัวเอง
ซึ่งเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
ส่วนสื่อค่ายใหญ่ “อดิศักดิ์” เห็นว่า สื่อ
บางแห่งพบว่ามีการปรับตัวได้ แต่บางสื่อยัง
ปรั บ ตั ว ไม่ ไ ด้ แต่ ส ่ ว นใหญ่ ป รั บ ตั ว ไม่ ไ ด้
มากกว่า เพราะมีต้นทุนเดิมที่แบกรับอยู่ จึง
ปรับตัวล�ำบาก แต่ผมคิดว่า ช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ น
มา สื่อแบบเดิมได้มีการลดขนาดองค์กรของ
ตัวเองลงค่อนข้างมากแล้ว น่าจะถึงจุดที่
สามารถอยู่รอดได้ทางธุรกิจ
“อย่างปี 2563 ที่ผ่านไปถ้าไม่มีเรื่องของ
โควิดเกิดขึ้น คิดว่าสื่อหลายแห่งจะเห็นผล
ประกอบการเป็นบวก แต่พอมีโควิดเกิดขึ้น
ภาคธุรกิจต่างๆ ก็ลดงบประมาณ แต่ผมคิด
ว่าจะค่อยๆ กลับมาเป็นบวกได้ เพราะสื่อ
หลั ก ได้ ล ดขนาดตั ว เองลง มี ก ารควบคุ ม
ต้นทุนการด�ำเนินงาน”
การบริหารจัดการเรื่องสื่อในระยะต่อไป
การบริหารต้นทุนมีความส�ำคัญมาก เพราะ
เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ แต่การบริหารช่องทาง
หารายได้ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ เพราะเปลี่ ย น
ตลอดเวลา ลูกค้าสามารถเปลีย่ นการตัดสินใจ
ได้ เช่น เดิมวันนีบ้ อกว่าจะมาลงโฆษณาทีส่ อื่
แห่งหนึ่ง แต่ก็สามารถเปลี่ยนข้ามวัน ไปลง
กับสื่อที่อื่นได้ทันที เราก็ห้ามไม่ได้ เพราะ
ธุรกิจนี้ไม่ตายตัวเหมือนเราสั่งซื้อของ เช่น
ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ต้องเสียค่าปรับ แต่
ธุรกิจสื่อต้องยอมรับชะตากรรมนี้ บางที
ลูกค้าจองโฆษณามาแต่สดุ ท้ายไม่ลง เราก็ทำ�
อะไรไม่ได้
“อดิศักดิ์” มองว่า การที่องค์กรสื่อแต่ละ
แห่งจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้หลังจากหลาย
แห่งประสบปัญหาขาดทุนไม่มผี ลก�ำไร เรือ่ งนี้
ต้องแล้วแต่องค์กรสื่อแต่ละแห่งด้วย หาก

องค์กรใดลดขนาดและเปลี่ยน Business
Model แทนที่จะพึ่งพาโฆษณาอย่างเดียว
ก็ไปพึ่งพาทางอื่น เช่น โทรทัศน์บางแห่ง
ใช้ทีวีช้อปปิ้งเข้ามา ก็น่าจะเป็นโมเดลหนึ่ง
ที่ไปได้ เพียงแต่จะต้องบาลานซ์อย่างไร
ให้การโฆษณาแบบทีวีช้อปปิ้งไม่มากเกินไป
ส่วนข้อดีของสื่อเก่าอีกอย่างหนึ่ง คือ
ข้อมูลของผู้บริโภคที่เข้ามาเป็น Mass มาก
กว่าสือ่ ใหม่ จะท�ำอย่างไรให้บกิ๊ ดาต้าเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการหารายได้
ทีไ่ ม่ใช่แต่โฆษณา เช่น จะเห็นว่าเว็บไซต์ทไี่ ด้
รับความนิยมในระดับ Top Ten ของบ้าน
เรายังเป็นสือ่ เก่า มีคนเข้ามาดูเยอะ เพียงแต่
จะท�ำอย่างไรให้น�ำ Big Data และ Profile
ของคนทีเ่ ข้ามาในเว็บไซต์นนั้ ไปใช้ประโยชน์
เพราะลูกค้าไม่ได้ต้องการลงโฆษณาเพราะ
viewer อย่างเดียวแล้วแต่ลูกค้าต้องการ
inside คือเจาะลึกลงไปว่า คนที่เข้ามาเสพ
สื่อเราในเว็บเข้ามาอ่านแล้วไปเว็บไหนต่อ
ซึ่งในทางเทคโนโลยีสามารถ tag ได้ ว่าไป
ไหนต่ อ แต่ ก็ จ ะไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ ง
พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้วย ท�ำให้สื่อเอง
ก็ตอ้ งท�ำการบ้านเยอะ อย่างไรก็ตาม ถามว่า
สื่อหลักสื่อเก่าตรงนี้คือจุดแข็งที่ผมคิดว่า
หลายส� ำ นั ก เริ่ ม ปรั บ ตั ว น� ำ ตรงนี้ ไ ปใช้
ประโยชน์ ก็เป็นการผสมกัน แต่ถ้าเป็นสื่อ
ใหม่ตรงนี้อาจไม่ใช่จุดแข็ง
ส� ำ หรั บ สื่ อ ใหม่ พวกเพจเล็ ก ๆ หรื อ
เว็บไซต์เล็กก็จะมี Business Model อีก

แบบหนึ่ง เช่น เป็นแบบเน้นเฉพาะกลุ่มไป
ซึ่งจะต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าแล้ว
จะอยูร่ อดอย่างไร มันขึน้ อยูก่ บั แต่ละองค์กร
ว่ า คุ ณ จะลดขนาดองค์ ก ร ควบคุ ม ขนาด
องค์กรให้ได้ คุณสร้าง Business Model
ใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มของคุณ คือ ทุกคน
ต้ อ งคิ ด ว่ า คุ ณ ต้ อ งท� ำ แพลตฟอร์ ม หรื อ
แบรนด์ที่คนจดจ�ำได้ เช่น เนชั่นฯ คนจดจ�ำ
ได้ว่าเป็นเนชั่น เขาให้ความน่าเชื่อถือ เพียง
แต่ถ้าเราหยุดอยู่กับคนดูเก่าๆ คนดูก็จะลด
ลงไปเรื่อยๆ เพราะสื่อใหม่เข้าถึงได้ง่ายกว่า
“ซีอโี อเครือเนชัน่ ”กล่าวอีกว่า สิง่ ทีเ่ นชัน่
ท�ำ คือ พยายามใช้แบรนด์เนชั่นทีวี ที่ไปได้
ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างทีวีก็จะเป็นกลุ่มเก่า
หน่อย กลุ่มผู้สูงอายุ แต่ถ้าเป็นออนไลน์ใน
ชื่อเนชั่น ต้องไปหากลุ่มใหม่ เพราะต้องท�ำ
คอนเทนต์ที่คนรุ่นใหม่ต้องการ อาทิ เรื่อง
ของค�ำถาม ที่การถามอาจไม่เหมือนกัน วิธี
การน�ำเสนอก็จะไม่เหมือนกัน คนรุ่นใหม่
อาจจะชอบวิธีการน�ำเสนอที่เป็นวิดีโอมาก
ขึ้น ไม่ใช่ภาพธรรมดา ต้องมีลูกเล่น ที่เขา
สามารถเสพแบบ On-demand ได้มากขึ้น
จุดนี้เป็นคีย์ส�ำคัญ ผมคิดว่าเม็ดเงินไม่ได้ลด
ลง แต่มันย้ายที่ เพราะฉะนั้นจะท�ำอย่างไร
ให้มนั ย้ายช้าลง แล้วเรายังได้จากตรงอืน่ มาอีก
ดังนัน้ เราก็ตอ้ งปรับตัว หา engagement
ของเรา ไม่ใช่ดูเฉพาะเรตติ้งอย่างเดียวแล้ว
แต่ต้องดูทั้งการสร้าง engagement ทั้ง
บนออนไลน์ บนออนกราวด์ กิจกรรมทีส่ ร้าง
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ปี2563 ที่ผ่านไปถ้าไม่มีเรื่องของโควิดเกิดขึ้น คิดว่าสื่อ
หลายแห่งจะเห็นผลประกอบการเป็นบวก แต่พอมีโควิดเกิด
ขึน
้ ภาคธุรกิจต่างๆ ก็ลดงบประมาณ แต่คด
ิ ว่าจะค่อยๆ กลับ
มาเป็นบวกได้ เพราะสื่อหลักได้ลดขนาดตัวเองลง มีการ
ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน

นค ั พวกน องทาห ายอย่าง ง ะอย่
รอ ส่วน ัวคนนาเสนอกเปนส่วนหนงของ
พ อร์มนัน กเปน
หนง
คิ ว่าสาหรั สือ ส ทาย วอย่ทความ
น่าเ อื อื ขององค์กร มากกว่าความน่าเ อื อื
ของ คค หากคิ ว่ า ะเปนระยะยาว
เพราะ าเปนเรืองความน่าเ อื อื ของ คค
มันไม่ยงยื
ั น มัน องเปนองค์กร เ น่ คนทอย่
นสือน ริ คเ ือมันไ การท ะทา ห
ริ คเ อมั
ื นไ สือนัน ะ องทา หเหนว่า
มระ ของการก ันกรองขอม ข่าวสารท
พอ มระ กอง รร า ิการ ง ม ะ อก
ว่ า กอง รร า ิ ก ารหรื อ ระ
ะข่ า ว
คือกระ กสันห ังขององค์กรสือ ของส าน
ข่ า ว าไม่ ม รงนกไม่ ่ า งอะไรกั เพ
รรม าท
ของ
คนทเขยนหรือคนทพ ทเปนของเ าของ
เพ เท่านันเอง มัน ะ ่างกันเยอะ เพราะ
ะนัน นทส รกิ สือหรือ ริ ค ะก ั
มาหา น อว่าอะไรคือความน่าเ ือ ือทส
ของข่าวสาร เพราะทกวันนข่าวสารมันเยอะ
เขาเสพไม่ ไ หว เขาก องก ั มาท ัว น
พืน านของสือ อันนเปน อกาสท ะก ั มา
หม่ของสือ ทปรั ัวไ

น้อยแค่ไหน?
กระท รน รงอย่ ว คือ าค รกิ ห
วั ง ทา หส่ง อ่ เม เงิน
า เพยง ่
ว่ า ั ว สื อเอง ะปรั ั ว นเรื องของการ
ทางานอย่างไร เพราะความ ริงสือไ รั
กระท อ เว าอย่ ว เพยง ่ ควิ
ทา หวง ร รกิ ะงัก ะเกิ กระท
ย รง เ น่ ริ ทั เอก น เขาง ง
า
เพราะเขากไม่รว่า ะ
าไปทาไม เพราะ
ริ คไม่มอารม ์ของการ ั ่าย สอย
สือก นกระท อย่างไรก าม ทกคน อง
ปรั ัว
มมความเหนว่า น ่วง
ปท ่านมา
สือห ายองค์กรไ ปรั ัวเอง
ัวเอง วยการ ขนา องค์กร ง ปรั
เป ยน
หนาหนัก ่ ะ
สือ ่างกันไปไ เยอะ ว าไม่ม ควิ มว่า
ห าย สือ เริมท ะพออย่รอ ไ ่ รกิ
สือ ะไม่เปน รกิ ททากาไรมากมาย น
อ เพราะมสือเ ก ทเปน เ ย มเ ย
เกิ ขน หรือเปนสือส่วน คค เกิ ขน เปน
เกิ ขนมหาศา งองค์กรสือ
ขนา ห ่ไม่สามาร ทาอย่างนันไ

ริงว่าไม่มทางทง
า นทว ะเพิมขน
อั น นป ประ อย่ ว เพยง ่ ว ่ า ะทา
อย่างไร หรายไ รวมของการทาคอนเทน ์
วนาเสนอทก อ่ งทางไม่ ง ่ า าม
ว่าเ พาะทวอย่างเ ยว องทา ยังไงก
ง ะ งมากหรือนอยเท่านันเองของ
่ ะ ่ อ ง เพราะ
า ยรวม ง
เพราะ ง
าเขายายไป ง นสือ หม่
หรือวิ การ ือ
าของเขาเป ยนไป ง
ขันทว่า ่ายเงินการ
า ามการวั
ของการขายสินคาไ ไม่ ่ ือ
า าม
เร
า

- หลั ง มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ ง
ผู้ประกำศข่ำว ผู้ด�ำเนินรำยกำรข่ำวของ
สถำนี เรตติง้ ของเนชัน่ เองก็มขี ำ่ วว่ำตกลง
มำ?
ไม่ไ สาคั อะไรขนา นัน เพราะ ะม
ส่วนอืน งท ่านมา
ทางเน นอา
ั
ะไม่ไ หความสาคั เท่าไหร่
คือเรา องการสราง น ์ หเปนพรเมยม
การเปนพรเมยม ะไ ราคามากกว่า
มเข ามาทเน ั น ั ง ่ ก างเ ื อ น
พ ศ ิกายน
ารกิ ห ัก คือการทา
- ภำพรวมธุรกิจสื่อทีวีปี 2564 ตลอด ห ่องเน ันก ั มาไ รั การยอมรั ความ
- สถำนกำรณ์โควิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ ทั้งปี ประเมินทิศทำงแล้วจะเป็นอย่ำงไร? น่าเ ือ ือ ากเ ิมทเคย ก ่อ าน ากคน
รกิ สือทวเปนเรืองท องยอมรั ความ ร่น หม่ ก น
า ากห าย ริ ัท ง
ผ่ำนมำ กระทบกับธุรกิจสื่อมวลชนมำก
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คมเป การ น
าไ รั กระท
ริงเพราะองค์กร รกิ ่าง ะกังว ว่าสือ
ก ริ ค อน กก ่าวหาเรืองเ คนิวส์
เรือง
ง น ่างประเทศ ม
กร การ น
า นเ ก เพราะไม่ไ
หความ ส่ นเรืองการปรั ปรง ปร กรม
เรืองเ คนิวส์ ง ห าย ริ ัทก อน
า
ากเ ก งกระท มาก นทา หเ ก
องปรั ั ว ประกาศ น งทนพั นา
ปร กรมของ ัวเองเพือท ะ รว สอ เ ค
นิวส์ งกเ ่นกัน สือเน ันหรือสืออืน ม
คิ ว่า ริ คมพ ังค่อนขางสง เพราะเขา
ไม่ าเปน องพงสือ วเขามสือ หเ อื ก ยะ
ะเขาก ิ สือเองไ เพราะ ะนันสิงท ม
เขามา รงน คือ ม ะสรางความเ ือมัน ห
ริ คก ั มายอมรั น รน ข์ องเน นั
ทว หคนร่น หม่เป ว่าเน นทวยั
ั
งเปนสือ
ทเขาพงพาไ ไววาง ไ อันนเปนเรือง ห ่
ง อง เว า นการทางาน
มกเปรย เทย ว่าการทาส านข่าว ห
เหมื อ นการปน ั ก รยานระยะไก หรื อ วิ ง
มารา อน มันไม่เรวหรอกทค ะสะสมพ งั
ก่อนทนักวิงคนหนง ะสามาร วิงมารา อน
กิ เม รไ ไม่ ่วันเ ยว ะวิง ง ค
องสะสมกา ัง กว่า ะ ง
างคน
เว า ป นการ ก อม างคน เว า
ปหรือ เ ือนก ว ่ ของ ่ ะคนว่า

ค สะสมพ ังอย่างไร
เหมือนกัน อ่ งเน นค
ั
ะทาอย่างไร ห
เราก ั มาไ รั ความน่าเ ือ ือสงส ง
สาคั มากกว่าความนิยมสงส มัน ะระยะ
ยาวมากกว่า เพราะเรา อื ว่าความน่าเ อื อื
เปนสินทรัพย์มากทส ขององค์กร งส าน
ข่าว ะสาคั ทส ความน่าเ ือ ือมากกว่า
เร ิงสงส เรา ง องร รน ์ ง อนนก
ทาอย่ เรากเป กวาง นเรืองการทาข่าวมาก
ขน อ ิศัก ิ ก ่าว
ช่องเนชั่นให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องเรต
ติ้งมำกน้อยแค่ไหน?
หความสาคั ระ ั หนง ่ เ รามอง
ทังหม มากกว่า มองคน นเว ไ ์ วย
เพราะ ่ อ งของเน ั น
่าน
เว ไ ์ อ เว า ะมคน ส ยอนห ัง
อันน ัววั คือ
ว่ามคน
เขามา เท่าไหร่ อก วั คือ
น
เ ย มเ ย เพราะรายการของ ่องเน ัน
ส่วน ห ่
า่ นเ กกั ยท ง ะเปน
ระหว่างการ
กั การหา
ยอนห ัง ง ยทัวไปการ ยอนห ัง ะ
ามมา
ัว มงห ัง ากส ว ก ะม
ยอ เพิมขนอกเกือ เท่า ัว ยพ ิกรรม
ของ ริ ค ะเปน นัน คือ
เพราะ ะนันก อง หความสาคั กั เร ิง

เพราะว่าพวกเอเยน
ากยัง วั นเปน
ัววั นการ ือ
า ่เรากพยายาม ห
เขาเหนว่า ยคสมัยนคน ไม่ไ อย่ น
อย่างเ ยว ่เขาอย่ น
คือ นมือ ือ น ท เ วย ง
รงน ะ กวั
ของการ
เขา ง ะการมส่วนร่วม การก ไ ค์ ่าง
เพราะ ะนัน อง รวมกัน
- ในรอบปี 2563 ที่ผ่ำนมำ เนชั่นทีวีมี
งบโฆษณำจำกหน่วยงำนของรัฐบ้ำงหรือ
ไม่?
ยอมรั ว่าม าง ไ่ ม่เยอะ ไม่เกิน
ทคน ายนอกมองนั นไม่ ริ ง ง หน่ ว ย
รา การ สมัยน รว สอ ไ หม เขาไป น
เว ไ ์ของหน่วยงานอย่าง กรม ั ก าง
ะรหม ว่า หน่วยงาน าครั ไป ือ
า
งสือท าง ไม่ ก่ า่ วหากัน อย รว
สอ ไ หม เพราะการท ะ ือ
าหรือ
า่ ยเงินเกินกว่า สน อง า่ นการ ั อื
ั าง ่านการประม ทกอันไป ไ เ ย
เพราะ ะนั น า ะ รว สอ ว่ า สื อเครื อ
เน ัน ไ เงิน าก าครั เท่าไหร่ ไปหาขอม
ากเว ไ ์ของกรม ั ก าง การ ั ือ
ั าง าครั ก ะเหนว่าไ เงิน ากหน่วย
งานไหน าง งไม่ไ เยอะอะไร
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มันก็จะกลับไปเป็นสื่อแบบยุคแรกๆ ที่นักหนังสือพิมพ์ก็จะมี
อุดมคติ มีอุดมการณ์ค่อนข้างสูง คิดว่าต้องเป็นแบบนั้น จะ
ออกแนว Social Enterprise เป็นที่พึ่งของสังคม และคุณ
ต้องดูแลสังคมด้วยเพือ
่ ให้สง
ั คมโอบอุม
้ คุณ แล้วคุณก็จะอยู่
ได้ด้วย Business Model แบบใหม่...ที่ไม่ได้ท�ำเพื่อมีก�ำไร
มากมาย มาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ... ธุรกิจสื่อไม่ตาย แต่
คนท�ำสื่อถ้าไม่ปรับตัวก็ตาย

- ภาพรวมของธุรกิจสื่อ ปี 2564 ตลอด
ทัง้ ปี สถานการณ์มองดูแล้วจะเป็นอย่างไร?
ธุรกิจสื่อไม่ดีอยู่แล้ว แต่ผมคิดว่าความอยู่
รอดของธุรกิจสื่อ ขององค์กรสื่อ จะขึ้นอยู่
กั บ การปรั บ ตั ว ทั้ ง ทิ ศ ทางขององค์ ก ร
บุคลากรที่อยู่ในองค์กรสื่อนั้นๆ ว่าจะปรับ
อย่างไร คุณเข้าใจผูบ้ ริโภคขนาดไหน เรือ่ งนี้
ส�ำคัญ
เพราะเดิม สื่อกับผู้บริโภคจะห่างกันกว่า
ผู้บริโภคจะมี Feedback กลับมาก็จะใช้
เวลานาน แต่เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคมี re-act ได้
ทันที ยิ่งความเร็วของโทรศัพท์มือถือเร็วขึ้น
คนก็ยิ่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ก็เลยยิ่งท�ำให้
สื่อมีความส�ำคัญน้อยลง แต่สื่อจะท�ำให้ตัว
เองมีความส�ำคัญมากขึ้น ด้วยสิ่งเดียว คือ
ความน่าเชื่อถือ ถ้าสร้างหรือสะสมความน่า
เชือ่ ถือ และถ้ารักษาตรงนีไ้ ว้ให้ได้คนเขาก็จะ
กลับมาปกป้องคุณ แต่การปกป้องคุณไม่ได้
หมายความว่า คุณจะเป็นธุรกิจทีร่ ำ�่ รวยอะไร
แต่เป็นธุรกิจเชิงสังคมมากกว่า   
  ส่วนธุรกิจสื่อในอนาคต ผมมองว่า คง
ต้องเป็นลักษณะ Social Enterprise  คือ มี
ก�ำไรอย่างพอประมาณเพือ่ ความอยูร่ อดของ
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องค์กร เพือ่ ให้บคุ ลากรในองค์กรนัน้ สามารถ
ท�ำหน้าที่สื่อ ที่มีความเชื่อ มีอุดมคติ ซึ่งตอน
นี้พวก Social Enterprise หลายอย่างก็เกิด
ขึน้ ในเมืองไทย  ไม่ใช่  Business Enterprise  
แต่ผมคิดว่าบ้านเราสื่อน่าจะปรับตัวไปสู่
ทิศทางที่เป็น Social Enterprise ได้ แต่
องค์กรขนาดใหญ่อาจจะยากอยู่บ้าง แต่ถ้า
องค์กรขนาดกลางๆ สามารถท�ำได้ เช่น สื่อ
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นไอที ก็ ท� ำ หน้ า ที่
รายงานข่าวเทคโนโลยีต่างๆ คือ ช่วยสังคม
ให้คนรู้เรื่องเทคโนโลยีว่าจะใช้ประโยชน์
อย่างไร  
ทิศทางธุรกิจสือ่ ถ้าผมมองในภาพรวม คง
ไม่เป็น Business Enterprise  เพราะ Business Enterprise สมัยก่อนนั้นสื่อท�ำหน้าที่
เป็นคนกลางทีผ่ กู ขาด ช่องโทรทัศน์มไี ม่มาก
หนังสือพิมพ์มีน้อย ผู้ลงโฆษณาต้องจอง แต่
สมัยนี้ไม่ต้องจองล่วงหน้า แค่โทรศัพท์มาก็
ลงโฆษณาได้เลยทันที  
เพราะฉะนัน้ อิทธิพลของสือ่ น้อยลง ดังนัน้
สิ่งที่คุณจะด�ำรงอยู่ได้ คือคุณต้องท�ำตัวให้
เขาเชื่อถือ ให้เขาไว้วางใจ
ผมว่าเรื่องนี้ส�ำคัญเพราะถ้าเราสามารถ
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กลับมาได้รับความไว้วางใจจากสังคม ก็จะ
ท�ำให้เรามีรายได้หล่อเลี้ยงองค์กรสื่อไปได้
และคนที่ท�ำงานก็จะสามารถท�ำงาน บน
ความเชื่อและอุดมคติของตัวเองได้ โดยที่ไม่
ได้ฟุ้งเฟ้อไม่ได้มีก�ำไรอะไรมากมาย ที่จะมา
จ่ายเงินปันผล ให้โบนัสพนักงานเยอะแยะ
เหมื อ นสมั ย ก่ อ นไม่ มี อี ก แล้ ว อั น นี้ ต ้ อ ง
ยอมรับความจริง
คือมันก็จะกลับไปแบบสื่อยุคแรกๆ ที่นัก
หนังสือพิมพ์จะมีอุดมคติ มีอุดมการณ์ค่อน
ข้างสูง ผมคิดว่าต้องเป็นแบบนั้น จะออก
แนว Social Enterprise เป็นทีพ่ งึ่ ของสังคม
และคุณต้องดูแลสังคมด้วยเพือ่ ให้สงั คมโอบ
อุ้มคุณ แล้วคุณก็จะอยู่ได้ด้วย Business
Model แบบใหม่ เช่น เป็นสมาชิก หรือลง
โฆษณาให้ท�ำกิจกรรม เป็นแพลตฟอร์มที่
เป็นเวทีกลางของสังคม โดยที่ไม่ได้ทำ� เพื่อมี
ก�ำไรมากมาย มาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น  
“ธุรกิจสื่อไม่ตายหรอก แต่คนท�ำสื่อถ้า
ไม่ปรับตัวก็ตาย” ซีอีโอเครือเนชั่น ระบุ
ตอนท้าย

ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าไม่กระทบ โควิด
เป็นเหมือนตัวเร่งให้ต้อง ReSkill – UpSkill

จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น เจ้ า ตลาดมา
ยาวนาน “ไทยรัฐ”   ต่อยอดอาศัยความเข้ม
แข็งของแบรนด์ขยายธุรกิจข้ามแพลตฟอร์ม
มายัง “ไทยรัฐออนไลน์” และ “ไทยรัฐทีว”ี
โดยยังสามารถรักษาฐานความนิยม จนก้าว
สู่กลุ่มเป็นผู้น�ำแต่ละแพลตฟอร์มได้ในเวลา
อันรวดเร็ว  เคล็ดลับความส�ำเร็จมาจากการ
ปรั บ ตั ว อย่ า งถู ก ที่ ถู ก เวลา พร้ อ มน� ำ
เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
R&D มาช่วยเติมเต็มก�ำหนดทิศทางการขยับ
เสริมกับจุดแข็งเรื่องข่าวชาวบ้าน กลายเป็น
ความแมสที่ก้าวข้ามมาสู่ยุค 5G  
ทว่าในปี 2564 ทีเ่ ต็มไปด้วยความท้าทาย
ทั้งความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   และ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ระลอกใหม่ “สื่อเครือไทยรัฐ” ยัง
ต้องปรับตัวอย่างหนัก ท่ามกลางกระแสข่าว
เบนเข็มเดินหน้าธุรกิจ Logistics ใช้ตน้ ทุนที่
มีเพื่อสร้างรายได้ชดเชย ในวันที่ธุรกิจสิ่ง
พิมพ์ก�ำลังอุ้ยอ้าย และไม่ใช่ “เรือธง” สร้าง
ก�ำไรให้กับองค์กรเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป  
ก้าวต่อไปของ “ไทยรัฐ” จะมีทศิ ทางอย่างไร
“ธนวลัย วัชรพล เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงาน
ปฏิบตั กิ ารออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ (บริษทั
เทรนด์ วีจี3 จํากัด)” เปิดใจ เล่าให้ฟังถึง
ยุทธศาสตร์ของสื่อแต่ละแพลตฟอร์ม ที่
ก�ำลังจะเดินหน้าต่อไปนับจากนี้
Thairath Plus: Content
พิเศษส�ำหรับสมาชิก
สู่การสร้างฐานรายได้ใหม่
ในอนาคต
ธนวลัย ย�้ำว่า จุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญของ

“ไทยรัฐออนไลน์” ซึ่งแม้จะเป็นเบอร์ต้นๆ
ของเว็บไซต์ข่าว แต่ยังไม่หยุดแค่นั้น เตรียม
พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้พึ่งแค่รายได้
จากการโฆษณา แต่จะใช้ลักษณะการสมัคร

สมาชิกเพือ่ ผูอ้ า่ นจะได้คอนเทนต์ทพี่ เิ ศษขึน้
ทั้งความเข้มข้น หลากหลาย และรูปแบบ
การน�ำเสนอที่จะมีทั้ง Infographic และ
Data Visualisation โดยปีแรกจะยังไม่เก็บ
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ค่าสมาชิกเป็นเพียงแค่การสมัครด้วย E-mail
หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นในเฟส
ต่อไปจะเริ่มเก็บค่าสมาชิกที่ราคาไม่สูงมาก
เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ใกล้
จะเปิดตัวเร็วๆ นี้
“ในเฟสแรก ใจเราอยากท�ำในพาร์ตของ
เม็มเบอร์ชิปขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้ศึกษากลุ่ม
ผู้อ่านของเรา ว่าคอนเทนต์ประมาณไหนที่
เขาชอบอ่าน เหมือนเอาข้อมูลอินไซต์เหล่า
นั้นมาศึกษากัน แล้ววิเคราะห์ว่าเราจะท�ำ
กลยุทธ์ยังไง ที่จะเป็นการเซตอัปโดยค�ำนึง
ถึง User’s Experience เพื่อที่จะน�ำไปถึง
เพย์ วอลล์ แต่ยังไม่ได้ฟันธงชัดๆ ว่าราย
ละเอี ย ดจะเป็ น อย่างไร เราต้องการเก็บ
ข้อมูลเฟสแรกก่อนเพือ่ ทีจ่ ะมาตัดสินใจอีกที
ซึ่งเนื้อหาที่คนสมัครสมาชิกจะมีทั้งแบบที่

เขาสนใจเลือกที่จะฟอลโลว์ เช่น สนใจเรื่อง
โควิดแล้วติ๊กเลือกไว้ ถ้ามีบทความเข้ามาก็
จะมีข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือน
อีกส่วนจะมีทงั้ บทวิเคราะห์เจาะลึก สกูป๊
ข่าว Data Visualisation ตามความสนใจ
ของแต่ละคน โดยคอนเทนต์พิเศษที่เราท�ำ
เพิ่มขึ้นมาถ้าไม่สมัครสมาชิกก็จะไม่เห็น แต่
สั ด ส่ ว นคอนเทนต์ พิ เ ศษคงไม่ เ ยอะถึ ง
50-50 เราไม่เน้นที่ปริมาณ แต่เราต้องการ
ให้ทกุ ชิน้ ทีอ่ อกมาเป็นชิน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพราะ
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่อ่านปกติในออนไลน์จะ
เน้นรายงานข่าวที่รวดเร็ว เป็นการอัปเดต
ข้อมูลแต่ละวัน แต่พาร์ตนีต้ งั้ ใจจะให้เจาะลึก
มากขึ้น เป็นบทวิเคราะห์หรือเป็นงานที่มี
ลักษะ Critical Thinking ชวนให้คนอ่านเกิด
การตั้ ง ท� ำ ถามมากขึ้ น น� ำ เสนอเนื้ อ หาที่

ลึกขึ้น หลากหลายแง่มุมมิติมากกว่าเดิม
วิธีการน�ำเสนอแปลกไป มีอินเตอร์แอคทีฟ
อินโฟกราฟิก วิดีโอคอนเทนต์ พอดแคสต์
มากขึ้นหลากหลายรูปแบบ”
เจาะกลุ่มวัยรุ่น 24-35
คนรุ่นใหม่พร้อมจ่ายเพื่อ
คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ
ที่ส�ำคัญจุดนี้ยังเป็นการช่วยขยายฐาน
กลุ่มผู้อ่านให้กว้างขึ้นกว่าเดิมและเจาะกลุ่ม
เป้าหมายใหม่ ด้วยประเด็นการน�ำเสนอที่
ปกติ ไ ทยรั ฐ ออนไลน์ ไ ม่ ค ่ อ ยได้ น� ำ เสนอ
ธนวลั ย อธิ บ ายว่ า “เหมื อ นเราก� ำ ลั ง
Expand target audience ของเราด้วย ให้
จับกลุ่มที่อยากจะอ่านเนื้อหาเชิงวิเคราะห์
และลึ ก ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น กลุ ่ ม คนรุ ่ น ใหม่

ส�ำหรับผลกระทบเชิงธุรกิจ ณ วันนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะ
ประเมินว่าไม่ได้รบ
ั ผลกระทบ เพราะยังต้องรอดูสถานการณ์
หลังจากที่คนไทยเริ่มได้รับวัคซีน รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจ
จากรัฐบาลที่จะเยียวยาและกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในทิศทางไหน ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องท�ำเพิ่มเติม
ก็คือการขยายฐานกลุ่มผู้อ่านให้มากขึ้น
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ยกตั ว อย่ า งเช่ น เรื่ อ ง Equality เรื่ อ ง
Women’s Rights ไปจนถึงเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
หรือหัวข้อทีป่ กติอาจไม่เห็นมากนักในไทยรัฐ
ออนไลน์ เพราะฐานคนอ่านไทยรัฐออนไลน์
เป็ น กลุ ่ ม ที่ ต ้ อ งการอ่ า นข่ า ว เหตุ ก ารณ์
อัปเดต และช่วงอายุจะอยู่ที่อายุ 24-50 ปี
ซึง่ ค่อนข้างแมสมาก จึงน�ำเสนอโพรดักต์ใหม่
คือ Thairath+ เน้นกลุม่ เป้าหมายทีอ่ ายุนอ้ ย
ลงมาในช่วง 24-35 ปี ซึง่ จะมีรปู แบบการน�ำ
เสนอทีแ่ ตกต่างชัดเจนจากไทยรัฐออนไลน์”
ส�ำหรับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคปัจจุบนั ทีย่ อม
จ่ายเงินเพื่อให้ได้คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพมาก
ขึน้ นัน้ “ธนวลัย” วิเคราะห์วา่ จากทีท่ ำ� วิจยั
มาคนรุน่ ใหม่ และกลุม่ ดิจทิ ลั เจนในช่วง 2 ปี
หลังๆ มาเขาพร้อมทีจ่ ะจ่ายเงินค่าคอนเทนต์
ต่างๆ เขาโตมากับยุคที่คอนเทนต์ออนไลน์
ไม่ได้ฟรีเสมอไป จะต้องจ่ายเงินสนับสนุน
เพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่ดี เขาคุ้น
กับ Subscription ทั้งหนัง ซีรีส์ ละคร
รายการวาไรตี้จากต่างประเทศ หรือการฟัง
เพลงออนไลน์ โดยเบือ้ งต้นวางเป้าหมายคน
สมัครสมาชิกเฟสแรกไว้แล้วซึ่งตัวเลขไม่น่า
จะยากเกินไปเพราะยังเป็นช่วงที่ไม่คิดค่า
บริการ
อีกส่วนที่ท�ำมาก่อนหน้านี้คือ MIRROR
ออนไลน์แมกกาซีน ซึง่ เปิดตัวมาประมาณปี
ครึ่ง คนเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เน้นไปทาง
ด้านแฟชั่น บิวตี้ เป็นความท้าทายในปีนี้อยู่
ที่ ก ารจะท� ำ ให้ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม ทั้ ง การวาง
คาแรกเตอร์ของแบรนด์ให้ชดั เจน เมือ่ พูดถึง
MIRROR คนต้องเข้าใจเลยว่าเข้ามาแล้วจะ
เจอคอนเทนต์ประมาณไหน ซึ่งที่มาของ
MIRROR เริ่มจากชาลเลนจ์ในเชิงการตอบ
สนองนั ก การตลาดเพื่ อ ลงโฆษณาสิ น ค้ า
แบรนด์ ผู ้ ห ญิ ง เพราะไทยรั ฐ ออนไลน์ มี
แบรนด์เป็นคาแรกเตอร์ผู้ชายและแมสมาก
จึงยากที่จะได้โฆษณาจากลูกค้ากลุ่มแฟชั่น
และบิวตี้ เราจึงแตกแบรนด์ใหม่เพื่อให้หลุด
จากกรอบของไทยรั ฐ โดยฉี ก มามี ค วาม

หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ เองก็ มี
ผลกระทบบ้าง ตามเทรนด์
ของโลกที่ผู้บริโภคสิ่งพิมพ์
ลดลง แต่ว่ายังสามารถขาย
โฆษณาได้ ท�ำให้ประคับประคอง
ธุรกิจไปได้ ผลกระทบจาก
โควิด-19 จึงไม่ใช่ปัจจัยที่มี
ผลต่อการด�ำเนินการธุรกิจ
สื่ อ ในเครื อ ไทยรั ฐ ทั้ ง ที่ ผ ่ า น
มาและในอนาคตเท่าไหร่นัก
ปั จ จั ย ท้ า ทายที่ ส� ำ คั ญ คื อ
เรือ
่ งความเปลีย
่ นแปลง เพราะ
หลั ง จากเกิ ด สถานการณ์
โควิ ด ก็ เ ป็ น ตั ว บั ง คั บ ให้ เ กิ ด
การเปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว

พรีเมียมแมส และคอนเทนต์เจาะไปทีผ่ หู้ ญิง
โดยเราไม่มีคู่แข่งที่เหมือนกันอยู่ในตลาด
โดยผูเ้ ล่นเดิมในตลาดนี้ ด้านหนึง่ เป็นไฮเอนด์
แมกกาซีนอย่าง Vogue, Elle, Harper’s
BAZZAR และอีกด้านก็เป็นคอมมูนิตี้ของ
ผู้หญิงอย่าง Jeban หรือ Sistacafe ที่เด็ก
ไปเลย ทาร์ เ ก็ ต ของเราจึ ง อยู ่ ต รงกลาง
ระหว่างสอง segment นี้
COVID-19 ช่วยเพิ่มยอดวิว
– ทีวีเรตติ้งพุ่ง เม็ดเงิน
โฆษณาเข้าสวนทางเทรนด์
เศรษฐกิจ
ด้านผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งสองรอบ
ที่ ส ่ ง ผลกระทบในวงกว้ า ง “ธนวลั ย
ผู้บริหารไทยรัฐออนไลน์” มองว่า ต้องแบ่ง
เป็ น สองส่ ว นคื อ ในส่ ว น ของพฤติ ก รรม

ผู้บริโภค และ ส่วนของธุรกิจ โดยส่วนของ
พฤติกรรมผู้อ่านนั้นช่วงที่เกิดการกลับมา
แพร่ระบาดอีกครั้งคนจะหันมาเสพสื่อเพิ่ม
ขึน้ เพราะความกลัว ท�ำให้คนหันมาหาข้อมูล
จากสือ่ หลักมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ตวั เลขทัง้ เพจวิว
ในส่วนของเว็บไซต์และเรตติ้งของ “ไทยรัฐ
ทีวี” ดีขึ้นมาก
ส� ำ หรั บ ในส่ ว นของธุ ร กิ จ หรื อ เม็ ด เงิ น
โฆษณานั้ น ช่ ว งแรกภาคธุ ร กิ จ เกิ ด ความ
กังวลหยุดการใช้เงิน การลงโฆษณาถูกเลือ่ น
ออกไป โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่เป็นช่วงปี
ใหม่ทปี่ กติจะมีอเี วนต์หลายงานก็ถกู ระงับไป
ซึง่ กระทบเชิงรายได้ประมาณนึง แต่หลังผ่าน
ปี ใ หม่ ม า คนเริ่ ม ตั้ ง ตั ว ได้ ว ่ า จะรั บ มื อ
สถานการณ์อย่างไร ก็เริ่มมีการจัดสรรเงิน
เข้ามา คนท�ำธุรกิจรีเทล ก็เปลี่ยนเม็ดเงิน
โฆษณาจาก On ground เป็น Online ท�ำให้
กลายเป็ น ดี ส�ำ หรั บไทยรั ฐออนไลน์ และ
โฆษณาประเภท Home Shopping ได้รับ
ผลตอบรับทีด่ ี การแพร่ระบาดในระลอกใหม่
นีก้ ารตัดสินใจลงสือ่ โฆษณาไม่ซบเซาเหมือน
ปีที่แล้ว นักการตลาดมีการปรับตัวและปรับ
แผนรับมือได้เร็วขึ้นและดีขึ้น
“ดังนัน้ หากประเมินแล้วผลกระทบเชิง
พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2564 จึงไม่น่าจะ
มี ผ ลกระทบมาก เพราะทุ ก คนได้
ประสบการณ์ แ ล้ ว ได้ เ รี ย นรู ้ แ ล้ ว ว่ า จะ
จัดการอย่างไร จนกลับมาสู่ปกติ และเมื่อ
เกิดขึ้นระลอกใหม่คนก็สามารถปรับตัวว่า
ต้องท�ำอย่างไร ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง”
ทั้งการปรับตัวไปสู่ออนไลน์มากขึ้น การ
work from home ส� ำ หรั บ ผลกระทบ
เชิงธุรกิจ ณ วันนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะ
ประเมินว่าไม่ได้รับผลกระทบ เพราะยังต้อง
รอดูสถานการณ์หลังจากที่คนไทยเริ่มได้รับ
วัคซีน รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจจากรัฐบาล
ที่ จ ะเยี ย วยาและกระตุ ้ น ภาพรวมของ
เศรษฐกิจประเทศไทยในทิศทางไหน ดังนั้น
สิง่ ทีเ่ ราจะต้องท�ำเพิม่ เติมก็คอื การขยายฐาน
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โควิ ด เป็ น เหมื อ นตั ว เร่ ง ให้
พนักงานต้องมาปรับทักษะ
การท�ำงาน ต้อง รีสกิล -อัพ
สกิล กันใหม่ โดยคนหนึ่งคน
ต้ อ งท� ำ งานได้ ตั้ ง แต่ ต ้ น จน
จบตั้ ง แต่ อ อกไปถ่ า ยภาพ
เขียนข่าว ตัดต่อ ขึ้นหน้าจอ
ได้ ไม่ต้องมานั่งประชุมเจอ
หน้ า สามารถ work from
home และนั ก ข่ า วออกไป
ท�ำงานนอกสถานที่ได้เลย
การเซตอัปและจะเริ่มเปิดตัวในไตรมาส 2
ของปี นี้ ซึ่ ง แม้ จ ะเป็ น ธุ ร กิ จ ใหม่ แ ต่ ก็ เ ป็ น
กลุม่ ผูอ้ า่ นให้มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการเตรียม แนวคิดที่พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
เปิดเซ็คชัน่ ธุรกิจทีต่ อ้ งการเน้นฐาน นักธุรกิจ อย่างรถขนหนังสือพิมพ์ มาปรับให้เข้ากับ
SME Startup รวมถึงองค์กรใหญ่ ในขณะที่ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีทั้งการขนส่งให้
ฐานผู้อ่านเดิมก็ยังจะต้องรักษาไว้ให้ได้
ลูกค้าธุรกิจองค์กร และบริการ Warehouse
ที่เราใช้จุดแข็งของต�ำแหน่งที่ตั้งไทยรัฐที่
แตกไลน์ธุรกิจ Logistics
เหมาะในการเป็นจุดเก็บและกระจายสินค้า
ต่อยอดจากสิ่งที่มี
ได้สะดวกสบาย”
ซัพพอร์ตขาลงสิ่งพิมพ์
ธนวลัย กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ใน “ความเปลี่ยนแปลง” ปัจจัย
ส่วนของสิง่ พิมพ์อย่าง “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ท้าทาย ปี 2564 ลบภาพสื่อ
เองก็มีผลกระทบบ้าง ตามเทรนด์ของโลกที่ รุ่นเก่า ปั้นแบรนดิ้ง Techผู้บริโภคสิ่งพิมพ์ลดลง แต่ว่ายังสามารถขาย nology-Driven
โฆษณาได้ ท�ำให้ประคับประคองธุรกิจไปได้
ธนวลั ย ย�้ ำ ว่ า ดั ง นั้ น ผลกระทบจาก
แต่กม็ ธี รุ กิจใหม่ทจี่ ะเข้ามาช่วยซัพพอร์ต ซึง่ โควิด-19 จึงไม่ใช่ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนิน
เทรนด์เป็นช่วงขาลงของสื่อสิ่งพิมพ์ คงไม่ การธุรกิจสื่อในเครือไทยรัฐทั้งที่ผ่านมาและ
สามารถกระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นได้ ในอนาคตเท่าไหร่นกั ปัจจัยท้าทายทีส่ ำ� คัญ
มากนัก แค่ท�ำให้ธุรกิจยังเดินต่อไปได้ก็เป็น คือเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลง” เพราะหลัง
ชาลเลนจ์สำ� หรับทีมงาน โดยอาจจะมีการลด จากเกิดสถานการณ์โควิดก็เป็นตัวบังคับให้
ต้นทุนบางอย่าง รวมถึงตรงไหนที่สามารถ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
รวมกันได้ 3 สือ่ ก็จะท�ำเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยและ การน�ำเสนอข่าวต้องตรวจสอบให้ละเอียด ที่
ท�ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผ่านมามีเฟคนิวส์เกิดขึ้นมากมายในโซเชียล
“อีกด้านก็จะมีธุรกิจใหม่ที่ไทยรัฐจะเริ่ม ความเป็นไทยรัฐคนที่เข้ามาอ่านจะมั่นใจได้
เร็วๆ นี้ คือ ธุรกิจ Logistics ซึ่งอยู่ระหว่าง ว่าข่าวแต่ละชิ้นจะถูกยืนยันว่าถูกต้องตรวจ
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สอบแล้ว ไม่ใช่ขา่ วทีท่ ำ� ให้ประชาชนแตกตืน่
มากกว่าเดิม หรือเป็นข่าวที่มีอคติ ไม่เป็น
กลาง ต้องเป็นเหมือนสถาบันสือ่ ทีค่ นไว้ใจได้
คนอยากจะมาเช็กข่าวกับเราว่าเรือ่ งไหนเป็น
เรื่องจริง
“ผลกระทบจากโควิดเป็นเหมือนตัวเร่ง
ให้พนักงานต้องมาปรับทักษะการท�ำงาน
ต้องรีสกิล อัพสกิล กันใหม่ โดยคนหนึ่งคน
ต้องท�ำงานได้ตงั้ แต่ต้นจนจบตั้งแต่ออกไป
ถ่ายภาพ เขียนข่าว ตัดต่อ ขึ้นหน้าจอได้
ไม่ ต ้ อ งมานั่ ง ประชุ ม เจอหน้ า สามารถ
work from home และนักข่าวออกไป
ท�ำงานนอกสถานที่ได้เลย”
ทีผ่ า่ นมาจึงมีทงั้ คอร์สเทรนนิง่ จ�ำนวนมาก
เช่น Mojo, Data visualization แล้วแต่
ความต้องการของแผนก ที่จะเลือกว่าจะจัด
อบรมอะไรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รและสกิ ล ไหนที่ ยั ง ไปไม่ ถึ ง ก็ จ ะจั ด
เทรนนิ่งขึ้นมาซัพพอร์ตตรงนี้ อีกด้านหนึ่ง
ก็จะจัดหาเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกใน
การท� ำ งาน ทั้ ง ระบบซอฟต์ แ วร์ ที่ ท� ำ ให้
ท�ำงานที่ไหนก็ได้ ส่งข่าวเข้ามาได้ทางมือถือ
ไม่ต้องเข้ามานั่งท�ำงานที่ออฟฟิศเท่านั้น
....สิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ไทยรัฐออนไลน์กา้ วมา
สูจ่ ดุ นีค้ อื เรือ่ งของการใช้เทคโนโลยี “ธนวลัย”
ระบุ ว ่ า ไทยรั ฐ ออนไลน์ ว างแผนจะจั ด
Hackathon ภายใต้แนวคิด “The Future
of Publishers” ซึ่งเป็นการท�ำให้เห็นว่า
ไทยรัฐออนไลน์สนใจในเรื่อง Media Technology และสอดคล้องกับการเป็น Technology-Driven Company โฟกัสด้าน
เทคโนโลยีค่อนข้างมาก เป็น Employer
branding ให้ ค นรุ ่ น ใหม่ เ ห็ น ว่ า แบรนด์
ไทยรัฐทันโลกทันเทคโนโลยีที่หมุนเร็ว ปรับ
ภาพลักษณ์ทคี่ นส่วนใหญ่เมือ่ นึกถึงไทยรัฐก็
จะนึกถึงสื่อรุ่นเก่า เราได้ให้ความส�ำคัญกับ
การลงทุนด้านเทคโนโลยี AI เราจึงพยายาม
เน้นสิง่ ทีเ่ ราก�ำลังท�ำอยูใ่ ห้สงั คมได้รบั รูค้ วาม
เป็ น ไทยรั ฐ ยุ ค ใหม่ ใ นบริ บ ทของปั จ จุ บั น
มากขึ้น

ความท้าทายใหญ่ที่ อสมท
รวมพลังเดินหน้า หลังโครงการร่วมใจจาก
โดย ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
“ส�ำนักข่าวไทยอยู่กันมานาน 40  กว่า
ปี สถานการณ์ปัจจุบัน มันก็ท้าทายให้คน
ที่ท�ำงานต่อ จะฝ่าฟันไปได้หรือไม่ ภายใต้
สภาพการณ์ทั้งโควิด-19 และดิสรัปชั่น
ค่อนข้างยากล�ำบากโดยเฉพาะเรือ่ งรายได้
ที่กระทบเยอะ ต้องหาช่องทางใหม่ๆ ใน
การสร้างรายได้ให้เพียงพอและสามารถ
เดินต่อไปได้ แต่ผมก็เชือ่ ว่า อย่างไรแล้วคน
ก็ยงั บริโภคข่าวสารอยู่ แต่รปู แบบช่องทาง
มั น เปลี่ ย นไป เราก็ ต ้ อ งหาวิ ธี ก ารสร้ า ง
เนือ้ หาให้เข้ากับช่องทางทีม่ นั เปลีย่ นไป ให้

มันตรงกับความต้องการของผู้ชม อันนี้จะ
เป็นตัวทีท่ ำ� ให้เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นไี้ ป
ได้”
“บริ ษั ท อสมท จ� ำ กั ด (มหาชน)”
รัฐวิสาหกิจในรูปของบริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่
เป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การก�ำกับ
ของรัฐบาล ที่ขึ้นอยู่กับส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีสื่อหลักในเครือทั้งช่อง 9 อสมท-ส�ำนัก
ข่าวไทย-สถานีและคลื่นวิทยุกระจายเสียง
อสมท ทั่วประเทศ
ส�ำหรับช่วงที่ผ่านมา สื่อในเครือ อสมท

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และผล
กระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่าง
ไรบ้าง “นพดล ก่อนิธิ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักข่าวไทย อสมท ”
เล่าถึงความท้าทายทั้งในสถานการณ์โควิด19 และภาวะดิสรัปชั่นให้เราฟัง โดยเขาย�้ำ
ว่า ภาพใหญ่อุตสาหกรรมสื่อในปี 2564 ยัง
น่าเป็นห่วง ตัวเลขสมาคมเอเยนซี่ให้ข้อมูล
ว่างบโฆษณาปี 2563 หากเทียบกับปี 2562
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 มีวงเงิน
โฆษณาประมาณ 93,459 ล้านบาท เทียบ
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กับ 1 แสนล้านต้นๆ ในปี 2562 ลดลง
ประมาณ 11%
เมือ่ แยกดูแต่ละสือ่ เน้นทีด่ จิ ทิ ลั ทีวี ติดลบ
ลดลงเมื่อเทียบปี 2562 ประมาณ 9.3%
ขณะที่สิ่งพิมพ์ลดลง 30% วิทยุลดลง 24%
แต่ทมี่ ากขึน้ ตลอด คือ สือ่ ดิจทิ ลั โตถึง 330%
ตัวเลขมันตอบโจทย์ชัดเจนว่าทิศทางทุก
อย่ างจากนี้ แ ละในอนาคตยังต้องไปที่สื่อ
ดิจิทัลต่อ
“ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่
ส�ำนักข่าวไทย อสมท” บอกว่าส�ำหรับ ผล
กระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ถือว่า
มากเพราะซ�้ำจากปัญหาดิสรัปชั่นที่คนลด
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การดูทีวีลง ไปดูสื่อออนไลน์มากขึ้น ขณะที่
โควิด -19 ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาลดลง อย่าง
ของส�ำนักข่าวไทย เงินโฆษณาหายไปเดือน
ละ 6 ล้านกว่าบาทในปี 2563 ที่ผ่านมา เรา
ต้องหาช่องทางอื่นมาเสริม ไม่ก็ต้องบริหาร
ค่าใช้จ่ายให้ได้ใกล้เคียงกัน
“นพดล” ทีเ่ ป็นลูกหม้อส�ำนักข่าวไทยมา
นานถึง 33 ปี ก่อนจะมาเป็น ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้อำ� นวยการใหญ่ ส�ำนักข่าวไทยในปี 2563
เขาผ่านงานในองค์กรมาหลายต�ำแหน่ง ทั้ง
ผอ.ฝ่ า ยข่ า วภู มิ ภ าค ผอ.ฝ่ า ยผลิ ต และ
สร้างสรรค์ภาพข่าว ผอ.ฝ่ายข่าวในประเทศ
และยังอยูใ่ นแวดวงงานข่าว ส่วนใหญ่ทำ� สาย
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การเมือง ท�ำเนียบรัฐบาล สภา สายทหาร
ด้วยประสบการณ์งานข่าว และการบริหาร
องค์กร เขามองว่า ปัญหาท้าทายของส�ำนัก
ข่าวไทย และช่อง 9 รวมถึงสื่อทีวีอื่นเฉพาะ
หน้าและระยะยาว คือ ผลกระทบจากการ
แพร่ ร ะบาดไวรั ส โควิ ด และการดิ ส รั ป ชั่ น
ท�ำให้ทุกอย่างเปลี่ยนเร็ว มีความไม่แน่นอน
สูง และเป็นโจทย์ที่ยากมาก
“โควิด ปีที่แล้ว 2563 เรานึกว่าเบาแล้ว
และไปสูจ่ ดุ ทีค่ วบคุมได้ แต่ตน้ ปีกร็ ะบาดอีก
มั น ก็ มี ผ ลกระทบเยอะโดยเฉพาะทาง
เศรษฐกิจ รายได้ เม็ดเงิน โฆษณา เราก็ต้อง
ปรับวิธกี ารท�ำงาน ขัน้ ตอน ให้มนั สอดรับกับ
สถานการณ์ ปัญหาโควิดท�ำให้เรามีขอ้ จ�ำกัด
เรื่องการเข้าพื้นที่ในการท�ำข่าว ก็ต้องเอา
เทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ ทัง้ วิดโี อคอล เพราะ
แหล่งข่าวไม่สะดวกให้เข้าไปหา”
ส�ำหรับ โครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan: MSP) ที่เปิดให้
พนักงาน อสมท เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์
เมื่อปลายปี 2563 ก�ำหนดจ่ายชดเชยตาม
อายุงาน โดยจ่ายสูงสุด 35.33 เท่าของเงิน
เดือนถือเป็นครั้งแรกของการก่อตั้ง อสมท
ในรอบ 44 ปี เป็นจุดสนใจในแวดวงสื่อว่า
การปรับโครงสร้างครัง้ ใหญ่ของ อสมท ทีเ่ กิด
ขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ อสมท มากน้อยแค่
ไหน การน�ำเสนอข่าวสารจะเข้มข้นเหมือน
เดิมหรือไม่
“นพดล” บอกว่า โครงการร่วมใจจาก มี
พนักงานเข้าร่วม 330 คน ถือว่า พอสมควร
ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไป โดยเฉพาะเรื่องเงิน
เดือน ซึ่งเดิม อสมท มีพนักงานประมาณ
1,400 คน อายุงานเฉลี่ย 30 ปีขึ้นไป ส่วน
ใหญ่เงินเดือนจึงค่อนข้างสูง เมื่อดูยอดค่า
ใช้จา่ ยรวมของ อสมท พบว่า ร้อยละ 40 เป็น
เรื่องค่าใช้จ่ายพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน
เดือน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า
เรี ย นบุ ต ร ถ้ า เป็ น บริ ษั ท เอกชนทั่ ว ไปก็

ล�ำบากแล้ว เพราะค่าใช้จ่ายพนักงานสูง
คณะกรรมการ อสมท พิจารณามานานแล้ว
โครงการนี้ ก็มาสรุปได้เมื่อปีที่แล้วว่าให้ท�ำ
“พนักงาน อสมท ที่เหลืออยู่ ประมาณ
1,031 คนทั่วประเทศ ก็จะมีงานหลักของ
อสมท คือ โทรทัศน์ ที่ต้องดูแลสถานีย่อย
ทั่วประเทศ มีวิทยุประมาณ 50 สถานี ใน
กรุ ง เทพฯ 6 สถานี ยั ง มี ง านโครงข่ า ย
โทรทัศน์ดิจิทัลให้เช่า ดังนั้น พนักงานพัน
กว่าคนที่เหลืออยู่ต้องรับผิดชอบให้มันไปได้
ซึ่งทางบอร์ด อสมท ให้นโยบายว่า หลังจาก
โครงการร่วมใจจากแล้ว เราจะไม่รบั คนเพิม่
จะใช้คนที่เหลืออยู่เท่านั้น
“คนที่ออกไป บางทีก็บอกว่า คนเก่งๆ
ออกไปเยอะ คนที่อยู่จะไหวไหม เราก็
ท�ำความเข้าใจกันในเมื่อคนลดลงแต่ต้องรับ
ผิดชอบงานเท่าเดิม เราก็ต้องแบกรับภาระ
มากขึ้น คนนึง ท�ำ 1 อย่างก็อาจต้องท�ำ 2-3
อย่างไป ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อรับผิดชอบ
งานที่มีอยู่ให้มันเดินไปข้างหน้าได้”
อย่างไรก็ดี “นพดล” มองว่า แม้ในภาวะ
ที่สื่อทีวีเจอสถานการณ์ยากล�ำบาก แต่ช่อง
9 ยังมีจุดแข็ง คือ “ข่าว” ที่เป็นคอนเทนต์ที่
ส�ำนักข่าวไทยผลิตเองทั้งหมดเมื่อเทียบกับ
รายการประเภทอื่นในช่อง ข่าวที่สำ� นักข่าว
ไทยผลิตออกอากาศตัง้ แต่เช้า เทีย่ ง ค�ำ่ จนถึง
ภาคดึก (คับข่าว ครบประเด็น) รวมถึงข่าว
ต้นชั่วโมง ยังใช้ในแพลตฟอร์ม วิทยุ ข่าว
ออนไลน์ ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ยูทูบ ทวิตเตอร์
“ตอนนีเ้ ราเหลือพนักงานข่าวประมาณ
200 ต้นๆ จากเดิมที่มีประมาณ 270 คน ก็
ต้องรับผิดชอบผลิตข่าวทุกแพลตฟอร์ม
จุดแข็งเราคือความน่าเชื่อถือ คนดูกลุ่ม
เป้ า หมาย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนในเมื อ ง
มากกว่าภูมิภาค อายุเฉลี่ยประมาณ 50 ปี
ขึ้นไป หรือเบบี้บูม จุดนี้ทางผู้บริหารบอก
ว่า เราต้องรักษาคนกลุ่มนี้เอาไว้ และต้อง
เพิ่มคนดูกลุ่มใหม่ เราก็ต้องหา เจนเอ็กซ์

เจนวายเข้ามา ต้องใช้สอื่ ออนไลน์มากขึน้ ”
จุดแข็งของ อสมท มีหลายส่วน การเป็น
พั น ธมิ ต รส� ำ นั ก ข่ า วในประเทศและต่ า ง
ประเทศ อย่างในประเทศต้องหาส�ำนักข่าว
มาเป็นพันธมิตร เช่น ซินหัว ของจีน มีการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อพัฒนาเนื้อหาร่วม
กัน ในต่างประเทศก็มี CCT V รวมถึง CNG
อย่างช่วงโควิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เราได้การ
รายงานข่ า วจากอู ่ ฮั่ น ของนั ก ข่ า วจี น ที่
สามารถพูดภาษาไทยได้ ซึ่งอันนี้ค่อนข้างดี
ท�ำให้คนไทยเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคน
จีน เพราะเป็นช่วงโควิดก�ำลังระบาดเมื่อต้น
ปีที่แล้ว
นอกจากนี้ อสมท ยังมีพันธมิตรเก่าแก่
อย่าง NHK ของญี่ปุ่น ก็แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกัน ของสหรัฐก็มี VOA และ BBC
ของอังกฤษ ท�ำให้มีข่าวจากต่างประเทศมา
น�ำเสนอผูช้ มได้หลากหลาย ยังช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในองค์กร เพราะปัจจุบันเราไม่
สามารถลงทุ น ส่ ง ที ม ข่ า วไปท� ำ ข่ า วที่ ต ่ า ง
ประเทศเหมือนเมื่อก่อนได้แล้ว ก็อาศัย
พั น ธมิ ต รช่ ว ยในการผลิ ต ข่ า วจากต่ า ง
ประเทศเข้ามา
ส�ำหรับ เรตติ้ง ช่อง 9 ในช่วงปี 2563 จะ
อยู่ที่อันดับ 9-10 ซึ่งแข่งกันสามช่อง เนชั่น
ช่อง 9 PPTV ในส่วนของช่อง 9 เรายังต้อง
รักษาจุดยืน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง
ส่วนเรื่องความเร็ว เราใช้ช่องทางออนไลน์
พร้อมกับปรับการน�ำเสนอตลอดเวลา เพราะ
ที่ผ่านมาเราได้รับเสียงวิจารณ์ว่า การน�ำ
เสนอไม่นา่ สนใจ เป็นทางการมากไปจึงปรับ
ให้ผู้ประกาศมีความเป็นกันเอง พูดคุยกัน
มากขึน้ ใช้กราฟิกสามมิติ มาช่วยการอธิบาย
ข่าวให้เข้าใจง่ายขึน้ ผูป้ ระกาศก็เป็นรุน่ ใหม่
มีความสามารถในการถ่ายทอดให้น่าสนใจ
เมื่อถามว่า ปัญหาการเปลี่ยนผ่านจาก
ดิจทิ ลั ไปออนไลน์ซงึ่ เป็นโจทย์ใหญ่ของทุกที่
เป็นเรื่องหนักใจเพียงไร? “นพดล” บอกว่า

งานวิชาการพบว่า คนรุ่นใหม่ เจนY เจน Z
ไม่ดูโทรทัศน์แล้ว แต่ดูผ่านสื่อออนไลน์ ก็
เป็นโจทย์ใหญ่ที่ว่า เราจะท�ำอย่างไรให้เข้า
ถึงคนกลุ่มนี้ ในส่วนของบุคลากรเราก็ต้อง
อบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ผลิตเนื้อหาให้สอดรับกับช่องทางออนไลน์
ซึ่งมีแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะมาก ตอนนี้ก็
7-8 ช่องทางแล้ว เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ
ทวิตเตอร์ ไอจี ไลน์ บางทีกไ็ ปถึงติก๊ ต๊อก เรา
ก็ต้องปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีเหล่านี้ เป็นความไม่แน่นอนและ
ผันผวนตลอดเวลา ส่งผลต่อการจะไปถึง
เป้าหมาย เพราะทุกอย่างเปลี่ยนเร็ว จึงมี
ความไม่แน่นอนสูง โดยรวมบอกได้วา่ ส�ำนัก
ข่าวไทยยังเดินหน้าเป็นส�ำนักข่าวหลักใน
การผลิตข่าวโทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ให้กับ
สือ่ อสมท ภายใต้กลยุทธ์ความน่าเชือ่ ถือและ
สามารถผลิตข่าวที่สร้างสรรค์ให้กับ อสมท
อย่างต่อเนื่อง
“ปัญหาคือ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ร็วมาก
ทั้งดิสรัปชั่น โควิด-19 ต่างมีผลกระทบ เรา
ก็ต้องวางเป้าหมาย วิธีการ ที่มันสอดรับกับ
สถานการณ์ และก็ต้องปรับตัวทั้งพนักงาน
เครื่องมือ ระบบ ซึ่งคนท�ำข่าว ประชุมข่าว
กัน บางส่วนก็รู้สึกว่า สถานการณ์นี้การ
ท�ำงานมันยากขึ้นและเหนื่อยขึ้น แต่อย่างที่
บอก เราเป็นสื่อหลัก คือ ส�ำนักข่าว เรามี
ความรับผิดชอบที่จะผลิตข่าวให้กับสื่อของ
อสมท ทั้งหมด มันก็ต้องเดินหน้าปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะผู้
บริหารต้องการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
แต่ ว ่ า เรื่ อ งดิ ส รั ป ชั่ น เป็ น เรื่ อ งหลั ก เพราะ
เทคโนโลยีมันเปลี่ยน และกระทบกับรายได้
ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยยังมีอยู่ เพราะเราเป็นหน่วย
งานที่ต่อเนื่องยาวนาน คนส่วนใหญ่ก็อยู่มา
นาน 30 ปีขนึ้ ไป เราก็จะมีคา่ ใช้จา่ ยเรือ่ งเงิน
เดือนสูง”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ไปยังสื่อออนไลน์ ยังเป็นโจทย์
ที่เราต้องเจอไปอีกหลายปี อยู่ที่วิธีการปรับตัว บางคนเขา
บอกว่า แต่ก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เดี๋ยวนี้ ปลาเร็วกิน
ปลาช้า ใครปรับตัวได้เร็วกว่าก็รอดตัวไป ถ้าปรับตัวไม่ทัน
ก็ล�ำบาก

ช่องทางหลักที่จะหารายได้ใหม่ของส�ำนัก
ข่าวไทยจึงหนีไม่พ้น ออนไลน์ เขาบอกว่า
ที่ผ่านมาช่วงที่สื่อทีวีเติบโต รายได้หลักมา
จากโฆษณา สปอตโฆษณา หรือ Tie-in ใน
รายการ แต่ออนไลน์มันเปลี่ยน ไม่ใช่การ
โฆษณาโดยตรง รายได้อาจจะมาจากยอดวิว
หรือท�ำอย่างอื่นเพิ่มขึ้น
“ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่
ส�ำนักข่าวไทย อสมท” กล่าวต่อว่า อย่างไร
ก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร การ
ท�ำข่าวที่ต้องแข่งขันแค่ไหน เป้าหมายหลัก
ของส�ำนักข่าวไทย คือ ยังต้องท�ำเนื้อหาข่าว
ที่เข้มข้นเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนจากที่เคยท�ำ
แค่ 3 สื่อ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ ก็ต้องผลิต
มากขึ้นเพราะสื่อออนไลน์มีช่องทางเยอะ
การน�ำเสนอภายใต้กลยุทธ์ความน่าเชื่อ ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งจุดแข็ง เพราะเราเป็นส�ำนักข่าว
ยิ่งปัจจุบันนี้ สังคมโซเชียลมี fake news
มาก ท�ำอย่างไรให้ผบู้ ริโภคหรือผูร้ บั สือ่ มีชอ่ ง
ทางตรวจสอบข่าวสารได้ว่า ข้อมูลนี้ถูกต้อง
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เช่น ชัวร์ก่อนแชร์ที่ช่อง 9 ท�ำมานานเป็นที่
รับรู้ในวงการสื่อ สอดรับกับกลยุทธ์เรื่อง
ความน่าเชือ่ ถือเป็นจุดขายให้คนเข้ามาดูเรา
จุดแข็งอีกด้านคือ การให้ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุม เจาะลึกทัว่ ประเทศ ด้วยศักยภาพ
ของศูนย์ข่าวภูมิภาคของส�ำนักข่าวไทยที่มี
อยู่ 4 ศูนย์ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ จ.ขอนแก่ น ภาคใต้ ที่
หาดใหญ่ จ.สงขลา และศูนย์ข่าวอันดามัน
ที่ จ.ภูเก็ต ยังมีผู้สื่อข่าวพิเศษ สตริงเกอร์ใน
ต่างจังหวัดส่งข่าวครอบคลุมทั่วประเทศ
อยู ่ ใ นแวดวงสื่ อ มายาวนาน เห็ น การ
เปลี่ยนผ่านครั้งส�ำคัญมากมาย “นพดล”
มองว่า อุตสาหกรรมทีวี บางช่วงก็บูมมาก
บางปี อสมท มีโบนัสสูงถึง 5-6 เดือน บางช่วง
ก็นงิ่ ๆ แต่หลังจากเริม่ ประมูลโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
ก็เริ่มเห็นชัดว่า รายได้เริ่มลดลง ครั้งสุดท้าย
ที่มีโบนัส คือ หลังประมูลทีวดี จิ ทิ ลั 1 ปี จาก
นั้นไม่เคยมีโบนัสอีกเลย ก็คล้ายๆ กับทีวี
ทุกช่อง ส่วนเงินเดือนไม่มปี รับเพิม่ มาหลายปี
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ตอนแรกที่ประมูลทีวีดิจิทัล 8 ปีที่แล้ว
แต่จากนั้นเพียงไม่กี่ปี มันก็ข้ามไปออนไลน์
อย่างรวดเร็ว คนดูทีวีก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
สื่ อ ออนไลน์ ก็ เ ข้ า มาทดแทน ตั ว สภาพ
แวดล้อม บริบทมันเปลี่ยนไป เราต้องหาวิธี
การเอาตัวรอด และอยู่รอดให้ได้ ภายในยุค
5G แต่ผมยังเชือ่ ว่า ธรรมชาติมนุษย์ ยังไงมัน
ก็ต้องมีข่าว เพียงแต่เราต้องปรับให้สอดรับ
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคให้ มั น ตรงกั บ
ความต้องการเขา
“การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ไปยังสื่อ
ออนไลน์ ยังเป็นโจทย์ที่เราต้องเจอไปอีก
หลายปี อยู่ที่วิธีการปรับตัว บางคนเขา
บอกว่า แต่ก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่
เดี๋ยวนี้ ปลาเร็วกินปลาช้า ใครปรับตัวได้
เร็ ว กว่ า ก็ ร อดตั ว ไป ถ้ า ปรั บ ตั ว ไม่ ทั น ก็
ล�ำบาก” ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ส�ำนักข่าวไทย ระบุไว้

สื่อออนไลน์ได้รับผลกระทบโควิด?
ปี 2564 ยังอยูใ่ นช่วงขาขึน
้
โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร
ขณะที่ ส� ำ นั ก ข่ า วที่ เ ป็ น สื่ อ ออนไลน์ ท่ี
หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีในเวลานี้ The
Standard ภาพรวมได้รับผลกระทบหรือไม่
อย่างไรในช่วงโควิด-19 ระบาดทั้งสองรอบ  
มีการเปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้จาก
“นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ หรือเคน นครินทร์
บรรณาธิการบริหารส�ำนักข่าวออนไลน์
ยอดนิยม The Standard”
โดย “นครินทร์”บอกเล่าไว้วา 
่ ผลกระทบ
โควิด ในส่วนของ  The Standard ขอแบ่ง
เป็นสองส่วนทั้งการท�ำงานและเชิงธุรกิจ  
ในส่ ว นของเรื่ อ งการท� ำ งานในช่ ว ง
โควิดรอบแรก ท�ำให้การท�ำงานของทีมงาน
The Standard ยากพอสมควร เพราะเรา
ต้องพยายามป้องกันตนเอง ขณะเดียวกันก็
มีความคาดหวังจากสังคม ให้สื่อสะท้อน
ความยากล� ำ บากหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ย
รวมถึงความคาดหวังจากสังคมทีต่ อ้ งการให้
The Standard เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ภาครัฐ เช่นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโควิด หรือมาตรการในเรื่องการเยียวยา
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสียงสะท้อนจากฝ่าย
ต่างๆ ต่อสถานการณ์โควิดในช่วงนั้น มันก็
ท�ำให้เราเองก็ท�ำงานยาก เพราะเราก็ต้อง
ดูแลตัวเองและต้องไปลงพื้นที่ท�ำงานด้วย
เช่น นักข่าว ก็ต้องไปท�ำข่าวในพื้นที่ต่างๆ
เช่น ท�ำเนียบรัฐบาล รวมถึงสถานทีต่ า่ งๆ เขา
ก็ทำ� งานยากขึน้ เพราะต้องระมัดระวังตัวด้วย
นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง
โควิด ก็มีจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่
ไม่จริง บางเรือ่ งก็มคี วามสับสนมาก แต่กต็ อ้ ง
คั ด กรองข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น

ประโยชน์ กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง
นอกจากต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย
ไม่พอแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนด้ ว ย ที่ เ ขาก็ ค าดหวั ง กั บ The
Standard เราก็มีการเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้ง

ข่าวปกติ ข่าวเชิง scoop หรืออย่างผมมี
รายการที่เป็นเชิงธุรกิจ ก็ท�ำในรูปแบบเป็น
ซีรสี ใ์ นลักษณะการช่วยเหลือภาคธุรกิจว่าจะ
ท�ำอย่างไรให้มีทางออก ให้สามารถอยู่รอด
ได้ ปรับตัวได้ ในช่วงวิกฤตโควิดรอบแรก  
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“บรรณาธิการบริหารส�ำนักข่าว The
Standard” กล่าวต่อว่า ส�ำหรับผลกระทบ
ในแง่ธุรกิจ ส�ำหรับ The Standard ก็มีผล
ในช่วง 1-2 เดือนแรกหลังโควิดระบาดรอบ
แรกเมือ่ ปี 2563 ลูกค้าทีม่ อี ยูต่ อนนัน้ ก็ตกใจ
เล็กน้อย ก็ตดิ ต่อขอเลือ่ นแผนงานทางธุรกิจ
ที่เคยท�ำไว้กับ THE Standard ออกไปก่อน
แต่รอบแรกเราปรับตัวค่อนข้างเร็ว มีการท�ำ
แพ็กเกจใหม่ออกมา มีการหา product
ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ต อบโจทย์ ช ่ ว งเวลานั้ น
เช่น ผมจัดงาน The Standard Economic
Forum เป็ น Virtual Conference ก็
สามารถหารายได้เข้ามาได้ รวมถึงการหา
รายได้ผ่านช่องทางอื่นๆ ก็ถือว่า เราโชคดี
ที่ยังพอไปได้อยู่ในช่วงโควิดรอบแรก
อย่างไรก็ตาม โควิดรอบสอง ต้องถือว่า
The Standard ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ
น้ อ ยมาก เพราะเราอยู ่ ใ นแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์และ The Standard มีบทเรียนจาก
ครั้งแรกพอสมควรในการรับมือ ก็จะมีเล็กๆ
น้อยๆ เวลาลงพื้นที่ไปในจังหวัดอย่างเช่น
สมุทรสาคร หรือพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง ก็ต้อง
ป้องกันตัว แต่ส่วนใหญ่มีบทเรียนมาก่อน
ตอนรอบแรก เลยท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของ
The Standard ท�ำงานได้ไม่ติดขัดอะไร
ขณะที่เรื่องข้อมูลที่น�ำมาเสนอข่าวสาร
รอบสองก็มฟี ดี แบ็คกับ ศบค.มีการสือ่ สารกัน
ได้มากขึน้ ท�ำให้พอทีจ่ ะควบคุมเนือ้ หาของเรา
ได้ แม้วา่ รอบสอง มองว่าการสือ่ สารจากภาครัฐ
ดรอปจากครั้งแรกค่อนข้างเยอะ เช่น เรื่อง
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเวลาการให้
บริการของสถานทีต่ า่ งๆ ในกรุงเทพมหานคร
หรือมาตรการทีอ่ อกมาว่าเป็นการล็อกดาวน์
หรือไม่ล็อกดาวน์กันแน่ หรือแค่จัดให้เป็น
พืน้ ทีค่ วบคุมการแพร่ระบาด สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้
สื่ อ ก็ ต ้ อ งกรองข้ อ มู ล ให้ ดี ก ่ อ นน� ำ เสนอ
ส่ ว นในเชิ ง ธุ ร กิ จ ต้ อ งถื อ ว่ า รอบสอง
The Standard ได้รับผลกระทบน้อยมาก
เพราะเรามี บ ทเรี ย นและลู ก ค้ า ของ
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The Standard ก็คอ่ นข้างเข้าใจในสถานการณ์
จึงท�ำให้รบั มือกับโควิดรอบสองได้คอ่ นข้างดี
“บรรณาธิการบริหาร The Standard”
บอกด้วยว่า ผลจากโควิดทั้งสองรอบ ที่ท�ำมี
คนอยู ่ บ ้ า นมากขึ้ น หลายแห่ ง มี ก ารให้
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ ำ� งานอยูท่ บี่ า้ นหรือ
work from home ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ช่วง
ดังกล่าวส่งผลให้มียอดเข้ามาติดตามการน�ำ
เสนอข่าวสาร-ข้อมูลในแพลตฟอร์มต่างๆ
ของ The Standard มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
“เพิ่มขึ้นมากๆ ดีมานด์สูงมาก ผมอาจ
ไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนว่าเพิ่มขึ้นเท่าใด แต่
ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ อย่างต�่ำก็ 100200 เปอร์เซ็นต์ คือเพิม่ ระดับ 2-3 เท่าจาก
ปกติ เป็นการเพิ่มขึ้นที่เยอะมาก”
รวมถึง The Standard มีรายการใหม่ๆ
เพิ่มขึ้นมาจากช่วงรอบแรก ที่จนถึงปัจจุบัน
ก็ยงั มีอยูห่ ลายรายการ และมีการเปลีย่ นแปลง
ในรูปแบบรายการไม่ใช่แค่เพิม่ ขึน้ แค่ปริมาณ
คนเข้ามาติดตาม เช่น บางรายการเดิมเป็น
แค่เสียงผ่านพอดแคสต์อย่างเดียว ก็ท�ำเป็น
คลิปมากขึ้นและมีรายการที่ตอบโจทย์คน
ติดตาม เช่น รายการเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ซึง่ พอมันผ่านช่วงโควิดไปประมาณได้สกั สาม
เดือนตอนนั้นมันก็ดรอปลงอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของข่าวสาร แต่
พอมีการชุมนุมทางการเมืองมีม็อบ ก็ท�ำให้
ยอดคนติดตาม The Standard เริม่ กลับมา
แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงโควิดรอบสอง ก็ท�ำให้คน
กลับเข้ามาติดตาม The Standard มากขึ้น
อีกครัง้ เพียงแต่รอบสอง ยอดทีเ่ ข้ามาอาจไม่
ได้ ม าแบบขึ้ น สู ง พี ค เลยเหมื อ นรอบแรก
เพราะฐานแฟนที่ติดตาม The Standard
ค่อนข้างสูงขึ้นอยู่แล้ว แต่ก็เพิ่มขึ้นในระดับ
หนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เยอะมาก ก็ประมาณ 20-30
เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วงกลางๆ เดือนมกราคม
ตัวเลขก็เริ่มนิ่งๆ แล้ว ต่อไปก็อยู่ที่ตัวคอน
เทนต์แล้วว่า จะน�ำเสนอได้ตอบโจทย์มาก
น้อยแค่ไหน
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- ผลจากโควิดทัง้ สองรอบ ส่งผลกระทบ
กั บ เรื่ อ งรายได้ แ ละยอดโฆษณาของ
The Standard มากน้อยแค่ไหน?
ไม่ค่อยมี พูดกันตามตรง ไม่ค่อยมีเลย มี
แค่ ช ะงั ก ช่ ว งแรกตอนโควิ ด รอบแรก 1-2
เดือนเท่านั้น
ม็อบแรง ต.ค.-ธ.ค. 2563
ยอดคนติดตามพุ่งพรวด
- ในส่วนของการชุมนุมทางการเมืองที่
เริม่ ตัง้ แต่ชว่ ง 14 ตุลาคม 2563 จนถึงช่วง
ต้นเดือน ธันวาคม 2563 ช่วงนั้นยอด
ผูต้ ดิ ตาม The Standard มากขึน้ หรือไม่ ?
เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีการ Live
การชุมนุม ก็มีคนติดตามหลักหมื่น และบาง
Chanel ก็เพิม่ ขึน้ เป็นสิบเท่า ซึง่ ผมเข้าใจว่า
เป็นเพราะการชุมนุมทางการเมืองไม่คอ่ ยถูก
น� ำ เสนอในพื้ น ที่ ก ระแสหลั ก มากเท่ า ไร
พู ด ง่ า ยๆ ดี ม านด์ เ ยอะแต่ ซั พ พลายน้ อ ย
ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงมากตอนช่วงนั้น ท�ำให้
The Standard ต้องท�ำงานหนักมากขึ้น
ขณะทีเ่ รือ่ งการท�ำข่าวของ The Standard
ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว ต้อง
บอกว่าท้าทายเรามาก ท้าทายกว่าช่วงโควิด
เยอะ โดยแม้ฟีดแบ็คที่เราได้ในเชิงปริมาณ
จะเยอะก็จริง แต่ปริมาณก็มาพร้อมกับความ
คาดหวั ง ที่ สู ง มาก ผมว่ า น่ า จะเป็ น ความ
ท้าทายตัง้ แต่เรา The Standard เปิดมาด้วย
ซ�้ำ หรือที่พี่ๆ หลายคนก็บอกว่า ใหญ่มาก
ครั้งหนึ่งตั้งแต่ท�ำงานข่าวมา เพราะว่า มีอยู่
2-3 ปัจจัย
เป็นต้นว่า ปัจจัยในเรื่องที่ทุกคนเห็นอยู่
แล้วว่าเป็นการชุมนุมที่มีการพูดเรื่องที่อ่อน
ไหวมากๆ ก็คือเรื่องสถาบันฯ มันอ่อนไหว
มากและมั น ทะลุ เ พดาน ท� ำ ให้ เ ราก็ ต ้ อ ง
พิจารณากันว่าเราจะน�ำเสนอกันอย่างไร คือ
เราต้องน�ำเสนอข้อมูลที่ตรงไปตรงมาด้วย
แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไปกระทบกับเรื่อง
ของตัวกฎหมายด้วย และต้องให้มีความ

ปลอดภัยกับตัวนักข่าวของ The Standard
เองด้วย ก็เลยเป็นการท�ำงานแบบไต่เส้นลวด
มากในช่วงเวลานัน้ คือจะท�ำอย่างไรให้มนั มี
ความสมดุล มีความ harmony มีความไหล
ลื่น ในการน�ำเสนอ เพราะอย่าลืมว่า เวลา
ลงพื้นที่ ความคาดหวังของผู้ชุมนุมก็เยอะ
ความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็เยอะ
และไม่ ใ ช่ แ ค่ อ ่ อ นไหวอย่ า งเดี ย ว แต่ มั น
รวดเร็วมาก แค่เสี้ยววินาทีทุกคนไลฟ์สดกัน
หมด
รวมถึงต้องไม่ลมื ว่าการชุมนุมทางการเมือง
ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นการชุมนุม
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี facebook
live เป็นครัง้ แรกอย่างชัดเจนอีกทัง้ มีโซเชียล
มีเดียใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะมาก ก็ท�ำให้การ
สือ่ สารของ The Standard ก็ตอ้ งระมัดระวัง
และรอบคอบมากแต่ขณะเดียวกันการสือ่ สาร
ก็ตอ้ งรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ซึง่ เมือ่ ต้อง
รวดเร็ว ก็ตอ้ งมีความรอบคอบมากขึน้ คือจะ
ท� ำ งานยั ง ไงที่ จ ะไม่ ไ ปแตะจุ ด ที่ อ ่ อ นไหว
แต่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ติดตาม
The Standard ได้อีก
นอกจากนี้ การชุมนุมทีผ่ า่ นมา มันคาดเดา
ไม่ได้ มันกระจัดกระจาย เพราะช่วงที่เขา
ชุมนุม บางช่วงไม่มีแกนน�ำ มีแกนนอน วิธี
การในการรวบรวมก�ำลังคนของเขา มันไม่
เหมือนกับม็อบอื่นๆ ที่ผ่านมา ที่ม็อบอื่นๆ
ก่อนหน้านัน้ จะมีการบอกชัดเจน เช่น จะค้าง
คืนหรือจะอยู่ต่อ หรือแกนน�ำคนนี้พูดคือจะ
มีเนื้อหาสาระอะไร จะมีข้อเสนออะไร แต่
ม็อบทีผ่ า่ นมา วิธกี ารของเขากระจัดกระจาย
อย่างที่บางช่วงมีการ “แกง” ตอนแรกนัดที่
นี่ แต่แล้วก็แจ้งเปลี่ยนไปอีกแห่ง หรือเรื่อง
ของประเด็น ทีเ่ ปลีย่ นไปเปลีย่ นมา ไม่ชดั เจน
และมีกลุม่ มากมาย กระจายอยูห่ ลายจังหวัด
เลยท�ำให้ The Standard ช่วงนัน้ ท�ำงาน
ยากมากขึ้น เพราะก�ำลังคนของเราก็ไม่ได้
เยอะ ก็ทำ� ให้การวางแผนการใช้กำ� ลังคนของ
The Standard ก็ยากการจัดการก็ยาก แล้ว

ยังมีเรือ่ งของประเด็นทีม่ คี วามอ่อนไหวอีก ก็
เป็นช่วงสามเดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2563) ที่พีคๆ
พวกเราก็ท�ำงานกันหนักมาก แต่ก็ท้าทาย
รวมถึงมีเรือ่ งของความเสีย่ ง ความปลอดภัย
ของนักข่าวเรา อย่างตอนทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
กันบริเวณสามย่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ม.ค.
นักข่าวของ The Standard เราเองก็ถูก
สะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บจ�ำนวน 4 คน
ในวันดังกล่าว ก็ทำ� ให้ผมรูส้ กึ ว่ามันไม่ปลอดภัย
เลยส�ำหรับคนทีพ่ ยายามท�ำหน้าทีข่ องตัวเอง
ให้ดีที่สุด
- ช่วงการชุมนุมทางการเมือง ท�ำให้คน
กลุ่มอื่น เช่น คนผู้ใหญ่ คนวัยท�ำงาน ใน
ระดั บ อายุ 35-40+ ได้ รู ้ จั ก และเข้ า มา
ติดตาม The Standard มากขึ้นหรือไม่
เพราะเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องข่าวสารบ้าน
เมือง?

ก็มสี ว่ น ท�ำให้คนเข้ามาติดตามเรามากขึน้
ในช่วงนั้น จากเดิมฐานคนติดตามที่เราอาจ
ไปไม่ถึง เช่น คนที่อยู่นอกหัวเมืองใหญ่ รวม
ถึงกลุ่มคนที่มีอายุระดับหนึ่งก็เข้ามาสนใจ
เรามากขึน้ ก็มสี ว่ นอยู่ แต่สงิ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มาด้วย
ก็คือ ความหลากหลายทางความคิด ความ
แตกต่าง รวมถึงความกดดันในการน�ำเสนอ
ข่าวสาร เขาก็จบั ตาเรามากขึน้ ว่าสิง่ ที่ The
Standard น�ำเสนอถูกต้องและรอบด้านหรือ
ไม่ ผมว่ามันมาด้วยความยากขึ้นแม้อาจ
ท�ำให้เรา mass มากขึ้นก็ตามที
“บรรณาธิการบริหารส�ำนักข่าวออนไลน์
The Standard” ยังได้เปิดเผยถึงแนวทาง
การน�ำเสนอข่าวสารและคอนเทนต์ของ The
Standard ในปี 2564 ด้วยว่า ในเชิงหลัก
การ จุดยืน จรรยาบรรณของ The Standard
เรายังไม่ต่าง ดีเอ็นเอ เรายังเหมือนเดิม คือ
ต้องน่าเชื่อถือ เป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน
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ปี 2564 ยังเป็นปีทส
ี่ อ
ื่ ออนไลน์ยง
ั อยูใ่ นช่วงขาขึน
้ เพียงแต่วา่
สถานการณ์โควิดจะรุนแรงแค่ไหน อย่างปี 2563 ที่ผ่านมา
ก็ถอ
ื ว่าอยูใ่ นช่วงขาขึน
้ แต่กข
็ น
ึ้ ไม่สด
ุ เพราะมาโดนเรือ
่ งโควิด
เลยเป็นขาขึน
้ แบบอ่อนๆ ไม่ได้โตแบบพรวดพราดก้าวกระโดด
เหมือนทุกปีที่ผ่านมา สื่อออนไลน์จึงยังอยู่ในจุดที่แม้วันนี้จะ
มีผเู้ ล่นเข้ามาเยอะมากขึน
้ แต่ยง
ั สามารถแชร์รายได้กน
ั ได้อยู่

รวดเร็ว และข้อมูลควรเข้าใจง่ายด้วย ให้แรง
บันดาลใจ เป็นเหมือนโซลูชั่นของเขาในการ
ใช้ชีวิต แต่สิ่งที่จะเพิ่มหลักๆ ก็จะเป็นสอง
ส่วนคือ เชิงลึกมากขึ้น กับกว้างมากขึ้น ลึก
ก็คือเราจะโฟกัสกรุ๊ปมากขึ้นในกลุม่ ทีเ่ ราคิด
ว่าน่าสนใจและเราอยากน�ำเสนอ
อย่างปี 2564 เราก็ท�ำเนื้อหาข่าวสารใน
เซ็คชั่นที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง The StandardWealth (ข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การ
ลงทุน ข้อมูลตลาดทุน ราคาหุ้น ทองค�ำ
น�้ำมัน พร้อมบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ)
เราก็มองถึงกลุม่ นักลงทุน นักธุรกิจรุน่ ใหม่ๆ
กลุ่มคนที่เขาสนใจเรื่องการเงิน กลุ่มเหล่านี้
เรามองว่าก�ำลังเป็นกลุ่มที่เติบโต ที่เราท�ำ
ส่วน The Standard Wealth ขึน้ มา ในทาง
หนึ่ ง ก็ เ พื่ อ ธุ ร กิ จ แต่ อี ก ทางหนึ่ ง ก็ เ พื่ อ ให้
ความรู้คน แต่เป้าหมายหลักเราต้องการให้
คนมีความรู้ด้านการเงิน การจัดการ ที่เขา
อาจเงินไปลงทุน ไปออม หรือท�ำยังไงไม่ให้
ติดหนี้ ตรงนี้คือกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็น
กลุ่มคนที่ค่อนข้างใหญ่ที่ The Standard
จะโฟกัสให้มากขึ้นต่อจากนี้
และอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก�ำลังจะโฟกัสให้
มากขึ้นก็คือกลุ่ม Health เรื่องเกี่ยวกับ
สุขภาพ ทีเ่ ราก็จะท�ำคอนเทนต์ใหม่ๆ ซึง่ ทาง
THE STANDARD ก�ำลังพิจารณาดูอยู่ ก็ทั้ง
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สองกลุ่มดังกล่าว คือกลุ่มที่เราจะโฟกัสมาก
ขึ้นในปีนี้ รวมถึงกลุ่มคน Gen Z ที่อายุตำ�่
กว่า 18 ปีไปเลยคือพวกเด็ก ม.ปลาย เพราะ
ที่ผ่านมาเหมือนกับ The Standard จะเข้า
ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ก็จริง แต่ก็เป็นกลุ่มที่มี
การเปลีย่ นแปลงเร็วมากและมีวธิ กี ารสือ่ สาร
ที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน เราก็
พยายามเข้าไปที่แพลตฟอร์มใหม่ๆ หรือไป
ดูว่าเขาคุยเรื่องอะไรกัน อย่างเรื่อง เคป๊อป
หรือพวกอีสปอร์ต ก็เป็นสามกลุ่มแนวทาง
หลั ก ที่ The Standard สนใจจะเข้ า ไป
explore ส่ ว นเรื่ อ งทางกว้ า งก็ คื อ เรา
พยายามจะไปทางข่ า วภู มิ ภ าคมากขึ้ น
ก็พยายามจะหาพาร์ตเนอร์ใหม่ๆ แต่กย็ งั อยู่
ในกระบวนการคิดและลงมือท�ำ
เราพยายามท�ำให้ The Standard มีกลุม่
เฉพาะ ที่แน่นอนว่าเรามีความหลากหลาย
ในตัวเองอยู่แล้วรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มคน
จ�ำนวนหนึ่ง แต่เราต้องโฟกัสให้มากขึ้นเช่น
เราอาจมีกลุ่มคนเมืองทั่วๆ ไปที่ติดตามเรา
แต่เราต้อง defined ให้ชดั ว่าต้องไม่ใช่แค่คน
เมื อ งกลุ ่ ม เดี ย วแล้ ว แต่ ค วรต้ อ งมี ก ลุ ่ ม
wealth กลุ่ม health กลุ่ม Gen Z ให้มัน
เป็นโฟกัสกรุ๊ป หรือให้มันเป็นกลุ่มที่ชัดเจน
มากขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยในด้าน
ธุรกิจได้ดว้ ย เพราะว่ามีสนิ ค้าหลายประเภท
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มีบริษทั หลายองค์กร ทีเ่ ขาอยากสือ่ สารกับคน
กลุม่ นีโ้ ดยเฉพาะ ไม่ได้แค่อยากสือ่ สารกับคน
เมืองกลุม่ เดียว ก็จะท�ำให้เราสือ่ สารได้ตรงกลุม่
ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่อง “กองทุน” ฝ่าย
ที่ท�ำเรื่องกองทุน เขาก็อยากสื่อสารกับคนที่
สนใจเรื่องกองทุน อยากลงทุนผ่านกองทุน
ต่างๆ อยูแ่ ล้ว ก็ทำ� ให้มนั โฟกัสเฉพาะกลุม่ ได้
มากกว่า อันนีเ้ ป็นแนวทาง business model
ที่มันน่าจะยั่งยืนด้วย ซึ่งแม้อาจไม่ใช่กลุ่มที่
ใหญ่แต่มคี วามชัดเจน แต่มนั น่าจะท�ำให้เขา
ได้สิ่งที่ตอบโจทย์เขาได้มากกว่า
เมือ่ ถามถึงหลายฝ่ายมองว่า The Standard
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คนรู้จักในวงกว้าง
โดยใช้ เ วลาไม่ น าน เกิ ด จากอะไร “เคน
นครินทร์” มองว่า เนือ้ หาของ The Standard
มีความชัดเจนมาตลอด และเราเชื่อมั่นใน
เรื่องพวกนี้มากก็คือ creativity และ Trust
โดย creativity ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์
ด้ ว ยการน� ำ เสนอเนื้ อ หาใหม่ ๆ และด้ ว ย
รู ปแบบที่ แตกต่ า ง มี Podcast-Virtual
Conference มี Live แบบใหม่ๆ รวมถึง
อีเวนต์ใหม่ๆ คือพยายามใส่อะไรเข้ามาทีม่ นั
ไม่จ�ำเจ มีความแตกต่าง ส่วนที่สองคือความ
น่าเชื่อถือ เพราะความเป็นส�ำนักข่าว ยังไง
เรือ่ งความน่าเชือ่ ถือจะขาดไม่ได้ เพราะหาก
ขาดความน่าเชือ่ ถือไป เราจะไม่ใช่สำ� นักข่าว

เราจะเป็นแค่ Influencer ดังนั้น ความถูก
ต้องแม่นย�ำ การมีนักข่าวในพื้นที่ การอยู่ใน
สมาคมชัดเจน เราพยายามจะยืนอยูต่ รงนีใ้ ห้
มัน่ มากๆ เพราะเรารูว้ า่ เรือ่ งนีแ้ ม้อาจจะต้อง
ใช้เวลาและต้นทุนในการลงทุนลงแรง แต่มนั
ยั่งยืนกว่า โดยท�ำให้มันเป็นสถาบัน มีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ผมว่าทั้งสองเรื่องคือจุดที่ชัดเจนมากที่
ท�ำให้ product ของเราโดดเด่น แต่หากถาม
ว่าเราท�ำยังไงที่ท�ำให้ business model
เราเกิดได้ ผมว่ามันเป็นเรื่องคน เพราะที่
The Standard วิธีการท�ำงานเราค่อนข้าง
จะสมั ย ใหม่ ม าก เช่ น การให้ ทุ ก คนได้ มี
โอกาสแสดงศักยภาพ มีอสิ ระในการคิด แลก
เปลี่ยนได้ และต้องมีสปีดคือต้องปรับตัวเร็ว
อย่างพอมีโควิดระบาด เราก็ปรับการจัดงาน
ของเราให้เป็น Virtual Conference ทันที
ก็ท�ำให้เราคล่องตัวมีความยืดหยุ่น ที่แม้เรา
อาจตัวเล็ก แต่เราก็ใช้ความตัวเล็กให้มันมี
ประโยชน์ คือสามารถกระโดดได้ วิง่ ได้ บางที
อาจหยุดบ้าง ซึง่ ส่วนตัวผมก็มองว่ามันท�ำให้
เราท�ำงานได้ยดื หยุน่ คล่องตัว ล้มแล้วลุกเร็ว
มีความเร็ว ก็ท�ำให้เรามาถึงตรงนี้ได้
2564 สื่อออนไลน์ ยังอยู่
ช่วงขาขึ้น
“บรรณาธิการบริหาร The Standard”
กล่ า วหลั ง เราถามถึ ง มุ ม มองต่ อ ภาพรวม
ธุรกิจสื่อในปี 2564 โดยเฉพาะสื่อออนไลน์
หลั ง จากมี ก ารระบาดโควิ ด รอบสองและ
สภาพเศรษฐกิ จ ที่ อ าจฟื ้ น ตั ว ช้ า จากผล
โควิดจะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจสือ่ หรือไม่ โดย
เขาให้ทัศนะว่า สื่อออนไลน์มองว่ายังอยู่ใน
ช่วงขาขึน้ เม็ดเงินทีเ่ ข้ามาถ้ามองในภาพรวม
ยังถือว่าสื่อออนไลน์สูงกว่าสื่อแพลตฟอร์ม
อื่นๆ สื่ออย่างโทรทัศน์-วิทยุ-สื่อ outdoor
ผมว่ามันเริม่ นิง่ ๆ แล้ว บางอันอาจเพิม่ ขึน้ มา
ได้บ้าง อย่างสื่อ outdoor อาจมีเพิ่มขึ้นมา
บ้ า งแต่ สื่ อ อย่ า งที วี ก็ อ าจจะดรอปลงไป

เรื่อยๆ แต่สื่อออนไลน์ยังเติบโตได้อยู่ เม็ด
เงินโฆษณายังมีความพร้อมที่จะให้มาสื่อ
ออนไลน์ แต่ปญ
ั หาตอนนีค้ อื เม็ดเงินโฆษณา
ส่ ว นใหญ่ ไ ปลงในแพลตฟอร์ ม ยั ก ษ์ ใ หญ่
อย่าง เฟซบุก๊ -ยูทบู ไม่ได้มาลงสือ่ เล็กๆ แบบ
ของทางผม ที่เข้ามายังถือว่าน้อยมากไม่ถึง
สิบเปอร์เซ็นต์ของสือ่ แพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง แต่ถามว่าสื่อ
ออนไลน์จะโตอีกหรือไม่ ก็ต้องบอกว่ายังจะ
เติบโตได้อยู่
ผมเห็นสือ่ หลายแห่งก็เข้ามาลงทุนกับสือ่
ออนไลน์มากขึน้ มีการจ้างคนเพิม่ เพิม่ แผนก
ด้านสื่อออนไลน์ รวมถึงการท�ำคอนเทนต์
ใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์คนได้มากขึ้น ปี
2564 จึงยังเป็นปีที่สื่อออนไลน์ยังอยู่ในช่วง
ขาขึน้ เพียงแต่วา่ สถานการณ์โควิดจะรุนแรง
แค่ไหน เหมือนอย่างปี 2563 ที่ผ่านมา ก็
ถือว่าอยูใ่ นช่วงขาขึน้ แต่กข็ นึ้ ไม่สดุ เพราะมา
โดนเรื่องโควิด เลยเป็นขาขึ้นแบบอ่อนๆ ไม่
ได้โตแบบพรวดพราดก้าวกระโดดเหมือนทุก
ปีทผี่ า่ นมา สือ่ ออนไลน์จงึ ยังอยูใ่ นจุดทีแ่ ม้วนั
นี้ จ ะมี ผู ้ เ ล่ น เข้ า มาเยอะมากขึ้ น แต่ ยั ง
สามารถแชร์รายได้กันได้ค่อนข้างเยอะอยู่
เพราะยังไม่ได้ถงึ ขัน้ แบบทีวหี รือหนังสือพิมพ์
ในช่วงบางเวลา
- โจทย์ใหญ่ของคนท�ำสื่อ สื่อมวลชน
เจ้าของสื่อที่ต้องเจอในปี 2564 มองว่าคือ
อะไร?
ก็มีด้วยกันสองโจทย์ใหญ่ โดยโจทย์แรก
คือโจทย์ทางธุรกิจ ที่เป็นโจทย์ที่ใหญ่มาก
แม้ว่าสื่อออนไลน์จะมีโอกาสเติบโตได้อีก
ก็ตาม แต่ธุรกิจสื่อถ้าเทียบกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ ภาพรวมต่างๆ ยังเทียบไม่ได้เพราะ
อย่างรายได้ต่างๆ ก็ยังน้อยมาก ก็เป็นความ
ท้าทายว่าแล้วเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไร
ในท่ามกลางสมรภูมิที่มันดุเดือดขึ้น จะท�ำ
อย่างไรให้เม็ดเงินมันไหลเข้ามาสูค่ นไทยบ้าง
ไม่ใช่ไปแต่แพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึง

คนที่ท�ำสื่อเก่าจะท�ำอย่างไรให้เค้กที่มันหด
ลงยังสามารถหล่อเลีย้ งให้เขามีชวี ติ ต่อไปได้
ซึ่ ง ก็ เ ป็ น แบบนี้ ม าหลายปี แ ล้ ว นั บ แต่ สื่ อ
ถูกดิสรัปชั่น มาวันนี้มันก็ยังเป็นโจทย์ที่ยาก
อยู่ในการท�ำงาน
โจทย์ทสี่ องเป็นเรือ่ งของสภาวะการเมือง
และเรือ่ งความคาดหวังของประชาชนทีม่ ตี อ่
สื่อรวมถึงภาครัฐเองด้วยที่ผมมองว่ามันสูง
มาก คล้ายๆ กับว่ามันเริ่มมีกลิ่นของสีเสื้อ
เริม่ มีกลิน่ ของความขัดแย้ง เพียงแต่ครัง้ นีม้ นั
ไม่ใช่เรื่องของสีเสื้อแล้วมันเป็นเรื่องของ
คล้ายๆ กับเรือ่ งของเจเนอเรชัน่ และอะไรอีก
หลายอย่าง เราจะท�ำอย่างไรให้เรายืนกันได้
แบบมั่นๆ และบาลานซ์ เพราะสื่อไม่ใช่คู่
ขัดแย้ง สื่อไม่ใช่คนที่จะไปสนับสนุนใคร
แต่ว่าจะท�ำอย่างไรให้เราให้พื้นที่ได้ขณะ
เดียวกันเราไม่โดนคลื่นลมพัดไป เพราะผม
ว่าตอนนี้ มันเกิดโซเชียล แซงชั่นได้ง่ายมาก
ในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม
แต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่
เองก็ตามที ก็จับตาสื่อและบางครั้งเอาสื่อ
เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้ง เช่น สร้างแฮชแท็กขึ้น
มาหรือจับตาเราอย่างใกล้ชิดที่พอเราเสนอ
ข้อมูลที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของเขา
ก็อาจไปรูส้ กึ ว่าเราเอียงข้าง ผมว่านีเ่ ป็นสิง่ ที่
ยากที่สุดของสื่อในชั่วโมงนี้ ที่ต้องยืนมั่นๆ
ท่ามกลางกระแสลมแรงให้ได้มากทีส่ ดุ อันนี้
ยังไม่นับความปลอดภัยของพวกเราในการ
ลงพื้นที่อีก และยังไม่นับเรื่องประเด็นความ
อ่อนไหวต่างๆ เช่น เรือ่ งสถาบันฯ อะไรต่างๆ
ที่ตอนนี้คนเริ่มพูดกันจนเป็นเรื่องปกติมาก
ขึน้ แล้วเราจะน�ำเสนอข้อมูลอย่างไร ซึง่ เราก็
ต้องน�ำเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้รับ แต่จะ
น�ำเสนออย่างไรให้เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ
ถือเป็นโจทย์ตลอดทั้งปี 2564 ที่ทุกคนก็ยัง
ต้องปวดหัวและพูดกันตามตรงก็คือ ก็ไม่ได้
มีค�ำตอบตายตัว คิดกันวันต่อวัน ช่วยกันไต่
เส้นลวด ช่วยกันมองหาวิธีการที่จะท�ำให้
สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีที่สุด
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รายการวิทยุ-นักจัดรายการ
ปรับตัวรับมือโควิด
หลังโฆษณาหาย-ขอลดค่าจ้าง
โดย สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน
ส� ำ หรั บ อี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
มวลชนคือ “สื่อวิทยุกระจายเสียง” พบว่า
ได้รับผลกระทบจากสภาวะดิสรัปชั่นของ
สือ่ มวลชนระดับหนึง่ แม้อาจไม่ได้รบั ผลกระ
ทบหนักเท่ากับสื่อสิ่งพิมพ์-สื่อโทรทัศน์ แต่
เป็นที่รู้กันว่าช่วงหลัง คนฟังรายการวิทยุ
น้อยลงจากเดิมค่อนข้างมาก หรือแม้จะมี
การเปิดฟังก็จะเปิดฟังจากช่องทางอืน่ ๆ เช่น
โทรศัพท์มอื ถือ ไม่ได้ฟงั จากเครือ่ งวิทยุในบ้าน
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เหมือนเดิม
ยิ่งพบว่าปัจจุบัน สถานีวิทยุหลายแห่ง ใช้วิธี
การเชื่ อ มสั ญ ญาณการถ่ า ยทอดการจั ด
รายการผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ติดตามดูได้จาก
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ท�ำให้คนเห็นการจัดรายการวิทยุตลอดเวลา
เลยยิง่ ท�ำให้การฟังรายการวิทยุมชี อ่ งทางใน
การรับข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มอื่น
มากขึ้น
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ส�ำหรับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งรอบ
แรกและรอบสอง พบว่ามีผลกระทบไปถึง
วงการสื่อวิทยุกระจายเสียงเช่นกัน
โดยเรื่องนี้มีเสียงสะท้อนมาจากคนใน
วงการสือ่ วิทยุกระจายเสียง ทัง้ ทีเ่ ป็นทัง้ อดีต
ผู ้ จั ด รายการวิ ท ยุ อิ ส ระขนาดเล็ ก นั ก จั ด
รายการวิทยุโดยเฉพาะรายการข่าว ที่บอก
เล่าเรื่องราวของวงการวิทยุกระจายเสียง
ผ่านหนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564

ในแง่ของเศรษฐกิจ เม็ดเงินโฆษณาที่มีต่อวงการวิทยุ โดย
เฉพาะพวกงบโฆษณาจากส่วนราชการ ที่โควิดรอบแรก เข้า
มาตัง
้ แต่มน
ี าคมปี 2563 รัฐบาลก็สง
ั่ ให้ทก
ุ หน่วยงานตัดงบ
ด้านการประชาสัมพันธ์-งบจัดสัมมนา มารวมไว้เป็นกอง
กลางเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิดเกือบหมด พวกเซลส์ขาย
โฆษณาวิทยุหลายคน ก็บ่นโอดครวญกันหมดว่าหาโฆษณา
มาลงในวิทยุได้ยากมาก

“ปรเมษฐ์ ภูโ่ ต ผูด้ ำ� เนินรายการข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ NBT รายการคุยถึงแก่น
นักจัดรายการวิทยุประเภทรายการข่าว
รายการ รู้ทันข่าว 92.5 ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย”ที่ อ ยู ่ ใ น
แวดวงวิทยุกระจายเสียงมาหลายปี เคยเป็น
ทั้งผู้เช่าเวลารายการวิทยุอิสระรายเล็กและ
นักจัดรายการวิทยุประเภทรายการข่าวที่
ผ่านการจัดรายการมาแล้วหลายสถานี และ
ช่วงปี 2563-2564 ก็ปกั หลักจัดรายการวิทยุ
ประเภทข่าว-นิวส์ทอล์ค อยู่ที่ วิทยุกรม
ประชาสัมพันธ์ 92.25
“ปรเมษฐ์” พูดถึงสถานการณ์สอื่ วิทยุใน
ปัจจุบนั ว่า ระยะหลังในเชิงธุรกิจ สือ่ วิทยุอยู่
ได้ลำ� บากมากยิง่ ขึน้ เพราะมีสอื่ โซเชียลมีเดีย
สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ท� ำ ให้ เ ม็ ด เงิ น จากการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ถูกแบ่งไปทางโซเชียล
มีเดียจ�ำนวนมาก
“ข้อมูลที่บอกมาข้างต้น ผมเช็กจาก
พวกเซลส์ขายโฆษณาวิทยุที่รู้จักกัน เขาก็
บ่นให้ฟังว่า  ปัจจุบันการหาโฆษณามาลง
ในรายการวิทยุหาล�ำบาก อย่างเมื่อก่อน
โฆษณาทางวิทยุ รายได้จะมาจากส่วน
ราชการ เช่น กระทรวง-กรม-หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ แต่ระยะหลังหาได้ยากมากขึน้
เรื่อยๆ ปัจจุบันที่ยังพอหาได้อยู่บ้าง ก็เป็น

พวกบริษทั เอกชน แต่กย็ งั หามาลงโฆษณา
ทางสื่อวิทยุได้ยากเช่นกัน เพราะปัจจุบัน
เม็ ด เงิ น ที่ จ ะมาลงโฆษณาทางสื่ อ วิ ท ยุ
ตลาดมันแคบลง
“เห็นได้จากเม็ดเงินโฆษณาที่จะมาลง
สื่ อ วิ ท ยุ ป ั จ จุ บั น เหลื อ น้ อ ยมากแต่ ล ะปี
เพราะภาคเอกชนหันไปใช้สื่ออื่นๆ ที่เป็น
สื่อใหม่มากขึ้น ท�ำให้มีสื่อแพลตฟอร์ม
หลายช่องทางมาแบ่งเม็ดเงินโฆษณาจาก
วงการสื่อวิทยุไป”
แล้วยิง่ มาเจอกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
ทีไ่ ม่คอ่ ยดียงิ่ ท�ำให้สถานการณ์หนักขึน้ ไปอีก
“บางคลื่นที่เป็นคลื่นรายการข่าวที่ผม
เคยจัดก่อนหน้านี้ แม้จะเป็นคลื่นที่ได้รับ
ความนิยมแต่เงินที่ไปลงโฆษณาก็ลดน้อย
ลงไปมากจากอดีต”
บางสถานี ต้องหันไปขายของในรายการ
เลย เช่น ท�ำในรูปแบบของสปอตออกกลาง
รายการหรือบางทีกท็ ำ� เป็นโฆษณามาแล้วให้
ผู้ด�ำเนินรายการ ผู้ประกาศในรายการช่วย
อ่านให้ โดย Tie-in เข้าไปโดยที่ผู้ฟังไม่รู้ แต่
จริงๆ มันคือโฆษณา หรือการขายโฆษณา
แบบอืน่ ๆ เช่น การขายเวลาให้กบั บางองค์กร
ภาครั ฐ ให้ สั ป ดาห์ ล ะ 15 นาที เช่ น
มหาวิทยาลัยรัฐบางแห่งซือ้ โฆษณา 15 นาที
ทางรายการก็ จ ะมี ก ารจั ด รู ป แบบโดยให้

ร า ย ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ นั ก วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยดังกล่าวในประเด็นต่างๆ เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น มี
ประเด็นเรื่องโลกร้อน ทางรายการวิทยุกับ
มหาวิทยาลัย ก็จะให้นกั วิชาการของสถาบัน
ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เข้าสายมาร่วมพูดคุยใน
รายการ อันเป็นรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจากรูป
แบบเดิมๆ ที่ยิงสปอตโฆษณา ก็หันมาใช้
เป็นการสัมภาษณ์ในรายการไป อย่างไร
ก็ ต าม คนที่ เ ขาฟั ง เป็ น ก็ พ อฟั ง ออกว่ า
เป็นการโฆษณาสถาบัน ซึ่งที่ผ่านมาการ
โฆษณาลั ก ษณะแบบนี้ จ ะพบมากขึ้ น ใน
วงการวิทยุ
“ปรเมษฐ์” บอกว่าทัง้ หมดคือผลกระทบ
อันหนึ่งที่เห็นในวงการวิทยุ และล่าสุดที่เช็ก
ดูจากพรรคพวกคนในแวดวงสื่อวิทยุ แม้แต่
สือ่ วิทยุในวิทยุของรัฐบางแห่ง ก็ทราบข่าวว่า
มีการขอลดค่าใช้จ่ายคือลดค่าจัดรายการ
ของนักจัดรายการวิทยุที่ได้ค่าจัดรายการ
จากสถานี ซึ่งนักจัดรายการวิทยุ ค่าจัดที่ได้
แต่ละวัน-เดือน จริงๆ รายได้ไม่เยอะมาก
อย่างก่อนหน้านี้สมัยจัดคลื่นอื่น ที่จัด
เกือบทุกวัน ก็ไม่ได้เงินเดือน เพราะเป็นฟรี
แลนซ์ ได้เป็นค่าจัดรายการแต่ละวัน วันไหน
ไปจัดก็ได้ วันไหนไม่สบายไปจัดไม่ได้ก็ไม่ได้
ค่าจัดรายการ พอช่วงหลังบางแห่งใช้วิธีลด
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อนาคตสื่ อ วิ ท ยุ ค งเจอผล
กระทบ จากสื่ อ ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
อย่างพอดแคสต์ ที่สื่อด้วย
เสี ย ง รวมถึ ง แพลตฟอร์ ม
อื่ น ๆ ที่ จ ะมาแย่ ง คนฟั ง ไป
จากวิทยุ เพราะจนถึงตอนนี้
ผ ม ก็ ยั ง ไ ม ่ เ ห็ น ก า ร จั ด
รายการวิทยุในรูปแบบใหม่ๆ
เลยตั้ ง แต่ เ ริ่ ม จั ด รายการ
วิทยุเมื่อหลายปีที่แล้วจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าสื่อวิทยุมีการ
ปรั บ ตั ว ในเชิ ง รู ป แบบน้ อ ย
มาก

ค่าจัดรายการ ก็ท�ำให้มีผลกระทบต่อรายได้
ของนักจัดรายการวิทยุ นอกจากนี้ ที่เห็น
ปัจจุบนั คือ เมือ่ ก่อนแต่ละสถานีจะพอมีชว่ ง
เวลาให้ผู้จัดรายการอิสระไปขอเช่าเวลาจัด
รายการเอง เช่ น ขอเช่ า เวลาวิ ท ยุ ก รม
ประชาสัมพันธ์ จัดวันละหนึ่งชั่วโมง ซึ่งพบ
ว่าลักษณะแบบนี้ปัจจุบันอยู่ยาก เพราะ
ขนาดบริษัทที่ได้เวลาสถานีมาทั้งคลื่น เวลา
ไปขายโฆษณา เขาขายเป็น package ยังอยู่
ล�ำบากเลย
อย่างบางคลื่นที่ผมเคยอยู่ ได้สัมปทาน
คลื่นมาจากทหาร ที่ได้เวลามา 24 ชม. แต่
ช่วงไหน ผู้ได้สัมปทานรู้ดีว่า ช่วงเวลาที่ไม่
ค่อยดี ขายโฆษณาไม่ค่อยได้ ก็จะตัดเวลา
ขายให้คนมาเช่าต่อหรือขอซื้อเวลาไปจัด
รายการเอง เช่น คนที่ท�ำผลิตภัณฑ์ของตัว
เองอย่าง ถัง่ เช่า แล้วก็มาเช่าเวลา แล้วมีการ
จัดรายการเชิงสุขภาพโดยขายถั่งเช่าของตัว
เองไป บริษทั ทีไ่ ด้สมั ปทานก็ได้คา่ เช่าเวลาไป
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เช่ น ขายเวลาไปวั น ละ 4 ชั่ ว โมง ผู ้ ไ ด้
สัมปทานได้ค่าเช่าเวลามาแล้วก้อนหนึ่งอีก
ทั้งไม่ต้องไปเสียเงินจ้างผู้จัดรายการในช่วง
สีช่ วั่ โมงดังกล่าว หากแบกเวลา 24 ชัว่ โมงไว้
ทั้งหมด
ปรเมษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ทีผ่ า่ นมาช่วงหลัง
พบว่า เริ่มมีลักษณะแบบนี้เยอะ คือเจ้าของ
สัมปทานแบ่งเวลาออกมาให้ผู้จัดรายการ
หรือผู้เช่าเวลาอิสระ อย่างผมเองก็เคยเช่า
เวลาของกรมประชาสัมพันธ์ท�ำรายการอยู่
ช่วงหนึง่ ในช่วง 17.00-19.00 น. ตอนแรกๆ
พอไปได้ เช่ น ได้ ส ปอนเซอร์ จ ากหน่ ว ย
ราชการบ้าง หรือบริษัทพีอาร์ที่มีลูกค้า แล้ว
เรารูจ้ กั ก็ไปคุยให้มาลงโฆษณาในรายการได้
บ้าง แต่พอขึ้นปีที่สอง โฆษณาจากหน่วย
ราชการก็ยิ่งน้อยลง ส่วนโฆษณาจากเอกชน
ยิ่งหายากเข้าไปอีก มันก็ไปไม่ไหว ไม่อยาก
แบก เลยขอคืนเวลา พอคืนเวลาแล้วเวลามัน
ว่าง ทางกรมประชาสัมพันธ์เลยติดต่อมาว่า
สนใจจะจ้างมาจัดรายการ เราก็เปลี่ยนจาก
เจ้าของรายการ กลายเป็นแรงงานรับจ้างมา
จัดวิทยุ จนถึงปัจจุบัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนก็คือ ผล
กระทบด้านเศรษฐกิจเรือ่ งรายได้จากการหา
โฆษณา รายได้จากการจัดรายการมันลดลง
ผมก็เคยคุยกับนักจัดรายการวิทยุหลายคน
เขาก็บอกตรงกันว่า เหนื่อย จากที่เมื่อก่อน
ยุคสื่อ-เศรษฐกิจบูม การประมูลคลื่นวิทยุ
แต่ละปี เป็นเรื่องใหญ่โตมาก บริษัทใหญ่ๆ
ในวงการสื่ อ วิ ท ยุ จ ะเข้ า มาข้ อ งเกี่ ย วด้ ว ย
จ�ำนวนมาก บริษัทดังๆ ทั้งนั้นในวงการวิทยุ
แต่ชว่ งหลังการประมูลคลืน่ วิทยุ แบบทีจ่ ะมี
บริษัทหรือคนสนใจเข้าประมูลแข่งขันแบบ
ในอดีตไม่ค่อยมี ก็คงเพราะดูแล้วมันไม่คุ้ม
เพราะเมื่ อ ตั ว เม็ ด เงิ น โฆษณาที่ จ ะมาลง
โฆษณาในสื่อวิทยุแต่ละปีน้อยลงไปเรื่อยๆ
แต่ค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่น-ด�ำเนินงาน
สถานีวิทยุ เช่น ค่าจ้างบุคลากรในสถานี
แต่ละส่วน มันมีแต่มากขึ้นหรือเท่าเดิม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ยิ่งช่วงหลังคนฟังเขามีทางเลือกมากขึ้น
เช่น หากไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนที่คนอยู่บน
ถนน เดินทางไปท�ำงาน คนก็เปิดวิทยุฟงั น้อย
ลง การเปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้าน ถึงตอนนี้ผมยัง
ไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่อีกหรือไม่ เพราะโดยวิถี
ชีวิตปัจจุบัน อย่างผมอยู่บ้านไม่ได้ท�ำอะไร
ก็ จ ะเปิ ด โทรศั พ ท์ ดู อ ะไรต่ า งๆ แล้ ว
นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ที่ พ อมี แ ฟนรายการมี
ชื่อเสียงบ้าง ก็มาท�ำรายการของตัวเองก็มี
โดนกระทบเต็มๆ
ขอลดค่าจัดรายการ
- รายได้ของนักจัดรายการวิทยุในช่วง
หลั ง โดยเฉพาะที่ มี ป ั ญ หาเรื่ อ งสภาวะ
โควิด ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง ได้รับผล
กระทบมากน้อยแค่ไหน ที่ท�ำกันอยู่ ท�ำให้
พออยู่ได้หรือไม่?
ก็พออยู่ได้ แต่ไม่ถึงขนาดอู้ฟู่ สถานีวิทยุ
หลายแห่ ง หลายคลื่ น ก็ ส ่ ง สั ญ ญาณว่ า
ขอปรั บ ค่ า จั ด รายการ กระทบกั น ทั้ ง นั้ น
อย่างผมเอง บางรายการที่ไปช่วยเขาจัด
เจ้าของเวลาก็มาคุยด้วยว่าจะขอลดค่าจัด
รายการ เราก็เข้าใจเขา เพราะรู้สถานการณ์
ว่าบางรายการในสถานีวทิ ยุปจั จุบนั ทีเ่ ห็นมี
สปอตโฆษณาออกอากาศจริงๆ แล้วเป็น
free hand หรือโฆษณามือเปล่า คือยิง
สปอตไปอย่างนัน้ แต่มโี ฆษณาทีไ่ ด้เงินไม่กตี่ วั
เจ้ า ของเวลาหลายคนก็ ต ้ อ งควั ก เนื้ อ กั น
ท�ำให้คนจัดรายการวิทยุกม็ รี ายได้นอ้ ยลงใน
ช่วงหลัง มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแน่นอน
ซึง่ ปัจจุบนั การจ่ายค่าจัดรายการคิดกันแบบ
รายชั่ ว โมง แต่ พ อเจ้ า ของเวลาได้ รั บ ผล
กระทบมีการตัดลดค่าใช้จ่ายเลยมีผลต่อ
การจ่ายค่าจัดรายการด้วย
ยิ่งการหาโฆษณาวิทยุ ยุคนี้มีการแข่งขัน
ต่อรองกันเยอะ บางทีเสนอราคาไปแล้วถูก
ต่อรองให้ลดราคาบางทีลดมาเกินกว่าครึ่ง
หนึ่งที่เสนอราคาไปเสียอีก แต่ก็ต้องยอม

เช่น สปอต 30 วินาที คิด 800 บาท จากเดิม
ราคามาตรฐาน 30 วินาที เดิมคือ 1,500 บาท
แต่หากเป็นช่วงไพรม์ไทม์อาจจะแพงขึ้นมา
แต่ปจั จุบนั ราคาก็ลดลงมาแล้วใช้วธิ กี ารขาย
เป็นแพ็กเกจ เช่น ยิงสปอตในรายการกี่ครั้ง
แล้ ว ก็ มี โ ปรโมชั่ น ให้ อี ก เช่ น ให้ มี ก าร
สัมภาษณ์ มีการแถมข่าวพีอาร์ให้ ต้องมีการ
หัน่ ราคากันของคนท�ำสือ่ วิทยุเพราะดีกว่าไป
ยื น แข็ ง ตายก็ ต ้ อ งยอม ผลกระทบแบบนี้
จริงๆ ไม่ได้เกิดกับเฉพาะรายการวิทยุพวก
รายการข่าวแต่พวกรายการปกิณกะ รายการ
สุขภาพ ที่มีการเช่าเวลาออกอากาศ ก็จะมี
การขายอาหารเสริมกันเยอะพวกถัง่ เช่า ต่างๆ
ผลจากการแข่ ง ขั น ในวงการวิ ท ยุ ด ้ ว ย
กันเองรวมถึงการแข่งขันกับสื่อแพลตฟอร์ม
อืน่ ๆ ก็ทำ� ให้จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั วิทยุหลาย
สถานี มีการปรับรูปแบบการน�ำเสนอ มีการ
จัดรายการแล้วไลฟ์สดผ่านเพจของสถานี
จากเดิมทีจ่ ดั รายการวิทยุอย่างเดียว ทีจ่ ะท�ำ
อย่างไรก็ได้ เช่น ใส่ขาสั้นจัดรายการ แต่พอ
มีการไลฟ์ผา่ นเพจของสถานี ก็จะเหมือนกับ
มาจัดทางทีวี คนก็จะเห็นหน้าตาคนจัดมาก
ขึน้ บางคนทีเ่ ป็นอนุรกั ษนิยม อาจบอกว่ารูป
แบบปัจจุบันที่หลายสถานีท�ำ ท�ำให้เสน่ห์
ของรายการวิทยุมันหายไป ที่บอกว่าวิทยุ
ต้องฟังแต่เสียง คนจะหลงเสียงผู้จดั รายการ
แต่ผมดูแล้วรูปแบบวิทยุมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยน
ไปจากเดิมเท่าไหร่ คือเมื่อสิบปีที่แล้ว จนถึง
ปัจจุบัน เช่น รายการข่าว ก็เอาข่าวมาสรุป
แล้วก็มีสัมภาษณ์แหล่งข่าว ในประเด็น hot
แต่ละวัน โดยแต่ละสถานีก็จะแข่งขันกันที่
ประเด็นว่า วันไหน ประเด็นของคลื่นไหน
รายการอะไร ใครจะแหลมคมกว่ากัน แข่ง
กันในเรื่องความน่าเชื่อถือของข่าว
อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังรายการข่าวทาง
วิทยุ พบว่ารูปแบบรายการเริ่มคล้ายกับ
รายการข่าวทางโทรทัศน์ คือไปเอาข่าวจาก
ข่าวออนไลน์-เว็บไซต์ตา่ งๆ มาอ่าน พูดง่ายๆ
คือเอาข่าวจากเพื่อนสื่อด้วยกันมาน�ำเสนอ

โควิดฯ ท�ำหน่วยงานรัฐ
ตัดหมดงบโฆษณาสื่อวิทยุ
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด มีผลกระทบต่อสือ่ วิทยุกระจายเสียง
รายการทางสถานีวิทยุมากน้อยแค่ไหน?
แน่นอนอยู่แล้วในแง่ของเศรษฐกิจ เม็ด
เงินโฆษณาทีม่ ตี อ่ วงการวิทยุ โดยเฉพาะพวก
งบโฆษณาจากส่วนราชการ ทีโ่ ควิดรอบแรก
ตอนตั้งแต่ช่วงมีนาคมปี 2563 รัฐบาลก็สั่ง
ให้ทกุ หน่วยงานตัดงบด้านการประชาสัมพันธ์งบจัดสัมมนา มารวมไว้เป็นกองกลางเพือ่ ใช้
ในสถานการณ์โควิดเกือบหมด พวกเซลส์
ขายโฆษณาวิทยุที่ผมได้คุยด้วยหลายคน ก็
บ่นโอดครวญกันหมดว่าหาโฆษณามาลงใน
วิทยุได้ยากมาก หรือหากจะหาได้บ้าง แต่
เม็ดเงินที่จะน�ำมาลงโฆษณาในวิทยุก็ลดลง
ไปในช่วงโควิด แล้วยิ่งเป็นสื่อวิทยุขนาดเล็ก
ก็ยิ่งอยู่ล�ำบาก เพราะสื่อวิทยุเจ้าใหญ่ใน
วงการ เขาขายโฆษณาแบบเป็น package
ขายเป็นพวงเลย เช่น จะยิงโฆษณาให้ทงั้ วัน
ในทุกรายการของสถานี ก็ทำ� ให้ผจู้ ดั รายการ
รายเล็ก เช่น มีเวลาในบางสถานีอยู่สอง
ชัว่ โมง พอจะไปขอโฆษณามาลงบ้าง แล้วเจอ
เจ้าของสินค้ารายเดียวกันกับที่คนท�ำธุรกิจ
วิทยุรายใหญ่ ก็เลยต้องสู้กันด้วยการตัด
ราคาลงมา ผลก็เลยท�ำให้ผู้เช่ารายการราย
ย่อย คนท�ำรายการรายเล็กอยู่ล�ำบาก
การต่อสู้เพื่อหาโฆษณาวิทยุช่วงหลังเลย
ดุเดือดมากขึน้ หลายคนอยูล่ ำ� บาก อย่างผม
เคยไปเช่าเวลาท�ำรายการทีก่ รมประชาสัมพันธ์
ที่ท�ำไว้หนึ่งปี แต่ผมมีลูกค้าลงโฆษณาหก
เดือน พอช่วงแรกก็พอไปได้ แต่พอผ่านไป
หกเดือน แล้วลูกค้าหลักผมสัญญาลงโฆษณา
แล้ว แล้วพอเข้าเดือนที่เจ็ด ได้ลูกค้าลง
โฆษณารายย่อยมา เช่น 12,000 บาท แต่
ค่าเช่าเวลาตกเดือนละ 70,000 บาทไปแล้ว
ก็ตอ้ งทนฝืนไป ก่อนทีส่ ดุ ท้าย ก็ตอ้ งคืนเวลา
สถานีไป

“ปรเมษฐ์” กล่าวต่อไปว่า สือ่ วิทยุ ถ้าจะ
น�ำเสนอแต่ข่าวอย่างเดียว ก็ต้องปรับตัว ไม่
เช่นนั้นก็ไปล�ำบาก อย่างช่วงหลังจะเห็น
รายการวิทยุเริ่มน�ำเสนอคอนเทนต์เฉพาะ
ทางที่ท�ำให้รายการอยู่ได้ แม้เท่าที่เห็น คนก็
ยังเสพข่าวทางวิทยุอยู่ ทีผ่ มก็เชือ่ ว่าไม่ได้ลด
ลงไปมากเท่าใด เพราะพฤติกรรมคนชอบ
ข่าว พอขึน้ รถ ก็จะเปิดสถานีหรือฟังรายการ
เกี่ยวกับข่าว ฟังข่าวต้นชั่วโมง เพียงแต่
ปัญหาคือการแข่งขันในทางธุรกิจของสื่อ
วิทยุทุกวันนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมมาก
- พอดแคสต์ มีผลต่อคนฟังวิทยุท�ำให้
คนฟังน้อยลง หรือท�ำให้โฆษณาทางวิทยุ
น้อยลงหรือไม่?
ในอนาคตอาจเป็นไปได้หมด วันนี้ พอด
แคสต์ อาจเป็นของใหม่ส�ำหรับคนรุ่นเรา ที่
เป็นรุ่นผสม-รุ่นเปลี่ยนผ่าน ที่เราอาจจะยัง
มองว่า สือ่ นีต้ อนนีอ้ าจจะยังไม่มพี ลังพอทีจ่ ะ
มาเบี ย ดวิ ท ยุ ไ ด้ แต่ ห ากดู จ ากสื่ อ อย่ า ง
หนังสือพิมพ์ที่เข้าสู่ออนไลน์ ก็ท�ำให้ต่อไป
อนาคตของวิทยุ ก็อาจต้องเปลี่ยนแปลงไป
เพียงแต่จะช้าหรือเร็ว
รูปแบบการจัดรายการวิทยุมนั มีฟอร์แมท
ที่ตายตัว หยุดนิ่งมานานแล้ว แล้วมันไม่มี
การปรับตัวเลข เบรกทีห่ นึง่ คุยสรุปข่าวก่อน
จากนั้นเบรกที่สองเป็นการสัมภาษณ์แหล่ง
ข่าว คล้ายๆ กันหมดทุกคลืน่ ก็เป็นฟอร์แมท
เดียวกัน เพราะโปรดิวเซอร์รายการต่างๆ
ตามสถานีวิทยุ ปีนี้อยู่คลื่นนี้ แล้วหากมี
ปัญหากับเจ้าของคลื่น ลาออก ปีหน้าก็ย้าย
ไปอยูอ่ กี คลืน่ หนึง่ ก็วนไปเวียนมา อย่างหาก
จ� ำ กั น ได้ รายการวิ ท ยุ ป ระเภทเชิ ง ข่ า ว
วิเคราะห์ข่าวดังๆ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มาวัน
นี้ รูปแบบรายการก็ยังไม่เปลี่ยน ก็ยังเป็น
เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย
นี่ คื อ ความน่ า กลั ว ว่ า มั น จะถู ก ดิ ส รั ป ได้
ส�ำหรับสื่อวิทยุ ก็มีสิทธิ์จะโดนแน่”
อย่างไรก็ตาม “ปรเมษฐ์-นักจัดรายการ
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วิ ท ยุ จ ากสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง
ประเทศไทย” ย�้ำตอนท้ายว่า สื่อวิทยุยังไม่
ตาย เพราะตราบใดที่เมืองไทยยังรถติด ยัง
แก้ปญ
ั หาจราจรไม่ได้ วิทยุกจ็ ะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ย
ให้คนแก้เซ็ง ที่นั่งอยู่ในรถยนต์ เพราะคนก็
ยังต้องนั่งรถยนต์กันอยู่ แต่หากรถวิ่งกันไม่
ติดเลย หรือคนไปขึ้นรถไฟฟ้ากันเยอะมาก
ขึ้น คนฟังวิทยุในรถยนต์ก็จะน้อยลง เพราะ
ผมเชื่อว่าคนฟังวิทยุจากบ้านตอนนี้เหลือ
น้อยลงมาก ตอนนี้มีไม่กี่คนแล้วที่ตื่นเช้ามา
ดื่มกาแฟแล้วฟังข่าววิทยุ คนท�ำวิทยุก็ต้อง
เตรียมรับมือและปรับตัว เช่น การรับมือกับ
สือ่ ใหม่อย่าง Podcast จะรับมืออย่างไร หรือ
จะไม่ยึดติดว่าวิทยุจะต้องฟังจากคลื่นวิทยุ
อย่างเดียว เช่น การไปจัดวิทยุในยูทูบหรือ
เฟซบุ๊ก ที่หากท�ำแล้วเราจะเรียกว่าวิทยุได้
อีกหรือไม่ เพราะวันนี้ค�ำว่าวิทยุ แบบเดิม

ก็ก�ำลังถูกท้าทายว่า จากเดิมที่มองในแง่
เทคนิค คือมีวิทยุแล้วหมุนหาคลื่น เพราะ
หากคิดว่าคอนเทนต์คือตัวหลัก การสื่อสาร
แบบใช้เสียง ก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป
คือผมยังเชื่อว่าสื่อวิทยุก็คงอยู่ไปอีกสัก
พั ก ยาวๆ ที่ ก็ ยั ง ไม่ รู ้ จ ะยาวนานแค่ ไ หน
เพราะตราบใดที่คนยังต้องมีชีวิตอยู่บนท้อง
ถนน วิทยุกเ็ ป็นสือ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ผูค้ น เพียงแต่
ว่าอาจต้องมีการปรับตัวมากขึน้ เพราะว่าผม
มองว่าวิทยุน่าจะเป็นสื่อรายต่อไปที่จะถูก
ท้าทายจากสื่อใหม่ๆ ที่เน้นใช้เสียงอย่างเช่น
วิ ท ยุ เช่ น พอดแคสต์ หรื อ แม้ แ ต่ สื่ อ
แพลตฟอร์มคนละชนิดที่ไปดึงความสนใจ
จากสื่อวิทยุไป เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่ท�ำให้
คนก็อาจไม่จ�ำเป็นต้องเปิดฟังข่าวต้นชั่วโมง
จากวิทยุอีกต่อไปแล้ว เพราะหากคนอยาก
รู้ทันทีเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเหตุการณ์

ส�ำคัญต่างๆ เขาคงไม่มานั่งรอถึงหนึ่งชั่วโมง
เพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงแบบอดีต เขาแค่กดหา
ข่ า วที่ ส นใจต้ อ งการรู ้ ใ นมื อ ถื อ เลยทั น ที
สภาพแบบนี้ก็ท�ำให้ข่าววิทยุต้นชั่วโมงได้รับ
ผลกระทบ
“อนาคตสื่อวิทยุคงเจอผลกระทบ จาก
สื่อที่ใกล้เคียงอย่างพอดแคสต์ ที่สื่อด้วย
เสียง รวมถึงแพลตฟอร์มอืน่ ๆ  ทีจ่ ะมาแย่ง
คนฟังไปจากวิทยุเพราะจนถึงตอนนี้ผมก็
ยังไม่เห็นการจัดรายการวิทยุในรูปแบบ
ใหม่ๆ เลยตั้งแต่เริ่มจัดรายการวิทยุเมื่อ
หลายปีทแี่ ล้วจนถึงปัจจุบนั พบว่าสือ่ วิทยุ
มี ก ารปรั บ ตั ว ในเชิ ง รู ป แบบน้ อ ยมาก”
นักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทยผู้นี้ให้ความคิดเห็น
ถึงสถานการณ์สอื่ วิทยุ-สือ่ กระจายเสียงใน
ปัจจุบัน

สื่อวิทยุ
ยังไม่ตาย

ต้องแข่งขันกันเพื่อให้มีพื้นที่ท�ำงาน อย่าง
องค์กรหลายที่เอาคนออก ไม่มีเอาคนเข้า
วิทยุก็เช่นกันเท่าที่รู้เม็ดเงินโฆษณาน้อยลง
เนื่องจากไปอยู่ออนไลน์หมด อย่าว่าแต่ทีวี
เลย ไม่ค่อยลง เหลือเงินมาเยียวยา ต้องแย่ง
กันแข่งกัน
“ก็เป็นช่วงทีย่ ากล�ำบาก เจ้าของธุรกิจ ผูจ้ ดั
ต้องปรับตัว ให้มคี วามสามารถท�ำหลากหลาย
ผลิตงานคุณภาพให้ผู้ฟัง และต่อยอด ท�ำ
อย่างอื่นจัดสัมมนา ไปเป็นพิธีกร ตอนนี้เอา
วิทยุมาขายของ ขายทัวร์ นอกเหนือจาก
เสนอข่าวสาร ต่อยอดทางธุรกิจด้วย”
ขณะที่ “ดารากาญจน์ ทองลิ่ม-โอปอ
ผูป้ ระกาศข่าวและผูเ้ รียบเรียงข่าวอาวุโส จาก
คลืน่ วิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์”
บอกไว้ตอนหนึ่ง โดยยอมรับว่า สื่อวิทยุ ได้
รับความสนใจน้อยลงไปเยอะ พอมีเฟซบุ๊ก
สือ่ ออนไลน์ ทีวดี จิ ทิ ลั
“สื่อวิทยุก็เหมือนกับสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์เก่าๆ สือ่ หลักเก่าๆ ทีค่ นให้ความสนใจ

น้อยลงหันไปสนใจสือ่ ออนไลน์มากกว่า แต่วทิ ยุ
ปรับเปลีย่ นตอนนี้ เราท�ำเฟซบุก๊ ไลฟ์ เมือ่ คน
สามารถดูทกุ อย่างในมือถือ เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ ง
เปิดวิทยุ ก็ได้ วิทยุออกไปทางเฟซบุก๊ ด้วย
“เราไม่สามารถปฏิเสธสื่อกระแสใหม่ได้
สื่อกระแสหลักเก่าๆ เราต้องปรับตัวให้เข้า
กับสือ่ กระแสใหม่ให้ได้ ไม่เช่นนัน้ ไม่สามารถ
ดึงคนดู คนฟังได้เลย แต่ก่อนนี้ เวลาเราจัด
วิทยุ เราจะบอกคนฟังมีอะไรส่งเอสเอ็มเอสมา
ได้ แต่ตอนนี้ ส่งมาทางไลน์ ทางเฟซบุ๊กได้
คอมเมนต์มาได้ทางเฟซบุก๊ สือ่ วิทยุยงั จ�ำเป็น
ต้องมีต่อไป เพราะถือว่า สื่อทีวี วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์คือสื่อกระแสหลักที่เชื่อถือได้
คุณสามารถเชื่อเราได้ ว่าสิ่งที่ออกอากาศ
ผ่านการตรวจสอบแล้ว เรามีกองบรรณาธิการ
มีโต๊ะประชุม มีองค์กรน่าเชื่อถือ วิทยุ ทีวี
หนังสือพิมพ์ ยังเป็นสือ่ กระแสหลัก ทีจ่ ำ� เป็น
ต้องมีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ” ผู้ประกาศ
ข่าววิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์
ให้มุมมองไว้

ขณะที่เมื่อต้นปี 2564 เพจ “จุลสาร
ราชด�ำเนิน” ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย น�ำเสนอรายงานพิเศษ
บทสัมภาษณ์คนในวงการสื่อวิทยุกระจาย
เสียง ที่เป็นผู้ด�ำเนินรายการข่าว-ผู้ประกาศ
ข่าว ถึงสภาพการณ์ของแวดวงสื่อวิทยุยุค
ปัจจุบนั
โดย “ศลิลนา ภู่เอี่ยม” หรือ “เอ” นักจัด
รายการวิทยุ ผู้มีประสบการณ์ทั้งจากการ
เคยเป็นดีเจจัดรายการเพลงและปัจจุบันปัก
หลักเน้นการเสิรฟ์ ข่าวสารบ้านเมืองผ่านทาง
คลื่นวิทยุมาร่วมยี่สิบปี บอกไว้ตอนหนึ่งว่า
“ตอนนีย้ ากล�ำบากไปหมด แค่เสียงอย่าง
เดียวอาจไม่พอ เราต้องปรับตัวเพือ่ ให้ไปต่อได้
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หายไปไหน?
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ผลกระทบโควิด-19 - ศก.ซบเซา
กับการดิ้นรนของคนท�ำสื่อ ในเสียงสะท้อน
ข่าวเจาะ - สืบสวนสอบสวน หายไปไหน?

คนละครึ่ง & ที่พึ่งสังคม
“สื่อ” ต้องบาลานซ์ตลาดคอนเทนต์
ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อ” มีบทบาทส�ำคัญ
มากในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ไม่ว่า
จะเป็น สือ่ ประเพณีนยิ ม เช่น หนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมสื่อเกิดขึ้นตลอดเวลา ตาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมทั้งพฤติกรรม
ผู้บริโภค และล่าสุด การระบาดของโควิด19 หรือเรียกได้ว่าโควิดดิสรัปชั่นเป็นองค์
ประกอบทีท่ ำ� ให้วงการสือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ช่วงปี 2557–2558 การเปลี่ยนแปลง
วงการสื่อที่เห็นได้ชัดก็คือการที่มี ทีวีดิจิทัล
เกิดขึน้ มาหลายสถานี ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีทาง
เลือกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและคอน
เทนต์หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสื่อดั้งเดิมที่ไม่ได้รับ
ความนิยมของตลาด เช่น การปิดตัวของ
หนังสือ นิตยสารต่างๆ ในเวลาต่อมา ต่อ
เนื่องด้วยการเติบโตของโซเชียลมีเดียต่างๆ
ก็เป็นตัวเร่งให้สื่อต้องปรับตัว
ที่ส�ำคัญ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ในช่วง
โควิ ด -19 ที่ มี ก ารเวิ ร ์ ค ฟอร์ ม โฮม เกิ ด
ปรากฏการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
อย่างเช่นกรณี Tiktok “ผู้ใช้สื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจเอง” โดยไม่ต้องพึ่งมีเดีย
โปรดั ก ส์ ชั่ น เฮ้ า ส์ เอเยนซี่ สามารถใช้
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แพลตฟอร์ ม ดั ง กล่ า วสื่ อ สารและน� ำ ไปสู ่
การท�ำธุรกิจได้ด้วยตนเอง
ปัจจุบนั TikTok มีผใู้ ช้งานกว่า 2,000 ล้าน
เติบโตถึง 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ
ที่คนนิยมสื่อใหม่อย่าง พอดแคสต์เพราะ
สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว
ทันสถานการณ์ ขณะที่หนังสือพิมพ์แม้จะมี
คอลัมน์ที่หลากหลาย แต่ก็ยังไม่สนองต่อ
ความต้องการผูบ้ ริโภคได้เพราะมีขอ้ จ�ำกัดใน
กระบวนการผลิต
ดั ง นั้ น จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี ก าร
ทรานส์ฟอร์มจากสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อออนไลน์
ด้วยการปรับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ของกองบรรณาธิ ก าร โดยแอพพลาย
นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Data Journalism AI, IoT, Big Data บลอกเชน มาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด แต่ยังคงคุณค่าของ
งานวารสารศาสตร์ไว้ เพราะไม่ว่าจะเป็น
สื่อไหน หลักส�ำคัญของการสื่อสาร ยังคง
เน้นที่ความน่าเชื่อถือทั้งเนื้อหาสาระและ
ความถูกต้องอยู่เสมอ
โมเดลธุรกิจตามความ
ช�ำนาญ
ในอดีตที่ผ่านมาแหล่งรายได้ของสื่อทุก
ประเภทมาจากการขายโฆษณา โดยเฉพาะ
“สื่อสิ่งพิมพ์” จ�ำเป็นต้องพึ่งพิงโฆษณามา
สนับสนุน ทว่าปัจจุบนั รายได้จากโฆษณาน้อย
ลง เนื่องจากรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะ
ไม่ตอบโจทย์ทางการตลาดของผู้ที่ต้องการ
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ใช้ สื่ อ เพื่ อ หวั ง ผลทางธุ ร กิ จ ที่ ส�ำคัญ มีสื่อ
รู ป แบบใหม่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ เ ข้ า ถึ ง พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปมากขึน้ เป็นทางเลือกให้
ผูบ้ ริโภคมากขึน้ ขณะทีเ่ ม็ดเงินโฆษณาในรูป
แบบเดิมๆ มีแนวโน้มลดลง จึงจ�ำเป็นที่สื่อ
ดั้งเดิมต้องปรับรูปแบบการหารายได้
ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมาจะเห็นว่าทุก
สื่อมี NewBusiness Model หรือการท�ำ
โมเดลธุ ร กิ จ แบบใหม่ ที่ เ หมาะสมกั บ สื่ อ
ตนเอง เช่น องค์กรสือ่ บางส่วนเริม่ ท�ำอีเวนต์
จัดงานอบรมต่างๆ หรือรับท�ำคอนเทนต์
ต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการใช้สื่อตามความถนัด
ของแต่ละองค์กร แต่เกือบทุกสื่อพบว่า จะ
เน้นไปทีก่ ารจัดงานอีเวนต์ และน�ำคอนเทนต์
ทีไ่ ด้จากการจัดการมาเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม
ที่สื่อนั้นๆ เป็นเจ้าของ
ทว่ า เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาด
โควิด-19 ท�ำให้หลายสือ่ จัดอีเวนต์ไม่ได้ ต้อง
ปรับรูปแบบการหารายได้ในส่วนอืน่ ๆ ต่อไป
เพื่ อ ความอยู ่ ร อด ไม่ ว ่ า จะเป็ น หรื อ หา
พาร์ตเนอร์เข้ามาช่วยในด้านการลงทุนของ
ธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจสื่อเติบโต หรือขยายไลน์
ธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้นเพื่อหารายได้
สมัยก่อนการขายโฆษณาของสือ่ สิง่ พิมพ์
จะมีโมเดล ขายควบจากสิ่งพิมพ์ไปโทรทัศน์
วิ ท ยุ ทว่ า ปั จ จุ บั น ผู ้ ที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้่ อ โฆษณา
ตัดสินใจว่าจะจ่ายเม็ดเงินซือ้ สือ่ โฆษณาหรือ
ไม่ โดยอิงพฤติกรรมของผู้บริโภค เน้นไปที่
ความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งเม็ด
เงินทีจ่ า่ ยไปจะต้องสัมพันธ์กบั ความคาดหวัง

ผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นปัจจัยหลักในการ
ลงทุน
ดังนั้นรูปแบบการหารายได้ของสื่อ จึง
ต้องเปลีย่ นไปตามพฤติกรรมและเป้าหมาย
ของผู้ใช้โฆษณาที่คาดหวังผลที่จับต้องได้
อย่างชัดเจน
แน่นอนว่าสื่อที่เลือกใช้ต้องเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้มากที่สุด อย่างรวดเร็วและหวัง
ผลทางการตลาดได้อย่างแม่นย�ำ จะเป็นทาง
เลือกที่ผู้ใช้สื่อต้องการ
พรี เ มี ย มคอนเทนต์ - ที่ พึ่ ง
ธุรกิจ
ปัจจุบันการจัดอีเวนต์ตามประเด็นที่ผู้ที่
ใช้งบประมาณเพือ่ หวังผลทางการตลาด เป็น
ช่องทางหนึ่งที่สื่อดั้งเดิมหลายค่ายใช้เป็น
ช่องทางหารายได้ตั้งแต่การจัดอีเวนต์ และ
น�ำมาเผยแพร่สื่อในสังกัด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ ทีวี รวมทั้งแพลตฟอร์มอื่นๆ ใน
โซเชียลมีเดีย สามารถพบเห็นได้จากหลายๆ
สื่อ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ ส่วนสื่อโทรทัศน์
ที่เกิดขึ้นพบเห็นอยู่เนืองๆ จะเป็น ไท-อิน
หรือที่เรียกว่าโฆษณาแฝง

หลังจากจัดอีเวนต์แล้วคอนเทนต์ที่เกิด
ขึ้น สื่อเกือบทุกค่าย จะน�ำเสนอในพื้นที่ข่าว
หน้า 1 ซึ่งถูกก�ำหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นที่มี
การน�ำเสนอขายอีเวนต์ พร้อมกับเผยแพร่
ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ด้วย จะ
เห็นได้ว่าพื้นที่สื่อส่วนหนึ่งเอื้อให้กับผู้ที่ใช้
งบโฆษณาเพือ่ หวังผลตามทีต่ อ้ งการด้วย ซึง่
จะมากหรือน้อยตามสัดส่วนของก�ำลังจ่าย
เรียกได้ว่าเกือบทุกสื่อจะมีพื้นที่เหล่านี้ไว้ให้
เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย หรือบางสื่ออาจจะมี
การเปิดพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ หรืออาจจะ
น�ำเสนอพรีเมียมคอนเทนต์เพือ่ เป็นประโยชน์
ต่อผู้รับสาร และน�ำไปสู่การหารายได้อีก
ทางหนึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ข่าวหน้า 1 จะมี
การน�ำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
อ่าน มีผลต่อการตัดสินใจด�ำเนินธุรกิจ เช่น
หนังสือพิมพ์ธุรกิจท�ำพรีเมียมคอนเทนต์ที่
ต้องส่งผลต่อการตัดสินใจธุรกิจนั้นๆ เป็น
คู ่ มื อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ
เหล่านี้เป็นคอนเทนต์ที่ขายได้ และอาจจะ
น�ำไปสูค่ วามร่วมมือทางธุรกิจ เป็นพาร์ตเนอร์
ร่วมลงทุน ขยายไลน์ธุรกิจเพิ่มเติมได้ใน
อนาคต ซึ่งสามารถท�ำควบคู่ไปกับการท�ำ

คอนเทนต์เพื่อหารายได้ พร้อมกับการเป็น
สื่อ ที่พึ่งของสังคม จัดเป็นโมเดลธุรกิจสื่อ
แต่ละค่ายใช้เป็นแนวทางการหารายได้ตาม
ความช�ำนาญเฉพาะทาง
“รูปแบบอีเวนต์ที่จัดขึ้น อาจจะมาจาก
ความต้องการของผู้ใช้งบโฆษณา ที่ให้
โจทย์วา่ ต้องการผลลัพธ์จากอีเวนต์อย่างไร
หรือเกิดจากการน�ำเสนอของสื่อนั้นๆ ก็ได้
ทว่า ประเด็นที่จัดขึ้นจะต้องทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ เป็นเรือ่ งทีค่ วรรู้ เรือ่ งทีก่ ำ� ลังจะ
เกิดขึ้น มีผลกระทบในวงกว้าง ในแง่ของ
เศรษฐกิจ การแข่งขัน การอยู่รอดของ
ประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็ น คู ่ มื อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการ
ด�ำเนินการต่างๆ ได้ คือหัวใจหลักของการ
จัดอีเวนต์ ประเด็นที่โดน องค์กร หรือคน
ที่มาที่ใช่ ก็จะน�ำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียง
ในภายภาคหน้าด้วยเช่นกัน และกลายเป็น
อีเวนต์ประจ�ำทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของสือ่ นัน้ ๆ
ไปด้วย สื่อในยุคนี้จะอยู่รอดได้ต้องมีทั้ง
คอนเทนต์ทเี่ ป็นพรีเมียม และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและเป็นที่พึ่งของ
สังคม จึงต้องบาลานซ์ให้ได้คนละครึง่ เพือ่
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ปัจจุบันการจัดอีเวนต์ตามประเด็นที่ผู้ที่ใช้งบประมาณเพื่อ
หวังผลทางการตลาด เป็นช่องทางหนึ่งที่สื่อดั้งเดิมหลาย
ค่ายใช้เป็นช่องทางหารายได้ตั้งแต่การจัดอีเวนต์ และน�ำมา
เผยแพร่สื่อในสังกัด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์ ทีวี รวมทั้ง
แพลตฟอร์มอื่นๆ ในโซเชียลมีเดีย...หลังจากจัดอีเวนต์แล้ว
คอนเทนต์ที่เกิดขึ้น สื่อเกือบทุกค่าย จะน�ำเสนอในพื้นที่ข่าว
หน้า 1 ซึ่งถูกก�ำหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นที่มีการน�ำเสนอขาย
อีเวนต์ พร้อมกับเผยแพร่ผา่ นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอืน
่ ๆ
ด้วย จะเห็นได้วา่ พืน
้ ที่ สือ
่ ส่วนหนึง
่ เอือ
้ ให้กบ
ั ผูท
้ ใี่ ช้งบโฆษณา
เพื่ อ หวั ง ผลตามที่ ต ้ อ งการด้ ว ย ซึ่ ง จะมากหรื อ น้ อ ยตาม
สัดส่วนของก�ำลังจ่าย

ยึดหลักการของวารสารศาสตร์ไว้” แหล่ง การกระจายสิ น ค้ า และจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ข่าวจากวงการสื่อรายหนึ่งให้ข้อมูลและ เพราะฉะนั้นจะมีวิธีอื่นที่มีการท�ำร่วมกัน
ความเห็นเอาไว้
เข้ามา โมเดลทางธุรกิจสือ่ จะเปลีย่ นแปลงไป
การท� ำ งานของแผนก Business
เป็น “นายหน้า” รูปแบบหา
Development (BD) จะท�ำงานร่วมกับ
รายได้
ผู้จ่ายเม็ดเงินเพื่อการตลาด โดยออกแบบ
ในส่วนขององค์กรสื่อเอง จะมีการปรับ การสื่ อ สารสิ น ค้ า ที่ ต ้ อ งการออกสู ่ ต ลาด
โมเดล หรือขยายธุรกิจเพือ่ สร้างรายได้มากขึน้ ให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
มีการเพิม่ แผนก “Business Development เจ้าของงบประมาณ มีการถ่ายท�ำน�ำเสนอให้
(BD)” พัฒนาคอนเทนต์ เป็นตัวกลางท�ำงาน ดูคล้ายกับคอนเทนต์ของข่าวมากกว่าการ
ประสานระหว่างฝ่ายขายและกองบรรณาธิการ ขายในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อโน้มน้าวผู้ที่มี
เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์พรีเมียม เพื่อเป็น
ช่องทางในการหารายได้ หรือมองหาช่อง
ทางเพิ่มรายได้จากแพลตฟอร์ม โซเชียล
มีเดียในปัจจุบัน มีการแชร์คอนเทนต์ แชร์
รายได้กับพาร์ตเนอร์ธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จะเริ่มเห็นว่าธุรกิจสื่อจะไปร่วมขายกับ
ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ มากขึ้ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น เดิ ม
เป็ น การแยกส่ ว นสิ น ค้ า และบริ ก าร การ
โฆษณาสื่อ แต่ปัจจุบัน หลายองค์กรของสื่อ
มาท�ำพาณิชยกรรม เช่น อาร์เอส เวิรค์ พอยท์
หรืออื่นๆ เป็นต้น โดยใช้แพลตฟอร์มใน
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ก�ำลังจ่ายโน้มเอียงไปกับเป้าหมาย โดยที่ไม่
ได้รู้สึกว่าเป็นการยัดเยียด หรือโฆษณามาก
เกินไป ซึ่งบางครั้งคลิปโฆษณาบางชิ้น คนดู
หลั ก ล้ า นก็ มี ด ้ ว ยความที่ เ นื้ อ หาน่ า สนใจ
แม้จะรู้ว่าเป็นการโฆษณาก็ตาม
“การน� ำ เสนอในรู ป แบบเหมื อ นกั บ
คอนเทนต์ข่าว รู้สึกคล้อยตามไม่รู้สึกว่า
เป็นการโฆษณา และเกิดพฤติกรรมตามที่
หวังผลทางการตลาด กลับมาในรูปแบบ
ยอดสั่งซื้อ รับรู้เชิงบวกกับโปรดักส์นั้นๆ
คือหัวใจการท�ำงานของแผนก Business
Development (BD) เมื่อน�ำมาใช้กับ
เครื่ อ งต่ า งๆในยุ ค นี้ิ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น Data
Journalism AI, IoT, Big Data
บลอกเชน ก็จะท�ำให้สามารถคาดการณ์
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของงบ
ประมาณสู่การสร้างรายได้ของสื่อๆ นั้นๆ
ได้ เหมือนกับว่าการมีสื่อในมือคือมีหน้า
ร้านน�ำเสนอสินค้า เมื่อลูกค้ามองเห็นก็จะ
น�ำไปสูก่ ารขยายธุรกิจสร้างรายได้ตอ่ ไปได้
นั่นเอง”
ขณะเดี ย วกั น ในอนาคตเทคโนโลยี
นวัตกรรมต่างๆจะถูกใช้ประโยชน์เชื่อมโยง
ทางธุรกรรม โฆษณา และการสือ่ สารมากขึน้
สื่อและข่าวสารต่างๆ จะอยู่ในระบบนิเวศ
ของชีวิตด้วยเช่น ในอนาคต เครื่องหรือ
หน่วยรับ จะไม่จบแค่ที่สมาร์ตโฟน ต่อไป

อาจจะมีนวัตกรรมต่างๆ สามารถเชื่อมโยง
กับชีวิตเพิ่มขึ้น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
กายภาพ ตอนนี้มีสมาร์ตวอช ต่อไปอาจจะ
มีแผ่นนาโน หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่รับสาร
ส่งสาร เชื่อมโยงกับระบบนิเวศอื่นๆ ทั้งการ
แพทย์ และพาณิชย์ เป็นต้น
การหารายได้ของสื่อก็จะเปลี่ยนไปตาม
เทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาไปตาม ยุคสมัย ตอนนีแ้ ค่
คลิกดูเพจ หรือรายการต่างๆ ในโซเชียล
มี เ ดี ย อั ล กอริ ทึ ม ก็ จ ดจ� ำ พฤติ ก รรมไว้
พร้ อ มกั บ จั ด การหาโปรดั ก ส์ ที่ ต รงกั บ
ความต้องการให้ทนั ที และสือ่ ทีเ่ ป็นช่องทาง
ที่ท�ำให้เกิดพฤติกรรมซื้อขายก็จะมีรายได้
จากโปรดักส์นั้นๆ หรือบางโปรดักส์แค่เพียง
ผู้ใช้สื่อนั้นๆ มองเห็นยังไม่ต้องเกิดนิติกรรม
ก็สร้างรายได้เช่นกัน

สือ
่ ในยุคนีจ
้ ะอยูร่ อดได้ตอ
้ งมี
ทั้งคอนเทนต์ที่เป็นพรีเมียม
แ ล ะ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของตลาดและเป็น
ที่ พึ่ ง ของสั ง คม จึ ง ต้ อ ง
บ า ลานซ์ ใ ห้ ไ ด ้ ค นละครึ่ ง
เ พื่ อ ยึ ด ห ลั ก ก า ร ข อ ง
วารสารศาสตร์ไว้

Affiliate ที่มีขั้นตอนการท�ำงานคือการที่ไป
น�ำสินค้าของคนอืน่ มาแนะน�ำลูกค้า เมือ่ เกิด

กลุม่ บริษทั มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จ�ำกัด หรือ
เอ็ ม ไอ” ให้ มุ ม มองถึ ง การใช้ ง บโฆษณา
ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าการ
กระตุ้นให้แบรนด์ยังใช้จ่ายเงินโฆษณาช่วง
เวลานี้ เป็นการปูทางให้แบรนด์เป็นที่รับรู้
จดจ�ำ และครองใจผู้บริโภค ดักโอกาสทอง
ในช่วงไฮซีซั่นการค้าขาย
ส่วนสือ่ ทีท่ รงพลังเข้าถึงผูบ้ ริโภคในเวลานี้
ยกให้ทีวี เพราะการอยู่บ้าน ผู้คนจะติดตาม
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น นอกเหนือจากเสพ
ละคร รายการวาไรตี้ต่างๆ รวมถึงสื่อดิจิทัล
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบนั ด้านสือ่ ทีต่ อ้ งพิจารณาซือ้ โฆษณาคือ
สื่อนอกบ้าน สื่อในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น
ส�ำหรับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2564
ขึ้นอยู่กับ 3 สถานการณ์ ดังนี้ 1. การแพร่

Afﬁliate
“เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาไปมาก สือ่ ดัง้ เดิม
ต้องปรับรูปแบบการหารายได้ให้ทันกับการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไปเช่นกัน และการเอาคอน
เทนต์ จ ากสื่ อ ดั้ ง เดิ ม ไปสู ่ อ อนไลน์ คื อ ทาง
เลือกหนึ่งในการเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายและน�ำไปสูก่ ารหารายได้ในทีส่ ดุ ซึง่ ทุก
วันนี้ สื่อหลายค่ายก็จับตลาดนายหน้าอย่าง

การซื้ อ ขาย หรื อ เกิ ด การกระท� ำ ตามที่
เจ้าของสินค้าได้ก�ำหนดไว้ผู้แนะน�ำจะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นคอมมิชชั่น พูดง่ายๆ ก็คือ
การเป็นนายหน้า นั่นเอง”

ระบาดโควิดระลอกใหม่แต่ประชาชน รัฐ
แพทย์พยาบาลคุมสถานการณ์ได้ ผู้ติดเชื้อ
ไม่เพิ่ม สื่อโฆษณาจะมีเงินสะพัดและเติบโต
ขัน้ ต�ำ่ 10% 2. หากยอดผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ ระบาด
ในจังหวัดหลัก เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ล็อกดาวน์
ทีวี สื่อทรงพลังยุคโควิด19 บางพื้นที่ จะท�ำให้อุตสาหกรรมโฆษณาโต
“ภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการ 5% และ 3. กรณีเลวร้ายการแพร่ระบาด
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หนัก ทุกภาคส่วนคุมไม่อยู่ รัฐงัดไม้ตาย
“ล็อกดาวน์” ในวงกว้างอีกระลอก ยังมอง
บวกว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะโต 1% หรือ
เงินสะพัดเท่าปีก่อน
ทัง้ นีม้ กี รณีศกึ ษา “แมส มาร์เก็ตติง้ ” หรือ
เจ้าของสินค้ายาสีฟันเทพไทย แชมพูปิดผม
ขาวโอเคเฮอร์เบิล ทุม่ งบโฆษณา 1,541 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ 88% เน้น “ทีว”ี โดยไม่แอคทีฟ
ออนไลน์นัก สร้างยอดขายเติบโต กลยุทธ์นี้
ถูกต่อยอดกับสินค้าอื่นๆ ในเครือด้วยหาก
เจาะตลาดแมส ทีวีเป็นตัวจุดติดที่ดีนั่นเอง
อย่างไรก็ตามปี 2563 มูลค่าอุตสาหกรรม
โฆษณาอยู ่ ที่ 73,720 ล้ า นบาท ติ ด ลบ
18.3% ซึ่งสาหัสในรอบ 20 ปี และทีวียัง
ครองสัดส่วนเม็ดเงินสูงสุดกว่า 50% ส่วนปี
2564 ภาพรวมเติบโตแตะระดับ 8 หมืน่ ล้าน
บาทได้ สื่อทีวียังกุมเม็ดเงิน 50% และสื่อ
ดิจิทัลกุมเงิน 31% รวม 2 สื่อครองเม็ดเงิน
รวมกันกว่า 80%

เม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงตุลาคม
ปี 2020 หดตัวลง -15% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีทแี่ ล้ว โดยมูลค่าอยูท่ ี่ 86,046
ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วน
ของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59%
ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคมปี 2020
ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล
ส่วนบุคคลและเครื่องส�ำอาง (Personal
Care & Cosmetic) มูลค่า 12,141 ล้านบาท
เริ่มฟื้นตัวโดยใช้เม็ดเงินโฆษณาคงที่เท่ากับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ขณะทีก่ ลุม่ อุตสาหกรรมหลัก ยังคงลดลง
จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่ แ ล้ ว อาทิ ก ลุ ่ ม
อาหาร และเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
มูลค่า 13,377 ล้านบาท ลดลง -11% กลุ่ม
Media & Marketing มูลค่า 10,173 ล้าน
บาท ลดลง -8% กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 5,028 ล้านบาท ลดลง -36%
ในส่ ว นของบริ ษั ท ที่ ใ ช้ เ ม็ ด เงิ น โฆษณา
สูงสุดของเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2020
งบโฆษณาปี 2020
โดย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ บริษัท UNILEVER
หดตัว -15%
(THAI) HOLDINGS CO., LTD. มูลค่า 3,779
เอจีบี นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยมูลค่า ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่
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แล้ว +43% โดยแคมเปญทีใ่ ช้เม็ดเงินโฆษณา
สู ง สุ ด ในเดื อ นตุ ล าคมที่ ผ ่ า นมาคื อ ใหม่
วาสลีน ซุปเปอร์ วิตามิน ทางสือ่ ทีวมี ลู ค่า 38
ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ วาสลีน สูตร
กลูต้าโกลว์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 35 ล้านบาท
บริษทั NESTLE (THAI) CO., LTD. มูลค่า
2,235 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของ
ปีท่ีแล้ว +40% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงิน
โฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือ
เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู หอมนุ่มลงตัว
ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท รองลงมาคือ
ไมโล พลังของทีมเวิร์ก กีฬาคือครูชีวิต ทาง
สื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท
บริ ษั ท PROCTER & GAMBLE
(THAILAND) มูลค่า 1,850 ล้านบาท ซึ่งลด
ลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -13% โดย
แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือน
ตุ ล าคมที่ ผ ่ า นมา คื อ ใหม่ แพนที น สู ต ร
โปรวิตามิน ลดการขาดหลุดร่วง ทางสื่อทีวี
มู ล ค่ า 26 ล้ า นบาท รองลงมาคื อ ใหม่
ดาวน์นี่ เอสเซนเชียลออยล์ ทางสือ่ ทีวมี ลู ค่า
23 ล้านบาท

“สื่อประเพณีนิยม”
ปรับตัวกลับสู่สมดุลอุตสาหกรรม
โดย ปาริชาติ บุญเอก

การเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมสือ่ เกิด
ขึ้นตลอดเวลาและมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่
เพียงเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของ
สั ง คม การเมื อ ง โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
พฤติกรรมผู้บริโภค และล่าสุด การระบาด
ของโควิด-19 หรือเรียกได้วา่ โควิดดิสรัปชัน่
ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ขั บ
เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อมา
อย่างต่อเนื่องตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
“ภูมิทัศน์สื่อ” หรือระบบนิเวศของสื่อ
หากนับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2000–2020
เรือ่ งของ Transformation หรือการเปลี่ยน
ภูมิทัศน์สื่อ เปลี่ยนแปลงมาครบ 2 ทศวรรษ
เริ่มทศวรรษแรกด้วย Y2K คือ การเปลี่ยน
ผ่านข้อมูลทางตัวเลขในคอมพิวเตอร์ จาก
19xx ไปสู่ 20xx เกิดการสับสนวุ่นวาย เป็น
รอยต่อของการก้าวสู่ยุคของคอมพิวเตอร์
และดิจิทัล
หลังจากนั้นสื่อโดยเฉพาะสื่อประเพณี
นิยม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อาจ
จะยังไม่ตระหนักว่าก�ำลังก้าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั แล้ว
ดังนั้น หลังจากนั้นเป็นต้นมา ตั้งแต่ปี 2000
–2010 เกิดอะไรขึ้น? เริ่มมีการเกิดขึ้นของ
โซเชียลมีเดียยุคแรก เช่น Hifi My Space
แต่อิทธิพลยังไม่แรง จนกระทั่งเกิด Facebook ตอนนั้นสื่อยังไม่ตระหนัก โดยเฉพาะ
สือ่ หนังสือพิมพ์ คิดว่าไม่เป็นภัยคุกคาม เป็น
แค่แฟชั่น มาแล้วก็ไป
ขณะเดียวกัน ในต่างประเทศการดิสรัปชัน่
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เริ่ มเกิ ด ขึ้ น ณ เวลานั้น ใน
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หนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น The New York
Times ที่ เ คยรุ ่ ง เรื อ ง ย้ อ นมองที่ สื่ อ
ประเทศไทย เริ่มมีการตระหนัก ในช่วงหลัง
2010 เป็นต้นมา เพราะฉะนั้น เราอาจจะช้า
กว่าการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในต่างประเทศ
10-20 ปี หรือ 1– 2 ทศวรรษ มีการมองภาพ
ที่ช้ากว่า “ทราบแต่ไม่ตระหนัก”
“Media Disruption ของเมืองไทยที่
ชัดเจน คือ ทีวีดิจิทัล ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา
และก�ำลังจะเข้าปีที่ 7 รวมถึงการเริ่มปิดตัว
ของหนังสือ นิตยสารต่างๆ ในช่วงปี 2557
–2558 เริ่มเห็นผลของการดิสรัปชั่น และ
เป็นรอยต่อของทีวดี จิ ทิ ลั ซึง่ เริม่ มีการประมูล
ในช่วงเวลานั้น แต่ทีวีดิจิทัล นอกจากจะ
Digital Disruption แล้ว ยังเป็นช่วงรอยต่อ
เทคโนโลยี เป็ น การโอเวอร์ ซั พ พลาย มี
จ�ำนวนมากเกินการบริโภคข่าวสาร และ
ตัวแปรส�ำคัญ คือ โซเชียลมีเดียเติบโตอย่าง
พุ่งทะยาน หลังปี 2010 เป็นต้นมา”
เศรษฐกิจ-การเมืองดิสรัปชัน
่
“สื่อ”
“ดร.สิขเรศ ศิรากานต์” นักวิชาการ
อิ ส ระด้ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล และสื่ อ ใหม่ การ
วิเคราะห์อตุ สาหกรรมสือ่ ไม่สามารถมองแค่
เทคโนโลยีดิสรัปชั่น หรือโควิดดิสรัปชั่นได้
เนื่ อ งจากยั ง มี ป ั จ จั ย อื่ น ๆ อี ก ได้ แ ก่
“โครงสร้างทางเศรษฐกิจ” เช่น เมื่อก่อน
ต้นทศวรรษ ปี 1997 วิกฤตต้มย�ำกุ้ง ส่งผล
กระทบ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
รวมถึงปีนมี้ ี “การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง”
และผลกระทบซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญในอุตสาหกรรมสื่อ
ยกตั ว อย่ า งเช่ น มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ย
แพลตฟอร์มการซื้อโฆษณาสื่อใน MRT และ
BTS โดยกลุ่มเยาวชน แฟนคลับเกาหลี มาสู่
ตุก๊ ๆ แอด ข้อดี คือ การกระจายรายได้สทู่ อ้ ง
ถิ่น แต่ในระบบห่วงโซ่ที่มีมานาน 30-40 ปี
มันถูกพังทลายด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคสมัย
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ใหม่ ชีใ้ ห้เห็นว่า ไม่ใช่แค่เรือ่ งเศรษฐกิจเพียง
อย่ า งเดี ย ว แต่ เ ป็ น เรื่ อ งของโครงสร้ า ง
ทางการเมืองเช่นเดียวกัน ทีม่ สี อื่ เป็นตัวกลาง
มีทวิตเตอร์เป็นตัวกลาง มีแฮชแท็ก ค�ำว่า
“แบน” ส่ ง ผลกระทบเข้ า มาสู ่ ร ะบบ
อุตสาหกรรมสื่อ
เพราะฉะนั้น ทั้งหมดมีผลเกี่ยวเนื่องกัน
ไม่สามารถตัดตัวแปรตัวใดตัวหนึง่ ออกไปได้
แม้หลายคนจะพูดว่า เทคโนโลยีดสิ รัปชัน่ แต่
ยังมีองค์ประกอบอีกเยอะมาก ที่เป็นส่วน
ท�ำให้ระบบนิเวศสื่อ หรือภูมิทัศน์ของสื่อ
เปลี่ยนแปลงไป
TikTok เติบโตก้าวกระโดด
ช่วงโควิด
ดร.สิ ข เรศ กล่าวต่อไปว่า ถัดมา คือ
“พฤติกรรมผู้บริโภค” ซึ่งส�ำคัญมาก ตั้งแต่
ปี 2020 จนถึง ณ ปัจจุบัน พฤติกรรมขับ
เคลื่อนอุตสาหกรรม ในช่วงโควิด-19 จาก
มาตรการทางสังคม เวิร์กฟอร์มโฮม ก่อให้
เกิดการบริโภคสือ่ เป็นจ�ำนวนเท่าทวีคณ
ู เช่น
TikTok เป็ น การก้ า วกระโดดครั้ ง ส� ำ คั ญ
มีอัตราการเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว จาก
ที่คิดว่าเป็นแอปฯ วัยรุ่น กลับสามารถเป็น
แพลตฟอร์มด้านการค้าได้ มีการขายสินค้า
รี วิ ว ไทอิ น ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า พฤติ ก รรม
ผู้บริโภคขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
กรณี Tiktok เรี ย กว่ า “ผู ้ ใ ช้ สื่ อ คื อ
ผู้สร้างสรรค์สาร” และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจของผู้ใช้สื่อเองที่เป็นคนธรรมดา โดย
ตัดทอนตัวกลาง คือ มีเดีย โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์
เอเยนซี่ ออกไป พฤติกรรมผู้บริโภคตัดเชน
การผลิตสายโปรดักส์ชนั่ ไปเกือบทัง้ หมด โดย
ภายในเดื อ นมกราคมปี 2020 TikTok
สามารถทะยานเป็นแอปพลิเคชันที่มียอด
ดาวน์โหลดอันดับ 1 ของโลกด้วยยอด 104.7
ล้านครั้ง รวมยอดดาวน์โหลดกว่า 1,500
ล้านครั้ง ผู้ใช้งานกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก
และสามารถทะยานเป็น 2,000 ล้านครั้งใน
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ปัจจุบัน เติบโตถึง 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา
“สื่อประเพณีนิยม”
ต้องปรับตัว
กลับมาสื่อประเพณีนิยม ยกตัวอย่างเช่น
นักจัดรายการวิทยุ เมื่อ 5-6 ปี ที่ผ่านมา
พอดแคสต์เป็นทีน่ ยิ ม และเป็นกลุม่ เป้าหมาย
ทีย่ งิ่ ใหญ่มาก ชัดเจนมาก ในการทีม่ ผี บู้ ริโภค
สนใจ นิยมฟัง ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์
แม้ จ ะมี ค อลั ม น์ ที่ ห ลากหลาย แต่ ก็ ยั ง ไม่
สนองต่อความต้องการผูบ้ ริโภค ในกลุม่ นัน้ ๆ
เราพยายามจะให้ประเด็นรอบด้าน เจาะลึก
เจาะกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แต่ท�ำไม่ได้ เพราะ
เป็นวิถีของการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อแบบ
ดั้งเดิม เช่น ต้องมีหัวปักษ์ ช่วงเวลา หน้า
แอร์ไทม์ เป็นข้อจ�ำกัด แต่พอดแคสต์ ทลาย
ไปหมด ไม่มีความจ�ำเป็น สามารถกระจาย
ให้ความสนใจเฉพาะกลุม่ ได้ เช่น กลุม่ ศิลปิน
เกาหลี กลุ่มผี ฯลฯ
ดร.สิขเรศ มองว่าในส่วนของ องค์กร
ดั้งเดิมอย่าง สื่อโทรทัศน์ ที่แบกรับภาระ
จ�ำนวนมาก ทีวีดิจิทัล คือ การแบกรับภาระ
ใบอนุ ญ าต ซึ่ ง ถู ก ท� ำ ลายโดยมาตรา 44
เป็นการปลดล็อกไว้ให้ แต่ตอนนีก้ ย็ งั กลับคืน
มาไม่ได้ เพราะภาระมหาศาลเมื่อ 7 ปีที่แล้ว
กิจการ หนังสือพิมพ์ ก็เช่นกัน ถูกดิสรัป
โดยที่ตั้งตัว แต่ไม่ได้ตระหนัก กระบวนการ
ทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ผ่านมากว่า 20 ปี แต่เพิ่ง
เริ่มทรานฟอร์มช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เลย
ไม่ ทั น เพราะโครงสร้ า งใหญ่ โ ต หรือแม้
กระทั่งธุรกิจสื่อส่วนใหญ่ก็จะมีธุรกิจอื่นๆ
หรื อ บางคนแปลงร่ า งจากนั ก ข่ า ว เป็ น
นายทุน ไปท�ำอย่างอื่นที่เราเองไม่ถนัด
“ณ ปัจจุบัน องค์กรสื่อที่เป็นองค์กรสื่อ
ดั้ ง เดิ ม ที่ ปรั บตามกระบวนการของมัน
หลายคนจะพอมองเห็นว่าจะพอยั่งยืนอยู่
ได้ในระดับหนึง่ หากแบ่งเป็น 3 เฟส ตอนนี้
เพิง่ เข้าเฟสที่ 1 (ยุคดิจทิ ลั ปี 2010-2020)
และก�ำลังเข้าสูเ่ ฟสที่ 2 (ในปี 2020-2030)
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MEA Smart Service

บรกิ ารออนไลน ครบทกุเรอ่ื งไฟฟา

https://www.mea.or.th/eservice/

ขอใชไฟฟาใหม
ขอใชไฟฟาเพม่ิ

90

APP เดยีวจบ
ครบทกุเรอง
่ื ไฟฟา
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รบัเอกสารออนไลน
SMS หรอื Email

แถมลนุรบัสทิธปิระโยชนอกีเพยีบ

หากเรามองเป็นภัยคุกคาม ก็ใช่ นักข่าวจะถูกแทนที่ด้วย AI
แต่ขณะเดียวกันหากเราเป็นผู้ประกาศ กลับมาท�ำการบ้าน
แทนที่ จ ะนั่ ง อ่ า นแค่ ส คริ ป ต์ เพิ่ ม เติ ม โดยใช้ เ ทคโนโลยี AI
เหมือนกัน ใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า ในการค้นคว้าเรื่องราว เพราะ
ปัจจุบน
ั บางทีเราเอาแค่โพสต์ของนักการเมืองมาโพสต์ และ
กลายเป็นนักข่าวปิงปองไป

ซึ่งต้องดูกันต่อไป ปัจจัยแทรกซ้อนต้องมี
อยูแ่ ล้ว เราผ่านยุคทีล่ ม่ สลายและพยายาม
กู้วิกฤตสถานการณ์ระยะแรกได้ แต่เผอิญ
มันมีปี 2020 ที่โดนโควิดดิสรัปชั่นซ�้ำขึ้น
มาจากเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ดังนั้นตัวแปร
ตรงนี้ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเฟสที่ 2
หรือไม่ หรือเราอาจจะถูกเริ่มต้นใหม่ก็ได้”
สื่อกลับสู่สมดุลของ
อุตสาหกรรม
“ดร.สิขเรศ” ย�้ำว่า ดังนั้น ความท้าทาย
ของวงการสื่อ คือ ความที่เราสามารถท�ำให้
มันเข้าสู่ภาวะปกติ แต่กลายเป็นปกติใหม่
จากการดิสรัปทั้งหมด 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา
คือ Business Disruption, Economic
Disruption, Political Disruption, Social
Disruption, Technology Disruption,
Covid Disruption และพฤติกรรมผู้บริโภค
“สื่อต้องกลับสู่สมดุลของอุตสาหกรรม
เป็นโจทย์ส�ำคัญ เป็นความสมดุลใหม่ วิถี
ใหม่ ข องสื่ อ ‘เป็ น วิ ถี ใ หม่ ข องการผลิ ต
บริหารจัดการสื่อ’ โควิดปีเดียว 3 ไตรมาส
เป็นตัวเร่งพัฒนาการ วิวัฒนาการ และการ
ปฏิรูปสายการผลิตและการบริหารจัดการ
ทั้งหมดของสื่อ โมเดลทางธุรกิจเดิมของสื่อ
อาจจะไปต่อไม่ได้ อาจจะต้องหยุดชะงักไป

ปัจจัยแทรกซ้อน เช่น การท�ำสื่อแต่เดิมต้อง
มีกองถ่าย พรีโปรดักชั่น โลเคชั่น ฯลฯ แต่
สือ่ ออนไลน์ในปัจจุบนั ท�ำให้เชนหายไปหมด
เช่นเดียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ นี่คือฐานปกติใหม่
อุตสาหกรรมสื่อ หรือกระบวนการผลิตสื่อ
เป็นความปกติใหม่ของกองบรรณาธิการ
และความปกติใหม่ของการบรรณาธิกร”
อีกหนึ่งความท้าทาย คือขีดจ�ำกัด ขณะ
เดียวกันเทคโนโลยีช่วยเราได้ในหลายส่วน
เช่น 5G ทีจ่ ะเปลีย่ นอุตสาหกรรมสือ่ ปัญญา
ประดิษฐ์ AI, IoT, บลอกเชน เพราะฉะนั้น
ในวงการบรรณาธิการ ในฐานะสื่อต้องกลับ
มาทีค่ ณ
ุ ค่าของงานวารสารศาสตร์ เรามีฐาน
ความปกติใหม่ ไม่สามารถไปท�ำงานบางส่วน
ในเชนสายการผลิตแบบนั้นได้แล้ว แต่ยัง
สามารถแอพพลายนวัตกรรมเหล่านี้ให้เป็น
วารสารศาสตร์ดิจิทัลได้อย่างไร
ยืนหยัดที่ “คุณค่า
วารสารศาสตร์”
ดร.สิขเรศ กล่าวต่อไปว่า กลับมาที่ภาค
สั ง คม เราถู ก ประชาชนและนั ก วิ ช าการ
วิพากษ์อยู่เสมอเกี่ยวกับการรายงานข่าว
จริยธรรม เฟคนิวส์ ดังนั้น ในวิกฤตมีโอกาส
ตอนนี้กระบวนการที่สื่อมวลชนควรปฏิรูป
ตัวเอง คือ การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม มา

เสริมจุดต่างๆ เช่น การเปิดตัวผูป้ ระกาศ AI ของ
ซินหัว
“หากเรามองเป็นภัยคุกคาม ก็ใช่ นัก
ข่าวจะถูกแทนที่ด้วย AI แต่ขณะเดียวกัน
หากเราเป็นผู้ประกาศ กลับมาท�ำการบ้าน
แทนทีจ่ ะนัง่ อ่านแค่สคริปต์ เพิม่ เติมโดยใช้
เทคโนโลยี AI เหมือนกัน ใช้ขอ้ มูลบิก๊ ดาต้า
ในการค้ น คว้ า เรื่ องราว เพราะปัจจุบัน
บางทีเราเอาแค่โพสต์ของนักการเมืองมา
โพสต์ และกลายเป็นนักข่าวปิงปองไป”
เช่น โควิด-19 สับสนมากในระยะเวลาที่
ผ่านมา เชื้อแพร่กระจายจากแรงงานข้าม
ชาติ การใช้ Data Journalism รายงานข่าว
แบบ “เรียลไทม์” คิดว่าเป็นปัญหาของ
วงการสือ่ ค�ำว่าเรียลไทม์ไม่ใช่วา่ ทุกคนโปรย
ด่วนๆๆ หมด แต่ไม่สามารถท�ำให้สังคมเห็น
Mapping ของการแพร่กระจายของโควิด19 ได้เลย เราไม่สามารถจัดเรียงไทม์ไลน์
ท�ำไมเราไม่ใช้นวัตกรรม Geolocation ที่มี
อยู่ในมือถือทุกคน เราไม่พัฒนาการรายงาน
ข่าวตามพิกัด จึงท�ำให้เกิดความอลหม่านไป
ทั้ ง ประเทศ เราไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยง
นวัตกรรมการรายงานข่าว เราจึงท�ำหน้าที่
ได้แค่การโพสต์ข่าวและตะครุบข่าว
“กลับมาที่ AI, Big Data ใช้ประโยชน์ได้
มาก การรายงานข่าววารสารศาสตร์เชิง
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เราเป็นองค์กร สถาบัน เราต้องคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่น และ
ศักดิศ
์ รีดา้ นวิชาชีพ ซึง
่ มันจางหายไปนานมาก เป็นเรือ
่ งทีน
่ า่
เศร้า เป็นหน้าที่ส�ำคัญ ดังนั้น ต้องกลับไปมองคุณค่าที่แท้
จริงของวารสารศาสตร์ว่าคืออะไร นั่นคือค�ำตอบ เมื่อ 2-3
ปีที่แล้ว เราตื่นเต้นเรื่อง 2G จนมา 5G และจะไปอีกกี่ G ก็ไม่รู้
มันไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้ว

ข้อมูลขาดไปมาก นี่คือความท้าทายของสื่อ
ดังนัน้ ข่าวต้องพัฒนาตัวเอง ท�ำงานด้านสาย
Data Journalism หรือวารสารศาสตร์เชิง
ข้อมูลมากขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่เราถูกวิพากษ์
มาว่าเป็นวารสารศาสตร์เชิงฉาบฉวย หยิบ
มาหมด คนนัน้ กล่าวนัน้ คนนีก้ ล่าวนี้ โต้กลับ
ฯลฯ แต่ เ ราไม่ มี ก ารเจาะลึ ก ถึ ง ประเด็ น
ปัญหา หรือไขข้อเท็จจริง เราลืมตรงนั้นไป
เรากลายเป็นนักข่าวกรรมการปิงปองซะ
อย่างนั้น”
เพิ่มความเป็น Specialist
ดร.สิ ข เรศ มองว่ า สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ Data
Journalism ยังไม่เกิดขึ้นในไทย ต้องแบ่ง
เป็นหลายส่วน จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เรือ่ งของ
สถาบันวิชาชีพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง
ของสถาบันวิชาการด้วย กระบวนการผลิตมี
2 ส่วน คือ ในรั้วมหาวิทยาลัย ต้องปรับปรุง
หลักสูตร และอีกส่วนคือ ต้องยอมรับว่า ช่วง
ทีถ่ กู ดิจทิ ลั ดิสรัปชัน่ เมือ่ ทศวรรษก่อน วงการ
สื่อตกอยู่ในเมฆหมอก จนเราลืมการสร้าง
พัฒนาบุคลากร แม้สมาคมนักข่าวทุกสมาคม
พยายามจัดอบรม จัดสัมมนาตลอดเวลา แต่
ต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้น การเทรนนิ่ง หรือการ
พัฒนาต้องใช้เวลา
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ขณะเดียวกัน แนวความคิดสมัยก่อน
คือ การทีพ่ ยายามครองใจ สือ่ สาร ในฐานะ
สื่ อ สารมวลชน จนเราลื ม มิ ติ ที่ จ ะเป็ น
Specialist ด้วยเหมือนกัน คือ ผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ สมัยก่อนหากพูดถึงนักข่าวทีเ่ ชีย่ วชาญ
ทางด้านการเมืองต้องคนนี้ เพราะเขาสั่งสม
ประสบการณ์ แต่หากยกตัวอย่างในสถานการณ์
ปัจจุบัน ให้นึกถึงนักข่าวที่เชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุขอาจจะนึกไม่ออก นีค่ อื สิง่ ทีส่ ำ� คัญ
เพราะเราไม่มี Specialist ทางด้านแขนงนัน้
ไม่ใช่ว่าต้องเป็นหมอ แต่อย่างน้อยต้องมี
ทักษะในการสืบค้นเจาะลึก รายงานข่าว
เรื่องสาธารณสุข วงการแพทย์ให้ได้ลึกซึ้ง
กว่านี้ เพราะประเทศเรามีความต้องการ และ
จ�ำเป็นเร่งด่วน รวมถึงประเทศอืน่ ๆ ในโลกนีด้ ว้ ย
เอาแค่ปีสองปีที่ผ่านมา เราเจออุทกภัย
ตลอดเวลา น�ำ้ ท่วมต้องมาดราม่า แต่ไม่มใี คร
สืบค้นเลยว่า น�้ำท่วมที่เดิม ท่วมแหล่งเดิม
เกิดจากอะไร รายงานไม่เคยเจาะลึก เช่น
เกิดเพราะภูมิทัศน์ผังเมืองขวางทางน�้ำ เรา
ไม่สามารถรายงานได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ไม่สามารถสืบค้นความจริง และเสนอโซลูชนั่
การแก้ปัญหา มีนักข่าวสักกี่คนที่เชี่ยวชาญ
ด้านอุทกศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ หรือด้าน
สาธารณภัย
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หรื อ กรณี น ้ อ งชมพู ่ เป็ น กรณี ที่ เ ป็ น
ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึง
ปัจจุบนั ทุกคนทีอ่ า่ นถึงบรรทัดนี้ ช่วยตอบ
ด้วยว่าคดีไปถึงไหนแล้ว และการที่เรายก
กองไปเป็นร้อยวัน ได้ความคืบหน้าอะไรต่อ
สาธารณะบ้าง
อย่าดิสรัป Mindset ตัวเอง
ในประเด็นการท�ำงาน “วารสารศาสตร์
ไม่เคยตาย แต่เราเองที่ท�ำให้มันตายและ
เป็นอัมพาตเอง” เพราะไม่พัฒนาตัวเอง
สื่อมวลชนไม่ได้เจอดิสรัปชั่นองค์กรเดียว
แม่ค้าที่ขายของ เขาก็เจอดิสรัปชั่น ทุกคน
ทุ ก ภาคส่ ว น แม้ แ ต่ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย
ก็ถูกดิสรัปชั่น คนก่อสร้าง นักธุรกิจ ก็ถูก
ดิ ส รั ป ชั่ น สื่ อ โดนสปอยล์ ม าเยอะแล้ ว
ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 44 ก็ต้องเป็นไป
ตามนั้น แต่ตัวเราเองจะท�ำอย่างไร
ดังนัน้ ปัจจุบนั ความท้าทายถูกปลดล็อก
ไปตามกาลเวลาแล้วบางส่วน เพราะเราใช้
ทุกมาตรการ ทัง้ ลดพนักงาน ปรับโครงสร้าง
เปลี่ยนทุกอย่างจนมาถึงจุดหนึ่ง แต่ตอนนี้
ความท้ า ทายคื อ “โควิ ด ดิ ส รั ป ชั่ น ”
ยุคต่อไปสิ่งที่ประชาชน สาธารณชนจะ
เรียกร้อง คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความน่า

เชื่อถือได้ของสื่อ เพราะทุกคนสามารถเป็น
สื่อได้ แต่เป็นสื่อที่น่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ
มากน้ อ ยขนาดไหน นั่ น คื อ จุ ด ขายและ
จุดแข็งของสื่อต่างๆ
“เราเป็นองค์กร สถาบัน เราต้องคงไว้
ซึ่งความเชื่อมั่น และศักดิ์ศรีด้านวิชาชีพ
ซึ่งมันจางหายไปนานมาก เป็นเรื่องที่น่า
เศร้า เป็นหน้าที่สำ� คัญ ดังนั้น ต้องกลับไป
มองคุณค่าที่แท้จริงของวารสารศาสตร์ว่า
คืออะไร นั่นคือค�ำตอบ เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว
เราตื่นเต้นเรื่อง 2G จนมา 5G และจะไป
อีกกี่ G ก็ไม่รู้ มันไม่ใช่เรือ่ งทีน่ า่ ตืน่ เต้นแล้ว
“สิ่ ง ที่ แ ย่ ก ว่ า เทคโนโลยี ดิ ส รั ป ชั่ น ใน
วงการสือ่ คือ เราดิสรัป Mindset ของเราเอง
เรากล่ อ มประสาทตั ว เราเอง เทคโนโลยี
ดิสรัปชั่น 10 ปีที่ผา่ นมาจาก 3G 4G 5G เรา
ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นอีกเหรอ AI ก็มา
ตั้งแต่ปี 2018 เราต้องตื่นเต้นตื่นตระหนก
ขนาดนั้นเลยหรือ ไม่ต้องตื่นตระหนกขนาด
นั้น แค่รู้ว่าความสามารถของตัวเอง มีความ
ตระหนั ก ว่ า งานวารสารศาสตร์ ส� ำ คั ญ
มากกว่าเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นแค่เครือ่ ง
มือ และเทคโนโลยีถ้าใช้ไม่เป็น คือความ
เสื่อมสลาย และเสื่อมถอย”

ค�ำพูดซึง่ นักข่าวยังไม่เจตนา แต่อาจจะได้ยนิ
ข้อมูลแล้วมารายงาน ซึง่ ยังไม่สามารถตรวจ
สอบได้ จบการรายงานไม่ถงึ 2 นาที แฮชแท็ก
มาแล้ว แบนสือ่ นัน้ แบนนักข่าว ทัวร์ลงอย่าง
มหาศาล นี่คือความท้าทาย
ส�ำหรับความคาดหวังในอุตสาหกรรมสื่อ
ต่อไป ดร.สิขเรศ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
เป็นวัฏจักร ทุกสิ่งเกิดขึ้น คงอยู่ เสื่อมสลาย
หรือมีการอภิวัฒน์ ขณะที่ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม สือ่ นวัตกรรมสือ่ งานข่าว นักข่าว
วารสารศาสตร์ เป็นห่วงโซ่ในอุตสาหกรรม
ต่อไปคงมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย
ไม่ว่านวัตกรรมจะก้าวหน้าไปขนาดไหน
แต่ส่ิงส�ำคัญ คือ การกลับเข้ามาสู่คุณค่าใน
เชิงวารสารศาสตร์ สู่แกนกลาง (จริยธรรม
จรรยาบรรณ) กลับมารู้ว่าหน้าที่คืออะไร
คุณค่าของตัวเอง องค์กร และสถาบันสื่อคือ
อะไร เรามาเป็นนักข่าวท�ำไม เงินเดือนน้อย
ความคาดหวังสูง แต่เรารูว้ า่ คุณค่าของมันคือ
อะไรมากกว่า
“แม้จะเป็นการรายงานข่าวเล็กๆ แต่หาก
มีประโยชน์ และเราสามารถท�ำให้คนที่อ่าน
ได้ รั บ ประโยชน์ ได้ รั บ ในสิ่ ง ที่ เ ขาควรรู ้
ควรทราบ อาจเป็นเงินไม่กี่บาท แต่อาจเป็น
สิ ท ธิ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องประชาชนในสภาพ
ความรวดเร็วมาคู่
เศรษฐกิจนั้น จงภูมิใจ นี่คือคุณค่า ต้องมอง
ความถูกต้อง
เรือ่ งก้าวต่อไป ต้องมองโลกให้ครบ สือ่ สิง่ พิมพ์
ดร.สิขเรศ ยกตัวอย่างว่า 3G 4G ที่ผ่าน ไม่ตาย แต่จะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมใน
มาท�ำให้การส่งสัญญาณก้าวหน้ามากขึน้ แต่ ช่วงเวลานั้น”
ความเร็วไม่ได้ให้ประโยชน์ในหลายบริบท
ความเร็ว คือ ความพลาด หลายครัง้ กดส่งไป ก�ำกับดูแล-สิทธิเสรีภาพ
เรียบร้อยโพสต์ไปเรียบร้อย ลบไม่ทันแล้ว ท้าทายใหม่
มนุษย์แคปเจอร์เต็มไปหมด 5G เร็วมาก แต่
ส�ำหรับมุมมองในอนาคตต่อไปของสื่อ
เราต้องแม่นในตัวเองก่อน เช่น เหตุการณ์ ดร.สิขเรศ ให้ความเห็นว่า 1. ต้องใช้เวลาใน
ประท้วง มีบางช่องทีร่ ายงานหน้างาน มีบาง การฟื้นฟู : ประมาณการของทศวรรษต่อไป

ในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป
อย่างน้อย 2 – 3 ปี จะเป็นช่วงที่ต้องฟื้นฟู
จากวิ ก ฤตโควิ ด -19 แต่ ห ากสถานการณ์
โควิด-19 ลากยาวไปจนถึงปี 2021 ก็จะมี
การต่อระยะเวลาฟื้นฟูของกิจการสื่ออีกใน
การปรับตัวธุรกิจ
2. นวัตกรรมสือ่ สารจะพัฒนาต่อไป : และ
สิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อระบบสื่อ กิจการสื่อ คือ
5G, AI, IoT และ บิ๊กดาต้า และบลอกเชน
3. หากมองในเรื่องของการก�ำกับดูแลและ
นโยบาย : จะมีการปฏิรูปการก�ำกับดูแล
นโยบายสื่อ อย่างจริงจังและเข้มข้นมากขึ้น
ด้วยปัจจัยทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้า ช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา นโยบายการ
ก�ำกับดูแลเป็นช่องโหว่ และปัญหา เช่น
ความไม่เท่าเทียมในระบบดิจิทัล ส่วนหนึ่ง
สื่ อ ประเพณี นิ ย ม เช่ น ผู ้ ถื อ ใบอนุ ญ าต
โทรทัศน์ ต้องเสียรายได้ให้รัฐ
แต่ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม ทีเ่ ป็น OTT
(Over-The-Top) ยังไม่มขี อ้ กฎหมาย ในการ
ก�ำกับดูแล ดังนั้น ต่อไปทั่วโลกจะเริ่มมีวิธี
การก�ำกับดูแลในรูปแบบอื่นๆ เช่น ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ เรียกเก็บภาษีดิจิทัลมากขึ้น
การดูแลภาคการเมือง สังคม สือ่ จะมีอทิ ธิพล
ในการเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กร
ก�ำกับดูแลภาครัฐ ก็จะหันมาโฟกัสมาตรการ
ในการก�ำกับดูแลสือ่ ดิจทิ ลั ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
“แต่ขณะเดียวกัน ก็มีความท้าทายใน
อุตสาหกรรม คือ ระหว่างการก�ำกับดูแล กับ
สิทธิเสรีภาพ ตรงนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ ว่าจะมีวิธี
การก� ำ กั บ ดู แ ลสื่ อ ใหม่ ในนิ ย ามใหม่ ไ ด้
อย่างไร เพราะปัจจุบัน หลายอย่างไม่มีการ
กั บ ก� ำ ดู แ ล หลายอย่ า งเป็ น การกระจาย
กฎหมาย”
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โควิด-19ดันตลาดสื่อออนไลน์เติบโต
สร้างพรีเมียมคอนเทนต์เป็นที่พึ่งสังคม
โดย ชุลีพร อร่ามเนตร

ผลพวงจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
เกิดการสั่นสะเทือนในวงการสื่อสารมวลชน
มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสื่อเก่า อย่าง
หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ วิทยุ ที่ต้อง
ยอมรับว่าสูก้ บั สือ่ ใหม่แบบสือ่ ออนไลน์ไม่ได้
เพราะพฤติกรรมของผู้เสพสื่อ การใช้ชีวิต
ของผูค้ นล้วนอยูบ่ นโลกออนไลน์สถานการณ์
สือ่ ในปัจจุบนั ทุกองค์กรสือ่ จึงต้องอพยพสือ่
94

ตัวเองไปสู่โลกออนไลน์ โลกโซเซียลมีเดีย วารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน
เพราะถ้าไม่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วก็คงต้องล้ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ให้ทัศนะ-ความ
หายตายจากอย่างวิกฤตการณ์สอื่ ในปี 2563 คิ ด เห็ น ไว้ ว ่ า หากพู ด ถึ ง สถานการณ์
สื่ อ ม ว ล ช น ใ น ป ั จ จุ บั น ที่ มี สื่ อ ห ล า ย
โควิด-19 ตัวเร่งสือ
่ ออฟไลน์ แพลตฟอร์มเกิดขึ้น แต่สามารถแบ่งออกได้
ปรับตัว
เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
“ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม หัวหน้า
1.สื่อออฟไลน์
กลุ ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ คณะ
2.สื่อออนไลน์
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โดยในส่วนของ “สื่อออฟไลน์” ก็คือสื่อ
อย่าง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ต้อง
ยอมรั บ ว่ า ก� ำ ลั ง เป็ น ขาลง โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ที่ในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่า
เหลือเพียงไม่กฉี่ บับ และหนังสือพิมพ์ฉบับที่
เหลื อ ที่ มี ย อดพิ ม พ์ สู ง สุ ด ในอดี ต พบว่ า
ปัจจุบนั เองก�ำลังอยูใ่ นช่วงวิกฤต ต้องเออร์ลี่
เอาคนออก และมีการท�ำธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะการท�ำ
โลจิสติกส์ เป็นสายส่งหลัก เพื่อหารายได้
ประคับประคองสื่อของตนเอง
“เมือ่ 3-4 ปีทผี่ า่ นมา สือ่ ไทยถูกดิจทิ ลั
ดิสรัปชั่น ท�ำให้หลายสื่อต้องปิดตัวเอง
และพอเกิดโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้สื่อ
ต่างๆ แย่ลงไปอีก โดยเฉพาะสื่อออฟไลน์
เพราะพฤติกรรมของผู้รับสาร ผู้เสพสื่อ
วันนีไ้ ปอยูบ่ นโลกออนไลน์หมดแล้ว ยิง่ เกิด
สถานการณ์โควิด-19 คนต้อง work from
home ไปไหนไม่ได้ ต้องเว้นระยะห่างทาง
สังคม ท�ำให้พฤติกรรมคนจาก 8 ชั่วโมง
หรือมากกว่านั้นที่อยู่บนโลกออนไลน์อยู่
แล้ว กลายมาเป็นอยู่บนโลกออนไลน์ 24
ชัว่ โมง ทุกคนเริม่ ปรับตัวเข้าสูแ่ พลตฟอร์ม
ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ” ผศ.ดร.วิไล
วรรณ กล่าว
และย�ำ้ ว่า ปัจจุบนั การใช้ชวี ติ ของผูค้ นอยู่
บนโลกออนไลน์ พฤติกรรมการเสพข่าว เสพ
สื่อ คนไม่ไปตามหาหนังสือพิมพ์อ่านแล้ว
พวกเขาคลิ ก ผ่ า นหน้ า จอโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
สามารถดู ข ่ า วสารได้ เ ฉกเช่ น เดี ย วกั บ
โทรทัศน์ พวกเขาดูทุกอย่างผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ โดยทีเ่ ขาสามารถทีจ่ ะเลือกได้
ว่าจะติดตามชมในเวลาใด สามารถไปดูยอ้ น
หลังได้

ทุกคนมีวิถีชีวิตใหม่ ที่สวิตช์ไปอยู่ออนไลน์
จึงท�ำให้สื่อออฟไลน์ต้องปรับตัวอย่างมาก
ต้องพัฒนาตนเองกระโดดเข้าสู่สื่อออนไลน์
ให้ไว โดยต้องก�ำหนดว่าปี 2564 นี้ จะเป็น
สื่อออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์ และสื่อออฟไลน์กี่
เปอร์เซ็นต์ ต้องมีความชัดเจนในองค์กรของ
ตนเอง เท่าที่ทราบ ปัจจุบันมีสื่อจ�ำนวนมาก
ปิ ด ออฟไลน์ แ ละผั น ตั ว เองไปสู ่ อ อนไลน์
100% ส่วนที่เหลือเมื่อเกิดโควิด-19 ก็เป็น
ตัวเร่งท�ำให้สอื่ ออฟไลน์ตนื่ ตัวขยับสูอ่ อนไลน์
เพราะชีวิตคนอยู่ออนไลน์ การตลาดทุก
อย่างอยู่บนออนไลน์ความไวในการปรับตัว
และการก�ำหนดทิศทางสัดส่วนออนไลน์มี
ความจ�ำเป็น เช่นเดียวกับเนื้อหาที่จะน�ำ
เสนอในสื่อออนไลน์ ซึ่งถ้าเราดูจากเนื้อหา
วั น นี้ ไม่ มี สื่ อ มวลชน แต่ เ ป็ น สื่ อ มวลชน
เฉพาะเกิดขึ้น เพราะถ้าเราพิจารณาการ
เติบโตของข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์ จะเห็นว่า
ตอบโจทย์ ค วามเป็ น สื่ อ มวลชนแต่ เ ป็ น
สื่อมวลชนที่มีความเฉพาะกลุ่มเกิดขึ้น ไม่ได้
เป็นสื่อสาธารณะที่เป็นสื่อดั้งเดิม
สื่อออฟไลน์ต้องปรับตัวสู่
“ในความเป็นสื่อมวลชนกลุ่มเฉพาะ
ออนไลน์ให้ไว
ท�ำให้เกิดการเติบโตในกลุ่มออนไลน์ การ
“ผศ.ดร.วิไลวรรณ” กล่าวต่อว่า ทุกอย่าง จะเข้าสู่สื่อออนไลน์ ส่วนหนึ่งนอกจากจัด
ทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2564 เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ท�ำเนือ้ หาแล้ว ต้องมีการวิเคราะห์ทชี่ ดั เจน

ว่ากลุม่ เป้าหมาย ผูร้ บั สารคือใคร และผูร้ บั
สารในขณะนีไ้ ม่ได้ดเู รือ่ งของอายุ เพศ หรือ
การศึ ก ษา แต่ เ ป็ น การดู ต ามไลฟ์ ส ไตล์
ความสนใจ คัดแยกเนื้อหา ที่จะน�ำมาลง
ออนไลน์” ผศ.ดร.วิไลวรรณ กล่าว
สื่อต้องลงทุนวิจัยตลาด
กลุ่มเป้าหมาย
การเติบโตของสือ่ ว่าจะอยูร่ อดหรือไม่นนั้
ปัจจัยเรือ่ งของทุนมีผลส่วนหนึง่ เพราะสือ่ ต้อง
มองทัง้ เรือ่ งก�ำไรทางธุรกิจ และผลประโยชน์
ของประชาชน สาธารณชนที่ได้รับ เพราะ
ธุรกิจสื่อ จะมุ่งเพียงก�ำไรอย่างเดียวไม่ได้
ผศ.ดร.วิ ไ ลวรรณ กล่ า วต่ อ ไปอี ก ว่ า
ปัญหาอย่างหนึ่งของสื่อไทย โดยเฉพาะสื่อ
ด้านข่าวยังให้ความส�ำคัญกับเรื่อง “การ
ลงทุนในเรื่องการท�ำวิจัย” น้อยมาก ทั้งที่
เรือ่ งดังกล่าวมีความส�ำคัญมาก อย่างการท�ำ
วิจยั การตลาด เพือ่ ท�ำให้รวู้ า่ การผลิตสือ่ ของ
แต่ ล ะแห่ ง ต้ อ งการให้ ค นกลุ ่ ม ไหนอ่ า น
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายคือคนกลุ่มใด และ
ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายที่เรา
ต้องการ ว่าเขามีความรู้ มีความสนใจ มี
รสนิยมอย่างไร เพื่อน�ำไปสู่การสร้างเนื้อหา
ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม
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อาทิ เนื้อหาเรื่องการเมือง รัฐบาลกับ
มาตรการช่วยเหลือประชาชนกรณีโควิด-19
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็พบว่าประชาชนใน
แต่ละกลุ่มในประเทศกลับมองเรื่องนี้แตก
ต่างกัน หรือมีเป้าหมายต่างกันทีจ่ ะได้รบั การ
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ กรณี ข อง “พิ ม รี่ พ าย”
(พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์-แม่ค้าไลฟ์
สดผ่านทางแฟนเพจ พิมรีพ่ ายขายทุกอย่าง)
ที่มีการถกเถียงในหลายมิติมาก ผู้คนแต่ละ
กลุ่มมีความสนใจต่างกัน สื่อต้องรู้จักกลุ่ม
เป้าหมาย พฤติกรรมของผูอ้ า่ นข่าวสือ่ ตนเอง
และอย่าดูถูกผู้อ่าน ว่าสื่อจะน�ำเสนออะไร
ก็ได้ เพราะคนอ่านสมัยใหม่เขามีขอ้ มูลหลาก
หลายแหล่ง มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ หากสือ่
วิเคราะห์ผดิ ความน่าเชือ่ ถือ การติดตามของ
ผู้เสพสื่อก็อาจจะน้อยลง
จัดท�ำพรีเมียมคอนเทนต์
คุณภาพ
“ผศ.ดร.วิไลวรรณ” ให้ความเห็นว่า สื่อ
ออนไลน์ในยุคปัจจุบันถึงจะมีเนื้อหาคล้าย
กั น ๆ แต่ จ ะเห็ น ได้ว ่าบางสื่อพยายามท�ำ
พรีเมี่ยมคอนเทนต์ ที่แตกต่างจากฉบับอื่นๆ
ซึ่ ง การท� ำ พรี เ มี ย มคอนเทนต์ หรื อ ข่ า ว
คุณภาพ แตกต่างจากทีอ่ นื่ ๆ ในต่างประเทศ
มี ก ารท� ำ จ� ำ นวนมาก และข่ า วดั ง กล่ า ว
สามารถขายได้ เพราะหากใครทีจ่ ะดูพรีเมียม
คอนเทนต์เหล่านี้ จะต้องจ่ายค่าเข้าดู ผู้เสพ
สือ่ ในต่างประเทศก็พร้อมจะเข้าอ่าน หากสือ่
ไทยท�ำได้ เชื่อว่า สื่อไทยก็จะอยู่รอด และมี
คอนเทนต์คณ
ุ ภาพทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากๆ ก็จะเป็น
ผลต่อธุรกิจสื่อ
ผศ.ดร.วิไลวรรณ มองว่า ประเทศไทย
มีผู้เสพสื่อที่ต้องการพรีเมียมคอนเทนต์และ
เต็มใจซื้อข่าวนั้นอ่านหากเป็นข่าวคุณภาพ
จริงๆ แต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่มีใครท�ำ
หรือประกาศออกมาชัดเจน เป็นเหมือนการ
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สิง
่ ทีจ
่ ะท�ำให้องค์กรสือ
่ ธุรกิจ
สื่ อ อยู ่ ร อดในสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
มีสถานการณ์โควิด-19 มา
กระตุ้นนี้ คนท�ำสื่อ บุคลากร
ด้านสือ
่ ต้องเปลีย
่ น Mindset
หรื อ เปลี่ ย นความคิ ด ใหม่
ทั้งหมด จากที่เคยคิดถูกทุก
อย่าง เป็นใหญ่ เป็นผู้เลือก
เนื้ อ หาแก่ สั ง คมและมี ค วาม
เป็น mass มีอำ� นาจมาก มอง
กว้ า งๆ ต้ อ งคิ ด ให้ แ คบลง
เพราะโลกใบเดิ ม จบลงแล้ ว
mass media ไม่ มี อี ก แล้ ว
ต้ อ งคิ ด ถึ ง NewBusiness
Model ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
กลุม
่ เป้าหมาย คนอ่านของคุณ

ทดลองท�ำในบางสือ่ เพราะมีหลายส�ำนักข่าว
ได้ศึกษากรณีจากสื่อต่างประเทศที่เขาเจอ
วิกฤตสื่อก่อนเรา และท�ำให้เกิดโมเดลธุรกิจ
ใหม่ เพื่อความอยู่รอดของสื่อ โดยมีการจัด
ท�ำพรีเมียมคอนเทนต์ และหากสนใจอ่านจะ
ต้องซือ้ เข้าไปอ่าน เป็นการเพิม่ มูลค่าให้แก่ขา่ ว
ดังนั้น เมื่อถามว่าสื่อไทยจะท�ำพรีเมียม
คอนเทนต์ได้หรือไม่น้ัน ต้องดูเรื่องคุณภาพ
ของคนท�ำข่าวด้วยว่ามีความพร้อมที่จะท�ำ
พรีเมียมคอนเทนต์หรือไม่ อาจารย์เชื่อว่ามี
อีก ทั้งการที่ ค นท� ำ สื่ อ หลายคนมั ก บอกว่า
เวลาท�ำข่าวคุณภาพดีๆ ไปไม่มีคนดูคนอ่าน
ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะถ้ามีคุณค่าจริง เชื่อว่า
ทุกคนเต็มใจซือ้ อ่าน เพียงแต่สงิ่ ทีค่ ณ
ุ ท�ำอาจ
ไปไม่ถึงหรือก่อให้เกิดคุณค่า
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เม็ดเงินธุรกิจสื่อ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม
ทั้งนี้ในอดีตแหล่งรายได้ของสื่อมาจาก
โฆษณา ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ เม็ดเงินที่
จะท�ำให้สื่ออยู่รอดหรือไม่ เพราะเนื้อหาสื่อ
เป็นอ่านฟรี จ�ำเป็นต้องพึง่ พิงโฆษณามาสนับ
สนุน แต่ถ้าสถานการณ์สื่อตอนนี้ รายได้จะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่?
“ผศ.ดร.วิ ไ ลวรรณ” ให้ ทั ศ นะเรื่ อ ง
“แหล่งรายได้ของสื่อ” ว่า คนท�ำสื่อด้าน
ข่าว หรือเนื้อหาต่างๆ เริ่มรู้แล้วว่าส่วนแบ่ง
การตลาดไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้ว มีสว่ นแบ่ง
การตลาดมากขึน้ มีคนมาหารค่าโฆษณามาก
ขึ้น ส่วนแบ่งตลาดที่จะมาถึงองค์กรสื่อน้อย
ลงมาก เมื่อรายได้จากโฆษณาน้อยลง สื่อก็
หารายได้จากส่วนอื่นๆ เช่น องค์กรสื่อบาง
ส่วนเริ่มท�ำอีเวนต์ จัดงานอบรมต่างๆ หรือ
รับท�ำคอนเทนต์ต่างๆ แต่เมื่อเกิดโควิด-19
ท�ำให้หลายสื่อจัดอีเวนต์ไม่ได้ ท�ำให้ต้องหา
รายได้ส่วนอื่นต่อไป
ทุกสื่อต้องจัดท�ำ NewBusiness Model
หรือการท�ำโมเดลธุรกิจแบบใหม่ทเี่ หมาะสม
กับสื่อตนเอง หรือหาพาร์ตเนอร์เข้ามาช่วย
ในด้ า นการลงทุ น ของธุ ร กิ จ แต่ ก ารหา
พาร์ตเนอร์หรือก�ำหนดโมเดลธุรกิจแบบใหม่
ต้องมีการมองอย่างรอบด้าน และเลือกให้
เหมาะสม เพราะธุรกิจสื่อ เมื่อน�ำพาร์ตเนอร์
ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น นายทุ น จะให้ ม องแต่ เ รื่ อ งผล
ประโยชน์ของสังคมแบบหน้าที่สื่อควรท�ำ
อย่างเดียวก็คงไม่ได้ นักธุรกิจนายทุนต้องการ
ก�ำไร ด้วยธุรกิจสื่อครึ่งหนึ่งเพื่อก�ำไร แต่อีก
ครึ่งหนึ่งต้องท�ำธุรกิจสังคม มีผลประโยชน์
ต่อสังคม ต้องหาพาร์ตเนอร์ จัดท�ำโมเดล
ธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจสื่อเติบโต และ
หนุ น ส่ ง เสริ ม การท� ำ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม
ร่วมด้วย

พรีเมียมคอนเทนต์-โมเดล
ธุรกิจใหม่
“ผศ.ดร.วิไลวรรณ” ให้ความเห็นอีกว่า
สื่อเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุน แต่จะคุ้มทุนได้
ต้องมีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา
เพราะพาร์ตเนอร์ที่จะมาลงทุน คงต้องดู
ผลิตภัณฑ์ นั่นคือเนื้อหา พรีเมียมคอนเทนต์
บุคลากรด้านสื่อ และโมเดลของธุรกิจในรูป
แบบใหม่ๆ ที่จะท�ำให้สื่อขายได้ และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจก็ตอ้ งท�ำสือ่ ออนไลน์ พรีเมียมคอนเทนต์
ที่ต้องส่งผลต่อการตัดสินใจในธุรกิจนั้นๆ
โลกออนไลน์มพี นื้ ทีใ่ ห้สอื่ ได้นำ� เสนอเรือ่ ง
ราว ท�ำเนื้อหาให้กลายเป็นผผลิตภัณฑ์ที่จะ
ดึ ง ดู ด ผู ้ อ ่ า น ดั ง นั้ น ผู ้ ผ ลิ ต สื่ อ ต้ อ งจั ด ท� ำ
เนือ้ หา พรีเมียมคอนเทนต์ และเลือกเนือ้ หา
ที่ถูกต้อง มีความชัดเจน ให้ความกระจ่าง
หรือท�ำให้ผอู้ า่ นได้รบั ประโยชน์จากการอ่าน
สื่ อ นั้ น ๆ โดยจั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ม หาศาลใน
ออนไลน์ที่ส�ำนักข่าวต่างๆ จะเล่นข่าวได้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะตอนนี้
ผูอ้ า่ นสามารถเข้าถึงข่าวสารได้มากมาย เขา
ไม่ได้มีทางเลือกเหมือนเมื่อก่อนที่สื่อต้อง
เลือกให้ แต่เขาสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง
คนไทยมีความรูเ้ ท่าทันสือ่ มากกว่าในอดีต
พวกเขารู ้ จั ก น� ำ ข้ อ มู ล ข่ า วสารมาเปรี ย บ
เทียบจากหลายๆ แหล่ง ผู้ผลิตสื่ออย่าดูถูก
ผู้อ่าน อีกทั้งตอนนี้ผู้เสพสื่อยังเป็นกลไก
ควบคุมทางสังคมร่วมด้วย สื่อไหนแหลมขึ้น
มาสังคมก็จะก�ำกับเร็วมากขึ้น อย่างกรณี
พิมรี่พายก็มีความคิดเห็นหลากหลาย และ
หลายฝ่ายก็จดั การ ไม่ตอ้ งรอให้สอื่ ตัดสินแต่
สังคมส่วนหนึ่งได้ตัดสินไปแล้ว เพราะโลก
ออนไลน์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น โลกของสื่ อ และโลก
ออนไลน์ ไม่ได้เป็นโลกของคนใดคนหนึ่ง

แนะสื่อเปลี่ยน Mindset
เป็นที่พึ่งสังคม
“สิ่งที่จะท�ำให้องค์กรสื่อ ธุรกิจสื่ออยู่
รอดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาและมีสถานการณ์โควิด-19 มากระตุน้
นี้ คนท�ำสื่อ บุคลากรด้านสื่อต้องเปลี่ยน
Mindset หรือเปลีย่ นความคิดใหม่ทงั้ หมด
จากที่เคยคิดถูกทุกอย่าง เป็นใหญ่ เป็นผู้
เลื อ กเนื้ อ หาแก่ สั ง คมและมี ค วามเป็ น
mass มีอ�ำนาจมาก มองกว้างๆ ต้องคิด
ให้แคบลง เพราะโลกใบเดิมจบลงแล้ว
mass media ไม่มีอีกแล้ว ต้องคิดถึง
NewBusiness Model ให้ความส�ำคัญกับ
กลุ่มเป้าหมาย คนอ่านของคุณ อย่าคิดว่า
สังคมต้องการสิ่งที่เป็นเบาๆ   โลกของ
ออนไลน์ แตกต่างจากโลกmass media
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือทีวี ที่ก�ำหนดวาระข่าวได้
เอง แต่ต้องค�ำนึงถึงผู้รับสารเป็นส�ำคัญ”
ผศ.ดร.วิไลวรรณ กล่าว
สือ่ จะมีความอยูร่ อดได้หรือไม่ในปี 2564 ?
ผศ.ดร.วิไลวรรณ บอกว่าต้องกลับไปถามว่า
สื่อมีความส�ำคัญต่อสังคมหรือไม่ในตอนนี้
เป็นที่พึ่งพิงให้แก่สังคมได้หรือไม่ ถ้ามองว่า
ตัวเองไม่มคี วามส�ำคัญ ไม่ตอ้ งพึง่ คุณก็ได้ คุณ
ก็จะหมดความหมาย โดยส่วนตัวอยากเห็น
สือ่ ทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ พิงต่อสังคม มองสังคมใหม่ คน
อ่านใหม่
คนรุ่นใหม่สนใจท�ำหน้าที่สื่อ
มากขึ้น
“หั ว หน้ า กลุ ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ”
ให้ความเห็นหลังมีการถามถึง สถานการณ์
การเมืองในประเทศในช่วงปี 2563 ต่อเนือ่ ง

มาจนถึงปี 2564 ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ
เรือ่ งการเมืองมากขึน้ ว่า ในเรือ่ งของการผลิต
คนท�ำสื่อ หรือนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ไม่
ได้ผลิตคนท�ำสื่ออย่างในอดีต เพราะเด็กรุ่น
นี้พวกเขาเข้ามาเรียน เนื่องจากสนใจเรื่อง
เหตุบ้านการเมือง สนใจสังคมมากกว่ามอง
เรื่องของตัวเอง ยิ่งมีการรวมพลังของคนรุ่น
ใหม่ทอี่ อกมาเรียกร้องการเมือง ท�ำให้เห็นได้
ว่าหลายคนเริ่มอยากเป็นนักข่าวการเมือง
ปลุ ก ให้ เ ด็ ก รุ ่ น ใหม่ ถ กเถี ย งในชั้ น เรี ย น
นักศึกษาเริ่มคุยเกี่ยวกับข่าวการเมือง ข่าว
หนัก ข่าวที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่มาก
ขึ้ น และมองมิ ติการท� ำ ข่า วที่แตกต่างไป
จากเดิม
“เมื่อคนท�ำข่าวเปลี่ยนไป เชื่อว่าข่าวสาร
ที่จะถูกน�ำเสนอในอนาคตย่อมเปลี่ยนไป มี
มิตคิ วามสนใจข่าวการเมือง ข่าวหนักมากขึน้
เมื่อผู้น�ำเสนอข่าวและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มีมากขึ้น การน�ำเสนอข่าวจะเกิดจากกลุ่ม
คน ผูเ้ สพสือ่ ทีม่ คี วามหลงใหล (passion) ใน
ทิศทางเดียวกัน และจะท�ำให้คุณภาพของ
ข่าวสารดีขนึ้ ซึง่ คนท�ำข่าวทีด่ ตี อ้ งสนใจเรือ่ ง
ส่วนรวมมากกว่าเรือ่ งรอบตัวเรือ่ งของตัวเอง
และต้องมองว่าตัวเองจะสร้างข่าวมีคุณค่า
มีความหมายและเป็นที่พึ่งต่อสังคม ดังนั้น
ในวันสมาคมนักข่าวปีนี้ ก็หวังว่าองค์กรสื่อ
จะมีความคิดใหม่ ท�ำข่าวออนไลน์แบบใหม่
คิดพรีเมียมคอนเทนต์ และสร้างข่าวคุณค่า
เป็นที่พึ่งพิงของสังคมไทย
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ข่าวคุณภาพ หายไปไหน?
การฝั งตัว-ล่าข่าว แบบในอดีต
ยุคนี้ มันหมดไปแล้ว!
โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

จากสภาพการณ์ ข องธุ ร กิ จ สื่ อ ในยุ ค
ปัจจุบัน ที่ต้องเจอกับผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ผลกระทบจากโควิด-19
ระบาดในประเทศไทย ทั้งเมื่อปี 2563 และ
ปี 2564 จนส่งผบกระทบโดยตรงกับภาพ
รวมธุรกิจสื่อหลายแขนง
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าธุรกิจสื่อจะได้รับผล
กระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม
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แต่ “หน้าที่ของสื่อมวลชน” ที่สังคมในวง
กว้างคาดหวัง ก็คือการได้เห็นการท�ำหน้าที่
ของสือ่ มวลชน ในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ประชาชน รวมถึงการท�ำ
หน้าที่เป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” ที่สื่อจะต้องเฝ้า
ติดตาม เกาะติด และส่งเสียงเตือนประชาชน
ว่าก�ำลังมีอะไรเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ
หากพบความผิดปกติจากการใช้อ�ำนาจรัฐที่
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ไม่ถูกต้อง หรือการเสนอข่าวสารคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา การ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เพื่ อ
อ�ำนวยความยุติธรรมกับประชาชน เป็นต้น
และเมือ่ สือ่ มวลชนน�ำเสนอข่าวสารต่างๆ
ออกมา หากเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน เป็นข่าวเจาะพิเศษ มีความลึกใน

เนือ้ หา-เป็นข่าวเดีย่ วทีส่ อื่ บางส�ำนักน�ำเสนอ
ออกมาที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ อีก
ทั้งเป็นข่าวที่สร้างผลกระทบในวงกว้างกับ
สังคม สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื องค์กรสือ่ แต่ละแห่ง
ก็ จ ะส่ ง ข่ า วพิ เ ศษ-ข่ า วเจาะ-ข่ า วสื บ สวน
สอบสวน ดังกล่าว เข้าร่วมประกวดการ
ตัดสินรางวัลข่าวยอดเยีย่ มแต่ละปี อย่างเช่น
สื่อสิ่งพิมพ์-หนังสือพิมพ์ ก็จะส่งข่าวก็เข้า
ประกวดชิงรางวัลข่าวยอดเยีย่ มรางวัลอิศรา
อมันตุกลของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นทุกปีติดต่อกันมา
หลายสิบปีแล้ว ทีจ่ ะมีการประกาศผลการคัด
เลือกในช่วงวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปีที่เป็น
วันนักข่าวฯ
โดยการตัดสินรางวัลข่าวยอดเยี่ยมดัง

กล่ า ว ก็ มี ค วามเห็ น จากหนึ่ ง ในคณะ
กรรมการตัดสินการประกวดข่าวยอดเยี่ยม
รางวัลอิศรา อมันตุกล ที่ร่วมตัดสินรางวัล
ข่าวยอดเยีย่ มของสมาคมนักข่าวฯ มาหลาย
สิบปี ทีใ่ ห้มมุ มองสะท้อนถึงสภาพการณ์การ
ส่งข่าวเข้าประกวดในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาว่า
มีความเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยส�ำคัญ ที่น่า
เป็นห่วง เพราะพบว่าช่วงหลังมานี้ สือ่ แต่ละ
แห่ง มีการส่งข่าวเข้าประกวดชิงข่าวยอด
เยีย่ มลดน้อยลงเรือ่ ยๆ อีกทัง้ ข่าวทีส่ ง่ เข้ามา
ก็เห็นชัดว่า เนื้อหา-คุณภาพข่าวไม่โดดเด่นไม่เข้มข้นเหมือนในอดีต ซึง่ หากยังเป็นเช่นนี้
ต่อไปเรือ่ ยๆ สุดท้ายแล้ว ก็นา่ เป็นห่วงว่า จะ
เป็นสภาพการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม
วงกว้างได้

นั่นก็คือความเห็นของ “สกุล บุณยทัต
อดีตอาจารย์ประจ�ำภาควิชานาฏยสังคีต
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
โดยล่าสุด ปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นประธาน
คณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ประจ�ำปี
2563” โดย อาจารย์สกุล ได้ร่วมเป็น
“กรรมการตัดสินรางวัลข่าวยอดเยีย่ มของ
สมาคมนั ก ข่ า วฯ” มาหลายปี ติ ด ต่ อ กั น
และมาวันนี้ ได้ส่งเสียงสะท้อนความคิดเห็น
-แง่ มุ ม ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เอาไว้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
เริม่ ต้นที่ “อ.สกุล” บอกเล่าถึงการท�ำงาน
ในฐานะกรรมการตั ด สิ น รางวั ล ข่ า วยอด
เยี่ยมฯ ในช่วงที่ผ่านมาว่า เป็นกรรมการฯ
มาหลายปีมาก ตัง้ แต่ยุคสมาคมนักข่าวฯ ยัง
มีสำ� นักงานอยูแ่ ถวถนนราชด�ำเนินกลาง จน
ย้ายมาอยู่ตรงข้าม รพ.วชิระ ถนนสามเสน
รวมเวลาแล้วร่วมยีส่ บิ ปีตดิ ต่อกัน โดยทีผ่ า่ น
มาข่ า วที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ต่ ล ะแห่ ง ส่ ง เข้ า
ประกวดแต่ ล ะปี จ ะมี ส ่ ง มามาก บางที
หนังสือพิมพ์บางฉบับก็ส่งข่าวมาประกวด
หลายข่าว อันแตกต่างจากช่วงปีหลังๆ ทีก่ าร
ส่งข่าวเข้าประกวด หนังสือพิมพ์ส่งข่าวเข้า
ประกวดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
ข่าวยอดเยี่ยมที่ได้รางวัลแต่ละปีในอดีต
ก็เป็นข่าวเปิดโปง น�ำเสนอเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นสวนใหญ่ เป็นการเสนอข่าว
แบบทะลุทะลวง ข่าวเจาะ อย่างข่าวยุค
ประสงค์ เลิศรัตนวิสทุ ธิ์ ทีส่ ง่ เข้ามาก็เน้นข่าว
เจาะแบบถึงเลือดถึงเนือ้ แต่ชว่ งสิบปีหลังมา
นี้ ข่าวที่ส่งเข้าประกวดไม่เจาะเหมือนเดิม
ซึ่งในอดีตศักยภาพ ศักดิ์ศรีของคนท�ำข่าว
เป็นบิก๊ เนมจริงๆ สถาบันนักข่าวเป็นสถาบัน
ใหญ่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่ระยะหลังข่าวมัน
อ่อนลง การเจาะข่าวก็อ่อนลง
คนในวงการนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เอง ก็
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ยังบอกว่าข่าวมันไม่สุดยอดเหมือนเดิม ยัง
เจาะไม่ถึง การหาแหล่งข่าวไม่ครอบคลุมไม่
ครบประเด็น บางทีเสนอไปแล้วก็ไม่สดุ ถอย
ออกมา เหมือนกับมีอ�ำนาจแฝงเข้ามา หรือ
เป็นเพราะสื่อมีการเซ็นเซอร์ตัวเอง ไม่เสนอ
ต่อ อาจเพราะกลัวไปเอง จนระยะหลังการ
ตัดสินข่าวแต่ละปี การลงมติวา่ ข่าวใดสมควร
เป็นข่าวยอดเยี่ยมเริ่มตัดสินได้ยากมากขึ้น
ข่าวทุจริตคอร์รปั ชัน่ ก็ลดน้อยลง ก็มขี า่ วแบบ
อื่นๆ เข้ามา เช่น ข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อม ข่าว
ในเชิงความเป็นมนุษย์ ก็มบี างปีได้รางวัล แต่
เห็นชัดว่าช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ คุณภาพข่าว
ที่ส่งเข้าประกวดแย่มาก
“อ.สกุ ล ” มองว่ า สาเหตุ ที่ ช ่ ว งหลั ง
คุณภาพข่าวไม่เข้มข้นเหมือนในอดีต ส่วน
หนึ่งก็เป็นผลพวงมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจสือ่
เพราะเป็นทีร่ กู้ นั ว่ากอง บ.ก.สือ่ -หนังสือพิมพ์
แต่ละแห่งน้อยลงไปมาก ไม่เหมือนในอดีต
อีกทั้งสภาพการท�ำงาน คนในกอง บ.ก. คน
หนึ่งจากเดิมที่ท�ำข่าวในสื่อของตัวเองอย่าง
เดียว ก็ไม่พอแล้ว เขาต้องไปช่วยเสริมท�ำข่าว
ช่องทางอื่นๆ ให้กับต้นสังกัดด้วย เช่น สื่อ
โซเชียลมีเดีย ในส�ำนักงานต้นสังกัด ก็ท�ำให้
ท�ำงานกันไม่ไหว รวมถึงสถานการณ์สื่อ ที่
บางแห่งก็มีการเลย์ออฟ-เอาคนออก ท�ำให้
กอง บ.ก.เหลือคนท�ำงานน้อย
ปัจจัยข้างต้นท�ำให้สถานการณ์ในการท�ำ
ข่าวยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไม่เอื้อเหมือน
ก่อนหน้านี้ อย่างปี 2562 ที่ผา่ นมา ประเด็น
ข่าวที่มีการส่งเข้าประกวด topic หลาย
เรื่องดี แต่ไม่สามารถลงลึกได้ จนระยะหลัง
พบว่าสือ่ ทีส่ ง่ ข่าวเข้าประกวด มีแค่ไม่กสี่ งั กัด
เท่านั้น เช่น ไทยรัฐ-เดลินิวส์
“ประเด็ น ที่ เ ราเห็ น ชั ด คื อ การท� ำ
ประเด็นข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์มันอ่อนล้า
ลง จนบางครัง้ คิดว่าค�ำว่า wag the dogs
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คนในวงการนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เอง ก็ยังบอก
ว่าข่าวมันไม่สด
ุ ยอดเหมือนเดิม ยังเจาะไม่ถง
ึ การหา
แหล่งข่าวไม่ครอบคลุมไม่ครบประเด็น บางทีเสนอไป
แล้วก็ไม่สด
ุ ...เห็นชัดว่าช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ คุณภาพ
ข่าวที่ส่งเข้าประกวด แย่มาก ...ประเด็นที่เราเห็นชัด
คือ การท�ำประเด็นข่าวในสือ
่ หนังสือพิมพ์มน
ั อ่อนล้า
ลง จนบางครั้ง คิดว่าค�ำว่า wag the dogs สุนัขเฝ้า
บ้าน การล่าข่าว การฝังตัวเพื่อหาข่าวแบบในอดีต
มันแทบจะไม่มีแล้ว ซึ่งเดิมมันมี

สุนขั เฝ้าบ้าน การล่าข่าว การฝังตัวเพือ่ หา
ข่าวแบบในอดีต มันแทบจะไม่มีแล้ว ซึ่ง
เดิมมันเคยมี แต่ปจั จุบนั หากจะให้นกั ข่าว
คนท�ำสื่อไปฝังตัว ก็ฝังตัวเพื่อท�ำข่าวแบบ
ข่าวลุงพลในคดีน้องชมพู  ่ ที่มีสื่อโทรทัศน์
ไปฝังตัวในพื้นที่และรายงานทุกวันว่าลุง
พลวันนี้จะเดินทางไปไหน แต่ในอดีตนัก
ข่าวไปฝังตัวเพื่อแสวงหาความจริง ที่ก็ได้
อะไรมากมายมาน�ำเสนอ จนท�ำให้การท�ำ
ข่าว เป็นเรือ่ งทางวิชาการได้ เป็น academic
มาก ที่ ค นรุ ่ น ใหม่ ค วรได้ ศึ ก ษาศาสตร์
แขนงนี้ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว” กรรมการ
ตัดสินรางวัลข่าวยอดเยี่ยมฯ ยอมรับสภาพ
ความเป็ น ไปของธุ ร กิ จ สื่ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
น�ำเสนอข่าวในยุคปัจจุบัน
“อ.สกุล กรรมการตัดสินรางวัลข่าวยอด
เยี่ ย มฯ” ให้ ค วามเห็ น ต่ อ ว่ า นอกจากนี้
ปัจจุบนั พบว่า หนังสือพิมพ์ปจั จุบนั เริม่ มีการ
แบ่งฝ่าย หนังสือพิมพ์ค่ายนี้ใครเป็นนายทุน
โยงไปถึงตรงไหน พูดง่ายๆ ก็ถูกมองว่า เป็น
ฉบับฝ่ายเหลืองกับฝ่ายแดง ทั้งที่สื่อควร
ต้องเป็นกลางด้วยความรู้สึกที่จริงต้องน�ำ
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เสนอประเด็นข่าวทัง้ สองด้านได้ หากคุณเป็น
สื่อสารมวลชนจริงๆ ต้องเจาะข่าวไปทางใด
ทางหนึ่งที่เห็นว่ามันถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
ซึง่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่ไม่มใี นบ้านเรา มันก็มี ไม่ใช่
มาบอกว่าเราเป็นสื่อเป็นกลาง แต่เราหลอก
ตัวเราเองว่าเราเป็นกลาง แต่เอาตัวรอดเสีย
มากกว่า
ผมอยากให้ สื่ อ มวลชนโดยเฉพาะสื่ อ
หนังสือพิมพ์ทตี่ อ้ งยอมรับว่าก�ำลังโรยรา วัน
นี้สื่อสิ่งพิมพ์บ้านเราก�ำลังแพ้ ท�ำไมแพ้เยอะ
ขนาดนั้น ไม่มีใครยันสู้ขึ้นมาว่า ถ้าอ่าน
หนังสือพิมพ์ของเรา รอคอยหนังสือพิมพ์ที่
จะออกมา คุณจะได้อ่านข่าวที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ผมเข้าใจว่าสื่อแต่ละแห่งก็เอาตัวรอดยาก
แต่ท�ำไมในต่างประเทศ สื่อหนังสือพิมพ์
หลายประเทศถึงยังไม่โรยรา เขายังยืนหยัด
อยูไ่ ด้ เพราะมีจดุ แข็ง เช่น บทความ ข้อเขียน
ของคอลัมนิสต์ มันสามารถบ่งบอกอะไรได้
บางอย่าง เช่น เรื่องลิเวอร์พูล หาก สื่ออย่าง
เจมส์ เพียช์ น�ำเสนอข่าว แฟนลิเวอร์พูล
ทั่วโลก ก็เชื่อถือข่าวที่เขาน�ำเสนอ
อย่างข่าวเชิงนโยบายปกติ เช่น “โครงการ

อยากเห็ น อุ ด มคติ ก ลั บ มา การท� ำ ข่ า วแบบเต็ ม ที่ ก ลั บ มา
อุดมคติทว
ี่ า่ คือหัวใจของคนท�ำงานด้านสือ
่ เราต้องยอมรับ
ว่าทุกวันนี้ อุดมคติเราหายไป อุดมคติเป็นนามธรรม แต่
อยากให้คนท�ำสือ
่ มีอด
ุ มคติ เหมือนนักข่าวสมัยก่อนทีม
่ ค
ี วาม
ยิ่งใหญ่ เราคิดว่านักหนังสือพิมพ์คือตัวจุดชนวนของฮีโร่
สมัยก่อน เป็นตัวแทนของความถูกต้องยุตธ
ิ รรม เรายกย่อง
เขามาก เราอยากให้สิ่งนี้กลับมาอีก แต่มันคงยากมาก

คนละครึ่ง” ไม่ค่อยเห็นการวิพากษ์วิจารณ์
กัน แม้อาจมีบ้างแต่ไม่มาก เช่น ที่ออกมา
วิจารณ์เรื่องจ�ำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วได้รับ
สิทธิ ซึง่ หากเป็นเมือ่ ก่อน นโยบายแบบนีอ้ าจ
ท�ำเป็นข่าวเจาะได้ แต่ไม่มี จนบางคนต้องไป
อ่านข่าวนอกกระแสไปเลยที่วิพากษ์วิจารณ์
ประเทศไทยในด้านต่างๆ จนบางทียังตั้ง
ค�ำถามว่า ประเทศเราเป็นแบบนีไ้ ปแล้วหรือ
ต้องไปเสพข่าวจากข่าวนอกกระแสไปเลย
ซึ่งลักษณะข่าวแบบนั้น ไม่แน่เสมอไปว่าจะ
เป็นข่าวจริงหรือข่าวไม่จริง
ซึง่ ในอดีต เราจะมีความเชือ่ มัน่ ในสือ่ บาง
ส�ำนักที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆ แล้วเวลา
น�ำเสนอแต่ละครัง้ ก็สร้างแรงสัน่ สะเทือนได้
หนังสือพิมพ์บางฉบับก็มีคอลัมนิสต์ระดับ
แม่เหล็กของหนังสือพิมพ์ที่เขียนแต่ละเรื่อง
ต้องสะเทือน รวมถึงการพาดหัวหนังสือพิมพ์
ทีเ่ มือ่ ก่อนเราถือว่าการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
คือศิลปะ ที่ชวนติดตาม แต่ทุกวันนี้ เหมือน
กับเป็นข่าวรายวันไป
“สกุ ล ” พู ด ปลุ ก เร้ า การท� ำ งานของ
สือ่ มวลชนไว้วา่ สือ่ มวลชนต้องเป็นความหวัง
สื่ อ มวลชนต้ อ งเป็ น ความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ
สือ่ มวลชนต้องให้คา่ ต่อผูร้ บั สารทีส่ ามารถน�ำ

ไปปฏิบตั ทิ างความคิดได้ในบางครัง้ อย่างใน
อดีต เราเชื่อใน ศรีบูรพา หรือ กุหลาบ สาย
ประดิษฐ์ แม้แต่ปัจจุบัน คนก็ยังพูดถึงศรี
บู ร พา ผมก็ ต กใจเหมื อ นกั น ที่ มี สื่ อ ต่ า ง
ประเทศ เคยบอกว่าในไม่ชา้ ไม่นาน สือ่ อย่าง
พวกเราจะหายไป อาชีพคนหนังสือพิมพ์จะ
หายไป มันน่าตกใจ เพราะอาชีพนักหนังสือพิมพ์
เป็ น อาชี พ ที่ อ ยู ่ ม านาน พอหนั ง สื อ พิ ม พ์
หายไป ข้อเขียนก็จะไปอยูใ่ นโลกออนไลน์หมด
ซึ่งบางทีเมื่อไปอยู่ในโลกออนไลน์ คนบาง
กลุ่มก็ขี้เกียจอ่าน เพราะมันไม่มีชีวิตเหมือน
หนังสือพิมพ์
อย่างตัวผม เดินทางจากบ้านนครปฐมเข้า
กรุงเทพฯ จอดรถแวะตรงปั๊มน�้ำมัน มีร้าน
ข้าวแกง มีหนังสือพิมพ์วางอยู่ ผมต้องหยิบ
หนังสือพิมพ์มาเปิดอ่านตลอด ที่ยอมรับว่า
ข่าวในหนังสือพิมพ์มันช้า จากอดีตที่ถือว่า
เร็วแต่ปัจจุบันความเร็วก็แพ้ข่าวในโซเชียล
มีเดีย ตรงนีค้ อื โจทย์คนท�ำหนังสือพิมพ์แล้ว
ว่าจะสู้ยังไง เพราะอย่างข่าวในออนไลน์
บางทีเห็นพาดหัว มีขา่ วส่งมาทางมือถือแล้ว
แต่รายละเอียดของข่าวอาจไม่มี เช่นเดียวกับ
เรื่องการท�ำรายงานพิเศษท�ำสกู๊ปของสื่อ ที่
ปัจจุบนั เห็นชัดว่ามีนอ้ ยลงมาก ส่วนหนึง่ คน

ท�ำสกู๊ปเอง จากอดีตท�ำสกู๊ปอย่างเดียว แต่
ปัจจุบนั ไม่ได้แล้ว เขาต้องไปท�ำข่าวอย่างอืน่
ให้องค์กรด้วย ทั้งหมดเป็นเรื่องน่าเห็นใจ
เพราะคนคนเดียว จะไปท�ำงานหลายอย่าง
ได้ยังไง และงานเขียนเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่
ง่ายๆ วิเคราะห์ผิด ก็เสี่ยงโดนฟ้องได้
สื่อมวลชนต้องเลือกที่จะน�ำเสนอข่าวที่
เป็นประโยชน์มากที่สุด ได้ยินมาว่าบางแห่ง
การประชุ ม โต๊ ะ ข่ า วแทบจะไม่ มี แ ล้ ว ใน
ปัจจุบัน น่ากลัวเหมือนกัน จากเมื่อก่อนที่
เวลาประชุมโต๊ะข่าวแต่ละครั้งแทบจะเอา
เป็ น เอาตายในการเลื อ กที่ จ ะน� ำ เสนอ
ประเด็นข่าว ประเด็นไหนจะเป็นข่าวลีด
ข่าวลีดน�ำของหนังสือพิมพ์แต่ละวันจะไป
ทางไหน แต่ปัจจุบันมันไม่มี
“ข่าวลีดหนังสือพิมพ์ที่มันลีดจริงๆ ลีด
แล้วคนตะลึงกัน แต่ทกุ วันนีข้ า่ วลีดคือข่าว
อะไร ข่ า วประเภททรงเจ้ า เข้ า ผี ข่ า ว
มหัศจรรย์ตา่ งๆ ทีแ่ ข่งกันน�ำเสนอตอนใกล้
วันหวยออก มันอะไรกันวะเนี่ย”
หรือว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นวิถีทางการเอาตัว
รอดในทุกวันนี้ ผมก็อยู่ในแวดวงสื่อ จัด
รายการวิทยุมา 20 กว่าปี วันนีก้ เ็ ศร้าเหมือน
กันว่าอาชีพพวกเราก�ำลังจะหายไปไหน มัน
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มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งชื่อ one true thing หรือ
สิง่ ทีม่ นั เป็นความจริงหนึง่ เดียว หนังพยายาม
บอกว่าชีวิตเรามันต้องมีความจริงสักอย่าง
มันคืออะไรวันนี้ในสังคมของพวกเรา
สังคมเราวันนี้ก�ำลังอยู่ในช่วง chaos อยู่
ในความสั บ สนวุ ่ น วาย สมั ย ก่ อ นนั ก ข่ า ว
หนังสือพิมพ์เขาสู้ เขาถึงก้าวไปได้ หลายคน
มีประวัติการต่อสู้กันมาทั้งนั้น บางคนโดน
จับกุม แต่ผมไม่ได้ตอ้ งการให้คนหนังสือพิมพ์
ยุ ค นี้ ต ้ อ งไปโดนจั บ แบบนั้ น แต่ อ ยากให้ มี
ทิ ศ ทางการต่ อ สู ้ มี แ นวทางการต่ อ สู ้ มี
อุ ด มคติ ที่ อ อกมาในการท� ำ งาน คุ ณ
(ผู้สัมภาษณ์) ท�ำงานอยู่ในแวดวง คุณเห็น
ไหมว่ามีใครที่ต่อสู้ ไม่เห็นมีแบบสมัยยุค
เสนีย์ เสาวพงศ์ (นักหนังสือพิมพ์-นักเขียน)
ที่มีสภาวะพวกนี้อยู่ เรารู้อยู่ ชัยชนะของคน
แพ้ มันมีสภาวะพวกนีอ้ ยู่ หากเราดูการต่อสู้
ของนักหนังสือพิมพ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ก็เห็นตัวอย่างมากมาย ที่เราเห็นได้ว่าเขา
เป็นไฟเตอร์ เป็นนักสู้มากกว่าที่พวกเรา
เป็ น ในขณะนี้ มั น ก็ ล� ำ บาก ที่ พู ด กั น ว่ า
“คมปากกา”ที่พร้อมจะตายด้วยคมปากกา
ทีเ่ สียดแทง แต่ปจั จุบนั ฝ่ายรัฐบาลก็เด็ดยอด
หมด หากคมปากกาเกิ ด เมื่ อ ใด ก็ ส ร้ า ง
อาณาจักรของความกลัวขึน้ มา กระบวนการ
พวกนี้มันเหมือนกับบาปของนักบุญ
- การตัดสินลงมติวา่ จะให้ขา่ วไหน เป็น
ข่าวยอดเยีย่ มแต่ละปี กรรมการมีกระบวน
การท�ำงาน ตัดสินอย่างไร กว่าจะได้ขอ้ สรุป
ออกมา?
แต่ละปี กรรมการก็คุยกันนาน กรรมการ
ทุกคนก็จะต้องอ่านข่าวทีแ่ ต่ละองค์กรส่งมา
เข้าประกวดข่าวยอดเยี่ยมประจ�ำปี อย่าง
บางยุค เช่น ยุคคุณรุ่งเรือง ปรีชากุล เป็น
นายกสมาคมนักข่าวฯ มีข่าวส่งเข้าประกวด
ตอนนัน้ ร่วม 30 กว่าข่าว กรรมการแต่ละคน
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ก็จะได้สำ� เนาไปอ่านศึกษา แล้วก็มกี ารนัดคุย
กัน จนถึงนัดประชุมรอบสุดท้าย ที่จะคัด
เลือกเหลือ 5 ข่าวสุดท้าย แล้วกรรมการ
แต่ละคนก็จะร่วมวงอภิปรายข่าวแต่ละชิ้น
การตั ด สิ น รางวั ล ข่ า วยอดเยี่ ย มของ
สมาคมนักข่าวฯ เป็นการตัดสินทีแ่ ปลก หาก
เป็นการประกวดด้านอืน่ ๆ อย่างสถาบันหรือ
องค์กรที่ส่งงานเข้าประกวดตัดสิน จะไม่มี
สิทธิ์ที่คนในองค์กรนั้นไปร่วมตัดสิน เช่น
หากการตัดสินรางวัลข่าวของสมาคมฯ อย่าง
ไทยรัฐ ส่งข่าวเข้าประกวด ถ้าเป็นหลักเกณฑ์
ที่วา่ ไทยรัฐ ก็ต้องไม่มีสิทธิ์ส่งคนของตัวเอง
ไปร่วมตัดสิน แต่การตัดสินรางวัลข่าว จะไม่
เป็ น แบบนั้ น คื อ หากไทยรั ฐ ส่ ง ข่ า วเข้ า
ประกวด ไทยรัฐ ก็อาจมีตัวแทนของไทยรัฐ
อยูใ่ นกรรมการตัดสินรางวัลอยูด่ ว้ ยทีเ่ ป็นมา
ก่อนแล้ว อาจจะ 2-3 คน หรือเดลินิวส์ส่ง
เดลินิวส์ก็มีตัวแทน แล้ววัดกันยังไงว่าข่าว
ไหนดีกว่ากัน ก็วดั กันตรงทีว่ า่ คนทีร่ ว่ มเป็น
กรรมการตั ด สิ น ที่ อ ยู ่ ไ ทยรั ฐ เขาก็ ต ้ อ ง
ยุติธรรม คุณไม่สามารถไปโจมตีเดลินิวส์ได้
คุณต้องว่ากันตามเนื้อข่าว นั่นหมายถึง คน
ท�ำข่าวต้องสัตย์ซื่อ ข่าวไหนดีหรือไม่ดี เมื่อ
คุณเห็นข่าวของคู่ตรงข้ามคุณ ถ้ามันดี คุณ
ต้องบอกว่ามันดี ไม่ใช่วา่ ข่าวเขาดี แต่คุณไป
บอกว่าไม่ดี แล้วจะมาคอยบอกแต่ว่าข่าว
ของคุณดีกว่า ก็ไม่ได้ มันก็มันส์ดี
ตอนแรก ผมก็สงสัยว่าการที่กรรมการมี
โครงสร้างแบบนี้ มันก็อาจเกิดการเข้าข้างกัน
แต่ในที่สุด กรรมการร่วมตัดสินรางวัลข่าว
ยอดเยี่ยม เขาก็บอกกันรุ่นต่อรุ่นว่า จะเข้า
ข้างกันไม่ได้ กรรมการต้องใช้ความเป็น
สื่อมวลชนตัดสิน ถ้าข่าวไหนมันดี เซนส์ของ
นักข่าว ที่ตา-หู-จมูกไว ที่เป็นเซนส์ของนัก
ข่ า ว ก็ ต ้ อ งรู ้ ว ่ า ข่ า วไหนมั น ดี คนที่ เ ป็ น
กรรมการก็ต้องยอมรับว่าแพ้เขา เช่น ข่าว
ไทยรัฐดีกว่าเดลินิวส์ ข่าวเดลินิวส์ดีกว่า
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ไทยรัฐ หรือข่าวหนังสือพิมพ์เล็ก คุณภาพดี
กว่าข่าวฉบับใหญ่
สิ่งนี้คือจุดดีมากของการตัดสินรางวัล
ข่าวยอดเยีย่ ม เพราะหากเป็นการตัดสินแบบ
อื่นๆ ถ้าโครงสร้างเป็นแบบนี้ก็อาจมีการ
โจมตีกัน อันนี้คือเกียรติภูมิของนักข่าว เรา
จะนับถือซึ่งกันและกัน หากปีไหน ถ้าถึงจุด
ที่เห็นชัดแล้วไม่มีข่าวที่ควรได้รางวัลยอด
เยี่ยม ก็ต้องยอมรับการตัดสิน
ส�ำหรับการประชุมตัดสินรางวัลข่าวยอด
เยีย่ มแต่ละปี กรรมการตัดสินรางวัลฯ แต่ละ
ปี ทุกคนถกกันพอสมควรในการตัดสิน แล้ว
ก็ไปเปิดผลการตัดสินกันว่าข่าวไหนได้ทหี่ นึง่
ข่าวยอดเยี่ยม ข่าวอันดับรองลงมา จะเปิด
เผยกันเลยตอนวันที่มีการจัดงานวันนักข่าว
ตามสถานที่แต่ละแห่งที่จัดในปีนั้นๆ เช่น
โรงแรมต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนจะโหวต
ความเห็นของตัวเองในซองว่าโหวตให้ข่าว
ไหนเป็นข่าวยอดเยี่ยม และอันดับรองลงมา
แล้วก็เซ็นชือ่ ก�ำกับ แล้วกรรมการก็จะน�ำผล
การลงมติของกรรมการตัดสินรางวัลข่าวฯ
มาอ่านกันในวันที่จัดงานเลย
ช่ ว งหลั ง ที่ แ ทบจะไม่ มี ข ่ า วยอดเยี่ ย ม
ประจ�ำปีเลย เพราะข่าวคุณภาพไม่ถงึ ซึง่ การ
ทีก่ รรมการไม่ให้รางวัลข่าวยอดเยีย่ ม เพราะ
กรรมการแต่ละคนตัดสินกันมานาน เรารู้
ลิมิต ไม่ใช่ว่าอคติอะไร เพราะด้วยสภาพ
ปัจจุบัน นักข่าวยุคปัจจุบันต้องท�ำหลาย
อย่าง ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าข่าวแบบเดิมได้แล้ว
เพราะการไปฝังตัวเพื่อท�ำข่าว เช่น ท�ำข่าว
เรื่องการท�ำเหมืองแร่ มันต้องใช้เวลามาก
เพื่อศึกษาข้อมูลว่าการท�ำเหมืองแร่ เป็น
อย่างไร มีการล�้ำที่หรือไม่ แต่ยุคนี้ ไม่มีทาง
ทีน่ กั ข่าวจะไปใช้เวลาฝังตัวนานขนาดนัน้ ได้
ต้องถูกเรียกไปท�ำข่าวอย่างอื่นด้วย ท�ำให้ดู
แล้วต่อไปคงยากมากทีจ่ ะมีขา่ วยอดเยีย่ มถ้า
สือ่ ยังมีสภาพแบบนีอ้ ยู่ อาจจะมีการท�ำสกูป๊

อะไรต่างๆ ออกมาบ้างไม่กี่ตอน แต่ว่าไป
เดี๋ยวนี้สกู๊ปเองก็แทบไม่มีแล้ว
“อาจารย์สกุล” เล่าให้ฟังว่า ส�ำหรับ
เกณฑ์การตัดสินของกรรมการฯ ว่าจะให้ขา่ ว
ใดเป็นข่าวยอดเยีย่ ม -ข่าวชมเชย หลักเกณฑ์
คือ ข่าวดังกล่าว ต้องมีรายละเอียด มีแง่มุม
ข่าวรอบด้าน ไม่ได้มีแค่เสนอข่าวฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียว แต่ตอ้ งเป็นข่าวทีม่ กี าร
หาแง่มุมการน�ำเสนอที่คนอาจคิดไม่ถึง ต้อง
มีการเปิดเผยอะไรสักอย่าง เช่น นักข่าวไป
ค้นเจอข้อมูลอะไรสักอย่างแล้วนักข่าวคิดว่า
สิ่งนั้นสมควรที่ประชาชนต้องรับรู้ และต้อง
น�ำเสนอแล้วต้องมีนัยทางความคิด 		
อย่างมีข่าวเรื่องการทุจริตการจัดซื้อพวก
อุปกรณ์ แบบเรียนหนังสือทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์
ที่มีการผูกขาดการขาย แล้วเมื่อเจาะไปพบ
มีการโยงใยถึงกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย ทั้งใน
ส่วนกลางและต่างจังหวัด
การตัดสินของกรรมการฯ ที่ผ่านมา มี
หลายปีทขี่ า่ วทีส่ ง่ เข้าประกวดเข้มข้นกันมาก
จนกรรมการรู้สึกรักพี่เสียดายน้อง ชนิดว่า
ข่าวที่ 1 กับข่าวที่ได้ที่ 2 แข่งกันแบบแทบ
จะบดบีข้ ยีก้ นั เลย จนถึงข่าวอันดับ 3 ด้วยซ�ำ้
แต่ระยะหลัง ผมรู้สึกว่า มันชนะกันขาด อัน
นี้ขนาดข่าวที่ชนะ ไม่ใช่ข่าวที่ได้รางวัลยอด
เยี่ยมด้วยซ�้ำ ขนาดไม่ใช่ข่าวยอดเยี่ยมยัง
ชนะกันขาด แสดงว่าคุณภาพมันแย่ แต่สมัย
ก่อน ข่าวยอดเยี่ยม ชิงกันบดบี้กันน่าดู

ประชาชนเห็นสภาพที่แท้จริงของบ้านเรา
บ้านเราเป็นแบบนี้แล้ว รวมถึงเกิด six
sense ทีไ่ ม่ใช่ เซนส์ทเี่ ห็นผีสาง แต่เป็นเซนส์
ที่ท�ำให้ประชาชนขบคิดได้เอง ว่าเรื่องที่สื่อ
น�ำเสนอเป็นความจริงหรือไม่
สังคมไหน ทีไ่ ม่มสี ายตาทีเ่ พ่งมอง สายตา
พิเศษ ก็เป็นสังคมที่ยากมาก ปัญญามันไม่
เกิด บ้านเรามักสอนกันว่าอย่าไปเชื่อความ
รู้สึก แต่จริงๆ แล้วโดยหลักการของศิลปะ
และหลักการใช้ชีวิตต่างๆ ก็ต้องเชื่อความ
รู้สึกให้มาก เช่น ความรู้สึกว่าบ้านเมืองเรา
ตอนนี้ไม่ปกติ อย่างเราเรียนและเชื่อกันมา
ตั้งแต่ยุคสมัยพ่อขุนรามค�ำแหง ว่าในน�้ำมี
ปลาในนามีข้าว แต่ตอนนี้มันยุคปี 2020 ที่
ในน�้ำมี polusion ในนามีแต่ตึก หมู่บ้าน
จัดสรร
อย่างบทความของคอลัมนิสต์บางคน เช่น
ซูม ไทยรัฐ สิ่งที่คุณซูมเขียนมา สุดท้ายของ
คอลัมน์ จะให้ข้อคิด หรือคอลัมน์ เปลว
สีเงิน คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
สุดท้ายของข้อเขียน เขาก็จะต้องให้อะไรกับ
เรา หรือลม เปลีย่ นทิศ ในไทยรัฐ ทีต่ อนท้าย
ของข้อเขียนพวกเขา เราจะรู้ได้ว่า เขาจะให้
ข้อคิดเห็นอะไรกับเรา
สื่อยุคนี้ จากเมื่อก่อน นายทุนจะบอกไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย จะปล่อยให้กอง
บ.ก.ท�ำงานกันไปตามอุดมคติ แต่ปัจจุบัน
นายทุนเข้ามาเป็นตัวก�ำหนด บางแห่งที่เกิด
ความวุน่ วายในองค์กรก็เพราะนายทุนเข้าไป
- เมื่อข่าวที่สื่อมวลชนน�ำเสนอออกมา ยุ่ง ผมว่าสถานการณ์สื่อวันนี้หนักมากว่าจะ
ภาพรวมของคุณภาพข่าวลดน้อยลงไป จะ ด�ำรงตนต่อไปอย่างไร ผมเห็นใจพวกเขาเลย
มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างอย่างไร? การก้าวย่างก็ลำ� บาก ฝืดเคืองมาก มันก้าวไป
กระทบแน่นอน ประชาชนจะไม่รบั รูอ้ ะไร ทางไหนล�ำบากมาก
สื่อมวลชนที่ดีต้องเสนอสิ่งที่ดีให้ประชาชน
รับรู้ เช่น ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาชน
ต้องเกิดดวงตาที่ 3 ไม่ใช่ดวงตาแค่ 2 ตา
ดวงตาที่ 3 third eyes ส�ำคัญมาก เช่นท�ำให้

- ข่าวยอดเยี่ยมที่จะได้รางวัลแต่ละปี
จ�ำเป็นหรือไม่ ต้องเป็นข่าวเรื่องเปิดโปง
การทุจริตคอร์รัปชั่น?
ไม่จำ� เป็น ข่าวด้านสังคมเช่นข่าวเกีย่ วกับ
ด้านสาธารณสุข ก็มี ซึ่งก็มีบางปีเหมือนกัน
ทีเ่ ป็นข่าวทีด่ ี ได้รางวัลยอดเยีย่ ม แต่สดุ ท้าย
กลับไม่ได้รบั การสานต่อ ไม่มกี ารขยายความ
ทีก่ เ็ ป็นสิง่ หนึง่ ทีอ่ ยากพูดให้สมาคมนักข่าวฯ
ได้รับรู้ ว่าท�ำไมไม่มีการขยายความในข่าว
นั้นๆ ต่อไป ไม่ใช่ตัดสินให้รางวัลกันเสร็จ
เลี้ยงกันจบ ก็จบ แต่จริงๆ ควรต้องมีการ
บริหารกระแสข่าวนั้นต่อไป ไม่ใช่ได้รางวัลก็
จบกันไประหว่างสมาคมฯ กับหนังสือพิมพ์
นั้น โดยไม่มีการสานต่อ มันเป็นเรื่องตลกใน
บ้านเรา ไม่ใช่เราท�ำข่าวกันมาแทบตาย แล้ว
มาได้รางวัล แล้วก็จบแค่น้ัน แบบนี้ก็แสดง
ว่าสังคมเราไม่อา่ น หรือจะอ่านแต่ขา่ วทุจริต
อย่างเดียว แต่ข่าวยอดเยี่ยมแนวสังคม มัน
สะท้อนสะท้านความรู้สึกความเป็นมนุษย์
ของสังคม
- องค์กรสื่อแต่ละแห่ง ตอนนี้ก็ได้รับผล
กระทบด้านเศรษฐกิจไปตามกัน หลายแห่ง
ก็มีคนท�ำงานน้อยลง มีการลดคน ก็ย่อม
ท�ำให้การเสนอข่าวท�ำข่าว คุณภาพก็อาจ
ลดลงไปด้วย?
ก็ลดลง (ตอบรับทันที) นักข่าวคนหนึง่ ต่อ
ไปก็ท�ำหลายอย่าง ท�ำออนไลน์อะไรต่างๆ
ดีไม่ดี ต้องขายข่าวตัวเองให้ได้ด้วย ที่ก็อาจ
ได้ ป ระมาณหนึ่ ง ก็ เ หมื อ นข่ า วออนไลน์
ปัจจุบัน ท�ำข่าวหนึ่งประเด็น แต่ไม่ได้สืบ
ต่อไป ไม่ได้ทำ� ข่าวแบบเจาะลึก ไม่ได้ search
ลงไปอีก ข่าวสืบสวนสอบสวน แบบลึกลงไป
จริงๆ ต่อไปคงไม่ได้มเี วลาท�ำกันขนาดนัน้ ได้
ต่อให้ไม่ใช่ข่าวทุจริต แต่เป็นข่าวทั่วไป เช่น
การระบาดรอบสองของโควิดในประเทศไทย
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ก็มีหลาย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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ข่าวยอดเยี่ยมแต่ละปี มันคือหมุดหมายของประเทศ ที่หมาย
ถึงในปีนน
ั้ เป็นอุทาหรณ์สำ� คัญว่าเราได้ทำ� อะไร ประชาชนคน
ไทยได้ทำ� อะไร และใครเป็นผูก
้ ระท�ำ มีตว
ั ละครชัดเจน ว่าบุคคล
คนนั้นในข่าวมีบทบาทส�ำคัญในสังคมได้ทำ� สิ่งนี้ไป และสิ่งที่
เสียหายจริงๆ คือโครงสร้างประเทศชาติของเรา ซึ่งถ้าข่าว
ยอดเยี่ยม มันสามารถแสดงจุดยืน แสดงจิตวิญญาณตรง
นี้ออกมาได้ ผมคิดว่าประชาชนจะสื่อสารอะไรกับชีวิตที่ถูก
ต้องได้

ประเด็นให้ท�ำได้ หากเป็นสมัยก่อนสื่อต้อง
ล่อแล้ว เช่น การปล่อยให้แรงงานต่างด้าว
หลุดเข้ามาแพร่เชื้อในประเทศไทย มีการ
ปล่อยให้เข้ามาได้อย่างไร สื่อต้องตั้งค�ำถาม
ว่าแรงงานเถื่อนเหล่านี้เขาเข้ามาได้ยังไง
และเข้ามาด้วยวิธกี ารอย่างไร แต่กไ็ ม่เห็นสือ่
น�ำเสนอกัน แม้แต่เรื่องโควิด สื่อก็ยังไม่ท�ำ
ข่าวเชิงลึก
“กรรมการตัดสินรางวัลข่าวยอดเยีย่ มฯ”
ย�้ ำ ว่ า สิ่ ง ที่ เ ขาในฐานะประชาชนคนหนึ่ ง
อยากเห็ น -คาดหวั ง กั บ การท� ำ งานของ
สื่อมวลชน ก็คือ อยากเห็นอุดมคติกลับมา
การท�ำข่าวแบบเต็มที่กลับมา อุดมคติที่ว่า
คือหัวใจของคนท�ำงานด้านสื่อ
“เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ อุดมคติเรา
หายไป อุดมคติเป็นนามธรรม แต่อยากให้
คนท�ำสือ่ มีอดุ มคติ เหมือนนักข่าวสมัยก่อน
ทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ เราคิดว่านักหนังสือพิมพ์
คื อ ตั ว จุ ด ชนวนของฮี โ ร่ ส มั ย ก่ อ น เป็ น
ตั ว แทนของความถู ก ต้ อ งยุ ติ ธ รรม เรา
ยกย่องเขามาก เราก็อยากให้สิ่งนี้กลับมา
อีก แต่มันคงยากมาก”
เด็กที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนทุกวันนี้
เขาก็ไม่ได้เรียนในเชิงอุดมคติแบบนี้ เขาอาจ
เรียนเชิงว่า ทฤษฎีการเสนอข่าวสารมีกแี่ บบ
แต่อดุ มคติในการเสนอข่าวควรเป็นแบบไหน
104

เขาอาจไม่ได้ถูกสอนมา
ผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้ มันจะกลับมาสักวัน
หนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร ะบบการสอนนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่เสนอข่าวแบบปัจจุบนั
ทีพ่ อแค่ได้เสนอข่าว แต่ไปหวังเรือ่ งการเจาะ
ลึกอะไรไม่ได้ ข้อมูลทีเ่ ป็นองค์รวมทีส่ ดุ กลับ
ไม่มี
- เป็นไปได้หรือไม่ที่ในอนาคต อาจไม่มี
การตัดสินการประกวดข่าวยอดเยี่ยมที่จัด
ขึ้นแต่ละปีอีกต่อไปแล้ว?
ใช่ ค รั บ อย่ า งผมก็ ก ลั ว ปี นี้ จ ะไม่ มี
(สัมภาษณ์ก่อนมีการตัดสินรางวัลประกวด
ข่าวยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2563) เพราะเห็นว่า
บางค่ายก็อาจไม่ส่งแล้ว ปี 2562 สู้กันแค่
ไทยรัฐกับเดลินิวส์เท่านั้นเอง เหมือนกับว่า
องค์กรหนังสือพิมพ์บางแห่ง เริม่ ไม่เห็นความ
ส�ำคัญกันแล้ว ที่เขาไม่เห็นความส�ำคัญอาจ
เพราะเขาไม่ ไ ด้ ท� ำ ข่ า วแบบข่ า วเจาะลึ ก
เหมือนสมัยก่อน คือท�ำข่าวไปวันต่อวัน ข่าว
แบบเจาะลึกไม่มี นอกเสียจาก กรรมการ
ตัดสินรางวัลข่าวยอดเยี่ยม จะยอมลดดีกรี
การตัดสินลงมา แต่กรรมการเองเขาลดไม่ได้
เพราะมาตรฐานการตัดสินตั้งกันไว้สูง การ
ประกวดไม่ใช่ท�ำกันแค่ 1-2 วันแล้วตัดสิน
ผมหวังว่า สุดท้ายถึงที่สุดแล้วมันจะต้อง
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กลับมา (ข่าวยอดเยี่ยม)
“อยากให้คนท�ำสือ่ มีความหวังว่าจะท�ำ
ข่าวออกมาให้ดที สี่ ดุ เพราะสือ่ คือสุนขั เฝ้า
บ้าน เป็นผู้ที่ต้องขบกัด ต้องส่งเสียงให้
สังคมได้ยิน เช่น บอกสังคมว่า ก�ำลังมีคน
มาขโมยทรัพย์สินของเราแล้ว อาชีพของ
คนท�ำสื่อ ธรรมดาที่สุดเลยคือต้องท�ำแบบ
นี้ ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์ ให้เกียรติ
มนุ ษ ย์ ต้ อ งแสดงความสั ต ย์ ซื่ อ ออกมา
อย่างจริงใจและชัดเจน ผมหวังว่าสิ่งนี้มัน
จะกลับมาอีก เราต้องท�ำงานด้วยลักษณะ
แบบนี้ เราต้องไม่ขายจิตวิญญาณของเรา
ถ้าเมื่อใดคนท�ำอาชีพนี้ขายจิตวิญญาณ
ของตัวเองมันก็จบ
“ข่ า วยอดเยี่ ย มแต่ ล ะปี มั น คื อ หมุ ด
หมายของประเทศ ที่หมายถึงในปีนั้น เป็น
อุทาหรณ์สำ� คัญว่าเราได้ทำ� อะไร ประชาชน
คนไทยได้ทำ� อะไร และใครเป็นผู้กระท�ำ มี
ตัวละครชัดเจน ว่าบุคคลคนนั้นในข่าวมี
บทบาทส�ำคัญในสังคมได้ท�ำสิ่งนี้ไป และ
สิ่งที่เสียหายจริงๆ คือโครงสร้างประเทศ
ชาติ ข องเรา ซึ่ ง ถ้ า ข่ า วยอดเยี่ ย ม มั น
สามารถแสดงจุดยืน แสดงจิตวิญญาณตรง
นี้ออกมาได้ ผมคิดว่าประชาชนจะสื่อสาร
อะไรกับชีวิตที่ถูกต้องได้”

ถึงเวลา องค์กรวิชาชีพสื่อฯ
เป็นเจ้าภาพสนับสนุน การท�ำข่าว
Investigative Reporting
โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

ด้ า นความเห็ น เรื่ อ ง คุ ณ ภาพของข่ า ว
ประกวดชิงรางวัลข่าวยอดเยี่ยมประจ�ำปี
จากผู ้ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรงและอยู ่ ใ น
วงการข่าว-หนังสือพิมพ์มาตลอดทั้งชีวิต
อย่าง “ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ บรรณาธิการ
อาวุ โ ส หนั ง สื อ พิ ม พ์ ผู ้ จั ด การ-นั ก
หนังสือพิมพ์อาวุโส” ที่มีประสบการณ์การ
เป็นนักหนังสือพิมพ์-ท�ำข่าว จนได้รับรางวัล
ข่าวยอดเยีย่ มประจ�ำปีของการประกวดข่าว
ยอดเยีย่ มสองปีตดิ ต่อกัน สมัยเป็นนักข่าวอยู่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นั่นก็คือ ข่าวเปิดโปง
กระบวนการทุจริตในส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท ในปี 2522 และข่าวเผชิญหน้า
ขบวนการโจรก่ อ การร้ า ยพู โ ลในปี ถั ด ไป
2523
ก่อนจะไปคุยกันถึงเรื่องความเห็น-ข้อ
เสนอแนะต่อเรื่องการส่งเสริมการท�ำข่าว
แบบสื บ สวนสอบสวน ให้ มี ม ากขึ้ น เพื่ อ
พั ฒ นาวงการข่ า ว อั น จะเป็ น การสร้ า ง
ประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับรู้ความ
จริง-ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและ
ส่วนรวม “ตุลย์-นักหนังสือพิมพ์อาวุโส”
เล่าว่าตอนที่ท�ำข่าวและส่งข่าวเข้าประกวด
จนได้รางวัลสองปีซอ้ นดังกล่าวข้างต้น จริงๆ
แล้วในสองปีเดียวกันนั้น ข่าวที่ตนเองท�ำ ได้
รางวัลทั้งข่าวยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งและข่าว
อันดับสอง สองปีติดต่อกันเช่นกัน โดยข่าว
ทุจริต รพช. ทีไ่ ด้รางวัลในปี 2522 ข่าวทีไ่ ด้ที่

สอง คือเรือ่ ง “ปลอมหมายศาล” ทีเ่ ป็นข่าว
ที่สร้างผลกระทบกระเทือนมาก กับวงการ
กระบวนการยุตธิ รรม เป็นข่าวทีท่ ำ� -น�ำเสนอ
แล้วภาคภูมิใจเพราะเป็นข่าวที่ท�ำยาก ท�ำ
จากประสบการณ์ ก ารท� ำ ข่ า ว เป็ น เรื่ อ ง
นักโทษค้าเฮโรอีน โดนจ�ำคุก 24 ปี แต่พอ
ติดคุกสักพัก ก็มีหมายปล่อยตัวออกไป ต้อง
ใช้เวลานานกว่าจะติดตามตัวมาได้ ทีต่ อนนัน้
คนติดตามตัวมาได้คอื พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค
อดีตรองอธิบดีกรมต�ำรวจ ที่เป็นสารวัตร
หาดใหญ่ในช่วงนั้น จนภายหลังสอบสวน
แล้ ว พบว่ า ออกมาได้ เ พราะมี ก ารปลอม

หมายศาลเพือ่ ให้เรือนจ�ำปล่อยตัวทัง้ ทีย่ งั ไม่
ได้สิทธิ์ปล่อยตัว ท�ำให้ต่อมากระบวนการ
ยุติธรรมต้องมีการปรับปรุงการท�ำงานครั้ง
ใหญ่ ทั้ ง ด้ า นงานของกรมราชทั ณ ฑ์ แ ละ
ระบบการท�ำงานของศาลยุติธรรม
และต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ก็ได้รางวัล
ข่าวยอดเยี่ยม จากการท�ำข่าว เผชิญหน้า
ขบวนการโจรก่ อ การร้ า ยพู โ ล และในปี
เดี ย วกั น ก็ ยั ง ได้ ข ่ า วที่ ตั ว เองท� ำ และส่ ง
ประกวดอีกหนึ่งข่าวคือการทุจริตใน รพช.ที่
ได้รางวัลทีส่ อง ทีเ่ ป็นข่าวทีส่ ร้างความฮือฮา
ในวงการกระทรวงมหาดไทยมาก
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ส�ำหรับการท�ำข่าวของสือ่ ยุคปัจจุบนั โดย
เ ฉ พ า ะ สื่ อ ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ “ ตุ ล ย ์ - นั ก
หนังสือพิมพ์อาวุโส” บอกว่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง
เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา เพราะ
สื่ อ มวลชนปั จ จุ บั น ถู ก สื่ อ ดิ จิ ทั ล -โซเชี ย ล
มีเดีย-สื่อออนไลน์เข้ามาแทนที่ ที่ไปได้ทั้ง
ภาพและเสียง เป็นสื่อยุคใหม่ ท�ำให้การ
ท�ำงานของสื่อมวลชนก็เปลี่ยนไปจากอดีต
มาก เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป สื่อจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามกาลเวลา อย่างการ
ประกวดข่ า ว-ภาพข่ า วยอดเยี่ ย มของ
สือ่ มวลชนโดยเฉพาะสือ่ สิง่ พิมพ์-หนังสือพิมพ์
ทีเ่ คยท�ำกันมาหลายสิบปีจนถึงปัจจุบนั มอง
ว่าอาจจ�ำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพการท�ำงานของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย ซึ่งการท�ำต้องยึดหลักการท�ำข่าวแบบ
investigative reporting ที่เป็นจุดก�ำเนิด
ของการประกวดรางวัลการท�ำข่าวยอดเยีย่ ม
ของวงการสื่อทั่วโลก ที่เรียกกันว่า รางวัล
พูลเิ ซอร์ ซึง่ วงการสือ่ มวลชนทัว่ โลกสนับสนุน
ให้มีการรายงานข่าวแนว investigative
reporting หรือข่าวสืบสวนสอบสวน
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และต่อมา กรรมการสมาคมนักข่าวฯ ใน
ประเทศไทยในอดีต ก็เคยหยิบยกเรื่องนี้มา
หารือและสนับสนุนให้สอื่ มวลชนไทยท�ำข่าว
investigative reporting น�ำเสนอต่อสังคม
โดยเฉพาะการจัดให้มีการประกวดทั้งข่าว
ยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยมประจ�ำปี
“ตุลย์-นักหนังสือพิมพ์อาวุโส” กล่าวต่อ
ไปว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั สือ่ สิง่ พิมพ์ได้ลม้
หายตายจากกันไป ตามสภาพสังคมในยุค
การเปลีย่ นแปลง แต่ผมเห็นว่า การประกวด
รางวัลข่าวยอดเยีย่ ม ภาพข่าวยอดเยีย่ ม ควร
จะต้องมีอีกต่อไปเรื่อยๆ เพราะแม้สภาพ
สั ง คมการท� ำ งานของสื่ อ มวลชนยุ ค นี้ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต แต่หน้าที่และจิต
วิญญาณของสือ่ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไป แต่ตอ้ ง
มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น กว่ า เดิ ม ด้ ว ยซ�้ ำ
สือ่ มวลชน นักข่าวต้องเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ต้อง
ศึกษาให้มากขึ้น ท�ำงานให้มากขึ้น ต้องยอม
ทุ ่ ม เท ท� ำ งานเหนื่ อ ยมากขึ้ น เพื่ อ ที่ จ ะได้
รายงานข่าวเพื่อให้มีการน�ำข้อเท็จจริงตีแผ่
ออกมา เพือ่ ท�ำความจริงให้ปรากฏแม้จะยาก
ล�ำบาก แต่มันคือความท้าทายของนักข่าวที่
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ต้องขวนขวายเรียนรู้
หากถามผมว่าวิธีการประกวดรางวัลข่าว
ยอดเยี่ยมต่อไปควรท�ำอย่างไรในยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ ผมเห็นว่าองค์กร
วิ ช าชี พ สื่ อ คื อ ตั ว สมาคมนั ก ข่ า วนั ก
หนังสือพิมพ์ ควรต้องมานั่งคิดเรื่องการส่ง
เสริมสนับสนุนให้มกี ารรายงานข่าวประเภท
นี้ อย่างมูลนิธอิ ศิ รา อมันตกุล ก็ควรมีกองทุน
ก้อนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของนัก
ข่าว-สื่อ ในลักษณะว่าควรจะมีการท�ำข่าว
น�ำเสนอข่าวบางประเด็น ที่เป็นข่าวแบบ
investigative reporting เพราะต้องยอมรับ
ว่าการท�ำข่าวแบบสืบสวนสอบสวน จ�ำเป็น
ต้องมี “ทุน-ค่าใช้จ่าย” ในการ invest หรือ
การลงทุ น ที่ อ งค์ ก รต้ น สั ง กั ด ทั้ ง สื่ อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ - โทรทั ศ น์ - วิ ท ยุ เจ้ า ของสื่ อ
ผูบ้ ริหารองค์กร ต้องสนับสนุนเพราะเป็นการ
ท�ำข่าวที่ต้องใช้ทุนในการท�ำข่าว เช่น การ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ ต้องมีการไปสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยต้องมีการน�ำเสนอ
ข้อมูลอย่างหนักแน่นจริงจัง เพือ่ ให้ขา่ วออก
มามีคุณภาพ
ขณะที่นักข่าว-กอง บ.ก. ต้องมีทักษะ มี
ลักษณะเป็นคนชอบตัง้ ข้อสังเกต ตัง้ ข้อสงสัย
ในปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามี
เงื่อนง�ำอะไรหรือไม่ แล้วสื่อ ก็ต้องท�ำหน้าที่
“คลีเ่ งือ่ นง�ำ” ออกมาเสนอต่อสังคม ให้เห็น
ว่า สิง่ ไหนถูก-ผิด อะไรจริง-ปลอม แล้วก็ตาม
ข่ า วไปเรื่ อ ยๆ แบบอดทน ทุ ่ ม เท ถึ ง จะ
ประสบความส�ำเร็จได้
ที่ส�ำคัญเจ้าของสื่อ องค์กรต้นสังกัดของ
นั ก ข่ า ว ตลอดจนองค์ ก รที่ ใ ห้ ทุ น ก็ ต ้ อ ง
สนั บ สนุ น การท� ำ ข่ า วอย่ า งจริ ง จั ง ด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม นักข่าว-กอง บ.ก. เอง หากข่าว
ชิ้นใด ประเด็นไหน หากท�ำข่าวนั้นไปได้สัก
พัก แล้วเห็นชัดว่า ประเด็นข่าวมันเดินต่อไป
ไม่ได้ ก็อย่าไปฝืน อันนีพ้ ดู จากประสบการณ์

การท� ำ ข่ า วในอดี ต เพราะหากท� ำ ข่ า ว
ประเด็นไหนไปแล้วสักระยะดูแล้วไปต่อไม่
ได้ ก็ไม่ควรฝืนเพราะหากฝืนแล้วไปต่อไม่ได้
ก็จะเสียเวลา ไม่ได้อะไร แต่หากประเด็นไป
ต่อได้ ก็ต้องตามต่อเนื่อง แล้วก็จะประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำข่าว
ผมเห็นว่า สมาคมนักข่าวฯ องค์กรวิชาชีพ
สือ่ อาจต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพเองในอนาคต
ในลักษณะการส่งเสริมให้นกั ข่าวท�ำข่าวแบบ
investigative reporting เอง จากปัจจุบัน
ที่สื่อแต่ละแห่ง พอท�ำข่าวอะไรมาแล้วเห็น
ว่า ข่าวพอส่งเข้าประกวดได้กส็ ง่ มา แต่ตอ่ ไป
สมาคมนักข่าวฯ ก็อาจต้องเข้ามาเป็นเจ้า
ภาพตรงนี้เอง เพราะต้องยอมรับว่าสื่อบาง
ลักษณะวันนี้มันไม่มีพลังแล้ว กาลเวลามัน
เปลี่ยนไปแล้ว แต่จิตวิญญาณของสื่อยังอยู่
สมาคมนักข่าวฯยังอยู่ องค์กรวิชาชีพสื่อยัง
อยู่ องค์กรต้นสังกัดสื่อยังอยู่ ก็อยากเห็น
กรรมการในองค์กรวิชาชีพสือ่ และคนท�ำสือ่
นั่งคุยกันว่า สื่อควรจะเดินต่อไปอย่างไรใน
ยุคปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมอาชีพนี้ให้เขาท�ำ
หน้าที่แล้วเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เรา
ควรต้องท�ำอย่างไร ควรมานั่งคิดร่วมกัน ก็
อาจเปลี่ ย นมาเป็ น รู ป แบบเช่ น เมื่ อ เกิ ด
ประเด็นอะไรขึ้นมาในสังคม แล้วก็มานั่งคุย
กันว่า เรือ่ งนีม้ อี ะไรน่าสงสัย ใครพูดจริงหรือ
พูดโกหก จากนั้นต้องส่งเสริมให้นักข่าวไป
สืบค้นมาน�ำเสนอ ที่แน่นอนว่า การท�ำข่าว
ลักษณะดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการท�ำ ต้อง
มีทุนพอสมควร และคนท�ำต้องมีจิตใจที่ยึด
มั่นในการค้นหาความจริง อย่างตอนนี้ผมก็
อายุ ม ากแล้ ว หากผมยั ง หนุ ่ ม ๆ ก็ มี บ าง
ประเด็นข่าวที่ผมเห็นตอนนี้แล้วผมก็อยาก
เข้าไปท�ำข่าวเหมือนกัน

- มีเสียงสะท้อนว่า ข่าวที่เข้าประกวด
รางวัลข่าวยอดเยี่ยมระยะหลัง คุณภาพ
ข่าวลดลงไปจากอดีตมาก?
ผมไม่อยากไปวิพากษ์วจิ ารณ์อะไรเรือ่ งนี้
เป็ น เรื่ อ งของการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการตัดสินรางวัลแต่ละปีวา่ จะมีการให้
รางวั ล กั น อย่ า งไร และหลั ง จากนี้ จ ะมี
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการท�ำข่าว
อย่างไร เป็นเรือ่ งของผูเ้ กีย่ วข้องจะพิจารณา
แต่อยากให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันกับคนที่
ท�ำงานข่าวปัจจุบนั เพราะการท�ำข่าวคือการ
ท� ำ งานเพื่ อ สาธารณชน ที่ สื่ อ ก็ ต ้ อ งปรั บ
เปลี่ยนการท�ำงานให้เหมาะสมกับกาลเวลา
และเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการ
พิจารณาประเด็นข่าวแต่ละข่าวว่ามีประเด็น
ที่มีเงื่อนง�ำอย่างไร และข่าวนั้นมีผลกระทบ
ต่อสังคมอย่างไร แล้วท�ำความจริงให้ปรากฏ
ออกมา เพื่อให้สังคมเข้าใจ
หลายเรือ่ งที่ มูลนิธอิ ศิ รา อมันตกุล ได้ทำ�
ไว้กับวงการสื่อ ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี และหลัง
จากนี้ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ควรเข้ามาส่ง
เสริ ม การท� ำ ข่ า วสื บ สวนสอบสวน หลั ง
สถานการณ์สื่อวันนี้เปลี่ยนแปลงไป โดย
มูลนิธิอิศรา อมันตกุล กับสมาคมนักข่าวฯ
อาจเข้า มาเป็ น เจ้า ภาพมากขึ้ น ในการส่ ง
เสริมการท�ำข่าว ประกวดข่าว ประเภท
สืบสวนสอบสวน เช่น จัดหางบประมาณ
ส�ำหรับการท�ำข่าวสืบสวนสอบสวน เช่น
หากมีกอง บ.ก.ที่ใดเสนอเรื่องไปยังสมาคม
นักข่าวฯ หรือมูลนิธิอิศรา เพื่อขอทุนใน
การท�ำข่าวบางประเด็น กรรมการสมาคม
นักข่าวหรือมูลนิธิอิศรา ไปพิจารณาดูเพื่อ
จั ด งบประมาณไปสนั บ สนุ น การท� ำ ข่ า ว
investigative reporting โดยเฉพาะเลย
“ตุลย์-นักหนังสือพิมพ์อาวุโส” กล่าวทิ้ง
ท้ายว่า วันนี้ต้องยอมรับว่า สื่ออยู่ในภาวะ
ล�ำบาก อย่างสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกวันนี้แทบไม่มี

ก�ำไร เลยท�ำให้สอื่ ก็ตอ้ งพยายามหาทางปรับ
ตัว เช่น ลดค่าใช้จ่ายลง รวมถึงดิ้นรนไปสู่
สื่ออื่นๆ เช่น สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
อั น เป็ น การเปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการดิ้นรน
ปรับตัวของสื่อ เป็นเรื่องธรรมดา
อย่างการปรับตัวของสื่อในยุคปัจจุบันที่
น่าสนใจก็เช่น การที่ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้
ก่อตัง้ สือ่ เครือผูจ้ ดั การ ทีป่ จั จุบนั ท�ำรายการ
วิ เ คราะห์ ข ่ า ว เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ชื่ อ
Sondhi Talk ผ่านสื่ อ หลายช่องทางทั้ง
เว็บไซต์ในเครือผูจ้ ดั การ-ยูทบู -facebook ที่
มีคนติดตามจ�ำนวนมาก โดยส�ำหรับคุณสนธิ
ก็เป็นทีร่ กู้ นั ดีในวงการสือ่ สารมวลชนว่า เป็น
“บุคคลทีม่ าก่อนกาลเวลา” ก็เป็นปรากฏการณ์
ใหม่ของสื่อ ที่จะเห็นได้ว่า บางประเด็นใน
รายการ Sondhi Talk ก็น่าสนใจ เพราะวิธี
การน�ำเสนอมีการวางแผนการท�ำงานแบบ
การเจาะข่าว investigative reporting ที่
ตัวคุณสนธิและทีมงานมีการหาข้อมูล-ข้อ
เท็จจริงในลักษณะกอง บ.ก. ในแต่ละประเด็น
ที่จะน�ำเสนอว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร มีการ
แสวงหาข้อมูลเชิงลึก จนเมื่อได้ข้อมูลครบ
เพียงพอแล้ว จึงมีการน�ำเสนอในรายการดัง
กล่าวแล้วคนก็สนใจ ทีก่ เ็ ป็นการแสดงให้เห็น
ว่า คนที่ติดตามข่าว เขาก็ต้องการการน�ำ
เสนอข่าว-เสนอรายการทีแ่ ตกต่างมีความลึก
ในเนื้อหา ซึ่งสิ่งนี้ สื่ออื่นๆ ก็สามารถน�ำหลัก
การนี้ไปใช้ได้ เพราะแสดงให้เห็นแล้วว่า
ประชาชนยังต้องการข่าวสารที่มีความลึก
และแตกต่างจากที่อื่น หากใครท�ำได้ ก็ต้อง
มีคนติตตาม
ดังนั้น ที่มีใครมาบอกว่า ตอนนี้เข้าสู่ยุค
สือ่ ถดถอยมันจึงไม่เป็นความจริง เพราะยังไง
คนก็ยงั ต้องติดตามข่าวสาร ยังต้องการความ
รูข้ อ้ เท็จจริงในเรือ่ งต่างๆ แต่ขนึ้ อยูก่ บั คนท�ำ
สือ่ นักข่าว กอง บ.ก. จะต้องมีความมุง่ มัน่
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อ�ำนาจอธิปไตยของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
มีอยูส
่ ามอ�ำนาจ คือนิตบ
ิ ญ
ั ญัต-ิ บริหาร-ตุลาการ แต่มอ
ี ำ� นาจ
หนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับสามโครงสร้างอ�ำนาจดังกล่าว คือ
‘สิทธิในการรับรู้ของประชาชน’ หรือ Right to know ซึ่งคน
ท�ำหน้าที่น�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้สังคมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น
เช่นฝ่ายบริหาร ท�ำงานผิดพลาดอย่างไร หรืออ�ำนาจฝ่าย
ตุลาการ พิพากษาคดีไปแล้ว เป็นการให้ความเป็นธรรมกับ
ประชาชนหรือไม่ หรือฝ่ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัติ ออกกฎหมายมาบังคับ
ใช้กับประชาชน มีลักษณะการเอื้อประโยชน์ให้กับใคร คนท�ำ
หน้าที่นี้คือสื่อมวลชนที่สะท้อนเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆ
ออกมาน�ำเสนอต่อประชาชน

อดทน ในการค้นหาความจริงและน�ำเสนอ
ความจริ ง ออกสู ่ สังคม เพราะสื่อมีหน้า ที่
รับใช้สังคม
ทั้งนี้ “ตุลย์-นักหนังสือพิมพ์อาวุโส”
ย�้ำไว้ตอนท้ายว่า สิ่งส�ำคัญคือไม่วา่ จะสื่อจะ
ปรับตัวไปอย่างไร แต่จิตวิญญาณความเป็น
สื่อต้องคงอยู่ ต้องไม่หายไปจากสังคม เป็น
จิตวิญญาณของคนที่อยากท�ำความจริงให้
ปรากฏ ด�ำรงความเป็นสื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนต่อไป
ซึ่งความส�ำคัญของสื่อมวลชนมีมาก เห็น
ได้จากที่บางคนจัดให้สื่ออยู่ในส่วนหนึ่งของ
ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม เพราะหลายเรื่อง
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม หากสือ่ มวลชนไม่นำ� เสนอ
ข้อเท็จจริงไม่รายงานข่าวออกมา ประชาชน
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จึงมีการพูดกันว่า ใน
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แวดวงวิชาการระดับสากล กระบวนการ
ยุติธรรมต้องมีสื่อมวลชนรวมไว้ด้วย เพราะ
ถ้าสื่อมวลชนไม่น�ำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้น สังคมก็
ไม่มีโอกาสได้รับรู้
ครั้งหนึ่งในการอบรมหลักสูตร ผู้บริหาร
กระบวนการยุ ติ ธ รรมระดั บ สู ง ของศาล
ยุติธรรม เคยมีการพูดกันว่า ในหลักวิชาการ
ทางสากล สือ่ มวลชน คือหนึง่ ในกระบวนการ
ยุติธรรมด้วย เพราะสื่อคือผู้น�ำเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริง ซึง่ กระบวนการยุตธิ รรม ก็คอื การ
ค้นหาความจริง หากสือ่ ไม่นำ� เสนอประชาชน
ย่อมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคม และข้อเท็จ
จริงคืออะไร
“อ� ำ นาจอธิ ป ไตยของระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิ ป ไตย มี อ ยู ่ ส าม
อ�ำนาจ คือนิตบิ ญ
ั ญัต-ิ บริหาร-ตุลาการ แต่
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มี อ� ำ นาจหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ สาม
โครงสร้างอ�ำนาจดังกล่าว คือ ‘สิทธิในการ
รับรู้ของประชาชน’ หรือ Right to know
ซึ่งคนท�ำหน้าที่น�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้
สังคมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ฝ่ายบริหาร
ท�ำงานผิดพลาดอย่างไร หรืออ�ำนาจฝ่าย
ตุลาการ พิพากษาคดีไปแล้ว เป็นการให้
ความเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่ หรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ออกกฎหมายมาบังคับใช้
กับประชาชน มีลักษณะการเอื้อประโยชน์
ให้กับใคร คนท�ำหน้าที่นี้คือสื่อมวลชนที่
สะท้อนเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆ ออกมา
น�ำเสนอต่อประชาชน” ตุลย์ ศิรกิ ลุ พิพฒ
ั น์
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส กล่าวทิ้งท้ายถึง
บทบาทความส�ำคัญในการค้นหาความจริง
และน�ำเสนอข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับรู้

แม้สื่อต้องการเรตติ้งกระแสนิยมใน
โซเชียลมีเดียแต่ต้องไม่ทิ้งความเป็นมืออาชีพ
ในค�ำถามเรื่อง ‘‘ความเป็นกลาง”
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ม.ล.ณัฏฐกรณ์ : วอยซ์ทีวีตามเทรนด์โลก
บริษัทสื่อที่สร้างก�ำไร ต้องแคร์เรตติ้งคนดู
และจากสถานการณ์การเมืองในปี 2563
ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2564 กับการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร้อนแรง ผ่านการ
ชุมนุมทางการเมืองหลายต่อหลายครัง้ ทัง้ ใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สิ่งหนึ่งที่
หลายคนพบเห็นก็คอื ช่วงการชุมนุมทางการ
เมืองดังกล่าว เกิดขึน้ ในยุคทีส่ อื่ โซเชียลมีเดีย
อยู่ในช่วงขาขึ้นสุดขีด จนพลิกโฉมหน้าการ
รายงานข่าวของสื่อมวลชนทั้งกระแสหลัก
และกระแสรองไปด้วย เช่นการที่ นักข่าวพิ ธี ก รรายการข่ า ว-ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการข่ า ว
หลายคน ได้รับมอบหมายให้ไปรายงานข่าว
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แบบ “ไลฟ์สด” เรียลไทม์ uncut แบบเกาะ
ติดการชุมนุมทุกนาที
และสิ่งที่ได้ตามมา อย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็
คือเรือ่ งของ เรตติง้ -ยอดคนติดตาม-ยอดไลค์
ยอดแชร์ โดยสื่ อ หลายส� ำ นั ก ข่ า ว มี ก าร
แข่งขันการรายงานข่าวกันอย่างเข้มข้น เพือ่
ชิงฐานคนดู และแน่นอนว่า บริบทหนึ่งที่
หลายคนพบเห็ น ก็ คื อ สื่ อ บางค่ า ย บาง
แพลตฟอร์ม ก็ถูกตั้งค�ำถามไม่น้อยถึงเรื่อง
ความเป็นกลางในการน�ำเสนอข่าวสารความ
เห็นกับสถานการณ์ร้อนๆ ทางการเมืองใน
ช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา
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“กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว 5
มีนาคม 2564” พูดคุยกับ หนึง่ ในพิธกี รหลัก
ของ สถานีวอยซ์ทีวีออนไลน์ หรือ voice tv
นั่นก็คือ “ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล-ปลื้ม”
พิธีกรตัวหลักของ “วอยซ์ทีวีออนไลน์” ถึง
บทบาทการท�ำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารใน
ช่วงที่ผ่านมา ซึ่งความเห็นดังกล่าว ปรากฏ
ในบรรทัดต่อไปจากนี้
@ วอยซ์ ที วี อ อนไลน์ มี ก ารคั ด เลื อ ก
ประเด็นในการน�ำเสนออย่างไร?
เราดูประเด็นที่สังคมสนใจในแต่ละวันที่

เราไม่ ต ้ อ งการให้ ค นดู ถู ก
ล้างสมอง เราไม่ต้องการให้
คนไปชุมนุมทุกวันทีด
่ ข
ู า่ ว เรา
ต้องการให้เขาได้ข้อมูล และ
ให้ เ ขามี อ ารมณ์ ร ่ ว มระดั บ
หนึ่ ง สนุ ก สนานไปพร้ อ มๆ
กั น ด้ ว ย ความพอดี ส� ำ คั ญ
ถ้าไม่พอดี จืดไปเลย คนก็ไม่
ดู แต่ถา้ เข้มข้นมากคนดูเสร็จ
ก็ ไ ป ชุ ม นุ ม ห น ้ า ท� ำ เ นี ย บ
รัฐบาลกันหมด...ก็ไม่ใช่

เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งล้ ว นๆ เรา
คัดกรองเนือ้ หาทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเมืองออกไป
เลย เพราะทั้งสถานีเราเบนเข็มความสนใจ
ของคนดูไปสู่การกระจายอ�ำนาจ การเมือง
การปกครอง และกฎหมาย เราจะไม่เสีย
เวลากับข่าวชาวบ้าน เราเชื่อว่าชาวบ้าน
สนใจเรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นกับผู้แทนราษฎร
ของเขา
นอกจากนั้น สิ่งส�ำคัญที่น�ำเสนอ เราจะดู
ว่าในแต่ละรอบการท�ำงานของเครือข่าย
อ� ำ นาจฝ่ า ยเผด็ จ การเขาจะมาด้ ว ยกลไก
อะไรที่จะมาบ่อนท�ำลายประชาธิปไตย ผม
เข้ า ใจว่ า โครงสร้ า งอ� ำ นาจการเมื อ งการ
ปกครองเป็นอย่างไร เช่น คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เตรียมด�ำเนินคดีกับบุคคลต่างๆ
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เตรียมตรวจสอบบุคคล
ต่างๆ หรือศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคดี
ผมจะดึงประเด็นเหล่านี้มามาน�ำเสนอต่อ
สังคมให้ประชาชนได้เห็นว่า กลไกต่างๆ ของ

เผด็จการท�ำอะไรอยู่บ้าง
ซึ่ ง กลายมาเป็ น ข่ า วแต่ ล ะวั น แต่ ล ะ
สัปดาห์ แต่ละเดือน ทัง้ หมดล้วนแต่เป็นส่วน
หนึ่ ง ในภารกิ จ เดี ย วกั น คื อ บ่ อ นท� ำ ลาย
ประชาธิปไตย ดังนั้น การคัดเลือกประเด็น
ในการน�ำเสนอ เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง
ทีเ่ รือ่ งไม่สำ� คัญถ้าวันไหนผมจัดรายการแล้ว
จะโยนทิ้ ง เช่ น การตั้ ง คณะกรรมการ
สมานฉันท์ ที่ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
ตั้งขึ้น มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว เพราะ
ไม่สำ� คัญในภาพใหญ่ ไม่มคี วามหมาย หลักๆ
คือเราไปที่แก่นสาร กลไก ของระบบ ไม่เสีย
เวลากับเรื่องน�้ำๆ ส่วนถ้าเป็นวันที่ผมไม่ได้
ด�ำเนินรายการ ก็เป็นเรือ่ งของพิธกี รคนอืน่ ๆ
หรือทีมงานคัดเลือกข่าว

แบบเมื่อก่อนที่มีทีมงานเป็นร้อย แม้กระทั่ง
คนทีม่ าท�ำหน้าทีเ่ ชิญแขกให้คยุ ทางโทรศัพท์
แทบจะไม่มีเวลาเลย แต่ถ้ามีเวลาเชิญแบบ
เมือ่ ก่อนก็จะเชิญแขกทีอ่ ยูใ่ นประเด็น จะให้
ความส�ำคัญเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์ ก รอิ ส ระ ว่ า เป็ น ปั ญ หาต่ อ ระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างไร แขกรับเชิญขึ้นอยู่กับ
ประเด็น แต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยมีแขก เพราะ
มีแขกก็เป็นเวลาให้ทมี งานประสานคัดเลือก
แขก ซึ่งเป็นเรื่องให้ทีมงานหาเวลามาเชิญ
แขก ซึ่งเราไม่มีทีมงานฟูลทีมตอนนี้

@ การเสนอประเด็นทางการเมืองโดย
เฉพาะเจาะจง คิ ดว่ า สร้ า งอิท ธิพลทาง
ความคิดให้คนเลือกข้างทางการเมืองหรือไม่?
มั น สร้ า งความรู ้ สึ ก ร่ ว มของคนดู ที่ ช ม
@ หลักในการเลือกแหล่งข่าวมาร่วม รายการ และเป็นสิง่ ทีก่ ลายมาเป็นเทรนด์ใน
รายการหรือโฟนอินในรายการ?
การท�ำงานทีวหี ลายๆ ประเทศ ไม่วา่ ประเทศ
แทบจะไม่ค่อยมีเวลา เพราะทีมงานของ ที่ มี ป ระชาธิ ป ไตยแล้ ว มี พิ ธี ก รที่ มี ทั ศ นะ
เรามีจ�ำนวนน้อยมาก เราไม่ใช่ช่องทีวีดิจิทัล ทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึง่ เพราะมีแรง
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อเมริ ก า หรื ต ะวั น ออกกลางเรื่ อ งความ
เป็นกลางเป็นอย่างไรบ้าง?
ถ้าจะแยกต้องลงรายละเอียด เช่น อัลจา
ซี ร า มี จ รรยาบรรณของการเป็ น สื่ อ สาร
มวลชนสูงมาก และรายการให้พิธีกรให้
ความเห็นแทบจะไม่มเี ลย รายงานข่าวล้วนๆ
มีรายการสารคดี ดีๆ เยอะ แต่อลั จาซีราไม่ใช่
โมเดลในการสร้างก�ำไร เพราะอัลจาซีราอยู่
ได้เพราะทุนใหญ่ของรัฐบาลกาตาร์ มีเงิน
เหมือนไทยพีบีเอส ไม่ต้องสร้างก�ำไร แต่ถ้า
บริษัทซึ่งต้องสร้างก�ำไร ทั้ง CNN-FOXMSNBC จะค�ำนึงบทบาทหน้าที่ของความ
เป็นสื่อโดยไม่แคร์เรื่องเรตติ้งไม่ค่อยได้
ปัญหาในการแคร์เรตติง้ ท�ำให้นงั่ ประเมิน
ว่า ถ้ า พิ ธี ก รวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แขกรั บ เชิ ญ
วิ จ ารณ์ แ รงๆ คนก็ จ ะคลิ ก ออนไลน์ ค ลิ ป
วิดีโอของช่องหลักโดยเฉพาะ มีแรงโน้มถ่วง
เห็นปรากฏการณ์รายการ commentary
แสดงความคิ ด เห็ น แบบที่ เ ห็ น ไทย เห็ น
@ การเสนอข่ า วของสื่ อ -ส� ำ นั ก ข่ า ว ปรากฏการณ์ ในทีวีซึ่งแสวงหาก�ำไรในโลก
ใหญ่ๆในต่างประเทศ ทั้งในยุโรป สหรัฐ ตะวันตกเยอะด้วย อเมริกาก็เป็นหนึ่งในนั้น
โน้มน้าวให้คนดูเชื่อไปตามนั้น ซึ่งผมมองว่า
เป็นเทรนด์สากล ไม่ใช่เป็นแนวโน้มที่ดี แต่
เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะหลาย
ประเทศ หลายช่องก็ทำ� กัน วิทยุ หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ก็ท�ำ แต่อิทธิพล ในการน�ำเสนอวิธี
การเล่า วิธีการใส่เรื่อง วิธีการท�ำ CG ที่ทำ�
บนหน้าจอมีอทิ ธิพลต่อคนดูหรือไม่... มี และ
สร้างอารมณ์ให้ชอบพอ หรือ เกลียดชัง
บุคคลสาธารณะได้อยู่เสมอ ในประเด็นนี้ไม่
ปฏิเสธ ก็เป็นตามนั้น แต่ประเด็นที่ระบาย
ออกมาเป็นความรูส้ กึ เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ โดย
ทั่วไป ในภาพใหญ่หวังว่าอารมณ์ที่สะท้อน
ออกมาในมุมมองเกลียดชัง หรือสนับสนุน
นิ ย มชมชอบฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง จะถ่ ว งดุ ล
กั น เอง เมื่ อ มี เ สรี ภ าพของการแสดงออก
อย่างทั่วถึง หวังว่าเป็นเช่นนั้น เพราะแนว
โน้มมาตามนี้ เหมือนกับฝั่งอเมริกา ฝั่งยุโรป
หลายประเทศ
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เป็นเทรนด์สากล แต่เป็นเทรนด์ซึ่งน�ำมาสู่
การแตกแยกทางความคิดการเมือง ผมไม่ได้
บอกว่าเป็นแนวโน้มที่ดี แต่เป็นแนวโน้มที่
หลีกเลี่ยงได้ยาก เว้นแต่จะมีมาตรฐานเข้า
มาระงับ น่าสนใจ แต่ไม่รู้จะท�ำได้หรือเปล่า
@ เส้นแบ่งการท�ำหน้าทีข่ องสือ่ กับการ
ท�ำหน้าที่เพื่อเรียกเรตติ้งคืออะไร?
ทั้งหมดอยู่ที่ความพอดี ในสังคมที่มีการ
แสดงความคิ ด เห็ น จะให้ ส ถานี ห นึ่ ง ไม่ มี
รายการแสดงความคิดเห็นเลยคงเป็นไปไม่
ได้ ถ้าให้ผมเป็นคนตัดสิน ผมกลับมองว่าอยู่
ที่ผู้บริหารของแต่ละสถานีว่าจะหาความ
พอดี นั้ น อย่ า งไร สมั ย ก่ อ นผมเคยให้
สัมภาษณ์ช่วงที่มีการเล่าข่าวเยอะๆ ว่าข่าว
ภาคค�ำ่ หรือข่าวภาคเทีย่ งปกติ ข่าวทีไ่ ม่มมี มุ
มองเลยก็ตอ้ งมี และต้องมีการรายงานข้อมูล
ให้ทั่วถึงรอบด้านพอ ขณะเดียวกัน ก็ต้องมี
รายการที่มีการแสดงความคิดเห็นเยอะๆ
ไม่ว่าจากพิธีกรหรือแขกรับเชิญ ก็เพื่อเสริม
เป็นรสชาติ อาจท�ำเพื่อเรตติ้งด้วยก็ได้ แต่

ต้องมีความพอดี สื่อต้องมีฐานะในการให้
ความบันเทิงในความคิดเห็น ซึ่งเป็นความ
เห็นของพิธกี ร หรือ แขกรับเชิญ แต่สอื่ ก็ตอ้ ง
ให้ขอ้ มูลให้ครบถ้วน รอบด้านด้วยซึง่ จะเป็น
ข่าวพื้นฐานที่ไม่ใช่ความคิดเห็น ความพอดี
นี้จะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่ละช่อง
และนีค่ อื ความมีจรรยาบรรณ รักษาความพอ
เหมาะพอควร เพราะเราไม่ต้องการให้คน
ดูถกู ล้างสมอง เราไม่ตอ้ งการให้คนไปชุมนุม
ทุกวันที่ดูข่าว เราต้องการให้เขาได้ข้อมูล
และให้เขามีอารมณ์รว่ มระดับหนึง่ สนุกสนาน
ไปพร้อมๆ กันด้วย ความพอดีส�ำคัญ ถ้าไม่
พอดี จืดไปเลย คนก็ไม่ดู แต่ถ้าเข้มข้นมาก
คนดูเสร็จก็ไปชุมนุมหน้าท�ำเนียบรัฐบาลกัน
หมด...ก็ไม่ใช่ ความพอดีเป็นสิง่ ทีโ่ ลกแสวงหา
อยูไ่ ม่วา่ ในไทย หรือต่างประเทศ

เพราะคิดว่าทุกคนระมัดระวังกันอยูแ่ ล้ว ไม่มี
ใครอยากโดนด่า ยกเว้นผม แต่คนส่วนใหญ่
ที่จัดรายการ พิธีกร หรือ กองบรรณาธิการ
ไม่ชอบโดนด่า แต่ถา้ จะพูดถึงสถานการณ์ใน
ประเทศไทย กฎหมายเข้มงวดอยูแ่ ล้ว เพราะ
กฎหมายค่อนข้างเข้มงวด และสื่อไม่กล้าน�ำ
เสนอด้วยในสังคมไทย ไม่ค่อยมีที่เลยขอบ
เท่าไหร่ ผมจะจับประเด็นทีส่ วนกระแสจริงๆ
ไม่ใช่ขบั ไล่รฐั บาลนะ หนุนม็อบคณะราษฎรฯ
ไม่ได้สวนกระแส แต่หนุนกระแสจริงๆ ที่ผม
เคยท�ำ คือ ทัง้ โลกชืน่ ชม เกรต้า ธันเบิรก์ เด็ก
ผู้หญิงชาวสวีเดน ที่มาบอกให้เรารักษาสิ่ง
แวดล้อม ไม่ขดุ ถ่านหินมาใช้ ต้องช่วยลดก๊าซ
เรือนกระจก ผมบอกว่า เด็กคนนีต้ อ้ งกลับไป
เรียนหนังสือ เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย แบบ
นีค้ อื สวนกระแสทีพ่ ร้อมจะโดนด่าความเล่น
ตามกระแสนี่แหละที่เป็นปัญหา ถ้าเล่นตาม
@ การหยิบประเด็นมาพูดมาน�ำเสนอใน กระแสในโซเชียลมีเดียฝ่ายเสรีนยิ ม ก็เหมือน
การท�ำรายการต้องระมัดระวังไหมในช่วง กับม็อบคณะราษฎรฯ ท�ำอะไรก็ถูกไปหมด
เวลาที่สถานการณ์แหลมคม?
ใครขวางก็โดนด่า ไอ้คนที่กล้าสวนกระส แม้
ผมไม่อยากจะตอบว่าต้องมี ต้องระมัดระวัง กระทั่ ง ต� ำ หนิ ค ณะราษฎรเรื่ อ งนั้ น เรื่ อ งนี้

มั น อยู ่ ที่ ร ายการที่ ผ มได้ รั บ
มอบหมาย บังเอิญรายการที่
วอยซ์ทีวีโดยคอนเซปต์เป็น
รายการที่ พิ ธี ก รใส่ อ ารมณ์
และความคิดเห็น มันไม่ได้เริม
่
ด้วยคอนเซปต์วา่ ตัวรายการ
เป็นกลาง แต่คอนเซปต์คือ
พิธีกรแต่ละคนอัดเต็มที่

พร้อมโดนทัวร์ลงก็มีความส�ำคัญ ผมคิดว่า
สังคมมันหาความพอดี ทุกคนระมัดระวัง แต่
คนที่ไม่ระมัดระวังมักจะเป็นคนที่ไม่มีชื่อ
เสียง และไม่มีคนติดตามเลย แต่คนที่มีชื่อ
เสียงเขาระมัดระวังทั้งนั้น
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@ ระหว่างทัวร์ลงในโซเชียลมีเดีย กับ
ระวังเรื่องผิดกฎหมาย จ�ำเป็นต้องระวัง
สิ่งไหนมากกว่ากัน?
...ปัญหาคือในยุคโซเชียลมีเดีย พอจัดรายการไปจะ
ผมเห็นที่เป็น influencer ส่วนใหญ่กลัว
เห็นเลยว่าคนดูเยอะ ดูน้อย ที่สำ� คัญคือเราต้องไม่ไป
ทัวร์ลง กลัวสวนกระแสมากกว่า ยกตัวอย่าง
ดูยอดวิว ยอดไลค์ ยอดแชร์ ผมไม่เคยสนใจเลย และ
ให้แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
การที่ไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากก็ไม่เป็นประโยชน์ ไม่
ผมพูดมาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ถ้า
ต้องไปดู ไม่ควรไปดู
ตะแบงว่าห้ามแก้มาตรา 112 ทัวร์ลง บาง
เรือ่ ง บางคนพูดเพราะเป็นกระแสเท่านัน้ แต่
ก็ไม่ใช่ไม่ส�ำคัญ แต่ส�ำหรับผมถ้าเป็นกระแส
แล้วจะไม่น�ำเสนอ เพราะสังคมตื่นรู้แล้ว
เพราะคอนเซปต์ของ wake up ตั้งแต่
@ วอยซ์ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรตติ้ ง รายการเปลี่ ย นไป จึ ง เหลื อ แต่ ร ายการ
แรก คือ ให้สังคมตื่นรู้ ตอนนี้ทุกคนอยู่ฝา่ ย รายการ เรตติ้งสถานีมากน้อยแค่ไหน?
commentary ซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจให้มาถึงจุด
ประชาธิ ป ไตยกั น หมดแล้ ว ไม่ มี ใ ครเห็ น
ในแต่ละวัน ในการท�ำงานไม่คดิ เรือ่ งเรตติง้ นี้ที่มีแต่รายการ commentary
คุณค่าของเผด็จการแล้ว ผมต้องมานั่งให้ การคัดกรองประเด็น ไม่เคยเจอใครมาบอก
ดังนั้น เวลาคนดูอาจจะรู้สึกว่ามีแต่ความ
ข้อมูลตรงข้าม เพื่อขยับให้มาอยู่สายกลาง ว่าต้องน�ำเสนอเรื่องนี้เพราะคนดูเยอะ แต่ คิดเห็น แต่จริงๆ แล้วเราไม่ได้ตั้งใจวางไว้
ส่วนใหญ่นำ� เสนอเรือ่ งนีเ้ พราะส�ำคัญต่อการ อย่างนั้น แต่ถ้าดูทั้งหมด และอ่านออนไลน์
@ คิดว่าตัวเองเป็นกลางหรือไม่ เพราะ สร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย ไม่มีเลย ของวอยซ์ด้วย คิดว่าเราเสนอครบถ้วนรอบ
เวลาคนดู ม องมาที่ คุ ณ ปลื้ ม ทุ ก ครั้ ง ก็ ทีจ่ ะพูด จะจัด จะเตรียมประเด็นเรือ่ งเรตติง้ ด้าน เป็นกลาง แต่พิธีกรจะมีคอมเมนต์ก็
วิจารณ์รัฐบาล?
แต่ ป ั ญ หาคื อ ในยุ ค โซเชี ย ลมี เ ดี ย พอจั ด เรื่องของแต่ละคน
มั น อยู ่ ที่ ร ายการที่ ผ มได้ รั บ มอบหมาย รายการไปจะเห็นเลยว่าคนดูเยอะ ดูน้อย ที่
บังเอิญรายการทีว่ อยซ์ทวี โี ดยคอนเซปต์ เป็น ส�ำคัญคือเราต้องไม่ไปดูยอดวิว ยอดไลค์
@ เฟซบุ ๊ ก ไลฟ์ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
รายการที่พิธีกรใส่อารมณ์และความคิดเห็น ยอดแชร์ ผมเองผมไม่เคยสนใจเลย และการ ท�ำงานหรือไม่?
มันไม่ได้เริ่มด้วยคอนเซปต์ว่าตัวรายการ ทีไ่ ปสนใจเรือ่ งพวกนัน้ มากก็ไม่เป็นประโยชน์
กระทบต่อการท�ำงานมันบังคับให้ทุกคน
เป็นกลาง แต่คอนเซปต์คอื พิธกี รแต่ละคนอัด ไม่ตอ้ งไปดู ไม่ควรไปดูและส่วนใหญ่ไม่มใี คร ต้องท�ำรายการสดตลอดเวลา จะบันทึกเทป
เต็มที่ ถ้าให้ผมไปนั่งจัดรายการอีกแบบหนึ่ง เขาดูกัน เท่าที่รู้นะ
อะไรไว้ พอเจอข่าวไลฟ์มาก็ตอ้ งรายงานข่าว
ผมก็จะนั่งเป็นกลาง สมมติผมนั่งตรงกลาง
ตามนั้น ท�ำให้ช่วงชุมนุมพิธีกรหลายคนต้อง
แขกรับเชิญนั่งเถียงกัน ผมสวมบท สวม
@ คิดว่าช่องวอยซ์นำ� เสนอข่าวช่วงการ ออกไปภาคสนาม และรายงานจากภาค
หมวกในการ perform (จัดรายการ) เมื่อ ชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมารอบ สนามเข้ามาพร้อมๆ กับไลฟ์ มันค่อนข้าง
ก่อนที่ผมเริ่มดังๆ ผมเป็น performer (นัก ด้านหรือไม่?
ปวดกบาลในการตรียมงานพอสมควร เพราะ
จัดรายการ) ไง ให้ผมไปจัดเกมโชว์ผมก็จัด
รอบด้านนะ ถ้าดูทุกๆ รายการ และดู เตรียมอะไรล่วงหน้าไม่ได้เลย พอถึงเวลามี
ได้ ให้สัมภาษณ์แขกรับเชิญผมก็ท�ำได้ แต่ก็ ออนไลน์ด้วย แต่คอมเมนต์พิธีกรก็เป็นของ อะไรไลฟ์ คนก็ไม่ดูรายการที่เราบันทึกเทป
มีสื่อที่เป็นกลางเพียวๆ ที่มาท�ำอย่างผมไม่ แต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบกันเอง เราไม่มี เพราะจะกลายเป็นเนือ้ หาเก่า ดังนัน้ เราต้อง
เป็น perform อย่างผมไม่ได้ แต่จะให้ผม หน่วยงานในสถานีที่มานั่งเบรกพิธีกรแต่ละ รอเวลา พอจะมีไลฟ์อีเวนต์ไหน พิธกี รก็ต้อง
perform เชียร์ โดนัลด์ ทรัมป์ หรือไม่เชียร์ คนว่าจะต้องห้ามพูดอะไร เพราะมันเป็น กระโดดไปภาคสนามและไปจัดหนักจากข้าง
ทรัมป์ ผมก็ท�ำได้ทั้งสองอย่าง อยู่ที่ว่าผมจะ รายการ commentary
นอกแทน ซึง่ ท�ำให้การเตรียมการล่วงหน้าไม่
เอาอะไรมาน�ำเสนอ
สมัยที่เราเป็นวอยซ์ทีวี มีรายการ 15 ค่อยได้ ในมุมหนึง่ ก็นา่ ปวดหัว แต่อกี มุมหนึง่
รายการ เรามีข่าวธรรมดาที่ไม่มีความเห็นก็ ท�ำให้ประชาชนได้ข้อมูลเร็ว ทันทีทันใด ได้
เยอะ แต่ดว้ ยความทีเ่ ปลีย่ นจากทีวดี จิ ทิ ลั มา ข่าวระดับปฐมภูมิเลย ความใหม่สดส�ำคัญ
เป็นทีวีออนไลน์ จ�ำนวนรายการ โครงสร้าง กว่าเนื้อหา บางทีคนดูต้องการความใหม่สด
114

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ต้องยึดหลักรอบด้าน เป็นสื่อมืออาชีพ
มากกว่าคิดแต่เรื่องเรตติ้ง

“ณัฏฐา โกมลวาทิน-นักสื่อสารมวลชน
ชื่ อ ดั ง -ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ Thai PBS
WORLD ศูนย์ข่าวภาคภาษาอังกฤษของ
ไทยพีบเี อส และผูด้ ำ� เนินรายการทีน่ ไี่ ทยพี
บีเอส” ให้ความเห็นกับ “กอง บ.ก.หนังสือ
วันนักข่าว 5 มีนาคม 2564” ถึงการท�ำ
หน้าที่ของสื่อมวลชน ในยุคปัจจุบัน ที่สื่อ
แต่ละแห่งต้องมีการแข่งขันเพื่อสร้างเรตติ้ง
รายการทางสถานีโทรทัศน์รวมถึงต้องสร้าง
กระนิ ย มในโซเชี ย ลมี เ ดี ย ให้ มี ย อดแชร์ ยอดไลค์จ�ำนวนมาก

โดยเมือ่ เราถามถึง รูปแบบการท�ำงานโดย
เฉพาะการน�ำเสนอข่าวสารและความคิดเห็น
ต่างๆ ในรายการข่าวและรายการประเภท
News Talk ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เช่ น การด� ำ เนิ น รายการที่ นี่ ไ ทยพี บี เ อส
“ณัฏฐา” เปิดเผยโดยยกตัวอย่างรายการ
“ที่นี่ไทยพีบีเอส” ว่า รายการที่นี่ไทยพีบี
เอส เป็ น รายการที่ วิ เ คราะห์ ข ่ า วใหญ่ ใ น
แต่ละวัน ทางทีมงานจะพิจารณาประเด็นที่
เป็นข่าวใหญ่ประจ�ำวันนั้น แล้วก็เลือกที่จะ
อธิบายเพิม่ เติม เช่น ในช่วงการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 เรือ่ งของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา
ทางรายการต้ อ งพยายามอธิ บ ายให้ เ ห็ น
เพราะรายการที่นี่ไทยพีบีเอส เป็นช่วงเวลา
ประมาณ 22.00 น.ที่เจาะกลุ่มส�ำหรับกลุ่ม
บุคคลที่อาจจะพลาดตามความเคลื่อนไหว
ในระหว่างวัน เมือ่ เขามาดูรายการทีน่ ไี่ ทยพีบเี อส
ก็คาดหวังว่าคนดูจะเข้าใจเต็มที่ว่าเกิดอะไร
ขึ้นในวันดังกล่าว
“ณัฏฐา” ยังบอกอีกว่า นอกจากประเด็น
ข่าวรายวันแล้ว ก็จะมีรายงานพิเศษเข้ามา
เสริมเช่น อาจจะอธิบายว่าแรงงานข้ามชาติ
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เมียนมา เข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยได้อย่างไร
มีความส�ำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร เป็น
ส่วนที่เราจะพยามจะอธิบายเพิ่มเติม
สรุปว่าหลักในการเลือกประเด็น คือ ต่อยอด
จากประเด็นข่าวใหญ่ในแต่ละวัน และถ้าเป็น
ประเด็นที่ควรจะต้องอธิบายเพิ่มเติม ก็อาจ
จะสัมภาษณ์แหล่งข่าวโดยสัมภาษณ์พิเศษ
ทางโทรศัพท์ หรือบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า ที่
ขึน้ อยูก่ บั ประเด็นข่าวภายใต้หลักคือให้คนดู
เข้าใจเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน รอบด้าน
มากที่ สุ ดภายในรายการเดียว มีช ่ว งการ
วิเคราะห์เข้ามาโดยทีมข่าวของไทยพีบีเอส
ที่มาอธิบายมุมข่าวต่างๆ
- เส้นแบ่งระหว่าจรรยาบรรณการท�ำ
หน้าที่สื่อกับเรื่องของการต้องสร้างเรตติ้ง
ต้องแข่งขันกับสื่ออื่นๆ เพื่อสร้างเรตติ้ง
ยอดแชร์ ยอดติดตาม สื่อมวลชนควรมี
หลักอย่างไร?
เรื่องของเรตติ้งก็เข้าใจว่าเป็นเส้นทาง
แข่งขันในวงการสื่อ ที่ก็ส�ำคัญโดยเฉพาะสื่อ
ที่ต้องอาศัยสปอนเซอร์ ต้องมีเงินทุนในการ
ท�ำงาน ตรงนี้เข้าใจว่าเป็นไปตามหลักกลไก
การตลาด ท�ำให้เมือ่ มีเรตติง้ เป็นปัจจัยในการ
ก�ำหนดทิศทางการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่บอก
ว่าสื่อไหน ได้รับความนิยมหรือไม่ ก็ปฏิเสธ
ได้ยาก
“ด้วยความเป็นสื่อมวลชนถ้าจะคาด
หวังจากเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งเป็นหลัก ก็
อาจจะท�ำให้เปราะบางในการท�ำหน้าที่
เพราะฉะนั้ น ก็ อ าจจะต้ อ งหาจุ ด สมดุ ล
ระหว่างการท�ำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่าง
ครบถ้วน รอบด้านเป็นมืออาชีพ ไม่เข้าข้าง
ใคร ไม่มีอคติ ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว
และสร้ า งความรู ้ เ ปิ ด มุ ม มองให้ กั บ
ประชาชน สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่
สื่อมวลชน ต้องพยายามยึดคุณธรรมเหล่า
นี้ เ ป็ น หลั ก แล้ ว เรตติ้ ง เป็ น เรื่ อ งรอง”
ผูด้ ำ� เนินรายการข่าวจากไทยพีบเี อสกล่าวย�ำ้
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“ณัฏฐา”กล่าวต่อไปว่าเรื่องของ เรตติ้ง
ก็สำ� คัญกับการคงอยูข่ องสือ่ แต่ถา้ เอาเรตติง้
เป็นหลักแล้วอาจจะน�ำเสนอข่าวแบบดรามา
หรื อ ใช้ ป ระเด็ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ
สื่อมวลชนเพื่อหวังจะเรียกเรตติ้งสูงๆ อย่าง
เดียว ก็อาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคน
ดูสักเท่าไหร่ ตรงนี้คิดว่าเป็นเส้นแบ่งส�ำคัญ
ของการท�ำหน้าที่สื่อมวลชน แต่แน่นอน
โจทย์ใหญ่ก็คือจะท�ำอย่างไร ให้ผลิตสื่อที่
เนื้อหามีคุณภาพ แล้วก็ให้มีคนมาติดตาม มี
การแชร์ไปด้วย ก็เป็นโจทย์ยากส�ำหรับสื่อ
แต่คดิ ว่ายากแค่ไหนก็ตอ้ งพยายามท�ำให้เกิด
ขึ้น เพื่อ ที่ จ ะได้ ส ร้า งสั ง คมที่ มีภู มิ ปั ญญา
เสริมความรู้ เพิม่ มุมมองให้กบั ประชาชนและ
ได้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
“ผอ.ศูนย์ Thai PBS WORLD” กล่าว
ต่อไปว่า ในความเป็นสือ่ สาธารณะของสถานี
ไทยพีบีเอสก็ช่วยได้มาก เพราะเมื่อไม่ต้อง
กังวลกับเรื่องของสปอนเซอร์ เราสามารถที่
จะคิดประเด็นได้อย่างเป็นอิสระพอสมควร
แต่แน่นอนไทยพีบเี อสก็มคี วามเป็นห่วงเรือ่ ง
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เรตติง้ เพราะอยากให้คนมาดูเนือ้ หาเราด้วย
เพราะเราก็ตั้งใจผลิตงาน นอกจากนี้ เมื่อไม่
ต้องกังวลเรื่องเรตติ้ง การคิดประเด็นก็อาจ
จะหลุ ด ไปจากกรอบที่ จ ะต้ อ งกั ง วลเรื่ อ ง
เรตติ้ง แต่แน่นอนนะเราก็ต้องคิดเนื้อหาที่
เพิ่มพูนและเปิดมุมมองให้กับประชาชน
“เรือ่ งเรตติง้ นัน้ สถานีให้ความส�ำคัญใน
ระดั บ หนึ่ ง เพื่ อ ที่ จ ะตรวจสอบว่ า มี ค น
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากไทยพีบเี อสมาก
น้อยแค่ไหน แต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ
ระดับหนึ่งเพราะอันดับหนึ่งเราต้องการที่
จะเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณภาพบางครั้งอาจ
จะไม่ได้รับความนิยมในแง่ของยอด like
ยอดแชร์ หรือเรตติ้ง แต่ถ้าเป็นเนื้อหาที่มี
คุณภาพและเป็นไปตามนโยบายสื่อเพื่อ
สาธารณะไทยพีบีเอส ก็มีหน้าที่ต้องน�ำ
เสนออยากให้เจาะลึกรอบด้านมากที่สุด”
“ณัฏฐา โกมลวาทิน” ยังให้มุมมองและ
นิยาม “ความเป็นกลางในการท�ำหน้าทีส่ อื่ ”
ว่าค�ำว่า “ความเป็นกลาง” อาจต้องมีการ
ถกเถียงกันอย่างมากมาย เพราะสือ่ ก็มคี วาม

ความเป็นสื่อมวลชนถ้าจะคาดหวังจากเรตติ้งเป็น
อันดับหนึ่งเป็นหลัก ก็อาจจะท�ำให้เปราะบางในการ
ท� ำ หน้ า ที่ เ พราะฉะนั้ น ก็ อ าจจะต้ อ งหาจุ ด สมดุ ล
ระหว่างการท�ำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างครบถ้วน
รอบด้านเป็นมืออาชีพ ไม่เข้าข้างใคร ไม่มอ
ี คติ ไม่หวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและสร้างความรู้เปิดมุมมองให้
กั บ ประชาชน เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ สื่ อ มวลชน ต้ อ ง
พยายามยึดคุณธรรมเหล่านีเ้ ป็นหลัก แล้วเรตติง
้ เป็น
เรื่องรอง

เป็น suggestive หรือขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้น
อยู ่ กั บ ความเห็ น ของทั้ ง ตั ว ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
บรรณาธิการข่าว และนโยบายขององค์กร
เพราะฉะนัน้ ค�ำว่าความเป็นกลางอาจจะไม่มี
อยู่จริง แต่จะท�ำอย่างไรให้เสนอข่าวอย่าง
รอบด้าน และไม่มีอคติ คือ การตั้งโจทย์ท�ำ
อย่างไร ที่จะให้มีคนดูเป็นหลักในการท�ำ
หน้าที่ของสื่อ เพราะถ้าก�ำหนดว่าเป็นกลาง
ก็ต้องอาจจะถามต่อว่าเป็นกลางในความ
หมายของใคร ซึ่งก็คงจะต้องถกเถียงกันอีก
เยอะ แต่ถา้ กลับอีกนิดนึงว่าเป็นการน�ำเสนอ
โดยปราศจากอคติปราศจากความล�ำเอียง
และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน ก็อาจจะท�ำให้
ช่วยตีโจทย์ในการน�ำเสนอแต่ละประเด็น
นอกจากนี้ จ ะต้ อ งพยายามน� ำ เสนอ
ข่าวสารด้วยมุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น
ให้รอบด้านมากที่สุด เพื่อที่จะได้ให้คนรับรู้
หรือถ้าต้องท�ำข่าวที่ไม่เป็นกลางจริงๆ เช่น
ท�ำข่าวนีท้ งั้ ๆ ทีร่ วู้ า่ ข่าวนีม้ สี ปอนเซอร์หรือมี
องค์กรใดมาขอให้ท�ำ ก็บอกไปเลยตรงๆ ว่า
เนื้ อ หาที่ ท� ำ นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การน�ำเสนอผลงานของสถาบันหรือองค์กร
อะไรก็ว่าไป ก็อาจจะเป็นลักษณะ Advertorial เพือ่ ทีจ่ ะให้คนดูเข้าใจด้วยว่า เนือ้ หา

ที่เราก�ำลังจะน�ำเสนอเกี่ยวข้องกับองค์กร
ภาคเอกชน ภาครัฐใดๆ ก็ตาม เพื่อคนดูจะ
ได้เข้าใจว่าท�ำไมเราถึงน�ำเสนอข้อมูลแบบ
นั้น ณ เวลานั้น
ส�ำหรับเรื่อง “Media Literacy-การรู้
เท่าทันสือ่ ” ของผูบ้ ริโภคข่าวสาร มองว่า นับ
วันยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้นกับการรู้เท่าทัน
สื่อ โดยเฉพาะในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียก�ำลัง
เติบโตอย่างมาก แล้วภายใต้ค�ำพูดที่ว่าทุก
คนก็เป็นสื่อได้ทุกคนน�ำเสนอข่าวได้ ค�ำถาม
ก็คอื น�ำเสนอได้จริงแต่ขา่ วของคุณมีคณ
ุ ภาพ
มากน้อยแค่ไหน สร้างการรับรู้ให้คนมาก
น้อยแค่ไหน ไม่หวังผลประโยชน์สว่ นตัวมาก
น้อยแค่ไหน เหล่านี้ล้วนจะต้องเป็นสิ่งที่คน
มาท�ำหน้าทีส่ อื่ ต้องพึงระวัง และผูบ้ ริโภคเอง
ก็ต้องมีความสามารถในการตรวจสอบมาก
ยิ่งขึ้น
แต่เชือ่ ว่าทุกวันนีผ้ บู้ ริโภคมีความตืน่ ตัวรู้
เท่าทันและมีความรู้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน
เยอะ ด้านหนึ่งก็เห็นผู้บริโภคตื่นตัวขึ้นเยอะ
แต่อกี ด้านหนึง่ ก็ยงั เห็นผูบ้ ริโภคทีแ่ ชร์ขอ้ มูล
ข่าวสารโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบ แล้วก็เชื่อ
ตั้ ง แต่ เ ห็ น เพราะฉะนั้ น การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ มี
ความหมายอย่างมาก และเป็นหน้าที่ของ

สื่อมวลชนเองด้วย ที่จะต้องหันมาท�ำหน้าที่
ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
อย่างก่อนหน้านี้ ถ้าไปดู Twitter ในต่าง
ประเทศสื่อมวลชนจะตื่นตัวอย่างมากโดย
เฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียใน Twitter จะขึ้น
ข้อความเตือนเลย อย่างตอนโดนัลด์ ทรัมป์
เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้วน�ำเสนออะไร
ที่อาจจะเป็นข้อมูลเท็จ เป็นการกล่าวหา
ลอยๆ หรือโจมตีคนอื่น Twitter ก็จะขึ้นว่า
ข้อความเป็นประโยคเตือนทันที พร้อมกับถ้า
คลิกเข้าไป ก็จะเห็นข้อมูลของส�ำนักข่าว
ต่างๆ ที่ตรวจสอบในประเด็นนั้นๆ อย่างมือ
อาชีพ ตรงนี้คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากถ้า
สื่อมวลชนไทย สามารถท�ำได้ในรูปแบบที่
คล้ายกัน คือมีคลังข้อมูลเพื่ออธิบายว่าใน
ประเด็นเรื่องนี้ข้อเท็จจริงคืออะไร ก็จะช่วย
ประชาชนได้เพื่อที่จะเท่าทันสื่อ
- สือ่ จะมีอทิ ธิพลหรือสร้างความรูส้ กึ ใน
เรื่องการเลือกข้างทางการเมือง ในช่วงที่
คนในสังคมมีความเห็นต่างทางการเมือง
อีกทัง้ สือ่ ควรวางตัวอย่างไร ในการท�ำงาน
และการแสดงความเห็น?
ถ้าเป็นการน�ำเสนอในพื้นที่สื่อหน้าจอ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

117

โทรทัศน์ ก็ควรจะวางตัวให้รอบด้านมาก
ที่สุด ไม่ควรจะมีความเห็นส่วนตัว แต่ขนาด
นี้ก็อาจจะแยกกันยากมากขึ้นเรื่อยๆ ความ
จริงแล้วแต่ละคนมีความเห็นมีมุมมองส่วน
ตัวในการท�ำงานอยูแ่ ล้ว แต่กต็ อ้ งระมัดระวัง
ว่าจะไม่น�ำมาน�ำเสนอผ่านเนื้อหา ที่ตัวเอง
จะต้ อ งเป็ น ผู ้ ป ระกาศหรื อ ว่ า เป็ น นั ก
วิเคราะห์ แต่ในยุคปัจจุบนั ก็อาจจะเป็นพืน้ ที่
ที่เป็นเส้นแบ่งที่มันเบลอมากยิ่งขึ้น
สื่อเองก็คงต้องพยายามที่จะวางตัวเป็น
กลางไม่มีอคติและต้องจะท�ำงานอย่างรอบ
ด้านถึงแม้ว่าจะมีจุด ยืนทางการเมืองชอบ
พรรคใดมากเป็นพิเศษหรือชอบนักการเมือง
คนไหนมากเป็นพิเศษ ก็ควรที่จะไม่ใช้ความ
เป็นสือ่ ไปเชียร์คนคนนัน้ หรือพรรคการเมือง
นั้นอย่างชัดเจน หมายถึงว่าต้องเก็บความ
รู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวไว้ แล้วเวลาท�ำ
หน้าทีส่ อื่ ก็ขอให้ทำ� เพือ่ ประโยชน์ของสังคม
ให้มากทีส่ ดุ ถ้าจะใช้พนื้ ที่ Facebook ส่วนตัว
เชียร์ใคร ถ้าจะให้ชดั เจนก็ควรจะบอกไปเลย
ว่าชอบคนนัน้ เป็นการส่วนตัว แต่เอาเข้าจริง
ก็คงจะแบ่งยาก คิดว่าเก็บไว้กับตัวน่าจะดี
กว่า เพราะมุมมองทีบ่ อกว่าชอบคนไหนหรือ
มีอคติกบั คนไหน และพยายามท�ำงานให้ดใี น
หน้าที่ให้มากที่สุด ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักข่าว
เองหรือสื่อเองก็มีความเป็น infrurencer
อยูใ่ นตัว มีคนติดตาม ซึง่ ถ้าไปน�ำเสนอความ
คิดเห็นส่วนตัวก็จะส่งผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชน แต่ ต รงนี้ ก็ ต ้ อ งขึ้ น อยู ่ กั บ
วิจารณญาณของแต่ละคนและนโยบายของ
แต่ละสถานีด้วย
ส�ำหรับตัวอย่างในต่างประเทศเมือ่ ถึงช่วง
ใกล้วันเลือกตั้ง สื่อบางส�ำนักก็จะออกมา
ประกาศตัวเลยว่าสนับสนุนพรรคการเมือง
ไหน เป็นเรือ่ งปกติเป็นวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ใน
สหรัฐอเมริกา ของไทยก็อาจจะยังไม่ชัดเจน
ขนาดนั้น คิดว่าเส้นแบ่ง ตรงนี้ก็อาจจะเป็น
สีเทาๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าว
ก็ต้องพยายามรักษาความเป็นมืออาชีพของ
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ตัวเองให้มากที่สุด ในแง่ของการท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์และการตั้ง
ค�ำถามคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
พื้นฐานในการท�ำงานของสื่อทุกคนอยู่แล้ว
- ข่าวบางประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูง
ทางสถานีไทยพีบีเอส หรือทางรายการ
สามารถน�ำเสนอได้เหมือนข่าวปกติหรือไม่
เช่น กรณีการเสนอให้แก้ไขหรือยกเลิก
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112?
เป็นต้น
ถ้ามาดูย้อนหลัง เนื้อหาของรายการของ
สถานีไทยพีบีเอส ก็จะรู้ว่าน�ำเสนออย่างต่อ
เนื่อง ทั้งข้อเสนอของผู้ชุมนุมที่ให้ยกเลิก
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่าข้อ
เสนอคืออะไรแล้วมาตรา 112 มีเนื้อหา
อย่างไร มีการถกเถียงอย่างไร อันนี้เราน�ำ
เสนอ แต่ก็ต้องเข้าใจว่า เป็นกฎหมายที่มี
อ�ำนาจก�ำกับอย่างสูงเช่นเดียวกัน ส�ำหรับ
มาตรานี้ เพราะฉะนั้นสถานีจึงมีนโยบายที่
จะต้องใช้ความระมัดระวังในการน�ำเสนอซึง่
ถ้าสังเกตก็จะไม่ใช่สื่อมวลชนไทยเท่านั้นที่
ระวัง ลองไปอ่านของ CNN หรือ BBC ก็จะ
เขียนไว้ชัดเจน ว่าประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 มีบทลงโทษอย่างแรงเพราะ
ฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์กฎหมาย ก็จะไม่
เห็ น ในการน� ำ เสนอของสื่ อ มวลชนต่ า ง
ประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางก็จะคล้าย
กับสื่อมวลชนของไทย เราก็ต้องพยายามน�ำ
เสนอในแง่ของข้อเท็จจริง ความจริงทีเ่ กิดขึน้
และข้อถกเถียงโดยพยายามที่จะรักษาหรือ
ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนด้วย
- มองยังไงที่ยุคนี้ คนพูดกันว่า ทุกคน
เป็นสื่อได้ ในยุคโซเชียล มีเดีย เพราะมีทั้ง
เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์?
ความจริงด้านหนึ่งก็เป็นการเสริมพลังให้
ประชาชน เพราะทุกวันนี้สื่อทั่วไปที่เคยถูก
มองว่าเป็นสื่อกระแสหลัก พลังอ�ำนาจก�ำลัง
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ลดลง แต่พลังของประชาชนทั่วไปที่รับสื่อ
ก�ำลังมากขึ้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง
Facebook-Twitter-TikTok ช่วยได้มาก
ท� ำ ให้ ค นสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารเชื่ อ มโยง
กันเองได้ และอีกด้านหนึ่งก็เป็นแรงกดดัน
กลับมายังสือ่ กระแสหลัก ให้ทำ� งานอย่างตรง
ไปตรงมา ต้องตรวจสอบเรื่องที่ประชาชน
สนใจเช่นเดียวกัน แต่ภายใต้การเสริมพลัง
ให้กับประชาชน สื่อกระแสหลักก็ต้องมีพลัง
อ�ำนาจที่จะคัดกรองค�ำพูดที่ว่า “ทุกคนเป็น
สือ่ ” ได้วา่ จะท�ำอย่างไรทีจ่ ะท�ำให้คนไม่หลง
เชื่อตามๆ กันไปโดยไม่ได้ตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นสื่อกระแสหลักก็อาจจะต้อง
ถอยหลังออกมาสักเล็กน้อยและท�ำให้คน
เห็นภาพทีร่ อบด้านมากยิง่ ขึน้ ตรงนีย้ งิ่ ความ
ส�ำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะภายใต้ที่ทุกคนน�ำ
เสนออะไรก็ ไ ด้ เสมื อ นมี เ สี ย งตะโกนดั ง
สภาพโกลาหลของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
อย่างมากในยุคโซเชียลมีเดีย เพราะฉะนั้น
เป็นบทบาทของสื่อกระแสหลัก จะต้องตั้ง
หลักและให้แง่คิดแก่สังคม เป็นหลักที่ท�ำให้
สังคมเดินหน้าต่อไปได้ดว้ ยดีเอ็นเอของความ
เป็นข่าว หมายความว่าตั้งกองบรรณาธิการ
สื่อมวลชนต้องรักษาคุณภาพไว้ให้ดี
- การที่ปัจจุบันมีสื่อแพลตฟอร์มต่างๆ
เช่น Facebook Live ที่ได้รับความนิยม
แพร่หลาย การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เหล่านี้ ที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบ
ต่อการท�ำงาน การเสนอข่าว ของคนข่าว
โทรทัศน์มากน้อยแค่ไหน และคนท�ำสื่อ
โทรทัศน์-กองบรรณาธิการข่าว มีการปรับ
ตัวอย่างไรบ้าง?
Facebook live ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส�ำหรับสือ่ ทีวที ตี่ อ่ ยอดได้ มาจัดรายการผ่าน
Facebook live ได้ ให้คนในกองบรรณาธิการ
มาท� ำ ที่ ก็ เ ห็ น หลายช่ อ งน� ำ เสนอผ่ า น
Facebook live เช่นเดียวกัน คือ เป็น
รายการที่น�ำเสนอทาง Facebook live

รับผิดชอบของสื่อที่ต้องไม่กระโดดเข้าไป
สร้างความเกลียดชังหรือว่าแบ่งขัว้ เลือกข้าง
ในแง่ของการใช้ค�ำพูดและเรียกผู้ชุมนุมใน
แต่ละกลุม่ ด้วยความรูส้ กึ ทีจ่ ะยิง่ เพิม่ ความจง
เกลียดจงชัง เพราะการท�ำหน้าทีข่ องสือ่ ต้อง
รักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพยายาม
ให้ปราศจากอคติและความล�ำเอียงให้เหลือ
น้อยที่สุด

สื่ อ ก็ ต ้ อ งเก่ ง ขึ้ น ในแง่ ข อง
การหาข้อมูลข่าวสาร-เก่งขึน
้
ในแง่ ข องวิ เ คราะห์ ใ ห้ ร อบ
ด้าน-เก่งขึ้นในการเป็นหลัก
เพื่อที่จะย่อยข้อมูลแล้วท�ำให้
คนเข้ า ใจถึ ง บริ บ ทที่ เ กิ ด ขึ้ น
- สื่อมีการน�ำเสนอข่าวได้รอบด้านหรือ
อย่างน้อยสือ
่ พยายามท�ำตัว ไม่ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองทีผ่ า่ นมา
เป็นสารตั้งต้นที่ดี
และสือ่ มีส่วนขยายความขัดแย้งหรือไม่?
เรื่ อ งนี้ ก็ ค งจะเป็ น ข้ อ สั ง เกตว่ า แต่ ล ะ
องค์กรก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันออกไป
ซึง่ ตรงนีจ้ ะเป็นบททดสอบส�ำคัญเรือ่ ง ความ
เลยไม่ใช่ดึงสัญญาณจากทีวีเข้ามา
รู้เท่าทันสื่อ ซึ่งประชาชนภาคพลเมืองต่างๆ
แน่นอนว่าเหรียญย่อมมีหลายด้าน ด้าน เองก็คงจะต้องตืน่ ตัวให้มากขึน้ เพราะปฎิเสธ
ที่ดีก็คือช่วยให้เข้าถึงคนดูและคนติดตามได้ ไม่ได้ว่า พอสื่อส่วนใหญ่ต้องผูกกับเงินทุน
ง่ายขึน้ และแนวทางก็เป็นลักษณะพูดคุยเป็น และผู้ให้เงินทุน และผู้ที่ออกนโยบายของ
กันเองสบายๆ มากยิ่งขึ้น แต่แน่นอน ก็ต้อง องค์กรก็อาจจะมีจุด ยืนทางการเมืองที่แตก
ไม่ลมื ถึงคุณภาพทีน่ ำ� เสนอออกไปว่าจะต้อง ต่างกันออกไป ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะส่งผลต่อ
รักษาคุณภาพไว้ให้ดี ซึ่งข้อดีก็คือจะเป็น เนื้อหาในการน�ำเสนอของแต่ละสื่อ
พื้นที่เป็นแพลตฟอร์มส�ำหรับนักข่าว ที่ให้
เพราะฉะนัน้ การทีส่ อื่ จะพยายามยืนหยัด
ลองผิดลองถูก น�ำเสนอรายงานและคุยกัน และคานอ�ำนาจกับนโยบายขององค์กรก็เป็น
ในแง่ของการวิเคราะห์สถานการณ์ได้มากขึน้ เรื่องที่ท้าทายอยู่แล้วส�ำหรับคนท�ำงานตัว
น�ำประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวมาน�ำเสนอ เล็กๆ อย่างกองบรรณาธิการ ผูส้ อื่ ข่าว ก็อาจ
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึน้ แต่แน่นอน จะต้องใช้วิธีทลายข้อจ�ำกัด หรือว่าพยายาม
ว่าก็ต้องรักษาคุณภาพไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าเพราะ ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ได้มากที่สุด ถ้าไม่
เป็ น Facebook live แล้ ว ก็ จ ะรู ้ สึ ก ว่ า สามารถหลบนโยบายขององค์กรได้ ก็ต้อง
มาตรฐานไม่ตอ้ งเท่ากับทีวแี ต่มาตรฐานต้อง เพิ่มความระมัดระวัง ว่าจะไม่สร้างความ
สูงเพียงแต่การน�ำเสนออาจจะแตกต่างกัน ขัดแย้งและไม่เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วาม
ถามปิดท้ายถึงบทบาทการเสนอข่าวสาร ขัดแย้ง ผ่านค�ำพูดและการน�ำเสนอ เพราะ
ของสือ่ มวลชนไทยทัง้ สือ่ กระแสหลักและสือ่ ค�ำพูดมีผลอย่างมากในการเรียกผูช้ มุ นุมกลุม่
โซเชียลมีเดีย ในช่วงปี 2563 ที่ผา่ นมาโดย ต่างๆ ค�ำพูดหยาบคายที่เกิดขึ้นในที่ชุมนุมก็
เฉพาะช่ ว งการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งช่ ว ง ต้ อ งระวั ง เพราะแน่ น อนน� ำ ไปสู ่ ค วาม
ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ที่ก็มีการวิพากษ์ จงเกลียดจงชัง ตรงนี้กองบรรณาธิการก็
วิจารณ์กนั ถึงบทบาทของสือ่ จากคนในสังคม คงจะต้องช่วยกันกลั่นกรองมากทีเดียว
พอสมควร เรื่องดังกล่าว “ณัฏฐา-ผู้ด�ำเนิน
ส่วนสิ่งที่สื่อและกอง บ.ก. ควรจะต้อง
รายการที่นี่ไทยพีบีเอส” ตอบว่า เป็นความ ระมัดระวังในการเสนอข่าวหรือความเห็นนัน้

ก็กลับมาเรือ่ งเดิมคือไม่วา่ สือ่ จะเปลีย่ นแปลง
ไปอย่ า งรวดเร็ ว เทคโนโลยี จ ะช่ ว ยเรื่ อ ง
ความเร็วในการสื่อสาร สื่อมวลชนเองก็ยัง
ต้องยึดหลักเดิมคือรอบด้านปราศจากอคติ
ไม่ลำ� เอียงเข้าข้างใคร ไม่ยดึ โยงผลประโยชน์
ส่วนตัว และยังต้องคงจริยธรรมในการน�ำเสนอ
ความเห็นโดยสรุปมองว่า ไม่วา่ บริบทรอบ
ตัวจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่หลักการท�ำงาน
พื้นฐานของสื่อ ยิ่งต้องคงเดิมและยิ่งต้อง
หนักแน่นมากยิง่ ขึน้ เพราะสือ่ เองก็อาสาเข้า
มาแล้วเพือ่ ท�ำหน้าที่ เป็นหลักในการเปิดมุม
มองเปิดข้อมูลข่าวสารให้กบั สังคม และถ้าจะ
ช่วยกันเพื่อที่จะให้สื่อเป็นมืออาชีพต่อไป ก็
คงต้องพยามรักษาหลักการเหล่านี้ไว้ให้ได้
เพราะเทคโนโลยี ก็ จ ะไม่ ไ หลกลั บ เช่ น
เดียวกัน แต่เทคโนโลยีกค็ งจะเดินไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง โจทย์ก็คือหลักการพื้นฐาน
ของสื่อ เราจะรักษาอย่างไร ภายใต้ความ
ท้ า ทายที่ ก� ำ ลั ง ถาโถมเกิ ด ขึ้ น และก� ำ ลั ง
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
“มุมมองที่เข้ามาในโลกโซเชียลมีเดีย
ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็จะมีความรวดเร็วมาก
ขึ้นในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพราะฉะนั้น
สื่อก็ต้องเก่งขึ้น ในแง่ของการหาข้อมูล
ข่าวสาร-เก่งขึ้นในแง่ของวิเคราะห์ให้รอบ
ด้าน-เก่งขึ้นในการเป็นหลัก เพื่อที่จะย่อย
ข้อมูลแล้วท�ำให้คนเข้าใจถึงบริบทที่เกิด
ขึ้น อย่างน้อยสื่อพยายามท�ำตัวเป็นสาร
ตั้งต้นที่ดี แล้วพอน�ำเสนอเข้าไปในสังคม
ก็ ค งจะต้ อ งขึ้ น อยู ่ กั บ วิ จ ารณญาณของ
คนในสังคมซึ่งตรงนี้เราก็ห้ามไม่ได้ว่าใคร
จะตีความข่าวของเราอย่างไร แต่ถ้าช่วย
กันเพิม่ พูนข้อมูลข่าวสาร เพิม่ พูนความรูก้ ็
หวังว่าการท�ำงานของสื่อจะเป็นอีกแรง
พลังในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมที่มี
ความสร้างสรรค์และดีขึ้น” ผอ.ศูนย์ Thai
PBS WORLD กล่าวทิ้งท้าย
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หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์
ในรอบปี ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้รางวัล
หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
1. จะต้องเป็นข่าวจริง มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ
2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย
3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม
1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวท�ำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
อธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อา่ นทุกวัย
4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอ ทั้งด้านเนื้อหาและ
ศิลปะการถ่ายภาพ
6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสิน ข่าว และ ภาพข่าว แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน แต่ละชุดแยกจากกันการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย หรือ
งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสิน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันนักข่าว
ประกาศมา ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ปรับกติกา การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว
ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีโครงการจัดประกวดข่าว และภาพข่าว
ชิงรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563 ขึ้น อันเป็นโครงการที่ด�ำเนินต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป
โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 3 ประเภท คือ
1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล 2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล และ 3. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ส�ำหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว ประจ�ำปี 2563 มีประเภทรางวัล ดังนี้
ประเภทรางวัล
1. ประเภท ข่าว แบ่งเป็น
1.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รางวัลยอดเยี่ยม
จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
1.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รางวัลชมเชย ล�ำดับที่ 1
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
1.3 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รางวัลชมเชย ล�ำดับที่ 2
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. ประเภท ภาพข่าว แบ่งเป็น
2.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รางวัลยอดเยี่ยม
จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รางวัลชมเชย ล�ำดับที่ 1
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.3 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รางวัลชมเชย ล�ำดับที่ 2
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
3. ประเภท ข่าวอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิง่ แวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
แบ่งเป็น
3.1 รางวัล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 รางวัลดีเด่น
จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
3.2 รางวัล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 รางวัลชมเชย
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ข่าว และ ภาพข่าว ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ที่สังกัดท�ำหนังสือรับรองการส่งประกวด
2. ข่าว ทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัลข่าวยอดเยี่ยม
ของมูลนิธอิ ศิ รา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิง่ แวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน
3. ข่าว ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้จัดท�ำส�ำเนาข่าวนั้นเรียงล�ำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน
2 หน้ากระดาษเอ4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�ำนวน 14 ชุด
4. ข่าว ที่ส่งประกวด รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้จัดท�ำส�ำเนาข่าวนั้นเรียงล�ำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2 หน้า
กระดาษเอ4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�ำนวน 10 ชุด
5. กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง 2 ประเภท ผู้ส่งจะต้องท�ำแฟ้มส�ำเนาแยกต่างหากตามจ�ำนวนชุดที่ระบุไว้ในแต่ละ
ประเภท
6. ข่าว ที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท จะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือรายสัปดาห์ ที่ตีพิมพ์ใน
ประเทศไทย ด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส�ำหรับ
ข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
7. ภาพข่าว ที่ส่งประกวดชิง รางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้อัดขยายภาพข่าว ขนาด 8 คูณ 10 นิ้ว จ�ำนวนภาพ
ละ 1 ภาพ พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น และไฟล์ภาพดิจิทัลมาด้วย โดยมีขนาดไฟล์ภาพตั้งแต่ 1 เมกกะไบต์ขึ้นไป
และต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากการถ่ายภาพไม่ใช่ไฟล์จากการสแกน หรือส�ำเนาภาพจากไฟล์วิดีโอ
8. ภาพข่าว ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือ รายสัปดาห์ ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย
ด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้
สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ส�ำนักข่าว ที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ฉบับละไม่เกิน 15 ภาพ
9. ส่งผลงานประกวด ข่าว ภาพข่าว และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2668-9422 โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขยายเวลาไปจนถึงวันศุกร์ที่ 29
มกราคม 2564 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. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวท�ำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
อธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อา่ นทุกวัย
4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ และห้ามดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อภาพที่ส่งประกวด
5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอ ทั้งด้านเนื้อหาและ
ศิลปะการถ่ายภาพ
6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลก็ได้
การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสิน ข่าว และ ภาพข่าว แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสิน แต่ละชุดแยกจากกันการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มขี า่ วหรือภาพข่าวใดสมควรได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มหรือดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รบั รางวัลชมเชย หรืองดเว้น
การให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสิน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว ของ
มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2563 ที่ลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
ประกาศมา ณ วันที่  14 มกราคม 2564
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล
อิศรา อมันตกุล
ประเภทข่าวยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2563
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บอส กระทิงแดง

คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนจริงหรือ
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
คนในกระบวนการยุติธรรม คุ้นเคยกับ
“ยี่ต๊อก” หรือแนวมาตรฐานการลงโทษคดี
อาญาที่ มี รู ป แบบลั ก ษณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้
ลงโทษในทิศทางเท่าๆ กัน เช่น ในความผิด
ฐานกระทําโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย หากจําเลยได้จา่ ยค่าสินไหม
ทดแทน แก่ผู้เสียหายโดยสมควร ก็มีเหตุ
บรรเทาผลร้าย จําเลยอาจได้รับการรอการ
ลงโทษ แทนการเอาไปเข้าคุก หรือเอาคุม
ประพฤติสักระยะเพื่อ ให้โอกาสแก้ไขกลับ
ตัว แต่คดีนายวรยุทธ อยูว่ ทิ ยา ทายาทเครือ่ ง
ดื่มกระทิงแดง กลับไม่เป็นเช่นนั้น โดยเมื่อ
วันที่ 3 ก.ย. 2555 นายวรยุทธ ขับรถเฟอร์
รารีชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ในท้องที่
สน.ทองหล่อ คดีเริม่ ฉ้อฉลตัง้ แต่แรก กว่าจะ
ได้ตวั นายบอสเข้าในชัน้ สอบสวน ทําสํานวน
เห็นควรฟ้อง อัยการรับสํานวนไว้พิจารณา
ระหว่างนี้ผู้ต้องหาก็หลบหนีสัญญาประกัน
ไปต่างประเทศ และปรากฏตัวทางสื่อด้วย
การไปร่วมชมการแข่งขันรถยนต์บา้ ง ขณะที่
ทนายความของผู้ต้องหายื่นคําร้องขอความ
เป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าถึง
14 ครั้ง จนท้ายสุดอัยการเจ้าของสํานวน
มีคําสั่งฟ้อง และออกคําสั่งให้ตํารวจไปเอา
ตัวมาฟ้อง ถ้าตัวอยู่ต่างประเทศให้ร้องขอ
เอาตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน แต่ทว่าเมื่อต้นปี
2563 นายเนตร นาคสุข รักษาการรอง
อัยการสูงสุด ได้หยิบยกคําร้องขอความเป็น

ธรรมครั้งล่าสุดมาพิจารณา แล้วออกคําสั่ง
ไม่ฟ้องคดี ตํารวจก็เห็นพ้องกับคําสั่งไม่ฟ้อง
คดีจึงยุติ และเพิกถอนหมายจับเขา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 ก.ค.
2563 ได้เปิดเผยคําสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวน่าจะ
ฉ้อฉลผิดปกติ จนมีการตั้งคณะทํางาน สอบ
ข้อเท็จจริง และตั้งคณะพนักงานอัยการ
สัง่ สํานวนในประเด็นหลักฐานชิน้ ใหม่ พร้อม
ออกคําสั่งฟ้อง เพื่อให้ตํารวจเริ่มต้นเอาตัว
นายบอสมาฟ้องใหม่ กระบวนการนับหนึง่
ใหม่ ขณะทีน่ ายวิชา มหาคุณ ศาสตราจารย์
พิเศษทางด้านกฎหมาย ถูกนายกรัฐมนตรี
เชิญมาทําหน้าที่สืบสวนกระบวนการฉ้อฉล
นี้ มีความเห็นว่าการสั่งคดีของนายเนตรไม่
น่าถูกต้อง และกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาต้องปฏิรูป
วิธีการนําเสนอข่าว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พยายามเสนอข่าวใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลัก
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและ
กฎหมายอื่น โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ประกอบด้วยแล้วตัง้ เป็นสมมติฐาน เพือ่ หลีก
เลี่ยงความซ�้ำประเด็นกับสื่ออื่นในยุค “แชร์
ข่าว” ดังนี้
1. คําสั่งไม่ฟ้องของนายเนตรน่าจะไม่
ถูกต้องตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
และ พ.ร.บ.อัยการ และขัดต่อหลักนิตธิ รรม
จริยธรรมของนักกฎหมาย มีการกระทําเป็น

ขบวนการช่วยเหลือนายวรยุทธ ทั้งตํารวจ
และอัยการ
2. กระบวนการนําสอบข้อเท็จจริงชุดของ
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด
น่ า จะเป็ น การทําให้ เ รื่ อ งนี้ ยุ ่ ง ยาก และ
บิ ด เบื อ นความจริ ง มากขึ้ น ไปอี ก เพราะ
เป็ น การสอบสวนผู ้ ก ระทําผิ ดคนเดิม ใน
ความผิดเดียวกัน เพือ่ ปกป้องนายเนตร นาค
สุข ขัดต่อหลักนิติธรรม
3. การทีน่ ายเนตรใช้อํานาจเรียกสํานวน
ขอความเป็นธรรมครั้งที่ 14 มาโดยไม่มี
อํานาจ แล้วใช้โอกาสนัน้ สัง่ ไม่ฟอ้ ง น่าจะเป็น
เรือ่ งผิดปกติ สมควรแก้ไขระเบียบการสัง่ คดี
ของสํานักงานอัยการสูงสุด และ พ.ร.บ.
อัยการและองค์ ก รอั ย การ หรื อ การมอบ
อํานาจ หรือไม่
4. แม้จะมีการสั่งฟ้องนายบอส ในข้อหา
กระทําโดยประมาท และอายุความจะขาดปี
2570 กับคดียาเสพติด คดีจะขาดอายุความ
ปี 2565 หากได้ตัวมาฟ้องจริง แต่ก็น่าจะขัด
กับหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาตรง
ที่ว่า ถ้าขึ้นฟ้องในคดีที่คิดว่าเป็นหลักฐาน
ชิ้นใหม่ แต่ที่แท้จริงไม่ใหม่เพราะปรากฏอยู่
ก่อนแล้วเพียงแต่ตํารวจไม่เอาเข้าในสํานวน
ที่สุดศาลก็จะยกฟ้อง
5. คณะทํางานของ ศ. (พิเศษ) วิชา มหา
คุณ น่าจะชีท้ างออกของปัญหาในกระบวนการ
ยุติธรรมในภาพรวม
คุณค่าและผลกระทบของข่าว
1. ทําให้เกิดการตั้งคณะทํางานสอบสวน
ทางวินัยกับนายเนตร นาคสุข และสํานัก
นายกรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการอัยการ
ทบทวนการแต่ ง ตั้ ง นายเนตรเป็ น อั ย การ
อาวุโส (2-3 ม.ค. 2564) และให้ ป.ป.ช.,
ป.ป.ท.ดําเนินคดีกบั ตํารวจทีพ่ วั พันกับเรือ่ งนี้
21 คน (3-4 ก.ย. 2563)
2. ทําให้เกิดแนวคิดว่า กระบวนการสั่ง
คดีของอัยการสํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
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เดิม และอดีตอัยการสูงสุดได้สั่ง ยุติธรรม
เรือ่ งร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วต่อมานาย
เนตรหยิบยกมาพิจารณาโดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากอัยการสูงสุดคนปัจจุบัน มีผลต่อการ
ดําเนินคดีในขั้นตอนต่อๆ ไป (นายอรรถพล
ใหญ่สว่าง ให้สัมภาษณ์ 6 ส.ค. 2563)
3. คณะทํางานของ ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ
เห็นว่า สมควรแก้ไขระเบียบการดําเนินคดี
อาญา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความ
126

อาญา (นายวิชา 2 ต.ค. 2563)
4. การตัง้ คณะทํางานของอัยการสูงสุดสัง่
คดีนายวรยุทธครัง้ ล่าสุด ทีว่ า่ มีพยานหลักฐาน
ชิ้นใหม่ ในอนาคตจะเกิดปัญหา เพราะเป็น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสํานวนเดิมเพียงแต่
ตํารวจไม่หยิบเข้ามา พยานบุคคลดังกล่าว
ให้การกลับกลอกไปมาไม่น่าเชื่อถือ (ว่าที่
พ.ต.ดร.สมบัติ วงศ์กําแหง 9 ส.ค. 2563)
และมีโอกาสทําให้คดีถูกยกฟ้องในชั้นที่สุด
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(นายอรรถพล 6 ส.ค. 2563)
5. นําไปสู ่ ก ารแก้ ไ ขกฎหมายที่ สําคั ญ
โดย ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ เสนอข้อสรุป
ส่งนายกรัฐมนตรี ว่าต้องแก้ไขร่าง พ.ร.บ.
ตํารวจแห่ ง ชาติ , ระเบี ย บการสั่ ง คดี ข อง
พนักงานอัยการ, กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา เพื่ อ ให้ ก ารสอบสวน การสั่ ง คดี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (นายวิชา 2 ต.ค.
2563)

“ม็อบราษฎร”

ปลุกฝั นคนรุน
่ ใหม่สก
ู่ ารพลิกโฉมประเทศ
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
การเข้ายึดอํานาจของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. เมื่อวันที่ 22 พ.ค.
2557 เป็นชนวนเหตุให้เกิดการชุมนุมบน
ท้ องถนนครั้ ง ใหม่ของกลุ่ม นิสิต นัก ศึก ษา
หลังบทบาทนีห้ า่ งหายจากหน้าประวัตศิ าสตร์
การเมืองไทยไปยาวนานนับตัง้ แต่เหตุการณ์
14 ตุลา 16 และ 6 ตุลาคม 19 จากจุด
เริม่ ต้นเล็กๆ ของนักศึกษากลุม่ หนึง่ ทีอ่ อกมา
เดินขบวนและชุมนุมขับไล่ คสช. พัฒนาการ
ไปสู ่ ก ารตั้ ง กลุ ่ ม รณรงค์ ป ระชาชนให้ ล ง
ประชามติไม่รับ รธน.60 จนถึงการตั้งกลุ่ม
คนอยากเลื อ กตั้ ง กดดั น ให้ รั ฐ บาล คสช.
จั ด การเลื อ กตั้ ง ตามที่ สั ญ ญาไว้ ด้ ว ยเหตุ
ปัจจัยในสถานการณ์ขณะนัน้ ทีไ่ ม่เอือ้ ให้พลัง
คนรุน่ ใหม่ได้เบ่งบาน การแสดงออกยังจํากัด
อยู ่ เ ฉพาะในโลกโซเชี ย ลคล้ า ยภู เ ขาไฟที่
สะสมพลังเพื่อรอการปะทุ
หลั ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปในปี 2562
พรรคการเมืองที่ประกาศจุดยืนสนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวบรวมเสียงข้าง
มาก จัดตัง้ รัฐบาลผลักดัน พล.อ.ประยุทธ์ ขึน้
เป็นนายกฯ สมัยทีส่ อง สถานการณ์การเมือง
ไทยเริ่มกลับสู่วังวนเดิม ผนวกกับการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563
ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจตกต�่ำ พร้อมฟาง
เส้นสุดท้ายคือเหตุการณ์อมุ้ หายบุคคลทีเ่ ป็น
ปฏิปักษ์กับรัฐบาล คสช. ซึ่งหลบหนีคดีไป
พํานักอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ความไม่
พอใจของคนหนุม่ สาวทีส่ ะสมไว้ยาวนานก็ได้
เวลาปะทุ และครั้ ง นี้ เ ปลี่ ย นจากในโลก
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ออนไลน์ลงมาสู่ท้องถนนแทน ในวันที่ 18
ก.ค. 2563 มี ก ารจั ด ชุ ม นุ ม แฟลชม็ อ บ
ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ของกลุ่มที่เรียก
ตัวเองว่า “เยาวชนปลดแอก” ทีน่ อกจากจะ
มีนกั เรียนนักศึกษาเข้าร่วมมากเป็นประวัตกิ ารณ์
แล้ว ยังได้เกิดแนวทางการจัดชุมนุมรูปแบบ
ใหม่ ที่ไม่มีแกนนํา หรือนักปราศรัยหลัก มี
เพียงจุดร่วมทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ชสู ามนิว้ เพือ่ สือ่
ถึงการต่อต้านรัฐบาล กลุม่ เยาวชนปลดแอก
ได้ยื่นเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ประการ คือ ให้
รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน พล.อ.ประยุทธ์
ต้องลาออก และร่าง รธน.ใหม่ ที่กลายเป็น
เชื้ อ ไฟให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ แ ฟลชม็ อ บ
กระจายไปทัว่ ประเทศเหมือนไฟลามทุง่ การ
ชุมนุมสู ามนิว้ ผุดยืน 3 ข้อเรียกร้องเกิดขึน้ ใน
รั้วสถาบันอุดมศึกษา เกือบทุกแห่งและลาม
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เข้าไปถึงในโรงเรียนมัธยม ข้อมูลจากศูนย์
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุไว้ว่า
ตั้งแต่ 18 ก.ค. ถึงวันที่ 10 ต.ค. 2563 มีการ
ชุมนุมเกิดขึ้นถึง 246 ครั้งใน 62 จังหวัด
การรวมตัวของพลังคนหนุ่มสาวในครั้งนี้
ได้กอ่ ให้เกิดรูปแบบใหม่ของการชุมนุมในยุค
ดิจิทัล เริ่มจากการนําสื่อโซเชียลมีเดียทุก
แพลตฟอร์มมาใช้เป็นเครื่องมือจัดตั้งกลุ่ม
หรือชุมชนออนไลน์เชื่อมโยงกันเป็นโครง
ข่าย ก่อนส่งต่อเรียกร้อง สัญลักษณ์ และการ
นัดหมายชุมนุมไปถึงกัน ทําให้เป็นการรวม
ตัวที่ไร้รูปแบบ ไม่จําเป็นต้องมีแกนนําหลัก
มีการบัญญัตศิ พั ท์เฉพาะขึน้ เพือ่ สือ่ สารกันใน
กลุ่ม มีการใช้สื่อออนไลน์สร้างแผนลวงเจ้า
หน้าที่ หยิบยกศิลปะภาพยนตร์ การ์ตูน
บทเพลงฮิต วลีดัง มาเป็นอาวุธในการพิ่ม
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แทงเสียดสีรัฐบาล จากหลายกลุ่มก้อนที่
กระจายกันในแต่ละรัว้ มหาวิทยาลัยเริม่ รวม
ตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยใหญ่ ในนาม
“ราษฎร” ยื่ น ข้ อ เสนอข้ อ เรี ย กร้ อ ง ที่
ครอบคลุมมากขึน้ ไม่เพียงแค่การเปลีย่ นแปลง
ทางการเมื อ ง แต่ ยั ง รวมไปถึ ง ระบบการ
ศึกษา สิทธิทางเพศสภาพสิ่งแวดล้อม ไป
จนถึ ง การเรี ย กร้ อ งให้ ป ฏิ รู ป สถาบั น ฯ
อย่างไรก็ตาม ความไม่พอใจต่อความล่าช้า
ในการตอบสนองข้อเรียกร้องของรัฐบาล
ผลักดันให้เกิดการชุมนุมของกลุม่ ราษฎรตาม
สถานที่สําคัญต่างๆ มีการบุกล้อมสถานที่
ราชการ ภาคเอกชน นําไปสู่การถูกสลาย
การชุมนุมและการปะทะกับ เจ้าหน้าที่รัฐ
หลายครั้ง มีมวลชนราษฎรบาดเจ็บ และ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไปนับร้อยคน

“โควิด-19”

ระบาดทั่วโลกในวันที่ 11 มีนาคม 2563 จน
มีการล็อกดาวน์ปิดเมือง จํากัดการเดินทาง
ทั้งทางบกทางอากาศและทางน�้ำในหลาย
ไวรัสล้างโลก
ประเทศทัว่ โลกรวมถึงไทย ถือเป็นเหตุการณ์
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รบั ทราบ
จากแหล่งข่าววงในของกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงการเตรียมการของกระทรวงสาธารณสุข
ในการเตรียมการวัดอุณหภูมแิ ละตรวจอย่าง
โลกต้องพบกับวิกฤตครั้งสําคัญ อย่าง มณฑลในประเทศจีน มีผู้ป่วยติดเชื้อจํานวน เข้มงวด ผู้คนจากต่างประเทศที่จะเดินทาง
รุนแรงและหนักหน่วงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ มากและเสียชีวิตไปก็มิใช่น้อย ก่อนที่ไวรัส เข้ามาประเทศไทย
ของมวลมนุ ษ ยชาติ จากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
วิธีการนําเสนอข่าว
ที่เรียกกันย่อๆ ว่า “โควิด-19”
ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
ที่ มี ต ้ น กําเนิ ด จากเมื อ งอู ่ ฮั่ น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงได้ระดม
ประเทศจี น ตั้ ง แต่ ช ่ ว งปลาย
สรรพกําลั ง ในการเกาะติ ด
เดือนพฤศจิกายน 2562 แล้ว
สถานการณ์ ข องโรค ทั้ ง ใน
ลามระบาดเป็นวงกว้างไปทั่ว
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
โลกอย่างต่อเนือ่ งตลอดปี 2563
นําเสนออย่างครอบคลุมทุกมิติ
จนถึงปี 2564 โดยยังไม่มีทีท่า
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจใน
ว่าจะยุติการระบาดลง
หมู ่ ป ระชาชน ถึ ง อั น ตรายที่
ร้ายแรงของโรคนี้ โดยให้ความ
ที่ ม าและข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
สําคั ญในการนําเสนอถึงพื้นที่
ข่าว
อั น ตรายที่ เ กิ ด การระบาด
เมื่ อ ช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
มาตรการของรั ฐ ในการช่ ว ย
2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้
เหลือเยียวยา และป้องกันการ
เปิดประเด็นข่าวโรคติดเชือ้ ไวรัส
ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 รวมทั้ ง วิ ธี
โคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19”
ปฏิบตั ขิ องคนในสังคม ผลกระทบ
ตั้งแต่เป็นข่าวต่างประเทศ ลงตี
ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน
พิ ม พ์ ใ นหน้ า 1 เนื่ อ งจากได้
นวัตกรรมต่างๆ และการคิดค้น
ประเมินจากเนื้อหาข่าวที่ออก
วัคซีนเพือ่ ป้องกันโควิด-19 จาก
มาและคาดการณ์ ถึ ง ความ
ฝีมือคนไทย
รุนแรงของโรคทีม่ กี ารระบาดใน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มี
วงกว้ า ง ว่ า การแพร่ ก ระจาย
ความพยายามเจาะหาข่าวราย
อย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรนาตัวนีไ้ ม่ใช่เรือ่ ง โคโรนา 2019 จะมีการติดเชื้อแพร่กระจาย ละเอียดของพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อ เพื่อเตือน
โรคระบาดธรรมดาอย่าง แน่นอนเพราะการ ระบาดไปทั่วโลก ต่อมาองค์การอนามัยโลก ประชาชนให้ อ ยู ่ ห่ า งจากพื้ น ที่ นั้ น อาทิ
ระบาดที่เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของ ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉิน สนามมวยย่ า นรามอิ น ทรา ที่ เ ป็ น ต้ น ตอ
มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ได้แพร่กระจาย ทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันที่ 30 สําคัญของการระบาดใหญ่ในประเทศไทย
อย่ า งรวดเร็ ว ไปในหลายเมื อ งของหลาย มกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรค สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ร้านตัดผมย่าน
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ประชาชื่น ฯลฯ พร้อมทั้งนําเสนอข่าวอย่าง
ละเอี ย ดในการออกมารั บ ผิ ด ชอบสั ง คม
ด้วยการประกาศ ตัวอย่างชัดเจนว่าป่วย
ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ของนั ก ร้ อ งนั ก แสดง
“แมทธิว ดีน” ที่ส่งผลให้ภรรยาสาวนักร้อง
คนดัง “ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์” ป่วยติดเชื้อตาม
ไปด้วย รวมทั้งยังมีคนดังและคนสําคัญของ
ไทยหลายคน ก็ปว่ ยติดเชือ้ จากไวรัสอันตราย
ตัวนี้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังนําเสนอข่าวการ
กวดขันการข้ามแดนของคนไทยและแรงงาน
ต่างด้าว แหล่งอบายมุขทีเ่ ป็นต้นตอการแพร่
ระบาด เช่น บ่อนการพนัน บ่อนชนไก่ เสนอ
ข่ า วทั ศ นะทางการแพทย์ ข องผู ้ ที่ รู ้ จ ริ ง
รวมทั้งการรักษาผู้ติดเชื้อในระยะแรกจน
หาย ขาด เช่น ที่ รพ.นครปฐมและเหตุการณ์
สําคัญของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ ที่มี
ผู้ป่วยติดเชื้อรายวันพุ่งสูงเกือบ100 ล้านคน
(ถึงช่วงต้นปี 2564) และเสียชีวิตกว่า 1 ล้าน
คน ข่ า วความก้ า วหน้ า ในส่ ว นของการ
ป้องกันและรักษา ตลอดถึงเรื่องการพัฒนา
วัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนทีผ่ ลิตในประเทศไทย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) ซึ่ ง ร่ ว มมื อ กั บ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ใบยา
ไฟโตฟาร์ม จํากัด รวมถึงวัคซีนของบริษัท
สยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด ที่ร่วมกับบริษัท
เอสซีจี, แอสตร้าเซเนกา และกระทรวง
สาธารณสุขลงนามร่วมมือกันในการรับจ้าง
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ผลิตวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนความร่วมมือ
กั บ นานาชาติ ใ นการผลิ ต วั ค ซี น หลายตั ว
รวมถึงความคืบหน้าในการจอง การจัดซื้อ
วัคซีนจากต่างประเทศและผลิตวัคซีนจาก
ในประเทศ
คุณค่าและผลกระทบของข่าว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สะท้อนความทุกข์
ยากความลําบากของผู้คนในการดํารงชีวิต
เพื่อให้รัฐจัดความช่วยเหลือ ตรงตามความ
ต้ อ งการให้ อ ยู ่ ร อด น�้ ำ เสี ย งสะท้ อ นของ
ประชาชนทีป่ ระสบความยากลําบาก ในการ
ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ กลับไปให้ผู้
บริหารรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเป็น
สื่อกลางในการทําความเข้าใจของทั้งสอง
ฝ่าย รวมทั้งเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ต่อสู้ชีวิตหลัง
ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ นอกจากนี้ยังได้
นําเสนอวิธีการปฏิบัติตัวของประชาชนตาม
มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
คนในสังคมได้ตระหนักถึงอันตรายและความ
รุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกัน
ตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อเพื่อความ
ปลอดภัย
นอกเหนือจากการนําเสนอข่าวประจําวัน
อย่างต่อเนื่องตลอดมา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ยั ง ได้ นําเสนอการแพร่ ร ะบาด ของโรค
โควิด-19 ในรูปแบบสกู๊ปข่าวที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ทั้งในสกู๊ปข่าวหน้า 1 ที่ในปี
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2563 ได้มีการนําเสนอถึง 115 เรื่อง อาทิ
เมนูสัตว์เปิบพิสดาร เสี่ยงเจอไวรัสโคโรนา,
ชีวติ แนวหน้านักรบโควิด หน้าทีย่ นื บนความ
เสี่ยง, รัฐจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า เพื่อคนไทย
พ้นภัยโควิด, ชําแหละเงินฟื้นฟูโควิด กลุ่ม
เปราะบางตกหล่น, กลโกงเงินกู้ฟื้นฟูโควิด
คอร์รัปชัน? เชิงบริหาร และโควิดผิดเพี้ยน
ร้ายทวีคูณ แพร่สู่คน สัตว์เลี้ยงได้ดี (ตาม
เอกสารแนบท้าย) และสกู๊ปข่าวในหน้าการ
ศึกษา ศาสนา-สาธารณสุข นําเสนอถึง 18
เรื่อง อาทิ เกาะติดมาตรการโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศตั้งรับโควิด-19 ระบาดหนักใน ไทย
จัด 5,000 เตียงรับมือระยะ 3, ไวรัสโควิด-19
เซตซีโร่ระบบมหาวิทยาลัยจากห้องเรียนสู่
ออนไลน์ โอกาสท่ามกลางวิกฤต ปี 63 และ
อื่นๆ (ตามเอกสารแนบท้าย) รวมถึงสกู๊ป
ใหญ่ฉบับประจําวันที่ 1 ม.ค. 2564 อีก 1
เรื่อง คือ มหันตภัยร้ายไวรัส “โควิด-19”
คุ ก คามเปลี่ ย นพฤติ ก รรมมนุ ษ ยชาติ
วิกฤตโลก - โอกาสประเทศไทย
แม้วา่ การระบาดของโควิด-19 จะยังไม่มี
ใครทราบว่าจะยุติลงเมื่อใด แต่หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐก็ยังทําหน้าที่ในการนํา เสนอข่าวนี้
อย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ เกิดการระบาดของ
โควิด-19 ระลอกสอง ที่เกิดขึ้นจุดแรกใน
จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนลามระบาดไปทั่ว
ประเทศถึง 60 จังหวัดและเป็นการระบาดที่
มีผู้ติดเชื้อมากกว่าครั้งแรก

ระวังโรคโลภ...เเชร์ระบาด
ลวงลงทุน

“เก๊”
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
โลกออนไลน์ ตกเหยื่อทุกนาที ปี 2563
ผ่านไปอย่างหนักหน่วงเพราะสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เปลี่ยนวิถีชีวิต
และการทํามาหากิ น ของคนปกติ ไม่ เ ว้ น
แม้แต่ “มิจฉาชีพ” ทีพ่ ยายามปรับตัวเข้าหา
เป้าหมายอย่างไม่หยุดนิ่ง
การหลอกลวงในลักษณะระดมทุน หรือ
ที่เรียกกันว่า “แชร์ลูกโซ่” ลงทุนง่าย ได้เงิน
เร็ว ผลตอบแทนสูง แม้ได้ยินกิตติศัพท์บอก
เล่าความเสียหายแบบปากต่อปาก กระทั่ง
เห็นอุทาหรณ์ผ่านสื่อมานักต่อนัก แต่ไม่ว่า
อดี ต หรื อ ปั จ จุ บั น ยั ง คงมี ผู ้ ห ลงเป็ น เหยื่ อ
ตกเป็นผู้เสียหายจํานวนมาก
หนึง่ ในวิธกี ารทีพ่ บว่าแม้จะระมัดระวังแต่
ก็ยังพลาดเข้าสู่วังวันคือการที่ผู้เสียหายต้อง
ทํางานแลกจริงๆ อย่าง ที่เกิดขึ้นกับคดีแชร์
แพ็กสินค้า (ลูกปัด) ทีต่ อ้ งทํางานจริง คดีแชร์
ลูกโซ่ไนซ์รวี วิ (Nice Review) ทีเ่ ปิดรับสมัคร
สมาชิกรับจ้างกดไลค์ กดแชร์สินค้า ตาม
เงือ่ นไขแลกกับเงินปันผล ผูเ้ สียหายหลายคน
จึงไม่คิดว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่เพราะมีการ
ทํางานเกิดขึ้นจริง
สัญญาณตลอดปี 2563 ชี้ให้เห็นชัดเจน
ท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอย แต่การระดมทุน
สารพั ด กลุ ่ ม กลั บ ผุ ด ขึ้ น ราว “ดอกเห็ ด ”
ข้อสังเกตสําคัญคือหลายกรณีไม่ใช่คดีใหญ่
มูลค่าความเสียหายมหาศาลเช่นในอดีต และ
นิ ย มใช้ ช ่ อ งทางผ่ า นเทคโนโลยี ม ากขึ้ น
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ซึง่ นับเป็นเรือ่ งอันตรายในยุคทีใ่ ครๆ ต่างก็มี
โลกออนไลน์อยู่กับตัวตลอด 24 ชั่วโมง
การระดมทุนไม่จําเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าจริง มีเพียงคําอ้างลงทุนแล้วรวย
ไม่เหนื่อย ใช้เงินทํางานแล้วรอรับปันผลเข้า
กระเป๋า ยกตัวอย่าง การตั้งแชร์วงรายวัน
รายเดือน ในกลุ่มไลน์ หลากหลายเท้าแชร์
การหลอกลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หรือที่
นิยมกันมากคือการลงทุนแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ (เทรดเงิน) เช่น คดี (เทรดเงิน)
ฉาวฟอร์เร็กซ์ ทรีดี (Forex 3D) ทีม่ เี ครือข่าย
โยงใยผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง และยังคง
อยูใ่ นกระบวนการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ทยอยยึ ด และอายั ด ทรั พ ย์ ตั ว การหลั ก ได้
อย่างต่อเนื่อง
ความกังวลปัญหาหลอกระดมทุนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ไม่เพียงจํานวนผู้เสียหายที่
สามารถเกิดขึ้นได้จํานวนมาก ในเวลาอัน
รวดเร็ว การไม่รู้จักตัวตน และการปิดช่อง
ทางออนไลน์ ที่ ทําได้ อ ย่ า งง่ า ยดายเมื่ อ
ต้องการเก็บกระเป๋าหนี กลายเป็นความยาก
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ต่อการติดตามแกะรอยของเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2563 มีอีกหลาย
เทรนหลอกลวงเงินทีอ่ าศัยช่องทางออนไลน์
ในการเข้าหาเหยือ่ เช่น ลักษณะระดมทุนใน
รูปแบบ “แสร้งรักออนไลน์ที่ใช้รูปโปรไฟล์
เป็นชายหนุม่ หรือหญิงสาวต่างชาติหน้าตาดี
มาตีสนิทก่อนชักชวนลงทุนทําธุรกิจ และ
ลอยแพในภายหลัง การเจาะข้อมูลส่วนตัว
ไปใช้หลอกลวงคนอืน่ เช่น การส่งลิงก์เข้าไป
ขโมยข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ ก่อน
สวมรอยหลอกขายสินค้าและมีผซู้ อื้ หลงเชือ่
โอนเงินค่าสินค้าให้ไปก่อนเชิดหนี
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พยายามทําหน้าที่
เป็นสือ่ กลางในการนําเสนอให้เห็นพัฒนาการ
ความเคลือ่ นไหวมิจฉาชีพทีป่ รับตัวอยูต่ ลอด
เพื่ อ ให้ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ หรือหลีกเลี่ยงความ
สูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตัวเองและคนใกล้ชดิ
ขณะเดี ย วกั น ยั ง ต้ อ งการให้ เ ห็ น ตั ว อย่ า ง
กระบวนการดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําผิดทีอ่ าจ
ไม่ได้มีแค่ตัวการหลัก แต่รวมถึงผู้มีส่วน
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เกี่ ย วข้ อ งชั ก จู ง ที่ ห ากพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า มี ค วาม
เชือ่ มโยงก็มโี อกาสต้องรับโทษ ตามกฎหมาย
ได้เช่นกัน
เป็ น กระบวนการดําเนิ น คดี ที่ เ ริ่ ม เห็ น
ความเด็ดขาดเพื่อตัดวงจรให้สิ้นซาก โดย
เฉพาะการใช้มาตรการติดตามยึดและอายัด
ทรัพย์ผเู้ กีย่ วข้อง อุดช่องไม่ให้ “ล้มบนฟูก”
ด้ ว ยการใช้ ก ฎหมายฟอกเงิ น ไล่ ล ่ า อย่ า ง
ต่อเนื่องชนิดกัดไม่ปล่อย เรียกคืนความเสีย
หายไม่มากก็นอ้ ยให้ประชาชน เพราะบางคดี
เกิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งนานนั บ ปี แ ต่ ก ารยึ ด และ
อายัดทรัพย์ก็ยังไม่จบสิ้น
ที่สําคัญการนําเสนอข่าวและบทความ
ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ยังคาดหวังเป็น
ช่องทางสื่อสารข้อเท็จจริง ความเดือดร้อน
ตลอดจนเบาะแสไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อหาแนวทางป้องกัน ปราบปรามอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าทันสถานการณ์ที่ปรับ
เปลี่ยน แนบเนียนมากขึ้น

“ยุติธรรม”อุ้มทายาทตระกูลดัง
สมคบคิด บิดสํานวน
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ประวัตศิ าสตร์ศรัทธา...ด่างพร้อย คงไม่มี
ใครคาดคิดว่าคดีอุบัติเหตุทางถนนคดีเดียว
จะสัน่ คลอน “ศรัทธา” กระบวนการยุตธิ รรม
ทัง้ ระบบได้อย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน นับ
จากวันเกิดเหตุ 3 ก.ย. 2555 จนถึงปัจจุบัน
ผ่านมากว่า 8 ปี คดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา
ทายาทตระกูลดัง ซึ่งขับรถยนต์หรูชนรถ
จักรยานยนต์ ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ
ผบ.หมูง่ านปราบปราม สน.ทองหล่อ เสียชีวติ
ไม่เพียงไม่จบแต่ยังสร้าง “รอยด่างพร้อย”
ดวงใหญ่ในสายธารยุติธรรม
สถานภาพทางสังคมของคู่กรณี ทําให้คดี
ได้รบั ความสนใจอย่างเลีย่ งไม่ได้กจ็ ริง แต่สงิ่
ทีท่ ําให้สงั คมไม่อาจปล่อยผ่าน จนถึงขัน้ ช่วย
กันติดตาม ตรวจสอบ และตั้งคําถามมา
ตลอดคือ พฤติกรรมผู้ต้องหาตั้งแต่วันเกิด
เหตุทงั้ ไม่หยุดช่วยเหลือ มีคนใกล้ชดิ มอบตัว
แทน อ้าง “เมาหลังขับ” กระทั่งหลบหนีคดี
ไปต่างประเทศ จนคดียืดเยื้อยาวนาน
หลังเงียบหายพักใหญ่ ไร้ความคืบหน้า
ติดตามตัวผู้ต้องหากลับมาดําเนินคดี ข่าว
“อัยการ” พลิกจาก “สั่งฟ้อง” เป็น “ไม่
ฟ้อง” จึงจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดัง “ไฟ
ลามทุ่ง” ทุกสายตาจับจ้องหาต้นตอ พร้อม
เหตุผลสัง่ ไม่ฟอ้ ง ข้อหาเดียวทีย่ งั ไม่ขาดอายุ
ความ “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึ ง แก่ ค วามตาย” เพราะนั่ น หมายถึ ง
ค.ต.วิเชียร ตายฟรี วรยุทธพ้นผิดทุกคดีโดย
ปริยาย ยิ่งคําสั่งไม่ฟ้อง “เงียบกริบ” ใน
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ประเทศไทย แต่ “ฉาวโฉ่” ไกลมาจากสื่อ
ต่างประเทศ พร้อมข้อเท็จจริงที่ค่อยๆ พรั่ง
พรูช็อกซ�้ำหลังเพิ่งรู้ว่าผู้เสียชีวิตตกเป็นผู้
ต้องหาร่วมด้วย!!
กระแสความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม
ที่ส่อเค้ารุนแรงกระทบภาพกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม อั น เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรยึ ด มั่ น และ
รั ก ษามาตรฐานอย่ า งเท่ า เที ย ม ทําให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว กลาโหม สั่งการคลายปมคาใจไม่
ให้วกิ ฤตศรัทธากระบวนการยุตธิ รรมลุกลาม
ด้วยการตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคําสั่งไม่ฟ้อง
คดีอาญาทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของประชาชน”
มีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน
ภาพการทํางานที่ ชั ด เจนคื อ การเรี ย ก
บุคคลทีป่ รากฏรายชือ่ เกีย่ วข้องชีแ้ จงข้อเท็จ
จริง โดยเฉพาะ 2 ปมสําคัญพลิกผันคดีคือ
ผลตรวจความเร็วรถยนต์ที่เปลี่ยนจาก 177
กม.ต่อ ชม. เป็นไม่เกิน 80 กม.ต่อ ชม. และ
การปรากฏขึน้ ของ 2 พยานบุคคลทีเ่ พิง่ ออก
มาให้การเรือ่ งความเร็วรถหลังผ่านเหตุการณ์
มานาน ยืนยันเห็นรถขับมาด้วยความเร็ว
ปกติ ซึ่งน่าแปลกมากขึ้นไปอีกเมื่อจู่ๆ นาย
จารุชาติ มาดทอง หนึง่ ในพยานปากเอกทีจ่ อ่
ถูกเรียกให้ข้อมูลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
กะทันหัน
ผลสรุปรายงานข้อเท็จจริงครั้งนี้จบลง
ด้วยข้อสงสัยเป็น “ขบวนการสมคบคิด”
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ต ้ อ งหาพ้ น ผิ ด อย่ า งเป็ น ขั้ น
เป็นตอน โดยผู้เกี่ยวข้อง 8 กลุ่ม ได้แก่
1. พนั ก งานสอบสวนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
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สํานวน
2. พนักงานอัยการซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ
3. ผู้บังคับบัญชาซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่
4. สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
ซึ่งแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
5. ผู ้ ดํารงตําแหน่ ง ทางการเมื อ งซึ่ ง
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
6. ทนายความซึ่งกระทําผิดกฎหมาย
7. พยานซึ่งให้การเป็นเท็จ
8. ตั ว การผู ้ ใ ช้ แ ละผู ้ ส นั บ สนุ น ในการ
กระทําผิดกฎหมาย
สําหรับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีการนํา
เสนอทั้งข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ควบคู่
กับขยายผลเพิม่ เติมแง่มมุ ต่างๆ โดยช่วงแรก
ที่ยังไม่มีตํารวจหรืออัยการออกมาเปิดเผย
เหตุผลที่แท้จริงของการกลับคําสั่งเป็นไม่
ฟ้อง ตามที่สื่อต่างประเทศเริ่มรายงานข่าว
ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 24 ก.ค. 2563 หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ได้พยายามติดตามจนสามารถหา
รายละเอียดมานําเสนอ เป็นเอกสารสรุปย่อ
คําบรรยายของอัยการที่สั่งไม่ฟ้องนายวร
ยุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงสําคัญที่ทําให้
รูปคดีเปลี่ยน “โดยนําเสนอเป็นที่แรกเพียง
สื่อเดียว” (ลงฉบับวันที่ 27 ก.ค. 2563)
ระบุถงึ 2 พยานปากเอกเป็นทหารอากาศยศ
พล.อ.ท. และพลเรือนรายหนึ่ง เข้าให้การ
เห็ น นายวรยุ ท ธ ขั บ รถมาด้ ว ยความเร็ ว
50-60 กม.ต่อชม. และเห็น ด.ต.วิเชียร
เปลี่ยนเลนกะทันหัน เป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้
เกิดจากนายวรยุทธ จนทําให้ ด.ต.วิเชียร
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ตกเป็นผูต้ อ้ งหาที่ 2 ในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ชนรถของผู้อื่นเสียหายด้วย
นอกจากความคืบหน้าแง่ขา่ ว หนังสือพิมพ์
เดลินวิ ส์ ยังต่อยอดประเด็นน่าสนใจเพื่อให้
มุมมองเป็นประโยชน์ในลักษณะสกู๊ปพิเศษ
เช่น ปมการประวิงเวลาต่อสู้คดีให้หมดอายุ
ความ และข้อเสนอแนะ ยกระดับมาตรฐาน
คดี จ ราจร โดยใช้ ห ลั ก ฐานวิ ท ยาศาสตร์
กระแสตื่นตัวของประชาชน การเกาะติด
ความคืบหน้าของสื่อมวลชนมีส่วนอย่างยิ่ง
ในการปลุก ความสนใจ และให้ผลลัพธ์สําคัญ
คื อ กระบวนการเอาผิ ด กั บ นายวรยุ ท ธ
สามารถเดินหน้าได้อีกครั้ง จากสารตั้งต้น
สําคั ญ ที่ ต กหล่ น คื อ ผลตรวจสารเสพติ ด
(โคเคน) โดยอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง 2
ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภท ที่ 2 และข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็ น เหตุ ใ ห้ เ ฉี่ ย วชนผู ้ อื่ น ถึ ง แก่ ค วามตาย
ขณะที่ บุ ค คลเกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการ
ยุติธรรมเส้นทางตรวจสอบความบกพร่องก็
เริ่มเดินหน้าได้เช่นกัน
แม้ประเด็นกลับคําสั่งไม่ฟ้อง จะไม่ได้ถูก
เปิดเผยโดยสื่อในประเทศ แต่หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ก็พยายามจะแสวงหาและคัดกรอง
ข้ อ เท็ จ จริ ง มานําเสนอให้ ร อบด้ า นที่ สุ ด
เนื่องจากคดีดังกล่าวไม่เพียงกระทบกับตัว
ผู้เสียหายในคดี แต่การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมยังส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวมทีย่ กให้กระบวนการ
ยุตธิ รรมเป็นความหวังสุดท้ายทีจ่ ะดํารงไว้ซงึ่
ความถูกต้องด้วย

ถอดบทเรียน

กาฬโรคม้า บินลัดฟ้าข้ามทวีป

คร่าชีวิตม้าไทยตายครั้งใหญ่
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ที่มาของข่าว
ต้องยอมรับ ช่วงปี 2563 มีขา่ วใหญ่ๆ เหตุ
การณ์สําคัญๆ หลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้น
ในประเทศไทย เรียกว่าครบแทบจะทุกด้าน
ทั้งสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ถ้าไม่มี
ข่าวของวิกฤตโควิค-19 เจ้าไวรัสมรณะที่
แพร่ระบาด ลุกลามไปทั่วโลกเกิดขึ้น เชื่อว่า
ข่าวอีกชิน้ หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาในช่วงเดียวกันกับ
โควิด-19 คือ การล้มตายของม้าไทย ครั้ง
ประวัติศาสตร์ ก็วา่ ได้ เพราะไม่เคยเกิดเหตุ
ลักษณะนีข้ นึ้ ในประเทศไทยมาก่อน ช่วงแรก
ที่ม้าล้มตายนั้น หากจะเรียกว่าตายเป็นเบือ
หรือห่าลงม้าก็คงจะไม่ผิด
ทีน่ า่ ตกใจเป็นอย่างมากคือ พอมาติดเชือ้
จะล้มตายภายในเพียงระยะเวลาแค่ 1-2 วัน
เท่านั้น ยังมีบรรดากลุ่มผู้เลี้ยงม้า ได้บันทึก
ข้อมูลเอาไว้ เริ่มจากวันที่ 27 มี.ค. 63 ซึ่งมี
ทัง้ ม้าเลีย้ ง ของชาวบ้าน และม้าแข่ง ในเขต
พื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ล้มตายผิด
สังเกตรวดเดียวอย่างน้อย 42 ตัว ก่อนจะ
แพร่ระบาดไปในฟาร์มม้า อีก 11 แห่ง ต.ขนง
พระ, ต.หมูสี อ.ปากช่อง จากยอด 42 ตัว
ขยับพุ่งพรวดไป 59 ตัว โดยอาการของม้าที่
ติดเชื้อก่อนจะล้มตาย เหมือนกันหมด คือ
ป่ ว ยด้ ว ยอาการไข้ สู ง ขอบตาบวมแดง
หน้าตาบวม หายใจติดขัดเสียงดังก่อนเกร็ง
และล้มตาย ในเวลา 24-48 ชม. เรียกว่า
เป็นการสูญเสียทั้งคาดไม่ถึงและตั้งตัวกันไม่

ติด เกิดขึ้นรวดเร็วมาก ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ใน
พื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ส่งข่าวมา
ทีก่ องบรรณาธิการเดลินวิ ส์ ว่าเป็นเหตุการณ์
ค่ อ นข้ า งไม่ ป กติ แ ละมี แ นวโน้ ม จะแพร่
ระบาดขยายวงกว้างอย่างแน่นอน ถ้ายังไม่รู้
สาเหตุที่แท้จริงว่าสาเหตุท่ีม้าล้มตายเป็น
จํานวนมากมาจากอะไรแน่?
การนําเสนอข่าว
แม้ในช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้คนในสังคม
ไทย ต่างกําลังแตกตื่นกับโควิด-19 ที่กําลัง
เกิดขึน้ แต่ทางกองบรรณาธิการข่าวเดลินวิ ส์
ได้ให้ความสําคัญกับข่าวชิ้นนี้ เห็นว่าการ
สูญเสียมาเป็นจํานวนมากเพียงแค่ 2 วัน
ทีย่ งั ไม่รสู้ าเหตุมาจากอะไรนัน้ จึงจําเป็นต้อง
เร่งเกาะติดนําเสนอข่าวให้ครบรอบด้านทุก
แง่มุม โดยเฉพาะประเด็นการ ค้นหาสาเหตุ
แท้ จ ริ ง อะไรเป็ น ต้ น ตอทําให้ ม ้ า ตาย 2
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จึงเป็นฉบับแรกๆ ที่
นําเสนอรายงาน เหตุการณ์เกาะติดรายวัน
อย่ า งใกล้ ชิ ด มี ทั้ ง ผู ้ สื่ อ ข่ า วในพื้ น ที่ ต ่ า ง
จั ง หวั ด และผู ้ สื่ อ ข่ า วส่ ว นกลางก็ เ กาะติ ด
หน่วยงาน เกี่ยวข้องทุกส่วนเพื่อนําข่าวมา
เสนอข้อมูลม้าตายอย่างละเอียด
กระทัง่ ทางหน่วยงานภาครัฐเกีย่ วข้องทัง้
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิง่ แวดล้อม

ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบใน อ.ปากช่อง เก็บตัวอย่าง
“เลือดของม้าป่วยและตาย” ไปตรวจวินจิ ฉัย
หลังจากนัน้ ทางสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรมปศุ สั ต ว์ ยื น ยั น ผลการตรวจสอบว่ า
เลือดม้าทีต่ ายมีเชือ้ โรคแอฟริกนั ฮอสชิกเนส
(African Horse Sickness : AHS) สายพันธุ์
(serotype) เป็นโรคประจําถิ่นในประเทศ
แถบทวีปแอฟริกา สัตว์ทไี่ วต่อการรับเชือ้ คือ
ม้า, ลา, ล่อ, ม้าลาย และอูฐ โดยมีแมลง
ดูดเลือดประเภทริ้น เป็นพาหะไปกัดสัตว์ที่
มีเชื้อ AHS แล้วนําแพร่เชื้อต่อสู่ม้าไทย หลัง
จากรู้ข้อมูลเบื้องต้น ว่าม้าตายโดยเชื้อ AHS
การเขียนข่าวเพื่อให้ชาวบ้านและผู้อ่านได้
เข้าใจว่าม้าทีป่ ว่ ยล้มตายนัน้ มาจาก กาฬโรค
ม้า โดยกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งม้ายกให้เป็นโรคทีม่ คี วาม
รุนแรงมาก เพราะติดเชือ้ ล้มป่วยก็จะตายใน
เวลาอันรวดเร็ว แทบจะเกือบ 100% ขยาย
เป็นวงกว้างจาก อ.ปากช่อง กระจายไปยัง
พืน้ ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลตรวจเลือดก็
พบว่า ติดเชื้อกาฬโรคม้า ทําให้กลุ่มผู้เลี้ยง
ม้า ต้องผจญทั้งโควิด และต้องมาเจอมรสุม
กับ เจ้ากาฬโรคม้า ไม่วา่ จะเป็นม้าเลีย้ ง หรือ
ม้าแข่งล้มตายไปแบบต่อหน้าต่อหน้าแบบไม่
คาดฝัน เพียงแค่เดือน มี.ค.-เม.ย. จนมาถึง
มิ.ย. 63 ยอดม้าตายรวม 30 จังหวัด รวม
561 ตัว ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีม้า
ตายมากที่สุด (กว่า 300 ตัว) หลายตัวเป็น
ม้าชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นม้าแข่งอดีตแชมป์
หลายสนามมูลค่าหลายล้านบาท, ม้าใน
สโมสรกีฬาทีเ่ คยสร้างผลงานระดับชาติ และ
ม้าดาราที่เคยร่วมแสดงในหนัง-ละครหลาย
เรือ่ ง เช่น บุพเพสันนิวาส ฯลฯ ความเสียหาย
สูง 560-600 ล้านบาท
จากนั้นกรมอุทยานฯ นํากําลังชุดปฏิบัติ
การปราบปรามการกระทําความผิดด้านสัตว์
ป่าและพืชป่า และตํารวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมปศุสตั ว์
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(ปทส.) ลงไปตรวจสอบข้อมูลตามเบาะแสได้
รับแจ้งข้อมูลว่ามีผู้ครอบครองสัตว์ป่าชนิด
“ม้าลาย” จํานวนมากอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4
ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
มีเนื้อที่รวม 44 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ระบุ
ว่า ประกอบกิจการ สวนสัตว์สาธารณะ แต่
ตรวจนับม้าลาย ที่มีอยู่ในครอบครอง รวม
222 ตัว พร้อมหลักฐานใบอนุญาตนําเข้าของ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ 2 ฉบับ รวม 312 ตัว
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ระบุวา่ ผ่านการตรวจโรคจากประเทศต้นทาง
และกรมปศุสัตว์แล้ว
นอกจากนีย้ งั พบข้อมูลการรายงานจํานวน
การเปลีย่ นแปลงของม้าลายทีค่ รอบครอง ใน
ปี 2561-2562 จํานวน 80 ตัว และในปี
2563 ส่งออกม้าลาย ไปยังประเทศจีน 10
ตัว (รวมส่งออกไปจีน 90 ตัว) คงเหลือรวม
222 ตัว โดยชาวต่างชาติ 2 คนให้ถ้อยคําไว้
ว่า ปัจจุบนั ตลาดในประเทศจีน ไม่ได้มคี ําสัง่
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ซือ้ ม้าลายของบริษทั ฯ ตามทีต่ กลงกันไว้ โดย
อ้างถึงเหตุผลเนือ่ งจากสถานการณ์โควิด-19
จึงยังไม่ได้กอ่ สร้างกรงหรือคอกสัตว์ และนํา
เข้าสัตว์ปา่ อืน่ เพิม่ เติม แต่เบือ้ งต้นเจ้าหน้าที่
จึงสัง่ ห้ามเคลือ่ นย้าย พร้อมเร่งตรวจตัวอย่าง
เลือดม้าลาย นอกจากการลงพื้นที่ ไปตรวจ
ฟาร์มม้าลายใน จ.ฉะเชิงเทราแล้ว ยังส่ง
ที ม กระจายไปเก็ บ ตั ว อย่ า งเลื อ ดม้ า ลาย
อีกหลายจุด

ผลกระทบจากการนําเสนอข่าว
การนําเสนอข่าวของเดลินวิ ส์ จนสามารถ
ช่วยตีแผ่เรื่องของกาฬโรคม้าแล้ว แต่ก็ยัง
มีคําถามติดตามมาว่า “กาฬโรคม้า” ที่มีต้น
กําเนิดจากทวีปแอฟริกานั้น มันข้ามน�้ำข้าม
ทะเลเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรกัน?
ช่วงนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคํา
สั่งด่วน เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมอุทยานฯ รวมไปถึง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ หารื อ และวาง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ถือเป็น
โรคอุบัติใหม่ ในประเทศไทย จึงสั่งดําเนิน
มาตรการห้ามเคลื่อนย้ายม้าอย่างเคร่งครัด
รวมทั้ ง เร่ ง สอบสวนโรคอย่ า งละเอี ย ด
รอบคอบเพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัด
กระทัง่ หน่วยงานภาครัฐ โดยกรมปศุสตั ว์
ได้บูรณาการทํางานกับทุกหน่วยงานภาคี
เครือข่ายด้านโรคระบาดสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น
ผูแ้ ทนจากองค์การสวนสัตว์ กรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช สมาคมกีฬาขี่ม้า
แห่งประเทศไทย, เครือข่ายสมาคมม้าแห่ง
ประเทศไทย นั ก วิ ช าการ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
อาจารย์มหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคในม้า ร่วมกันลงพืน้ ทีเ่ ผชิญเหตุ การ
ประชาสัมพันธ์และเตือนภัย การเฝ้าระวัง
โรคในพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่า เชื้อลดแมลงดูด
เลือดและป้องกันแมลงดูดเลือด “ริ้น” ใน
สัตว์กลุม่ เสีย่ ง (ให้กางมุง้ คอกม้า) การควบคุม
เคลื่อนย้าย สัตว์และการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคม้า ลา ล่อ ในพืน้ ทีเ่ กิดโรค คือ รัศมี 20 กม.
รอบฟาร์มที่มีโรคระบาดและพื้นที่ป้องกัน
โรคและเมือ่ มีการนําวัคซีนเข้ามาฉีดให้มา้ ใน
พื้นที่เสี่ยง ทําให้ช่วยหยุดยั้งได้ระดับหนึ่ง

ขณะที่ยังทําให้ เครือข่ายผู้เลี้ยงม้าใน
ประเทศไทย หลากหลายกลุ่มรวมตัวไปยื่น
หนั ง สื อ ที่ รั ฐ สภา ถึ ง ประธานคณะ
กรรมาธิ ก ารพาณิ ช ย์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา เพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบทั้งใน
เรือ่ งการแก้ปญ
ั หาของ “ต้นตอ” ทีท่ ําให้เกิด
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse
Sickness) รวมไปถึงให้เร่งตรวจสอบการนํา
เข้ า และค้ า ขาย “ม้ า ลายแอฟริ ก า” ใน
ประเทศไทย เชื่อว่าเป็นสาเหตุทําให้มา้ ไทย
ติดกาฬโรคม้าจนล้ม ตายเป็นจํานวนมาก
โดยพบหลักฐานชัดเจนว่ามีกลุ่มบุคคลและ
บริษัทชาวต่างชาติ ได้จดทะเบียนขอจัดตั้ง
สวนสัตว์ แต่กลับพบข้อมูลว่า กลายเป็น
“ฟาร์มม้าลาย” และยังพบหลักฐานส่งออก
ม้าลายไปต่างประเทศ จึงเรียกร้องให้คณะ
กรรมาธิการฯ เชิญผู้เกี่ยวข้อง, ผู้เสียหาย,
กลุ่มบริษัทผู้นําเข้าม้าลาย และหน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบ มาชี้แจง เพื่อหาข้อมูล
ที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อ
นําไปสู่การแก้ปัญหา และหาข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออก
ประกาศกฎกระทรวงเกษตรฯ กําหนดให้
“ม้าลาย” เป็นสัตว์ชนิด อื่นตามมาตรา 34
(4) ตามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 หากมีผู้ประสงค์จะนําเข้าม้าลาย เข้า
มายังราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรม
ปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบ
อนุญาต วิธีการนําเข้า ส่งออก หรือนํา ผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ.
2558 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ทําให้กรม

ปศุสตั ว์ มีอํานาจในการตรวจสอบการนําเข้า
นําผ่าน ส่งออกทุกขัน้ ตอนอย่างละเอียดตาม
พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ขณะที่กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ยังได้ออกประกาศ เข้มงวดในการ
อนุญาตการนําเข้าส่งออกสัตว์ป่าและซาก
สั ต ว์ ป ่ า ตามที่ อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า
ระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิดสัตว์ปา่ และพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) กําหนดไว้ สําหรับ
ยีราฟและม้าลาย ยังคงไม่พจิ ารณาให้นําเข้า
มาในประเทศเช่นเดียวกัน
เหนือสิ่งอื่นใดผลการทําหน้าที่รายงาน
ข่าวของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ นอกจากจะทํา
ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าไปเร่งแก้ไขตรวจ
สอบเพือ่ ช่วยชีวติ ม้าไทยแล้ว ยังช่วยตีแผ่เปิด
ประเด็นให้เห็นถึงขบวนการค้าม้าลายข้ามชาติ
ซึ่งมีชาวต่างชาติและกลุ่มคนไทย อาศัยช่อง
โหว่กฎหมายในการยื่นขอจัดตั้งสวนสัตว์
เพื่อเอามารองรับม้าลายจากทวีปแอฟริกา
มาพักเอาไว้จํานวนมากผิดปกติ หากไม่เกิด
โป๊ะแตกจากกาฬโรคม้าก็จะทําให้เมืองไทย
กลายเป็นดินแดนสวรรค์ค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
อีกแน่นอน
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เจาะลึกวิกฤติโควิด-19
มหันตภัยไวรัสเขย่าโลก
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ที่มาของข่าว
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 เกิดกระแส
ข่าวผู้ติดเชื้อไวรัสประหลาดมีอาการป่วย
และเสียชีวิตลงในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน
เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วสร้ า งความสงสั ย และ
ตกใจให้กับคนทั้งโลกเป็นอย่างมาก เพราะ
ในเวลาไม่นานเมือ่ เข้าสูป่ ใี หม่เดือนมกราคม
2563 ดูเหมือนว่าการแพร่ระบาดของไวรัส
ประหลาดนี้จะรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเป็นวง
กว้างในประเทศจีนอย่างมาก ท�ำให้รัฐบาล
หลายแห่งทั่วโลกต่างออกมาตรการรับมือ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของไวรัสนี้
กันอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ดี ความพยายาม
ป้องกันไม่ให้ไวรัสดังกล่าวแพร่กระจายเผชิญ
กับความล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิง เพราะใน
วันที่ 13 มกราคม 2563 ประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในโลกที่ พ บผู ้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส
ดังกล่าวนอกประเทศจีน ในเวลาไม่นานแทบ
ทุกประเทศในโลกต่างมีผตู้ ดิ เชือ้ เป็นคนของ
ตัวเอง และการแพร่กระจายก็กนิ เป็นวงกว้าง
รวดเร็ว มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวน
มาก โลกทั้งใบถูกเขย่าด้วยมหันตภัยไวรัส
ประหลาดนี้
จากตอนแรกเรียกขายกันว่า ไวรัสอู่ฮั่น
ในเวลาต่ อ มามี ก ารตั้ ง ชื่ อ เรี ย กขานไวรั ส
ประหลาดนี้อย่างเป็นทางการว่า โควิด-19
หลายประเทศทั่วโลกประกาศสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น มาตรการรั บ มื อ ไวรั ส เกิ ด ขึ้ น มา
มากมาย วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป
อย่างสิน้ เชิง เกิดการล็อกดาวน์เมือง ให้ผคู้ น
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งดเดินทาง อยู่กับบ้าน อาชีพหลายแห่งต้อง
หยุดท�ำงาน ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งดลบันดาล
รายได้มหาศาลให้กับหลายประเทศทั่วโลก
กลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อ
ใด เศรษฐกิจโลกซวนเซ ความบอบช�ำ้ ความ
สูญเสียเกิดขึ้นผ่านหยาดน�้ำตาด้วยฝีมือจาก
ไวรัสชนิดนี้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ไม่นอ้ ยไปกว่าประเทศอืน่ ภาย
หลังภาครัฐออกมาตรการรับมือกับโควิด-19
จนดูเหมือนสถานการณ์จะทุเลาลง แต่ใน
ปลายปี 2563 ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ระลอก 2 ก็ออกมาเขย่าประเทศไทย
อีกครัง้ สุดท้ายนีว้ นิ าทีทบี่ ทเกริน่ น�ำของข่าว
นี้ถูกเขียนลงไป ยังมีผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อ
ผูเ้ ดือดร้อนจากมหันตภัยไวรัสทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งความสั่ น สะเทื อ นเปลี่ ย น
โฉมหน้าวิถีชีวิตมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง
การน�ำเสนอข่าว
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เล็ ง เห็ น ถึ ง ภยั น ตรายของไวรั ส โควิ ด -19
นอกจากการน�ำเสนอข่าวสารตามปกติเพื่อ
ให้สาธารณชนได้รับรู้แล้ว ยังมีการน�ำเสนอ
บทความพิเศษเพื่อแตกยอดต่อประเด็นให้
ประชาชนได้มีข้อมูลเพียงพอในการรับมือ
กับโรคระบาด นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอ
บทความพิเศษเพื่อเล่าถึงความเดือดร้อน
ของประชาชนในแทบทุกสาขาอาชีพทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวก
เขาในฐานะมนุ ษ ย์ แ ละเพื่ อ นร่ ว มชาติ
น�ำเสนอเป็นข่าวสารให้สงั คมไทยได้รบั รูแ้ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ
นอกจากนีย้ งั เล็งเห็นว่านอกจากประชาชน
ที่ เ ดื อ ดร้ อ นกั บ โควิ ด -19 แล้ ว บุ ค ลากร
ทางการแพทย์เองก็เป็นส่วนส�ำคัญในการ
รั บ มื อ กั บ วิ ก ฤติ โ รคระบาดนี้ ในฐานะ
สื่ อ มวลชนที่ ท� ำ หน้ า ที่ บั น ทึ ก เรื่ อ งราว
ประวัตศิ าสตร์อนั ยิง่ ใหญ่ของมวลมนุษยชาติ
ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ของสั ง คม จึ ง เป็ น ความ

จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งน� ำ เสนอมุ ม มอง
ข่าวสาร บุคคลผู้เกี่ยวข้องในวิกฤติโควิด-19
ให้ครบถ้วนที่สุด ดังนั้นจึงมีการน�ำเสนอทั้ง
ที ม นั ก สื บ ติ ด ตามโรค ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการ
สอบถามผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อตามหาไทม์
ไลน์อันจะน�ำไปสู่การป้องกันโรคได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
เกาะติดปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยและ
บุคลากรการแพทย์ ซึง่ สะท้อนว่าภายใต้การ
แพร่ระบาดนี้ มันได้เปิดเปลือยปัญหาใน
สั ง คมไทยหลายอย่ า ง หากสั ง คมไทยไม่
ตระหนักกับปัญหานีอ้ ย่างเพียงพอ มันจะน�ำ
มาซึง่ ผลกระทบจากโควิด-19 ทีอ่ นั ตรายและ
รุนแรงไม่แพ้ตัวเชื้อไวรัสเลย
อีกทั้งยังน�ำเสนอข่าวสารเรื่องราวจาก
ต่างประเทศเพื่อเน้นย�้ำว่าสิ่งที่ประเทศไทย
เจอนั้น เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งทุกชาติล้วน
หาทางป้องกันและแก้ไขเรือ่ งนีก้ นั อย่างเต็มที่
หรือปัญหาแรงงานข้ามชาติ ในเวลาต่อมา
กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม เพราะมีการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็มีที่มาจาก
ลักลอบน�ำแรงงานข้ามชาติเข้ามาอย่างผิด
กฎหมาย เปิดเปลือยให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งน�ำ
ไปสูก่ ารตรวจสอบเพือ่ ขยายผลในเรือ่ งนีแ้ ละ
ท�ำให้สังคมได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องของ
เจ้าหน้าที่ต่อการรับมือกับปัญหาเหล่านี้
กองบรรณาธิการยึดมัน่ ว่า “ไม่มใี ครอยาก
ติดเชื้อ” และการพยายามแก้ปัญหาในเรื่อง
นี้จะต้องค�ำนึงให้ไปไกลกว่าการรับมือของ
โรคจากทั้ ง รั ฐ บาลและบุ ค ลากรทางการ
แพทย์ จึงน�ำเสนอประเด็นแตกยอดมีเนือ้ หา
ทั้งประชาชนที่เดือดร้อนจากการตกงาน
หลากหลายเรื่องราวและมุมมองท�ำให้ได้
สะท้อนบทบาทความเป็นมนุษย์ ความเสี่ยง
ความมุง่ มัน่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งสะท้อนแห่ง
ยุคสมัยได้ดีเป็นอย่างยิ่ง ว่าครั้งหนึ่งในห้วง
เวลาวิ ก ฤติ แ ห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยและ
ประวัติศาสตร์โลก มนุษย์จ�ำนวนมากต่างไม่

ยอมจ�ำนนกับวิกฤติโรคระบาด และพยายาม
ต่ อ สู ้ ห ยุ ด ยั้ ง ป้ อ งกั น เพื่ อ ให้ สั ง คมในวั น นี้
สามารถด�ำรงรอดจากวิกฤติมหันตภัยไปได้
ผลกระทบจากการน�ำเสนอข่าว
ตลอด 1 ปีที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ท�ำ
หน้ า ที่ บ ทบาทสื่ อ มวลชนด้ ว ยความภาค
ภูมใิ จ ในภาวะวิกฤติโควิด-19 น�ำเสนอข้อมูล
ทัง้ ข่าวหน้า 1, บทความ, รายงานพิเศษเรือ่ ง
โควิด-19 อย่างต่อเนื่องทุกวัน แม้ปัจจุบัน
สถานการณ์ของโรคระบาดนีจ้ ะยังไม่ทเุ ลาลง
ไป แถมดูเหมือนจะมีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
เพราะมีการกลายพันธุข์ องไวรัส จ�ำนวนผูต้ ดิ
เชื้อในต่างประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับ
จ� ำ นวนผู ้ ติ ด เชื้ อ ในสั ง คมไทยก็ เ พิ่ ม ก้ า ว
กระโดดอย่างรุนแรงและถือเป็นสถานการณ์
ที่ต้องวิตกเป็นอย่างยิ่ง มาตรการล็อกดาวน์
ที่มีการคลายลง ก็ต้องน�ำมาบังคับใช้ใหม่
ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจทีร่ นุ แรงขึน้ เรือ่ ยๆ
จึงถือว่าโรคระบาดครัง้ นีไ้ ด้เขย่าท�ำลายแทบ
ทุกพื้นที่อย่างแท้จริง
การน� ำ เสนอข่ า วโควิ ด -19 ของกอง
บรรณาธิการเดลินิวส์ จึงนับเป็นอีกบทบาท
ของสื่อมวลชนไทยที่มีโอกาสได้ร่วมบันทึก
เหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์โลก ถือเป็นมหันตภัย
เลวร้ายในรอบ 100 ปีทมี่ นุษย์ทวั่ ทุกประเทศ
ได้ เ ผชิ ญ หน้ า ต่ อ สู ้ กั บ โรคระบาด ข้ อ มู ล
ของกองบรรณาธิการเดลินิวส์ ที่น�ำเสนอไป
ยังสังคม เชือ่ ว่าจะเป็นประโยชน์กบั ประเทศ
ชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมจะช่วย
ย�้ำเตือนความทรงจ�ำให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจ
เรียนรู้ รวมถึงหากอนาคตภายภาคหน้า เกิด
วิกฤติโรคระบาดขึน้ กับโลกและสังคมไทยอีก
จะเป็นบทเรียนน�ำไปสู่การปรับปรุงรับมือ
โรคระบาดในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นการ
ท�ำหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนด้วยความภาคภูมใิ จ
นอกจากจะรายงานข่าวในยามภาวะวิกฤติ
แล้ว ยังเป็นส่วนหนึง่ ในการบันทึกประวัตศิ าสตร์
เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้อย่างละเอียด
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มจพ. ขอเชิญชวนรวมบร�จาคเง�น
สมทบทุนกองทุนพัฒนามหาว�ทยาลัย
ตานภัย C VID-19
ศ.ดร.สุ ช าติ เซี ่ ย งฉิ น อธิ ก ารบดี มหาว� ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ (มจพ.) เปดเผยวา มจพ. ไดรวมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
คิดคนสิ�งประดิษฐและนวัตกรรมใหมสูโรคโคว�ด-19 มอบใหกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
เพ�่อใชแกปญหาการขาดแคลนหนากากอนามัยและลดปญหาการแพรกระจายของ
เชื้อโคว�ด-19 โดยนำนวัตกรรมตางๆ เปนตัวชวยบุคลากรทางการแพทย ใหทำงาน
ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น ดังนี้

1 ออกแบบหนากากเสร�มแผนกรองเสนใย
นาโนมอบใหโรงพยาบาลรามาธิบดี

6 ออกแบบและผลิตตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูว�

นวัตกรรม ดานความปลอดภัยเพ�อ่ รับมือ
โคว�ด-19 มอบใหกับวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลทหาร
ผานศึก โรงพยาบาลราชว�ถี และสงมอบ
ใหโรงพยาบาลอื่น ๆ อีกทั่วประเทศ

2 ออกแบบและผลิตกลองปองกันการแพร
กระจายเชื้อผูปวย มอบใหสถาบันบำราศ
นราดูร

3 ออกแบบและผลิตหนากากผา เจลแอลกอ
ฮอลมอบใหกองพ�สจู นหลักฐานและชุมชน
รอบ มจพ.

4
5

ออกแบบและผลิตหนากาก Face Shield
มอบใหสภากาชาดไทย
ศูนยวจ� ยั เผากากของเสีย คณะว�ศวกรรม
ศาสตร มจพ. ออกแบบและผลิตเตาเผาขยะ
ติดเชื้อขนาดเล็กมอบใหกับโรงพยาบาล
ตาง ๆ ทั่วประเทศ

140

7 ออกแบบและผลิตหนากาก Full Face

พรอมขอตอสำหรับประกอบชุดปรับแรงดัน
(mini PAPR) ใหกับคณะแพทยศาสตร
วชิรพยาบาล

8 ออกแบบและสราง “หองความดันลบ”
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มอบใหกับโรงพยาบาลทางภาคเหนือ
และโรงพยาบาลในพ�้นที่ชายแดนภาคใต
(ปตตานี ยะลา และนราธิวาส)

9 มจพ. สงมอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูว�

ใหกับโรงพยาบาลทางภาคใต ไดแก
โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาล
นครศร�ธรรมราช โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลปาดัง
เบซาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลระแงะ
โรงพยาบาลบาเจาะ โรงพยาบาลสุไหงโกลก
โรงพยาบาลจะแนะ และโรงพยาบาลอื่น ๆ

10 มจพ. สงมอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูว�

ใหกับโรงพยาบาลบานแพว สมุทรสาคร

11 ออกแบบและผลิตหุนยนตชวยเหลือ

ทางการแพทย IRAPs SHaRE-aGIVeR
มอบใหแกคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิร�กิติ์
กรมแพทยทหารเร�อ

12 ออกแบบและผลิตตูตรวจโรคโคว�ด-19

ความดันบวก มอบใหแกสถาบันว�จัย
ว�ทยาศาสตร การแพทยทหารเพ�่อใชใน
การคัดกรองโรค

13 ออกแบบและผลิตหนากากปองกัน

สารพ�ษทางการทหารพรอมไสกรอง
มาตรฐานสูง มอบใหกับศูนยอำนวยการ
แพทย จังหวัดชายแดนภาคใต

ในโอกาสนี้ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญ
ชวนผูมีจิตศรัทธาทุกทานรวมบร�จาคเง�น เขากองทุนพัฒนามหาว�ทยาลัยและ
ตานภัยโคว�ด เพ�อ่ เปนเง�นทุนว�จยั สำหรับสรางนวัตกรรมตาง ๆ ปองกัน ควบคุมรักษา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หร�อโคว�ด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ใหกับสถานพยาบาลและหนวยงานตาง ๆ
สนับสนุนการทำกิจกรรมตาง ๆ ของมหาว�ทยาลัยเพ�่อชวยเหลือบรรเทาและเยียวยา
ความเดือดรอนของประชาชนและบุคลากรทางการแพทยท่ไี ดรบั ผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14 ออกแบบและผลิตเคร�่องจายขาวสาร
อัตโนมัติ ถวายแดเจาอาวาสวัด
เสมียนนาร�

15 ออกแบบและผลิตหุนยนตเคลื่อนที่แบบ

หลายแกนฆาเชือ้ ดวยแสง UVC แบบบังคับ
ขับเคลื่อนลอแมคคานั่มนำไปทดสอบการ
ฆาเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาว�ทยาลัยและตานภัยโคว�ด มจพ.”
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ.
เลขที่บัญชี 907-3-50043-2
หร�อเว็บไซต http://covid-19.kmutnb.ac.th/donate_info.php
ใบเสร็จรับเง�นสามารถนำไปลดหยอนภาษี ได 200%
สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมไดที่ กองคลัง
โทรศัพท 0-2555-2000 ตอ 1602-1604
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 141
กลุมงานประชาสัมพันธ ตอ 1121, 1166, 2091, 1175
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล
อิศรา อมันตกุล
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม
ประจ�าปี 2563
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ชื่อภาพข่าว
ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์
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รั เส ก ิ
พระ าทสมเ พระเ าอย่หวั ะสมเ พระนางเ า พระ รมรา นิ เส เยยมพสกนิกรทไปรอเ า รั เส อย่าง
ก ิ ท่ามก างความป า ป ืมป ิยนิ
สพ น์ ศิ ปงาม
ไทยรั
พย
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ชื่อภาพข่าว
ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์

กพระหั ์
พระ าทสมเ พระเ าอย่หัว ะสมเ พระนางเ า พระ รมรา ิน ทรง กพระหั ์ ก่พสกนิกรทไปเ า
รั เส
ริเว พระ รมมหารา วัง
สพ น์ ศิ ปงาม
ไทยรั
พย
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ชื่อภาพข่าว

ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์

ป ืมป ิ
พระ าทสมเ พระเ าอย่หัว ะสมเ พระนางเ า พระ รมรา ิน มพระรา ป ิสัน ารกั ประ า นทมา
รอเ า รั เส อย่ านนอกพระอ ส วั พระศรรั นศาส าราม ะ ริเว พระ รมมหารา วัง รวม งนาย ิ ์
ะนายเอกพัน รร ือ ท ิ ทร่วมเ า รั เส วย
ิ ิ เว
ไทยรั
พย
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ชื่อภาพข่าว

ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์

เ

พ ศ ิกายน
พระ าทสมเ พระเ าอย่หัว ะสมเ พระนางเ า พระ รมรา ิน พระรา ทานพระ รม
รา าน า หเ ก ายอัศวิน สม น์ นักเรยน ัน ม นักเรยน รงเรยนวั รา พิ ร าว ังหวั สมทรสาคร
า่ ย าพเ ร่วมกั พระองค์ทงสอง
ั
ห งั เ ก ายไ วายกา งั
พ่ ระองค์ ะขอพระรา ทานพระ รมรา าน า
ากพระเ าอย่หัวระหว่างททรงเยยมรา รทมาเ าท ะออง พระ าทรั เส ทรง กพระหั ์ ยมพระสรว
ะมพระรา ป ิสัน ารกั รา รอย่าง ก ิ
วิ า เ ริ เกยร ิ าก
างกอก พส ์
ค
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ข วนเส
ข วนเส สมเ พระนางเ าสทิ า พั รส าพิม กั
พระ รมรา นิ ะสมเ พระเ า กยาเ อ เ า าทปงกร
รัศม ิ มหาว ิ ร มางกร สิริวิ ยรา กมาร ข ะเส ่าน ริเว นนพิ
ก ขางทาเนย รั า กก ่ม
มนมค ะรา ร อม ห ัง ากทพระ าทสมเ พระเ าอย่หัวทรงพระกร า ปร เก า หเส พระรา าเนิน
ทนพระองค์ทรง าเพ พระรา กศ วาย าพระก ิน พท ศักรา
ทวั รา อรสารามรา วรวิหาร ะ
วั อร รา วรารามรา วรมหาวิหาร วานน
ค
กัมพ เสนสอน
ั การรายวัน
องศา
ค
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ชื่อภาพข่าว
ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์

รา ร อมทาเนย
เ าหนาท ารว ร่วมกัน ัก ันเพือเค ยร์พืนท นน หร ข วนเส ่านไ ระหว่างท มนมก ่มรา รไ
นั หมาย นการ มนมเพือป อมทาเนย รั า ก ัน หนายกรั มน ร าออก
กอ ัค พรหมเรขา
กรงเทพ รกิ
ค
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ค ะรา ร
วันท
าคม
เปน าพข วนเส พระรา าเนินของสมเ พระนางเ าสทิ า พั รส าพิม ัก
พระ รมรา ิน พรอม วย สมเ พระเ า กยาเ อ เ า าทปงกรรัศม ิ มหาว ิ ร มางกร สิริวิ ยรา กมาร
ประทั ร ยน ์พระทนัง ่านก ่ม มนมท ือว่า ค ะรา ร ริเว นนพิ
ก ่านทาเนย รั า กา ังขาม
สะพาน มัยมรเ ์ ยมเ าหนาท ารว กองรอยคว คม ง นพยายามกันไม่ หมว นก ่มนเขา ก ร พระทนัง
ทังนมการ สั ัก ์ นิว ่อหนาพระพัก ์ นข ะร ยน ์พระทนังเส ่าน อนง ่วงเยนวันน พระ าทสมเ
พระเ าอย่หัว ทรงพระกร า ปร เก า ห สมเ พระนางเ า พระ รมรา ิน เส พระรา าเนิน ทนพระองค์
ทรง าเพ พระรา กศ วาย าพระก นิ พท ศักรา
ทวั รา อรสารามรา วรวิหาร ะวั อร รา วราราม
รา วรมหาวิหาร น อกาสน สมเ พระเ า กยาเ อ เ า าทปงกรรัศม ิ มหาว ิ ร มางกร สิรวิ ิ ยรา กมาร
ยเส นการน วย
พรพรหม สา รา ัย
างกอก พส ์
ค
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เจ�
ย
ไต
กาวสูความยั่งยืน

เคียงขางสังคมไทย
พัฒนาเกษตร
พัฒนาสังคม
บริษทั เจียไต จำกัด ผูน ำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทยทีน่ อกจาก
จะเติบโตเคียงคูพี่นองเกษตรกรมาอยางยาวนานแลวยังพรอมกาวสู
ความยั่งยืนเคียงขางสังคมไทยดวยการมุงสงเสริมชีวิตความเปนอยู
ของผูคนรวมถึงใหความสำคัญกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร
พรอมยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูค นอยางยัง่ ยืนโดยเจียไตรว มสนับสนุน
โครงการหมดอยคลายหนาว ปที่ 2 จัดโดยเพจอีจันรวมกับมูลนิธิ
เพชรเกษมเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่หางไกลในอำเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน บานจอปราคี บานปอหมือ้ และบานโกแประ โดยเจียไตไดมอบ
เมล็ดพันธุผ กั สวนครัวทีป่ ลูกงายเหมาะสมกับภูมอิ ากาศในพืน้ ทีส่ งู และ
เพียงพอกับจำนวนคนในพืน้ ทีเ่ พือ่ เปนสวนหนึง่ ในการสรางความมัน่ คง

ไวรับประทานตลอดทั้งป และในปนี้เจียไตเปดรับศักราชใหมดวยการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุผักสวนครัวคุณภาพพรอมดวยของใชจำเปนแก
หนวยงานและองคกรตางๆ อาทิ สำนักงานเขตพระโขนง ศูนยเยาวชน
จตุจักร ชมรมอาสาพัฒนาของสถาบันศึกษา รวมถึงองคกรเอกชนที่
จัดโครงการปนความสุขเพือ่ เด็กและผูข าดแคลน เปนตน เพือ่ สงเสริม
ใหเยาวชนไดเรียนรูการปลูกผักไดรับโภชนาการที่เหมาะสมจากผักที่
สดสะอาดและปลอดภัยทีต่ นเองปลูกขึน้ มา พรอมเสริมสรางกิจกรรม
ความรักความสัมพันธทด่ี ี ภายในครอบครัวและชุมชน ทัง้ ยังชวยสราง
ความมัน่ คงทางอาหารในระยะยาว ทัง้ นี้ เมล็ดพันธุเ จียไตทร่ี ว มสนับสนุน
ในกิจกรรมเพือ่ สังคมตางๆ ไดแกคะนายอด ผักบุง จีนเรียวไผ กะเพรา
โหระพา คืน่ ฉาย พริกขีห้ นู มะเขือเปราะจาว ถัว่ ฝกยาว-ถัว่ เสน กวางตุง
ฮองเต และขาวปลีเบา
นอกจากนี้ ในดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ ของคนไทย ปุย ตรากระตาย
โดยบริษัท เจียไต จำกัด ไดจับมือเกษตรกรบานหนองหินและราน
กิจเกษตรกิจ จังหวัดอำนาจเจริญรวมจัดกิจกรรมมอบผาหมใหกับ
ประชาชนทีป่ ระสบภัยหนาวในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 16 หมูบ า น
จาก 3 ตำบล ไวหมคลายหนาว เพื่อเปนอีกหนึ่งกำลังใจจากเจียไต
ที่อยูเคียงขางและไมละทิ้งพี่นองประชาชนชาวไทยในทุกสถานการณ

ทางอาหารแกไขปญหาการขาดแคลนแหลงอาหารที่สมบูรณและ
ตอบโจทยหนึ่งในเปาหมายของโครงการคือ การสรางคลังอาหารให
สมาคมนักข่าน
งสือพิมมพ์อเี เห่าหารที
งประเทศไทย
กับเด็ก152
และเยาวชนในพื
้ วนัทีห่ กหนั
า งไกลได
ส่ ด สะอาด และปลอดภัย

เจียไต มุง มัน่ พัฒนาตอยอดการเกษตรไทย โดยยืนหยัดใหความสำคัญ
กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกันไปจึงผลักดันและพรอม
สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สังคมในรูปแบบตางๆ ตามเจตนารมณของบริษทั
ที่มุงมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใหดีขึ้นอยางยั่งยืนผานการสง
มอบนวัตกรรมการเกษตรดวยผลิตภัณฑและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
เพือ่ เจริญเติบโตไปพรอมกับพีน่ อ งเกษตรกรและสังคมไทยตอไป
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ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์

ล็อกไผ่ดาวดิน
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจควบคุมฝูงชนน�ำก�ำลังเข้าจับกุมนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ดาวดิน หนึ่งในแกนน�ำกลุ่ม
คณะราษฎร หลังจากเจรจาขอคืนพื้นที่ผิวจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชด�ำเนิน ไม่ประสบผลส�ำเร็จ จนก่อ
ให้เกิดการปะทะกัน ซึง่ ทางผูช้ มุ นุมได้สาดสีใส่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจนเลอะเทอะอีกด้วย ทีบ่ ริเวณอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย
ปัญญพัฒน์  เข็มราช
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
14 ต.ค. 63
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ศึกสาดสี
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าจับกุมกลุม่ มวลชน หลังเจรจาขอคืนพืน้ ทีบ่ ริเวณถนนหน้า
ร้าน McDonald ไม่สำ� เร็จ ทีอ่ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย ถนนราชด�ำเนิน ทัง้ นี้ เส้นทางบริเวณดังกล่าวในเวลา 17.00 น.
เป็นเส้นทางเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินใี นการพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
พรพรหม สาตราภัย
บางกอกโพสต์
14 ต.ค. 63
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ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์

ลานพ่อขุน
วันที่ 21 ต.ค. เกิดความวุ่นวายขึ้นที่ลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง หลังจากมีการปะทะกันเล็กน้อย ระหว่างกลุ่ม
ปกป้องสถาบัน และกลุ่มคณะราษฎร ก่อนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ และแยกผู้ชุมนุมทั้งสอง
ฝ่ายออกจากกัน
วรุฒม์ หิรัญเทพ
บางกอกโพสต์
22 ต.ค. 63
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หาทางออก
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทยอยเดินทางมารวมตัวกัน
เป็นจ�ำนวนมาก ตัง้ แต่เวลา 15.00 น. จนเต็มพืน้ ทีโ่ ดยรอบแยกเกษตร ถนนปิดการจราจรไปโดยปริยาย ใช้การได้เฉพาะ
ในช่วงทางลงอุโมงค์ข้ามแยกเกษตรฯ การชุมนุมในจุดนี้มีการปรากฏตัวของนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ “จ่านิว” เข้า
มาร่วมชุมนุมด้วย โดยได้มกี ารปราศรัยถึงประเด็นการด�ำเนินคดีกบั สือ่ มวลชน การปิดเทเลแกรม พร้อมเรียกร้องไปยัง
รัฐบาลให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนน�ำ รวม
ทั้งข้อเรียกร้องหลัก คือ ให้นายกรัฐมนตรีลาออก, การเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปสถาบัน
กษัตริย์
วรุฒม์ หิรัญเทพ
บางกอกโพสต์
20 ต.ค. 63
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วันที่พิมพ์

ปลิว
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผูช้ มุ นุมคณะราษฎรดันแนวกัน้ ของต�ำรวจบริเวณหน้าบริษทั บุญรอด โดยต�ำรวจได้ตงั้ แนว
แบริเออพร้อมรัว้ ลวดหนามเพือ่ ป้องกันกลุม่ ผูช้ มุ นุมเข้าไปยังหน้าสภาในขณะทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดน�ำ้ แรงดันสูงพร้อมด้วยแก๊สน�ำ้ ตาเพื่อสกัดผู้ชุมนุมเป็นระยะ
วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
บางกอกโพสต์
18 พ.ย. 63
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รักษ์ปลอดภัย
21 มีนาคม 2563 บรรยากาศงานแต่งงานระหว่าง นางสาวศศิธร ยัญชนะไทย และนายอภิชัย ภายในโรงพยาบาลสงฆ์
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง เจ้าสาวบอกกับเราว่าเหตุผลที่ยังไม่งดหรือเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนในขณะที่
ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากได้จ่ายเงินส�ำหรับการเตรียมพิธีไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว รวม
ทั้งได้ท�ำการจองห้องที่ใช้ส�ำหรับงานแต่งในโรงพยาบาลสงฆ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเมื่อปีท่ีแล้ว ซึ่งคิวส�ำหรับห้องที่ใช้
ส�ำหรับงานแต่งที่นี่นั้นต่อคิวกันนานมาก ส่วนอีกเหตุผลประกอบอย่างหนึ่งก็คือทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวถือฤกษ์เป็น
สิ่งส�ำคัญ อีกทั้งการจัดเตรียมงานได้เตรียมการไว้จนเสร็จแล้ว เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเลยเลือกเชิญแต่ญาติและเพื่อนๆ
ทีส่ นิทเท่านัน้ และป้องกันโดยการใส่แมสก์ ป้องกันตลอดในขณะร่วมงานทัง้ เจ้าบ่าวและเจ้าสาว รวมทัง้ แขกทีม่ าร่วมงาน
ทั้งหมด โดยจะถอดแมสก์ก็ต่อเมื่อเมื่อถ่ายรูปเท่านั้น
วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
บางกอกโพสต์
22 มี.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว แรงดันสูง
16 ตุลาคม 2563 ปฏิบัติการกดดันผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืน ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บริเวณถนนพระราม 1 ต�ำรวจใช้รถเปิดน�ำ้ แรง
ดันสูง เพือ่ เปิดพืน้ ที่ และผลักดันให้กลุม่ ผูช้ มุ นุมกลับทีพ่ กั อาศัย ไม่ให้กระท�ำผิดกฎหมาย โดยตัง้ แต่เวลาประมาณ 18.30 น.
ต�ำรวจชุดควบคุมฝูงชนแสดงก�ำลังประชิดแนวผูช้ มุ นุม ก่อนทีผ่ ชู้ มุ นุมจะถอยร่น แกนน�ำแจ้งให้ผชู้ มุ นุมไปรวมตัวทีจ่ ฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ใกล้เคียง และประกาศยุติการชุมนุม ในเวลาประมาณ 20.00 น. แต่ระหว่างนั้นผู้ชุมนุมบางส่วนยังคง
อยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ยกปทุมวัน สยามสแควร์  ท�ำให้ตำ� รวจต้องแสดงก�ำลังชุดปฏิบตั กิ ารควบคุมฝูงชน เข้าประชิดผูช้ มุ นุมหลายครัง้
ฉีดน�ำ้ ผสมสีและสารเคมี แก๊สน�ำ้ ตาขอคืนพืน้ ที่ กระทัง่ ในเวลา 22.00 น.ยังคงมีผชู้ มุ นุมอยูบ่ ริเวณสะพานหัวช้าง ถนนพญาไท
ท�ำให้ต�ำรวจควบคุมฝูงชนเข้าพื้นที่และเปิดปฏิบัติการกดดันขอคืนพื้นที่อีกครั้ง กระทั่งเวลาประมาณ 22.50 น. ต�ำรวจ
สามารถขอคืนพื้นที่แยกปทุมวันและบริเวณต่อเนื่องได้ทั้งหมด
ชื่อช่างภาพ ภัทรพงษ์ ฉัตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
วันที่พิมพ์ 31 ธ.ค. 63
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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ชื่อภาพข่าว นนท์ เคอร์ฟิว
1 เมษายน 2563 สุนัขน้อยตัวหนึ่งเดินเล่นอยู่บริเวณที่หอนาฬิกา นนทบุรี ท่ามกลางความเงียบของเมือง ไร้ผู้คนใน
ยามวิกาล ตามประกาศค�ำสั่งลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 : ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน ตัง้ แต่เวลา
23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วน จากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ในจังหวัดนนทบุรที เี่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว หากสถานการณ์ยงั คงด�ำเนินเช่นนีต้ อ่ ไป อาจมีจำ� นวน
ผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ชื่อช่างภาพ ภัทรพงษ์ ฉัตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
วันที่พิมพ์ 2 เม.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว ขอหอมหน่อย
เด็กผู้หญิงก�ำลังหอมแก้มคุณแม่ผ่านหน้ากากอนามัย บรรยากาศช่วงเช้าขณะเด็กนักเรียนโรงเรียนทรงวิทยา เขตอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ก�ำลังเผชิญปัญหาฝุน่ มลพิษ PM 2.5 โดยสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุน่ มลพิษ PM 2.5 ทัง้ เด็กอนุบาล
และเด็กประถมระหว่างเดินทางมาเรียนหนังสือ โดยมีคณ
ุ ครูประกาศออกทางไมโครโฟนเสียงตามสายให้ความรูถ้ งึ อันตราย
ฝุ่นมลพิษ PM 2.5 และวิธีป้องกันในเบื้องต้น
ชื่อช่างภาพ สมชาย ภูมิลาด
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
วันที่พิมพ์ 22 ม.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว พีพีอี
25 มีนาคม 2563 นักท่องเที่ยวสวมใส่ชุดป้องกันตนเอง PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากฝอยละอองและจากการสัมผัส
ต่างๆ เดินทางกลับประเทศ ในขณะเดียวกันผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ต้องดาวน์โหลด AOT Airports
Application (บริเวณหน้า Gate D8) และห้องพักรอการคัดกรองผู้โดยสาร (บริเวณ Gate D3 และ D4) เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวก และลดความหนาแน่นในการเข้าคิว และลดความเสีย่ งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แก่ผโู้ ดยสาร
ตามมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ชื่อช่างภาพ สมชาย ภูมิลาด
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
วันที่พิมพ์ 31 ธ.ค. 63

164

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ชื่อภาพข่าว ตลาดกลางกุ้ง
20 ธันวาคม 2563 รั้วลวดหนามถูกน�ำมาปิดกั้นบริเวณด้านหน้าตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและโดยรอบ หลังจาก
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อสะสม 548 ราย โดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าออกตลาดขึงลวดหนามเป็นแนวกั้น
ห้ามเข้าออกพื้นที่ตลาดกุ้งสมุทรสาคร
ชื่อช่างภาพ อานันท์ ชนมหาตระกูล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
วันที่พิมพ์ 21 ธ.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว พื้นที่ควบคุม
22 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กำ� ลังฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อให้กับคนขี่จักรยานยนต์รับจ้าง หลังจากมาช่วยย้ายสิ่งของและเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่จำ� เป็นให้กับแรงงานและประชาชนที่ต้องกักตัว ที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อช่างภาพ อานันท์ ชนมหาตระกูล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
วันที่พิมพ์ 23 ธ.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว เฟซชิลด์
31 มีนาคม 2563 พระสงฆ์วัดมัชฌันติการาม สวม Face Shield ออกบิณฑบาต บริเวณย่านวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19
ชื่อช่างภาพ ณัฐวัฒน์ วิเชียรบุตร
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
วันที่พิมพ์ 31 ธ.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว

ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์
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ร่วมร�ำลึก
24 มิถุนายน 2563 กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย และประชาชน ร่วมท�ำกิจกรรม “ลบยังไงก็ไม่ลืม” ร�ำลึกประวัติศาสตร์
88 ปีประชาธิปไตย พร้อมฉายภาพและเสียงจ�ำลองเหตุการณ์ “คณะราษฎร์ อ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง”
ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยชายคนหนึ่งก�ำลังยืนดูกิจกรรมหน้าเวทีบริเวณด้านข้างมีธงชาติขึงพาดผ่านมองเห็น
มวลชนอีกด้านและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ณัฐวัฒน์ วิเชียรบุตร
บางกอกโพสต์
31 ธ.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว

ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์

วินาทีชีวิต
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง พัทลุง ใช้เชือกโรยตัวจากยอดเขาอกทะลุ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งมีความสูงประมาณ
250 เมตร ลงมาช่วยชีวิตนายโจฮันเนส กลาสเซอร์ นักกระโดดร่มเบสจัมป์ ชาวออสเตรีย ซึ่งติดอยู่ที่ชะง่อนหินริม
หน้าผาสูงชันเนื่องจากกระแสมลมแรงเปลี่ยนทิศทาง ท�ำให้เสียการทรงตัว เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาเกือบ 7 ชั่วโมง
จนสามารถช่วยเหลือน�ำนายโจฮันเนสลงมาได้อย่างปลอดภัย โดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางการคอยลุ้น
และเอาใจช่วยจากประชาชนในพื้นที่เป็นจ�ำนวนมาก อนึ่ง เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาเขาและทีมงานได้กระโดดร่ม
สร้างความสุขและตื่นตาตื่นใจมาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมาพลาดท่าในวันนี้
จรูญ ทองนวล
คมชัดลึก
14 ม.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว

ชื่อช่างภาพ
หนังสือพิมพ์
วันที่พิมพ์
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ป้องกันโควิด-19
“วัดโพธิ์” หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ในกรุงเทพมหานคร ร่วม
รณรงค์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยวัดอุุณหภูมิ
นักท่องเที่ยวและให้แอลกอฮอล์ก่อนเข้าเที่ยวชมภายในวัด
กอบภัค พรหมเรขา
กรุงเทพธุรกิจ
14 มี.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว เป็นซะเอง
ภาพเหตุการณ์ตํารวจและกู้ภัยร่วมจับกุม
ส.ต.อ.ปัณณเทพษ์ เภตรา ตํารวจสันติบาล
หลังพกปืน 9 มม. ยืนอยู่ข้างตู้เอทีเอ็ม หน้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางวัว ริมถนนเทพ
รัตน (บางนา - ตราด) กม.42 หมู่ 1 ต.บางวัว
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อ้างเตรียมจีแ้ บงก์
ใช้หนี้ 4 แสน
ชื่อช่างภาพ อานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 17 เม.ย. 63
ชื่อภาพข่าว สยบคลั่ง
ตํารวจพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจน
ธรรมสถานบุ ก เข้ า ชาร์ จ และช่ ว ยเหลื อ
น.ส.สถาพร บัวแดง อายุ 48 ปี มีอาการ
คลุ้มคลั่งใช้มีดอีโต้จี้คอตัวเอง ภายในบ้าน
เลขที่ 117/76 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี หลังเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อม
แต่ไม่สําเร็จ คาดสาเหตุเครียดเรื่องปัญหา
ชีวติ และเงินไม่พอค่าใช้จา่ ยภายในครอบครัว
ชื่อช่างภาพ ขนิษฐา ปานรักษ์
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 26 ก.ย. 63
ชื่อภาพข่าว คลั่งฟันดะ
ตํารวจ สน.ศาลาแดง และ สน.ธรรมศาลา
ร่ ว มกั บ พลเมื อ งดี พ ยายามเข้ า ชาร์ จ นาย
สายลม วงศาราช ชาว สปป.ลาว คลั่งใช้มีด
ดาบไล่ฟันชาวบ้านบาดเจ็บ 2 รายก่อนคุม
ตัวส่งรักษาอาการทางจิตที่ รพ.ราชพิพัฒน์
ชื่อช่างภาพ สุวสรรค์ ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 14 ต.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว อุ้มคาเวที
ภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุม
ฝูงชนบุกขึน้ เวทีร่ วบตัวนายจตุภทั ร์ บุญภัทร
รักษา หรือไผ่ดาวดิน ที่พยายามขัดขืนไม่
ยอมให้จับกุมตัว หลังนํามวลชนบุกยึดพื้นที่
บริ เ วณอนุ ส าวรี ย ์ ป ระชาธิ ป ไตย รอการ
ชุมนุมใหญ่วันที่ 14 ต.ค.นี้
ชื่อช่างภาพ อิสรนันท์ อิทธิสารนัย
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 15 ต.ค. 63

ชื่อภาพข่าว ฉีดน�้ำสลายม็อบ
กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนตั้ง
แถวเดินเข้ากระชับพื้นที่สลาย กลุ่มผู้ชุมนุม
โดยใช้รถฉีดน�้ำผสมสีฟ้าตรงเข้าใส่ผู้ชุมนุม
ชื่อช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 5 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว เจอน�้ำสกัด
แนวร่วมผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรพยายามรุมเข้า
รื้อแท่งปูนแบริเออร์เพื่อทลายแนวกั้นของ
ตํารวจเปิดทางให้ผู้ชุมนุม จนพากันล้มลุก
คลุ ก คลานอย่ า งทุ ลั ก ทุ เ ล เนื่ อ งจากถู ก
เจ้าหน้าที่ตํารวจฉีดน�้ำแรงดันสูงเข้าสกัด ไม่
ให้เข้าไปใกล้อาคารรัฐสภา ที่กําลังประชุม
พิจารณา ร่างแก้ไข รธน.
ชื่อช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 17 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว แตกฮือ
ควันและละอองแก๊สน�ำ้ ตาทีต่ าํ รวจควบคุมฝูงชนยิงใส่กลุม่ ผูช้ มุ นุมราษฎรพวยพุง่ เป็นกลุม่ ขาวโพลนไปทัว่ ทําให้กลุม่ ผูช้ มุ นุม
แตกฮือเอาตัวรอดกันคนละทิศละทาง ด้วยอาการแสบตา แสบจมูก
ชื่อช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 19 พ.ย. 63
ชื่อภาพข่าว สาดคืน
แนวร่วมกลุ่มราษฎรสาดสีใส่ป้าย ตร.อย่าง
สะใจจนไม่เหลือสภาพเดิมเพื่อเป็นการเอา
คืน หลังจากทีถ่ กู เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจฉีดนำ�้ สกัด
ไม่ให้เข้าไปชุมนุมทีห่ น้ารัฐสภา เมือ่ 17 พ.ย.
ชื่อช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 19 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว นาทีชีวิต
น.ส.ปัชญมณ กลัดตลาด ป่วยซึมเศร้า ลืน่ ตก
สะพานลอยกระแทกถนนมาลั ย แมน
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กระดูกสันหลังหัก
หลั ง ปี น ข้ า มราวสะพานยื น ร�่ ำ ไห้ เ พราะ
ทะเลาะกับพี่สาว
ชื่อช่างภาพ พูลชัย เด่นชัยประดิษฐ์
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 23 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว คนละยุค
มวลชนกลุม่ คนเสือ้ เหลือง ยืนปะทะคารมกับ
เยาวชนในนาม “กลุ่มเด็กเปรต” แนวร่วม
กลุ่มราษฎร ที่ยืนชู 3 นิ้วตอบโต้ หลังจากทั้ง
สองกลุม่ นัดหมายมวลชนชุมนุม ทีล่ านจัตรุ สั
นครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในช่วง
เวลาเดียวกัน จนเกิดการเผชิญหน้าและ
กระทบกระทั่ ง กั น ขึ้ น สุ ด ท้ า ยเจ้ า หน้ า ที่
ตํารวจต้องมาแยกทั้ง 2 ฝ่ายออกจากกัน
ชื่อช่างภาพ สิทธิชัย ชูโตชนะ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 2 ธ.ค. 63
ชื่อภาพข่าว ท่วมจมมิด
สภาพน�้ำท่วมขังในชุมชนบ้านลําป่า หมู่ 4
ต.ลําป่า อ.เมืองพัทลุง ระดับน�้ำสูงจมมิดคอ
บางจุดเกือบ 2 เมตร ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนอย่างหนัก ขณะที่ยังคงมีฝนตกลง
มาอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นที่น�้ำท่วมขยายวง
กว้างไปอีก
ชื่อช่างภาพ ธรรม คงเพชร
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 4 ธ.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว ลูกส้นเท้า
ศิริพร ทองธวัช (ซ้าย) นักหวดลูกพลาสติก
สาวทีมโพนิมิตวิทยาคม ลอยตัวฟาดลูกด้วย
ส้นเท้าในจังหวะที่ผู้เล่นทีมฮอนด้าโรงเรียน
กีฬานครพนมขึ้นโขก ในตะกร้อชิงแชมป์
ประเทศไทย รุ่น 15 ปีหญิง ผลโพนิมิต
วิทยาคมชนะไป 2 เซตรวด ทีแ่ ฟชัน่ ไอส์แลนด์
ชื่อช่างภาพ ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่พิมพ์ 13 ธ.ค. 63

ชื่อภาพข่าว พริษฐ์
นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ถูกเจ้า
หน้าทีต่ าํ รวจควบคุมตัวที่ สน.ประชาชืน่ เพือ่
อายัดตัวไปดําเนินคดีตามหมายจับอื่นต่อที่
สน.ประชาชื่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ชื่อช่างภาพ จุมพล นพทิพย์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 18 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว ไม้แข็ง
ตํ า รวจปราบจลาจลที่ ว างกํ า ลั ง อยู ่ ร อบ
อาคารรัฐสภา ประกาศเตือนม็อบราษฎรไม่
ให้รื้อเครื่องกีดขวางเพื่อฝ่าเข้ามาแต่ไม่เป็น
ผล ต้องใช้ไม้แข็งฉีดน�้ำเปล่าผสมสารเคมี
และยิงแก๊สน�ำ้ ตาใส่ทาํ เอาม็อบทีไ่ ม่ทนั ตัง้ ตัว
แตกกระเจิง บาดเจ็บระนาวต้องหามออกมา
ปฐมพยาบาลกันอลหม่าน
ชื่อช่างภาพ เฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 18 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว ชนสยอง
จนท.กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
รถโดยสารประจํ า ทางสี ข าว หมายเลข
ทะเบียน 10-3012 เชียงใหม่ ชนรถปิกอัพ
โตโยต้า ทะเบียน ยก 1116 เชียงใหม่ และ
รถ จยย. ทําให้มีผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บ
5 ราย ที่หน้าหมู่บ้านสีวลีถนนสันกําแพง
สายเก่า อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
ชื่อช่างภาพ ทิวลิป มหาวงศ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 21 พ.ย. 63
ชื่อภาพข่าว ไหม้บ่อขยะ
เพลิงลุกไหม้บ่อขยะเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่
ภายในซอยคลองสาน เจ้าหน้าทีเ่ ร่งนํารถดับ
เพลิ ง ฉี ด สกั ด ไฟอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ลุกลาม
ชื่อช่างภาพ ประสิทธิ์ จิตสว่าง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 24 เม.ย. 63

ชื่อภาพข่าว ม็อบชนม็อบ
ระทึกม็อบไล่รัฐบาล-เสื้อเหลืองเผชิญหน้า
ชื่อช่างภาพ ภมร มานะพรชัย
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 16 ต.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว ประชาทัณฑ์
ภาพเหตุการณ์ขณะที่ตํารวจคุมตัวนายเสรี มุสตอฟาดี ผู้ต้องหายิงน้องชายเสียชีวิต 2 ศพ ไปทําแผน
ประกอบคํารับสารภาพระหว่างนั้นถูกบรรดาญาติที่โกรธแค้นรุมเข้าประชาทัณฑ์ท่ามกลางความ
โกลาหล เจ้าหน้าที่ต้องรีบนําตัวกลับโรงพักฉลองกรุง
ชื่อช่างภาพ ปรัชวิน บุญชุบ
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 27 พ.ย. 63
ชื่อภาพข่าว ลุยสลายม็อบ 2
ตํารวจตั้งแถวหน้ากระดานใช้โล่ดันสลับกับ
ฉีดสารผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมที่ไม่ทันคิดว่า
ตํารวจจะใช้วิธีเด็ดขาด แตกกระเจิง มีบาง
ส่วนพยายามปักหลักสู้เพื่อป้องกันพื้นที่แต่
ไม่อาจต้านทานได้ต้องถอยร่นมีผู้บาดเจ็บ
บางส่วน
ชื่อช่างภาพ วัชรินทร์ กลิ่นมะลิ
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 17 ต.ค. 63
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ชื่อภาพข่าว กราบเท้า
นสพ.ชีทัชฐ์ เกียรติสดารมย์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กราบเท้าขอขมา พล.ต.อ.เสรี เตมียเวส
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้ถอนฟ้องที่เคยแถลงข่าวพาดพิงทําให้เสียหาย
ชื่อช่างภาพ โกวิทย์ คงหาสุข
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 2 ก.พ. 63
ชื่อภาพข่าว สาธิต
กําลังรบกองทัพเรือ สาธิตปฏิบัติการทาง
ทหารจํ า ลองสถานการณ์ ยุ ท ธ์ ส ะเทิ น น�้ ำ
สะเทินบก การยิงอาวุธเข้าทําลายเป้าหมาย
ข้าศึก ภายใต้แนวคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่าง
นั้น” ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่าย
กรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ชื่อช่างภาพ ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 27 ก.พ. 63
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ชื่อภาพข่าว ม็อบพรึ่บ
กลุ่มมวลชนรวมตัวเรียกร้องประชาธิปไตย
ขับไล่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ลาออกจาก ตําแหน่งพร้อมเรียก
ร้องให้ปล่อยตัวแกนนําทีถ่ กู จับกุม ทีบ่ ริเวณ
แยกเกษตร ถนนงามวงศ์ ว าน ข้ า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อช่างภาพ จุมพล นพทิพย์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 20 ต.ค. 63

ชื่อภาพข่าว ล่าระทึก
ตํารวจ ปคม.ล่อซื้อกัญชา 400 กิโลกรัม
มูลค่า 6 ล้านบาท บริเวณลานจอดรถตลาด
วังน้อย ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
แต่คนร้ายไหวตัวทันซึ่งรถ2คันฝ่าวงล้อม
ตํารวจต้องขับรถไล่ตามพร้อมชักปืนยิงใส่
ยางล้อรถคนร้าย ก่อนจับกุมตัวได้พร้อม
ของกลาง
ชื่อช่างภาพ เฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 16 ก.พ. 63

ชื่อภาพข่าว ภานุพงศ์
นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ระยอง เป็น
ลมล้มพับภายในรถควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา ขณะ
ออกจากเรือนจํากลางพิเศษกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตํารวจ สน. ประชาชื่นได้แบกตัว
ไมค์ขนึ้ โรงพัก เพือ่ อายัดตัวไปดําเนินคดีตาม
หมายจับอืน่ ต่อที่ สน.ประชาชืน่ เมือ่ วันที่ 31
ตุลาคม 2563
ชื่อช่างภาพ จุมพล นพทิพย์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 18 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว ไม้แข็ง 2
ตํ า รวจปราบจลาจลที่ ว างกํ า ลั ง อยู ่ ร อบ
อาคารรัฐสภา ประกาศเตือนม็อบราษฎรไม่
ให้รื้อเครื่องกีดขวางเพื่อฝ่าเข้ามาแต่ไม่เป็น
ผล ต้องใช้ไม้แข็งฉีดน�้ำเปล่าผสมสารเคมี
และยิงแก๊สน�ำ้ ตาใส่ทาํ เอาม็อบทีไ่ ม่ทนั ตัง้ ตัว
แตกกระเจิงบาดเจ็บระนาวต้องหามออกมา
ปฐมพยาบาลกันอลหม่าน
ชื่อช่างภาพ พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 18 พ.ย. 63
ชื่อภาพข่าว ลุยสลายม็อบ 1
ตํารวจตั้งแถวหน้ากระดานใช้โล่ดันสลับกับ
ฉีดน�้ำผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมที่ไม่ทันคิดว่า
ตํารวจจะใช้วิธีเด็ดขาด แตกกระเจิง มีบาง
ส่วนพยายามปักหลักสู้เพื่อป้องกันพื้นที่แต่
ไม่อาจต้านทานได้ต้องถอยร่น มีผู้บาดเจ็บ
บางส่วน
ชื่อช่างภาพ ประพงษ์ แหลมแจง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 17 ต.ค. 63

ชื่อภาพข่าว ฉีดน�้ำ
ตร.ลุยฉีดน�้ำผสมสารเคมีสลายม็อบ
ชื่อช่างภาพ ประพงษ์ แหลมแจง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
วันที่พิมพ์ 17 ต.ค. 63
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประจ�ำปี 2563
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ตีแผ่นายทุนขุดถมทะเล-วางท่อน�้ำ

หยุดยั้งการทําลาย
ระบบนิเวศชายฝั่ ง
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
ชาวบ้านได้รอ้ งเรียนผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐว่า มีนายทุนขุดชายหาดบางมะพร้าว
หมู่ 13 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โดยนํารถแบ็กโฮไปขุดดินบริเวณชายหาดขึน้
มาถมทํ าถนนและร่องน�้ำ  เพื่อวางท่อน�้ำ
ขนาดใหญ่ลงไปในทะเลยาว 200 เมตร เพื่อ
สู บ น�้ ำ มาใช้ ใ นฟาร์ ม เลี้ ย งกุ ้ ง ของ บริ ษั ท
มรกตฟาร์ม จํากัด ชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะ
สร้ า งความเสี ย หายให้ กั บ ธรรมชาติ พื้ น ที่
ชายทะเล และระบบนิเวศชายฝั่ง จึงขอให้ผู้
สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบและเสนอข่าวให้
หน่วยงานที่เกี่ยวเข้าไปแก้ไขปัญหา
หลังจากทราบเรื่องผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้ง
ประสานกั บ องค์ ก รและหน่ ว ยงาน ที่
เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วย โดยมี
เลขานุการสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมชุมพร
ในฐานะคณะอนุกรรมการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ จ.ชุมพร ร่วมกับผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.) จ.ชุมพร ผู้อํานวยการ
สํ า นั ก งานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าค สาขาชุ ม พร
ผูอ้ าํ นวยการส่วนอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล
ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) และผู้อํานวยการศูนย์
บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.ชุมพร
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ จากนั้นหนังสือพิมพ์
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ไทยรั ฐ ได้ นํ า เสนอข่ า วตี แ ผ่ เ รื่ อ งการขุ ด
ชายหาดบางมะพร้าว เพือ่ ทําถนนและร่องนำ 
�้
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เป็น
ฉบับแรกและฉบับเดียว
จากการเสนอข่าวตีแผ่ของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้าไปตรวจ
สอบจนกระทั่ ง พบมี ก ารกระทํ า ผิ ด จริ ง
พร้ อ มตั้ ง คณะทํ า งานจากหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องตรวจความเสียหายและผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ดําเนินการตามกฎหมาย ต่อมา
สํ า นั ก งานเจ้ า ท่ า ภู มิ ภ าคสาขาชุ ม พร นํ า
หลักฐานเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน
สภ.ปากน�้ำหลังสวน เพื่อให้ดําเนินคดีกับ
บริษัท มรกตฟาร์ม จํากัด ตามกล่าวหาว่า
ขุ ด ลอกร่ อ งน้ํ า ทางเดิ น เรื อ โดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ในความผิดมาตรา
120 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ศ.
2456 รวมถึ ง มี ก ารฟ้ อ งร้ อ งทางแพ่ ง กั บ
บริษัทดังกล่าว
วิธีการนําเสนอข่าว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นฉบับเดียวที่เกาะ
ติดน�ำ้ เสนอข่าวการขุดดินถมทะเลวางท่อน�ำ้
ฟาร์มกุง้ ตัง้ แต่ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
มีการสอบถามข้อเท็จจริงรอบด้านทั้งจาก
ชาวประมงชายฝัง่ ในพืน้ ที่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงจากการขุดทะเล ทําถนนวางท่อน�้ำ
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ขวางทางเดินเรือ สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม
เลี้ ย งกุ ้ ง รวมถึ ง ติ ด ตามรายละเอี ย ดจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการลงพืน้ ทีห่ า
ข้อมูลร่วมกัน
แม้ว่าบริษัท มรกตฟาร์ม จะอ้างว่าได้ขอ
อนุญาตก่อสร้างจากสํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าค
สาขาชุมพร เพื่อวางท่อน�้ำ รวม 4 ท่อ ขนาด
20 นิ้ว ความยาว 200 เมตร โดยใช้วิธีฝังลึก
1.5 เมตร ลงในทะเล แต่ไม่ได้ปฏิบัติไปตาม
แบบก่อสร้างที่จะไม่ส่งผลกระทบและเกิด
ความเสียหายต่อชายฝั่งและทะเล เช่น ใช้
โป๊ะ แพ หรือทุ่นลอยน�้ำในการขุด หรือดูด
ทรายขึน้ มาเพือ่ วางท่อ แต่กลับใช้เครือ่ งจักร
กลหนัก นํารถแบ็กโฮลงไปขุดสร้างความเสีย
หายต่อพืน้ ทีช่ ายฝัง่ และระบบนิเวศอย่างชัด
เจนจนนําไปสู่การ ดําเนินคดีในที่สุด
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบพบว่า
ตลอดแนวพื้นที่ชายฝั่งยังมีการขุดทะเลใน
ลักษณะเดียวกันอีกหลายจุด แต่ หลังจากมี
การตีแผ่ขา่ วดังกล่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ติดต่อกันหลายวัน กลุ่มนายทุนที่ลักลอบ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ไม่กล้าดําเนิน
การต่อรีบเก็บอุปกรณ์เครือ่ งจักรกลและปรับ
สภาพพืน้ ทีช่ ายหาดให้เรียบร้อย พร้อมกันนี้
เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ พิ่ ม
มาตรการคุมเข้มพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลมากยิง่ ขึน้
จึงเป็นการหยุดยั้งและป้องกันการลักลอบ
ขุดทะเลลักษณะดังกล่าว ที่ส่งผลต่อระบบ
นิเวศ ไม่ให้ถูกทําลายไปมากกว่านี้
คุณค่าและผลกระทบของข่าว
1. สามารถหยุ ด ยั้ ง การลั ก ลอบขุ ด
ชายหาด ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ
ยึดพื้นที่ชายทะเลที่เป็นสมบัติสาธารณะไว้
ได้ รักษาปกป้องทรัพยากรของชาติ และ
ระบบนิเวศทางทะเลไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ช่วยชาวบ้านธํารงไว้ซึ่งอาชีพประมง
ชายฝั่งที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติทางทะเลในการหาเลี้ยงชีพ แต่

หากพื้นที่ชายฝั่งถูกทําลาย จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ถูกคุกคามลด
น้อยลง
3. แม้ว่าข่าวดังกล่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จะนําเสนอข่าวติดต่อกันไม่กี่วันเพียงฉบับ
เดี ย ว แต่ ก็ ส ามารถหยุ ด พฤติ ก รรมการ
แสวงหาประโยชน์ทมี่ ชิ อบจากทะเล ไม่เพียง
แต่บริษัทเจ้าของฟาร์มกุ้งที่ถูกดําเนินคดี
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงนายทุนรายอื่นไม่กล้า
กระทําผิดท้าทายกฎหมาย

ข่ า วนี้ จึ ง สมบู ร ณ์ ใ นการทํ า หน้ า ที่
สื่อมวลชน ที่ตีแผ่และหยุดยั้งการทําลาย
ระบบนิเวศทางชายฝั่งทะเลทันทีได้อย่าง
สมบูรณ์
4. กระตุ้นตื่นตัวให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจ
ตราการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
กวดขันจับกุมการบุกรุกพื้นที่ชายฝั่งทะเล
5. สามารถนําตัวผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินคดี
โดยการแจ้ ง ความดํ า เนิ น คดี กั บ ผู ้ ก ระทํ า

ความผิ ด ถึ ง แม้ ยั ง ต้ อ งรอขั้ น ตอนของ
กฎหมายต่ า งๆ เนื่ อ งจากเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานหลายส่ ว นและมี
กฎหมายหลายฉบับด้วยกัน ล่าสุด พนักงาน
สอบสวน สภ.ปากน�้ำหลังสวน มีความเห็น
สั่ ง ฟ้ อ งและส่ ง สํ า นวนการสอบสวนให้
พนักงานอัยการจังหวัดหลังสวนเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาส่งฟ้องศาล
ลงโทษผู้กระทําความผิดต่อไป
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ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย
รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจ�ำปี 2562

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  ข่าว
สิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และ
ประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำหนังสือพิมพ์และการท�ำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชา
นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) การตัดสินรางวัลประจ�ำปี  2562 ปรากฏดังนี้
รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 5  ฉบับ จาก 5 สถาบัน  ผลงาน
หนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่   หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ   รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่  หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  และรางวัลการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินสด 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 11 ข่าว จาก 5 สถาบัน  ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัล
ดีเด่นได้แก่  ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 15,000
บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ   รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลได้แก่ ข่าวลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์ The Prototype by CA@
PIM  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัว ทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อย ประเภทสารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 9 ข่าว จาก 5 สถาบัน  ผลงานที่ได้รับรางวัล
ดีเด่น ได้แก่ ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น�้ำเป็นกรด โลกร้อนท�ำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ     รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้แก่ “ข่าว Kamitkatsu แดนไร้ขยะ” หนังสือพิมพ์
อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “ข่าวเกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริงไหม? เมือ่ มาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล” หนังสือพิมพ์นสิ ติ
นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 8 ข่าว จาก 5สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น
ได้แก่   “ข่าวรายงานชุด ประชาธิปไตยบนทางสัญจร ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์” https://nisitjournal.press/ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่   “ข่าวข้อสงสัย ‘โฆษณาบน
กระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่” http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ “ข่าวตี-ตบหน้าเรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน” facebook.com/looksilp มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 2 ฉบับ จาก 2 สถาบัน ผลงานที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น ได้แก่  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อร�ำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วง
ลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 9 ชิ้น จาก 5สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมือง
เพชรลมหายใจสุดท้าย   ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี   หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ    มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่   “สารคดีเชิงข่าว มารดาผูต้ ดิ เชือ้ เอสไอวีในประเทศไทย ชีวติ ภายใต้ความกลัว
และความไม่รู้ในเรื่อง หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “สารคดีเชิงข่าวรับลูกสาวกลับบ้าน แหวกม่านประเพณี
มองสิทธิสตรีชาวม้ง  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึ กปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึ กปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึ ก
ปฏิบัติดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดท�ำหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการให้นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจบทบาทและ
ภารกิจของนักวารสารศาสตร์มากขึ้น จึงจัดให้มีการประกวดรางวัล ‘พิราบน้อย’ ตั้งแต่ปี 2536 ควบคู่กับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
‘นักข่าวพิราบน้อย’ โดยปีการศึกษา 2563 ยังเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
3. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ
ประเภทรางวัล
1. หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ิ (ฉบับพิมพ์ หรือ Portable Document Format: PDF file ทีจ่ ดั หน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์) 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
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

187

5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลริต้า ปาติยะเสวี’
5.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
5.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ
6. บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
6.1 ดีเด่น เงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
7. นิตยสารฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
7.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และนิตยสารฝึกปฏิบัติ
1.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Aims & Objectives)
(1) บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
(2) ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
1.2 แนวคิดเนื้อหาสาระ (Theme & Contents Concept)
(1) การน�ำเสนอเนื้อหาของข่าว บทความ รายงาน (สารคดีเชิงข่าว) และสารคดี
(2) ความหลากหลายของสาระ
(3) การใช้ภาพบุคคล ภาพประกอบ หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์
(4) การจัดวางเนื้อหา
(5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(6) การนาหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
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�ำย่อ ทับศัพท์ วรรคตอน เครื่องหมาย และอื่นๆ ตามหลักราชบัณฑิตยสภา
(4) แบบแผน (Stylebook)
1.5 มีความเป็นธรรมและจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)
(1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
(2) ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
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2. ข่าวฝึกปฏิบัติ
2.1 คุณภาพ (Quality)
(1) ข้อเท็จจริง (fact)
(2) ความสมดุล (balance)
(3) ทันการณ์ (timeliness)
(4) สมบูรณ์ (5Ws 1H)
(5) ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.2 คุณค่า (Value)
(1) เรื่องใกล้ตัว
(2) ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ
(3) เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม
2.3 ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)
(1) ศักยภาพที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
(2) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
2.4 มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
(1) สานึกในจริยธรรม
(2) สะท้อนความรับผิดชอบในการน�ำเสนอ
3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
3.2 พิจารณาผลกระทบในการน�ำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม
4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
4.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ มีการน�ำเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม�่ำเสมอ
4.2 เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ ทุกประเภท (Webpage, Facebook, Blog ที่ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ PDF)
4.3 สามารถน�ำเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ ข้อความ คลิปวิดีโอ ภาพ มีการอ้างอิงแหล่งที่มา มี hyperlink เชื่อมโยงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
5.1 มุมมองการน�ำเสนอ (Point of views)
5.2 ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
5.3 เนื้อหาและประเด็นในการน�ำเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
5.4 น�ำเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
5.5 น่าสนใจชวนติดตาม
5.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่น�ำเสนอ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

189

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึก
ปฏิบตั ิ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ การศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตร์หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เผยแพร่ระหว่าง 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2564
กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น เช่น วารสารหรือนิตยสาร ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่
ก�ำหนด
2. หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม แต่แปลงเป็น PDF file โดยไม่มีการตีพิมพ์ แต่ได้
น�ำขึน้ เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้สง่ ได้ไม่เกินสถาบันละ 1 ฉบับ ฉบับละ 11 ส�ำเนา พร้อมบทคัดย่อเป็นค�ำอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย 11 ส�ำเนา
3. ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน 1 หน้า A4 รวมกันแล้ว ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง โดยจัดท�ำส�ำเนาเรื่อง
ละ 11 ส�ำเนา
4. กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า 1 ประเภท เช่น ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ จะต้องท�ำแฟ้มส�ำเนาแยกต่างหาก
ส�ำเนาเรื่องละ 11 ส�ำเนา
5. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่ง บทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้ ชื่อข่าวอะไรน�ำเสนออะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ วัตถุประสงค์ของข่าว
คืออะไร รายงานข่าวกี่ครั้ง พร้อมส่ง link ข่าว น�ำเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ
3 เรื่อง และจะต้องเป็นข่าวที่ไม่ซ้ากับข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว พิมพ์มา
จ�ำนวน 5 ส�ำเนา พร้อมส่งอีเมลมาที่ tjareporter@gmail.com
6. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดท�ำ
ขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจัดท�ำส�ำเนาเรื่องละ 11 ส�ำเนา
7. ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์
0-2668-9422 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. หากเกินกว่าเวลาก�ำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี กรณีส่ง
ทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับต้นทางภายในภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์
การประกาศผล
ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประกาศมา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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เครื่องผสมปุย
และอาหารสัตว

โดยกลุมวิจัยเเละพัฒนาเคร.กื่อ.)งจักรกล
การเกษตร (ส.ป
ปุย ถือเปนอีกหนึง่ ปจจัยทีส่ ำคัญในการ
เพาะปลูกเนือ่ งจากการเพาะปลูกในประเทศไทย
มี ก ารใช ป ุ  ย เพื ่ อ เพิ ่ ม ธาตุ อ าหารให แ ก พ ื ช
อยางแพรหลาย ไมวาจะเปนปุยเคมีและปุย
อินทรียโ ดยเกษตรกรสวนใหญจะเลือกใชปยุ
เคมีเนือ่ งจากหาซือ้ ไดงา ยตามทองตลาดและ
มีอัตราธาตุอาหารหลักที่ชัดเจน เกษตรกร
สามารถเลือกใชไดตามความตองการธาตุ
อาหารของพืช ในการใชปยุ เคมีนน้ั ถึงแมวา จะ
หาซือ้ ไดงา ยและสะดวกแตกม็ รี าคาสูงสงผล
ใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย จึงมี
เกษตรกรที่ตองการลดตนทุน ในสวนนี้ได
ปรับเปลี่ยนมาใชปุยหมักซึ่งเปนปุยอินทรีย
โดยใชเศษวัสดุทเ่ี หลือใชทางการเกษตร อาทิ
แกลบ ใบไมกง่ิ ไม และเศษอาหารมาผสมกับ
น้ ำ และกากน้ ำ ตาลเพื่อเพิ่มกระบวนการ
ยอยสลาย แลวนำไปปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่ง
กระบวนการนีจ้ ะตองใชแรงงานคนเพื่อผสม
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คลุกเคลาวัตถุดบิ โดยถาหากวัตถุดบิ มีปริมาณ
มากก็จะตองใชเวลาในการทำมากเชนกัน
กลุมวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล
การเกษตรสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สังกัดสำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ซึ่งมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา
เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อสงเสริมและ
ถายทอดใหแกเกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูป
ทีด่ นิ ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงไดวจิ ยั และ
พัฒนาเครือ่ งผสมวัสดุขน้ึ เพือ่ ชวยประหยัด
ทั้งเวลาและแรงงานในกระบวนการดังกลาว
โดยใชถังเหล็กขนาด 200 ลิตรมาเปนวัสดุ
หลัก เนื่องจากหาซื้อไดงายและมีขนาดที่
เหมาะสมตอการผสมวัสดุในอัตราสวน 100
กิโลกรัม โดยมีการเชือ่ มติดใบกวนวัสดุภายใน
ถังเหล็กและติดตัง้ บนโครงเหล็กรูปทรงตัวเอ
ซึง่ การหมุนกวนของถังจะอาศัยแรงจากมอเตอร
ไฟฟา 220 VAC ขนาด 0.5 แรงมาเปนตนกำลัง

และมีการคำนวณการทดรอบเพื่อใหถังผสม
มีอัตราการหมุนที่ 35 รอบตอนาที ทำให
เครือ่ งผสมปุย มีอตั ราการทำงานเฉลีย่ ในกรณี
ถาผสมปุย น้ำจะอยูท ป่ี ระมาณ 150 กก./ชม.
และถาผสมปุย แหงจะอยูท ป่ี ระมาณ 80-90
กก./ชม. ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั วัสดุทน่ี ำมาผสม โดย
มีตนทุนในการผลิตประมาณ 3,500 บาท
(ไมรวมมอเตอรไฟฟา)
ทั้งนี้นอกจากจะใชในการผสมวัสดุ
เพื่อทำปุยอินทรียเเลว เครื่องผสมดังกลาว
ยังสามารถใชในการผสมวัสดุปลูกพืชเเละ
อาหารสัตวไดอกี ดวย โดยกลุม วิจยั เเละพัฒนา
เครื่องจักรกลการเกษตร ไดมีการขยายผล
องคความรูใ หกบั เกษตรกรในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
ทั่วประเทศ ไดมีการเรียนรูเทคนิควิธีการ
สรางเครือ่ งผสมปุย เเละอาหารสัตวขน้ึ มาดวย
ตัวเอง เพื่อสงเสริมใหเกิดการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืนตอไป
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ชวนคนไทยนอมนำแนวพระราชดำริ
สูปฏิบัติการ

90 วันปลูกผักสวนครัว

“ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก”
ชวนคนไทยนอมนำแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูป ฏิบตั กิ าร
90 วันปลูกผักสวนครัวเพือ่ สรางความมัน่ คงทาง
อาหารรอบ 2 ทามกลางสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
กลายเปนโรคระบาดครัง้ ใหญของโลก สงผลให
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ รวมทัง้ ประเทศไทย
ตองชะงักงัน ทำใหพน่ี อ งประชาชน ผูป ระกอบการ
รานคาตางๆ ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จึงได
นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พรอมทั้งนอมนำ
แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

ผลิตภัณฑสมุนไพรพื้นบาน 4,206 ผลิตภัณฑ
ความสำเร็จครัง้ นีท้ ำให “กรมการพัฒนาชุมชน”
ได ม ี ก ารต อ ยอดบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ผานอาสาสมัคร
ทองถิน่ รักษโลก (อถล.) ในการขับเคลือ่ นการนอมนำ
แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี สรางความมัน่ คงทางอาหาร สูป ฏิบตั กิ าร
90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหารรอบ 2 ดำเนินการ Kick Off ทัว่ ประเทศ
ตัง้ แตวนั ที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 15 พฤษภาคม
2564 นายสุทธิพงษ จุลเจริญ อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน เปดเผยวา การนอมนำแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สรางความมัน่ คง
ทางอาหารสูป ฏิบตั กิ าร 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 สราง
วัฒนธรรมกับอาหารและของใชตา งๆ ในชีวติ ประจำวัน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สูแ ผนปฏิบตั กิ าร 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพือ่ สรางความมัน่ คงทางอาหาร เนนการพึง่ ตนเอง
และความสามัคคีของคนในชุมชนมีการสรางรายได
และเสริมสรางความรักความสามัคคีทำใหชมุ ชน
เกิดความสามัคคีมวี ถิ พี อเพียงเกือ้ กูล และกอใหเกิด
การแบงปนกันขึน้ ในชุมชน จากการดำเนินการ
พบวามีครัวเรือนเขารวมโครงการแวดลอม จัดทำ
ถังขยะเปยกลดโลกรอนจำนวน 11,251,071 ครัวเรือน
รวมทัง้ เกิดนวัตกรรมแหงอาหาร อาทิ เมนูอาหาร
รักสุขภาพ 8,850 รายการ ตลาดนัดสีเขียว
4,176 แห ง ของตำบลทั ้ ง หมดทั ่ ว ประเทศ

ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน จากการขับเคลื่อน
รอบแรกทำใหพน่ี อ งประชาชนทีเ่ ขารวมโครงการ
“ปลูกผักทีก่ นิ กินผักทีป่ ลูก” ประหยัดรายจาย
หากคิดมูลคาเพียง 50 บาทตอวัน 12 ลานครัวเรือน
สามารถประหยัดเงินไดมากกวา 200,000 ลานบาท/ป
นอกจากนี ้ ย ั ง เกิ ด การแบ ง ป น กั น ช ว ยเหลื อ
เอื้ออาทรประโยชนที่ไดมากกวาการประหยัด
คือ การรักษาสุขภาพ เพราะเปนผักปลอดภัย
เปนการสราง “ความตอเนือ่ งคือพลัง” สงเสริม
การปลูกพืชผักเพิม่ เติม “ทำเปนบานสานเปนกลุม ”
สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อจิตวิญญาณ
รักสิ่งแวดลอม “จากวัฒนธรรมสูนวัตกรรม”
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สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม ทีเ่ กีย่ วของจากพืชผัก
อาหารรักสุขภาพ อาหารรักษโลกผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรพื้นบาน นำไปสู “ชุมชนเกื้อกูล
เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ที่สามารถดูแล
ชวยเหลือและแบงปน การขับเคลื่อนครั้งนี้
มุง หวังใหเกิดความมัน่ คงทางอาหารอยางแทจริง
ในทุกชุมชนทั่วประเทศ และสิ่งสำคัญคือ เพื่อ
ตอบสนองต อ เป า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น
เปาหมายที่ 2 ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คง
ทางอาหารยกระดับโภชนาการ สงเสริมการ
เกษตรกรรมทีย่ ง่ั ยืน ขององคการสหประชาชาติ
กรมการพัฒนาชุมชนไดมกี ารตอยอดบูรณาการ
ความรวมมือกับ “องคกรปกครองสวนทองถิน่ ”
ผานอาสาสมัครทองถิน่ รักษโลก(อถล.) โดยได
ถอดบทเรียนความสําเร็จของ “โกงธนู โมเดล”
อบต.โกงธนู อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดำเนินการ Kick Off ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2564 ถึง15 พฤษภาคม 2564
อี กทั ้ ง ได ร ั บมอบเมล็ ด พั น ธุผัก สวนครัวจาก
บริ ษ ั ท อี ส ท เวสท ซี ด จำกั ด หรื อ ศรแดง
จำนวน 100,000 ซอง จำนวน 5 ชนิด ไดแก
กะเพรา คะนา ผักบุง พริก และแตงกวา จาก
นายวิ ช ั ย เหล า เจริ ญ พรกุ ล ผู  จ ั ด การทั ่ ว ไป
บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด (ตราศรแดง)
เพื่อเปนการตอยอดและขยายผลสูประชาชน
รวมทั ้ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได บ ู ร ณาการ
ความรวมมือกับมูลนิธเิ อ็มโอเอไทย ซึง่ เปนองคกร
นิตบิ คุ คลไมแสวงหาผลกำไร ทีม่ จี ดุ มุง หมายใน
การสรางโลกอุดมคติ เพื่อรวมกันขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูเ ปาหมาย
ความยั่งยืนโลกพรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย อันจะเปนการเสริมสรางพืน้ ฐาน
ของการพัฒนาสังคมไทยดวยขอถือโอกาสนี้
เชิญชวนพี่นองประชาชนที่เขารวมโครงการฯ
และเขาเปนสมาชิก Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก
ปลูกรักกับ พช.” เพื่อเปนกำลังใจและแชร
ภาพกิจกรรมทีไ่ ดปลูกพืชผักกับครอบครัวทีบ่ า น
ทั้งในประเทศและตางประเทศไดชื่นชม และ
ทำตามดวยในการปลูกพืชผักสวนครัวเพือ่ สราง
ความมัน่ คงทางอาหารอธิบดี พช. กลาวเชิญชวน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจรากฐานมั่นคง เเละชุมชนพ�่งตนได ภายในป 2565 : Chang for Good

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�ำปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม”
ประจ�ำปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้
1. นายมงคล บางประภา
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประธาน
2. ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล หรือผู้แทน
กรรมการ
3. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
กรรมการ
4. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
กรรมการ
5. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
กรรมการ
6. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อ�ำนวยการ
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  
กรรมการและเลขานุการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�ำปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้
1. นางสาว น.รินี เรืองหนู
2. ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล หรือผู้แทน
3. นายสุรินทร์ มุขศรี
4. นายนิวัติ กองเพียร                        
5. นายวราวุธ คูณสมบัติ  
6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์              
7. นายสายัณห์ พรนันทรัตน์             
8. นายฐานิส สุดโต
9. นายทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์             
10. นายภานุมาศ สงวนวงษ์            
11. นายชัยฤทธิ  ์ ยนเปี่ยม  
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท   “ภาพข่าวยอดเยี่ยม”
อุปนายกฝ่ายวิชาการ  สมาคมฯ
หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมนิสต์อาวุโส         
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์    
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
อดีตช่างภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                     
บรรณาธิการภาพ The Standard
การ์ตูนนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ                    
เลขาธิการ ชมรมเพื่อเพื่อน  
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ       

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดีเด่นประจ�ำปี 2563 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น
ประจ�ำปี 2563 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยดังนี้
1. นายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการตัดสิน
2. นายวัฒนะชัย ยะนินทร           
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
กรรมการ
3. นายธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร
กรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
4. ดร.มานะ ตรียาภิวัฒน์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการ
5. นายเอกวิทย์ เตระดิษฐ์
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
กรรมการ
6. นายสุรชัย ตรงงาม
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
กรรมการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย”
และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจ�ำปี 2563
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ข่าวฝึกปฏิบัติ
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ิ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2563 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ดังนี้
1. นางสาวหทัยรัตน์  ดีประเสริฐ
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
ประธาน
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
2. นายบรรยงค์   สุวรรณผ่อง       
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ     กรรมการ
3. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์
อนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ
กรรมการ
4. นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล                            ผู้จัดการ 360 องศา            
กรรมการ
5. ผู้แทนบริษัท
ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)                                     กรรมการ
6. ผศ. ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       
กรรมการ
7. นายทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล
Content Creator (ฟรีแลนซ์) BBC Thai
กรรมการ
8. นางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์
สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี
กรรมการ
9. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
กรรมการและเลขานุการ
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทข่าวยอดเยี่ยม

ล�ำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

1

2562

ข่าว ทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้
“บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ”

2

2561

3

รางวัล
ข่าวชมเชย

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าว “เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน” ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2561

ข่าว “ก�ำราบ” ธุรกิจนักบุญ “วัดใจ
รัฐบาลตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม?”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

4

2561

ข่าว “เจาะลึก แผนสกัดโรคพิษสุนัข”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

5

2560

ข่าว แผนสกัด “ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่”
จากหมูสู่คน

ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

6

2560

ข่าว “ตีแผ่ชีวิตแรงงานนอกระบบ
พลเมืองชั้น 2 ไร้สวัสดิการคุ้มครอง!”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

7

2560

ข่าว “เปิดปมมะเร็งร้ายฟุตบอลไทย
ล้มบอลไทยลีก ฉีกหน้าขบวนการจ้าง
นักเตะ-กรรมการ”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

8

2559

ข่าว “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์
เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยว
ไทย-จีน ก�ำราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์
ด้อยคุณภาพ”

ข่าวดีเด่น

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

9

2559

ข่าว “จุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิ ข่าวชมเชย
สุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

10

2559

ข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุด
ปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11

2558

ข่าว เปิดแผล น่านฟ้าไทยอลวน พิษสง ข่าวดีเด่น
มาตรฐานการบินบกพร่อง

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12

2558

ข่าวมหากาพย์.. เปิดโปงขบวนการ
ข่าวชมเชย
"แชร์ยฟู นั " ทลายเครือข่ายต้มตุน๋ ระดับโลก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

13

2558

ข่าวสางปมปัญหาธุรกิจนักบุญ ค่ารักษา ข่าวชมเชย
แพง-โฆษณาประกันเกินจริง-หากินบน
คราบน�้ำตาชาวบ้าน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

14

2557

ข่าว "อุ้มบุญไทย" มดลูกโลก

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข่าวชมเชย

ข่าวยอดเยี่ยม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

199

ล�ำดับ

พ.ศ.

15

2557

ข่าว แรงงานประมงนอกน่านน�้ำคนไทย ข่าวชมเชย
ที่ถูกลืม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

16

2557

ข่าว เปิดขุมทรัพย์ “เจ้าคุณเสนาะ” วัด ข่าวชมเชย
สระเกศ สตง.ท้าทายอ�ำนาจตรวจเงิน
หลวงเงินวัด เกิดจุดเปลี่ยนกระบวนการ
ตรวจสอบพระ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17

2557

ข่าว แฉขบวนเขมือบงบสร้างสนามฟุต ข่าวชมเชย
ซอล 17 จังหวัด เหนือ อีสาน เสียหาย
689 ล้าน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

18

2556

ข่าว “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง
2.5 ล้านตัน”

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ฐาน
เศรษฐกิจ

19

2556

ข่าว “ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย
อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

20

2556

ข่าวกระชากหน้ากาก ต�ำรวจร่วม
ขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

21

2555

ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชัน จ�ำน�ำข้าว
รัฐบาลยิ่งลักษณ์

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

22

2555

เปิดโปงขบวนการทุจริต โกงสอบต�ำรวจ ข่าวชมเชย
ครั้งประวัติศาสตร์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

23

2555

มหากาพย์อาชีวะทุจริตครุภัณฑ์ 5.3
พันล้าน

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

24

2554

ข่าวทวงสิทธิ 10 ล้านคนลดเหลื่อมล�ำ้
ระบบสุขภาพ

ข่าวดีเด่น (ไม่มี
ยอดเยีย่ ม)

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

25

2554

ข่าวผ่า!!..เงื่อนง�ำสัญญา ‘กสท’ เอื้อทรู ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

26

2554

ข่าวเปิดโปงซื้อขาย ป.บัณฑิต ม.อีสาน ข่าวชมเชย
ตีแผ่ บิ๊กคุรุสภาฯ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

27

2553

ข่าว จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28

2553

ข่าวชมเชย

2553

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

29
30

2552

ข่าว เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทย
ขวางนักการเมืองใช้ อ�ำนาจมิชอบ
ข่าว เปิดโปงก๊วนการเมือง รุม “เขมือบ”
สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล รักษาผล
ประโยชน์ชาติหมื่นล้าน
ข่าว เปิดโปงทุจริตพอเพียง ยับยั้งแผน
รุมทึ้งไทยเข้มแข็ง สธ.

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

200

ผลงานที่ได้รับรางวัล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

รางวัล

ข่าวชมเชย
ข่าวดีเด่น
(ไม่มยี อดเยีย่ ม)

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

หนังสือพิมพ์มติชน

ล�ำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

31

2552

ข่าว เปิดโปง รพ. โกงเงินแสนล้าน
สปสช. ตีแผ่ปัญหาเบิกค่า "สเต็นท์”
เกินจริง

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

32

2552

ข่าว “มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยน
อุตสาหกรรมไทย”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

33

2551

เปิดโปง อบจ.ทั่วประเทศฮั้วเอกชน
ทุจริต ซื้อต�ำราห่วยแจกโรงเรียน

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

34

2551

ติดเกม-คลั่งเกม !! ปัญหา “ตาบอดคล�ำ ข่าวชมเชย
ช้าง” ธุรกิจหมื่นล้าน..ยิ่งแก้ยิ่งตัน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

35

2551

วิกฤตซับไพรม์ วิกฤตโลก เศรษฐกิจไทย ข่าวชมเชย
ท่ามกลางความเสี่ยงจากหายนะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

36

2550

ข่าว ‘ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสน ข่าวยอดเยี่ยม
ล้าน ชักหัวคิว ปั้นราคาที่ดิน ประโยชน์
ทับซ้อน เชือดวัฒนา เมืองสุข - บิ๊ก
เคหะฯ กับพวก’

อิศรา อมันตกุล

37

2550

ข่าว “เจาะทุจริตกองทุน 4 แสนล้าน
ปลุกปฏิรูประบบประกันสังคม”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์มติชน

38

2550

ข่าว “ซีแอล : นโยบายอุ้มผู้ป่วย ตีแผ่
ธาตุแท้ธุรกิจยาข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

39

2549

ข่าว “ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ชิน
วัตร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73,000 ล้าน”

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

40

2549

ข่าว เปิดโปงแก๊งมาเฟียโลก “แบนดิ
โดส” ยึดเกาะสมุยฟอกเงิน เลี่ยงภาษี
- เชิดนอมินีฮุบธุรกิจ

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

41

2549

ข่าว “บูรณาโกงรถดับเพลิง 6800 ล้าน” ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

42

2548

ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น...สินบน
ข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

43

2548

ข่าวทุนยักษ์ กว้านที่ฮุบป่า ชุมพรราชบุรี ปั๊ม น.ส. 3 ก. พิสดาร หมื่นไร่

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

44

2548

ข่าวช�ำแหละอาณาจักร “ปิคนิค”
ขุมทรัพย์ “ลาภวิสุทธิสิน” สู่เวที
การเมือง

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์มติชน

45

2547

เจาะขบวนการซุก "ไข้หวัดนก"

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

201

ล�ำดับ

พ.ศ.

46

2547

เปิดโปงข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่ว วิกฤต
ศรัทธาการศึกษาไทย

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์มติชน

47

2547

คืนอิสรภาพผัว-เมีย สารวัตรขังเถื่อน

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

48

2546

แกะรอยหมอผัสพรหาย… ลากหมอ
วิสุทธิ์สู่แดนประหาร

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

49

2546

โค่น อัศวเหม ดับ พูนผล ซุกทรัพย์สิน
435 ล้าน แจ้งเท็จ ป.ป.ช.

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

50

2546

เปิดโปงขบวนการอุ้มลากูน่าฮุบที่เหมือง ข่าวชมเชย

51

2545

ทลายวงจรอุบาทว์ ทุจริตหัวคิวแรงงาน ข่าวยอดเยี่ยม

52

2545

บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียคลองด่าน : บทสะท้อน ข่าวชมเชย
ความผิดพลาดและการทุจริตใน
โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน

53

2545

คอร์รัปชันบูรณาการ... โกงนมเด็ก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

54

2544

คดีประวัติศาสตร์ : บทสะท้อนความล้ม ข่าวยอดเยี่ยม
เหลวในการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี

อิศรา อมันตกุล

55

2544

ทลายขุมข่ายผลประโยชน์ การบินไทย ข่าวชมเชย
ซื้อโบอิ้งแพง ขบวนการเขมือบตั๋วรัฐ
เสียหายหมื่นล้าน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

56

2544

ศึกแย่งชิงพันธุกรรมข้าวหอมมะลิโจร
สลัดชีวภาพในคราบเพื่อนที่แสนดี

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน

57

2543

คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน พิสดารแจ้งเท็จ
ป.ป.ช.

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

58

2543

เจาะเครือข่ายขบวนการ นางเลิ้ง ปั้น
สัญญาเงินกู้เท็จ 45 ล้าน อวสาน
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

59
60

2543
2542

มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60
ผ่าจรรณยาบรรณหมอขบวนการซื้อ
ขายไต

ข่าวชมเชย
ข่าวยอดเยี่ยม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อิศรา อมันตกุล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

61

2542

ผ่าอาณาจักรธรรมกาย วิกฤตไทยร้าย
แรงกว่าที่คาดคิด

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

62

2542

เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า

ข่าวชมเชย

63

2541

โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1400 ข่าวยอดเยี่ยม
ล้านบาท

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน
อิศรา อมันตกุล
หนังสือพิมพ์มติชน

202

ผลงานที่ได้รับรางวัล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

รางวัล

ข่าวชมเชย

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ฐาน
เศรษฐกิจ
อิศรา อมันตกุล
หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

ล�ำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

64
65

2541
2541

ผลาญป่าสาละวิน
ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ

66

2540

เปิดโปงขบวนการการเมือง-ข้าราชการ ข่าวยอดเยี่ยม
เขมือบงบแห่งประเทศไทย
คอมพิวเตอร์

67

2540

เปิดโปงขบวนการผลาญป่าวังน�้ำเขียว
กินเงียบแผ่นดินของชาติ

68
69

2540
2539

ล้มขบวนการงาบปุ๋ย
ข่าวชมเชย
ทลายขบวนการนักธุรกิจการเมืองกลุ่ม ข่าวยอดเยี่ยม
16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อิศรา อมันตกุล
หนังสือพิมพ์มติชน

70

2539

พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน คร่าชีวิตท�ำลาย ข่าวชมเชย
สิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

71
72

2539
2538

พระยอดชัดสังหารโหดแหม่มสาวโจแอน ข่าวชมเชย
ทลายขบวนการยาม้า ปลุกส�ำนึกไทย ข่าวยอดเยี่ยม
ต้านภัยยาม้า

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อิศรา อมันตกุล
หนังสือพิมพ์มติชน

73

2538

โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง

ข่าวชมเชย

74

2538

ขจัดยอดมารศาสนา-ยันตระ-พุทโธ

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การ
รายวัน
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ข่าวสด

75

2537

คดีประวัติศาสตร์อุ้มฆ่า 2 แม่ลูกตระกูล ข่าวยอดเยี่ยม
ศรีธนะขัณฑ์

อิศรา อมันตกุล

76
77

2537
2537

เปิดโปงขบวนการ ส.ป.ก. อัปยศ
อมหัวรถจักร

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์มติชน
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

78

2536

เปิดโปงขบวนการผลาญงบประมาณ 5 ข่าวยอดเยี่ยม
แสนล้าน

อิศรา อมันตกุล

79

2536

วิกฤตสวนลุมพินี

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

80

2535

เสี่ยสองปั่นหุ้น

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

81

2535

นาทีจับจ�ำลอง

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

82

2534

ป่าดงใหญ่… ใครท�ำลาย

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

83

2534

ป่าดงใหญ่… ใครท�ำลาย

ข่าวการเมือง
ดีเด่น

การเมือง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

84

2534

สิทธิบัตรยา การยอมจ�ำนนของรัฐบาล ข่าวเศรษฐกิจ
ไทย
ดีเด่น

เศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การ
รายวัน

ข่าวชมเชย
ข่าวชมเชย

ข่าวชมเชย

ข่าวชมเชย
ข่าวชมเชย

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ
อิศรา อมันตกุล
หนังสือพิมพ์มติชน

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

203

ล�ำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

85

2534

มหันตภัยรถตู้ คร่าชีวิตเด็กอนุบาล

86

2533

สวนป่ากิตติ อีกเหลี่ยมของนักการเมือง ข่าวยอดเยี่ยม
ที่ไม่รู้จักพอ

87

2533

ถลกคราบนักบวชปลิ้นปล้อน โล้นนิกร ข่าวอาชญากรรม อาชญากรรม
ดีเด่น

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

88

2533

เบื้องหลังความล้มเหลวของการประชุม ข่าวเศรษฐกิจ
เกตต์
ดีเด่น

เศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน

89

2532

ทลายแก๊งมารศาสนา

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

90

2531

ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

91

2530

ทลายแก๊งมาเฟย ทุจริตเครื่องราช

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

92

2529

เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถื่อน

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

93

2528

สัญญาทาส ไทยอีอีซี

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

94
95

2527
2526

รอยเปื้อนในวงการศึกษา
ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ สปจังหวัด

ข่าวชมเชย
ข่าวยอดเยี่ยม

96

2525

วิสามัญฆาตกรรม 7 ศพ

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายสมบัติ คูณสมบัติ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

97

2524

ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมอัยการ

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายรุ่งเรือง ปรีชากุล
หนังสือพิมพ์มติชน

98

2523

เผชิญหน้า ขจก.

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข่าวปัญหาสังคม ปัญหาสังคม
ดีเด่น
อิศรา อมันตกุล

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์มติชน (แต่
มติชนไม่ขอรับรางวัล
เพราะมีการทักท้วงคณะ
กรรมการตัดสินข่าวของ
มูลนิธอิ ศิ ราฯ ว่าไม่มีการ
พิจารณาอย่างรอบด้าน
และให้รางวัลแก่ข่าวนี้
โดยยื่นหนังสือให้กบั
คุณวิภา สุขกิจ)
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์มติชน
อิศรา อมันตกุล
นางอัมพา สันติเมทนี
ดล หนังสือพิมพ์มติชน

99

2522

ทุจริต รพช.

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์

100

2521

ฆ่าพระนักสู้

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายโสภณ ศิริกุล
พิพัฒน์ และนายเดช
คฤหเดช หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์

204

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ล�ำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

101

2520

การท�ำเหมืองแร่ในทะเล

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

102
103

2519
2518

ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ข่าวยอดเยี่ยม
การโค่นท�ำลายป่าเขาสอยดาว
ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล
อิศรา อมันตกุล

104

2517

นาทราย

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

105

2516

ฆ่าเพื่อน อ.ส. 8 ศพ.

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

106

2515

ขังลืม

ข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

เจ้าของผลงาน
นายวิชัย หมีขยัน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
นายสุวัฒน์ เก็จจินดา
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์
นายปรีชา แสงอุทัย
หนังสือพิมพ์
ประชาธิปไตย
นายนิตย์ จอนเจิดสิน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายน้อย ทรัพย์พอกพูน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม

ล�ำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

1

2562

“จุมพิต”

ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

2

2562

“มันร้อน”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

3

2562

“อร่อย”

4

2562

“ชาร์จหนุ่มคลั่ง”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

5

2562

“นอกสภา”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

6

2561

“ล็อกคาโรงพัก”

ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

7

2561

“กลิ้งไม่เป็นท่า”

8

2561

“รอดปาฏิหาริย์”

นายสุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายปัญญพัฒน์ เข็มราช
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360
องศา
ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรีย์ฉาย ราชศิริ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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9

2561

“ลุ้นกันสุด ๆ”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

10

2561

“ผ้าขาวม้ามัดใจ”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

11

2560

“ลวงบึ้ม”

ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

12

2560

“แหวนแม่ นาฬิกา
เพื่อน”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัตถ์ กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

13

2560

“ใจสลาย”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

14

2560

“วิกฤติน�้ำท่วมกรุง”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายรชานนท์ อินทรักษา
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15

2560

"ต้องข้าม”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

16

2559

“คืนฝนตก”

ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

17

2559

“ร�่ำไห้”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิศิษฐ์ แถมเงิน
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

18

2559

“ตบะแตก”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

19

2559

“เตะฟุตบอล ”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธนิต กาละจิตต์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

20

2559

“คลองวัวเดิน”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

21

2558

“ปลอบขวัญ”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

22

2558

“ลักเลือกตั้ง”

ภาพข่าวดีเด่น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

23

2558

“สลดใจ”

ภาพข่าวดีเด่น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชินทัต มังกรสุรกาล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

24

2558

“จู่โจมจับ”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธวัช หล�ำเบ็ญส๊ะ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

25

2558

“แบ่งช่องจราจร”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายประกฤษณ์ จันทะวงษ์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

26

2557

“อาตมาไม่เกี่ยว”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล
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รางวัล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

นายอับดุลการิม รามันห์สิริ
วงศ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายธิติ วรรณมณฑา
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
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ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

27

2557

“เสี่ยงชีวิต เพื่อชีวิต”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

28

2557

“ฝืน”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

29

2557

“หนี”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธนารักษ์ คุณทน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

30

2557

“ใจสลาย”

ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

31

2556

“น�้ำใจ”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

32

2556

“ลูกห่วงแม่”

ภาพข่าวดีเด่น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวรวิทย์ พุ่มพวง
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

33

2556

“ท่านผู้ทรงเกียรติ”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัสถ์ กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

34

2556

“ให้ก�ำลังใจ”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

35

2556

“ตื้บน่วม”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายศาสนะ ศิริลาภ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

36

2555

“กว่าจะได้ภาพ”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

37

2555

“สยบคลั่ง 1”

ภาพข่าวดีเด่น

38

2555

“ล้านเสียงส�ำเนียงเดียว ภาพข่าวชมเชย
ทรงพระเจริญ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

39

2555

“ตัวลอย”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภักดี สุขเพิ่ม
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

40

2555

“กระเจิง”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภมร มานะพรชัย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

41

2554

“รื้อบิ๊กแบ๊ก”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

42

2554

“ไปด้วยกัน”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฎฐ์ฐิติ อ�ำไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

43

2554

“รออยู่”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายกุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

นายกิตติพงษ์ มณีฤทธิ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายสันติ เต๊ะเปีย
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการรายสัปดาห์
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายกัมปนาท ละออง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายสุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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44

2553

“คนเครียดหมาเครียด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม

45

2553

“รับ เละ”

ภาพข่าวชมเชย

46

2553

“หนี ตาย”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชัยชนะ เขียวแก้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

47

2552

“ไล่ขวิด”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

48

2552

“สงครามกลางเมือง”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภานุมาศ สงวนวงษ์
หนังสือพิมพ์มติชน

49

2552

“คลายหนาว”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภวัต เล่าไพศาลทักษิณ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

50

2551

“ม็อบเดือด”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายสรวิทย์ จ�ำนงฤทธิ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

51

2551

“กระจกกระจาย”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายบุญนาค แสงเจือ
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

52

2551

“น�้ำตาอาลัย”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฏฐ์ฐิติ อ�ำไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

53

2551

“นาทีเดือด”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนพพร ชวนภิรมย์
หนังสือพิมพ์มติชน

54

2550

ประจัญบาน

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

55

2550

หวาดเสียว

ภาพข่าวชมเชย 1

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชัยพินธ์ ขัตติยะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

56

2550

ทารกน้อยอายุประมาณ ภาพข่าวชมเชย 2
1 เดือน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายจรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

57

2550

ย่างสด 2

ภาพข่าวชมเชย 2

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอะหมัด รามันห์สิริวงศ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

58

2549

แผ่นดินเดือด

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

59

2549

ทหารรักษาการณ์

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฎฎ์ฐติ ิ อ�ำไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

60

2549

เหินเวหา

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาตรี ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

61

2549

พ่อของลูก

ภาพข่าวเกียรติคุณ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
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รางวัล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

อิศรา อมันตกุล

นายสันติ เต๊ะเปีย
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้
จัดการ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัสถ์ กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายไชยวัฒน์ สาดแย้ม
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

นายอร่าม ทรงสวยรูป
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

นายจรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
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62

2548

“โถลูก 1”

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

63

2548

“มิตรภาพ”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวีระยุทธ แสงโนรี
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

64

2548

“นาทีชีวิต”

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายเฉลิมศรี บรรณทอง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

65

2547

นาทีชีวิต 3

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

66

2547

ลูกแม่

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสรวิทย์ จ�ำนงค์ฤทธิ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

67

2547

ฮีโร่น้อย 1

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายพัชรพล ปานรักษ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

68

2546

สลายม็อบ

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

69

2546

จัดระเบียบ

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

70

2546

คืนสู่อิสรภาพ

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนัทพล ทิพย์วาทีอมร
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

71
72

2545
2545

ไม่มี
ชูกำ� ปั้นสู้

ภาพข่าวยอดเยี่ยม
ภาพข่าวชมเชย 1

อิศรา อมันตกุล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรสีห์ อาศัยราษฎร์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

73

2545

หนีไม่รอด

ภาพข่าวชมเชย 2

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธรรมศักดิ์ ทองจันทร์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

74

2545

สิ้นอิสรภาพ

ภาพข่าวชมเชย 3

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายจรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

75

2544

แทบขาดใจ

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

76

2544

Risky Ride

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไชยวัฒน์ พุ่มพวง
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

Water Wait

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไชยวัฒน์ พุ่มพวง
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

77

2544

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน
นายวรพงษ์ เจริญพล
หนังสือพิมพ์มติชน

นายสุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายจรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

นายอนุชา กมลาภิรมย์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

78

2543

หัวอกพ่อ

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายภักดี สุขเพิ่ม
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

79

2543

สยบไอ้คลั่ง

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุวสรรค์ ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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80

2543

ขอชีวิต

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไพฑูรย์ มนูญพงษ์พันธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

81

2542

ใจสลาย

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

82

2542

หมากัดม็อบ

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายชาญชัย หล�ำส�ำเริง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

83

2542

เหตุการณ์นำ�้ ท่วม
จังหวัดจันทบุรี

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายไชยวัฒน์ พุ่มพวง
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

84

2541

พิษยาอี

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

85

2541

เหาะนรก

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายจักรี ผดุงขันธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

86

2541

คลั่งยาบ้า

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสมเกียรติ ช่วยชูชาติ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

87

2541

ผักบุ้งเหินฟ้า

ภาพข่าวเกียรติคุณ

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุวิทย์ สั่งสมธนะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

88

2540

คลั่ง

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

89

2540

ทะลุอก

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายภานุวัชร์ ธีฑัมพร
หนังสือพิมพ์มติชน

90

2540

เมาคลั่ง

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายวิชาตรี ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

91

2539

ไม่ตายแต่คางเหลือง

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

92

2539

โอ๊ย

ภาพข่าวชมเชย

93

2539

ช่วยชีวิต

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย น.ส.สุดารัตน์ งามพิรุณ
ตระกูล หนังสือพิมพ์แนว
หน้า
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุทัศน์ บุญช่วยเหลือ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

94

2538

เสียดาย

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

95

2538

คู่ทุกข์-คู่ยาก

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายอภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

96

2538

ทาสยาม้า

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายเมธี เข็มวงศ์ทอง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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รางวัล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

นายจิตติศักดิ์ ตรีเดช
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายนิกูล ก้วนเผ่า
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายกัณหา สร้อยน�้ำ
หนังสือพิมพ์มติชน

นายณัฐวุฒิ ศิริทรัพย์อนันต์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายอภิชาติ จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

97

2537

สามัคคีบาทา

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

98

2537

ย่างสด

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุพจน์ พรภักดี
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

99

2537

หมดตัวแล้ว

ภาพข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายพะเยาว์ นาคาชล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

100

2536

ไฟนรก

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวิฑูร ค�ำวิมาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

101

2534

หวาด

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายพิสันต์ ใจการุณ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

102

2533

ไฟการเมือง

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายโกศล นาคาชล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

103

2531

หนีสุดชีวิต

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายเสรี สุไลมาน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

104

2530

ผู้มาเยือน

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

105

2529

นาทีวิกฤต

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายปรีชา โพธิ์เล็ก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

106

2528

นาทีชีวิต

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวิเชียร ยุทธวิบูลย์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

107

2527

รอยเปื้อนที่ ซอย 101/1 ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวีระ มูลสุข
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

108

2527

คนมักง่ายจ�ำไว้

ภาพข่าวชมเชย

อิศรา อมันตกุล

นายสมคิด เตชะสินธุ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

109

2526

เหตุเกิดเพราะน�ำ้ ท่วม

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวิชิต สุขพัฒน์
หนังสือพิมพ์มติชน

110

2526

ดังขาดใจ

ภาพข่าวชมเชย

อิศรา อมันตกุล

นายนพพร เจริญเปี่ยม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

111

2525

โธ่ลูกพ่อ

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายสมชาย จันทร
หนังสือพิมพ์ข่าวสด

112

2524

สัตว์นรก

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวีรพงษ์ กวยะปาณิก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

113

2523

นาทีวิกฤต

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวัลลภ คล้ายพงษ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

114

2522

ช่วยผมด้วย

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายสุรศักดิ์ หาญพิชิต
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายชยาทิต ทิศาภาคย์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

211
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

115

2521

เฮือกสุดท้าย

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวิโรจน์ มุฑิตานนท์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

116

2520

วายร้ายจนมุม

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวิโรจน์ มุฑิตานนท์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

117

2519

ตอกอก

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายปรีชา การสมพจน์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

118

2518

ภัยยามวิกาล

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายประวิทย์ ศรีประภา
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์

119

2518

ระเบิดในสนามกีฬา
เชียงใหม่

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายประกิต ปวรกุล
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

120

2517

จลาจลพลับพลาชัย

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายสายัณห์ พรนันทรัตน์
หนังสือพิมพ์เสียงใหม่

121

2516

เหตุการณ์14 ตุลาคม
นาทีเลือดและน�้ำตา

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายสุรินทร์ พนมเชิง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

122

2515

ปฏิบัติการจองเวร

ภาพข่าวยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายประสงค์ แฟงเอม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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1

2562

ข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า
สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า”

2

2562

3

2561

ข่าว “คนบ้านบอมชูธง ต้าน
ข่าวชมเชย
เหมืองปูนใหญ่ ท�ำลายต้นน�้ำ
โค่นป่าพันไร่”
ข่าวสกัดมหันตภัย “ขยะพิษ” ข่าวดีเด่น
ข้ามชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมไทย

4

2560

ข่าว “ต้านฮุบป่าสงวน 2 พันไร่
สร้างสนามบินพังงา”

ข่าวชมเชย

5

2559

ข่าว ทวงสิทธิโฉนดทะเล
“คน-ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกัน
อย่างสอดคล้องสมดุล

ข่าวชมเชย
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

รางวัล
ข่าวชมเชย

ประเภทรางวัล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ลานนา
โพสต์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ฐาน
เศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ล�ำดับ
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

6

2559

7

2559

8

2558

9

2558

10

2558

11

2557

12

2557

ข่าว มหัตภัยเงียบจอกหูหนู
รุกเขื่อนกิ่วลม

13

2556

ข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดิน ข่าวชมเชย
เพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

14

2556

ข่าว ปลุกส�ำนึก ล�ำปาง ฟื้น
“แม่วัง” สายน�้ำแห่งชีวิต

ข่าวชมเชย

15

2555

ข่าวชมเชย

16

2554

17

2554

18

2553

ข่าว สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ
ยุติแจกเอกสารสิทธิที่ทำ� กิน 2.5
แสนไร่
“ต่อต้านถ่านหินที่ท่าทราย
ชัยชนะที่แลกมาด้วยลมหายใจ
ทองนาค เสวกจินดา”
ข่าวเปิดโปงขบวนการรุกป่า
สังคายนาวังน�้ำเขียว คืนที่อยู่ให้
กระทิง
ข่าว “วิกฤตต้นไม้ใหญ่”มรดก
แผ่นดินหรือเอกชน

ข่าว “ชาวบ้านแหงชักธงรบ
อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์
ทับซ้อน โค่นป่าทาเหมือง”
ข่าว “ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า
ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน”

ข่าวชมเชย

ข่าว “คุ้ยปม รีสอร์ทรุกภูทับเบิก
จุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการแก้
ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว”
ข่าว “ตีแผ่บ่อขยะแม่ริมกระตุ้น
ทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้
ส�ำเร็จ”
ข่าว “พลังบริสุทธิ์ชาวบ้านป่า
เหียงต้านโรงไฟฟ้าขยะปักธง
หมู่บ้านปลอดพิษ”
ข่าว พิษ “ขยะไฮเทค”

ข่าวดีเด่น

ข่าวชมเชย

ข่าวชมเชย
ข่าวชมเชย
ข่าวชมเชย
ข่าวชมเชย

ข่าวดีเด่น
ข่าวชมเชย
ข่าวดีเด่น

ประเภทรางวัล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือลานนาโพสต์
จังหวัดล�ำปาง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ
หยังสือพิมพ์ลานนา
โพสต์ จังหวัดล�ำปาง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
จังหวัดล�ำปาง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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19

2553

20

2553

21

2552

22

2552

ข่าวมลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยน ข่าวชมเชย
อุตสาหกรรมไทย

23

2552

24

2551

25

2551

ข่าวค้านระงับสร้างรูปปั้นกวนอิ ข่าวชมเชย
มรุกที่หลวง บดบังสะพานข้าม
แม่น�้ำแคว
ตีแผ่ภัย “ฝายแม้ว” ทส.โหนโลก ข่าวดีเด่น
ร้อนผุดสิ่งแปลกปลอมในระบบ
นิเวศ
เปิดโปง บุกรุกป่า จ.สุพรรณบุรี ข่าวชมเชย
ผวจ.เต้น ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก

26

2551

สกัดแผนฮุบป่า เอกชนเช่า
อุทยานแห่งชาติ

ข่าวชมเชย

27

2550

ข่าว “อ้างโครงการแก้นำ�้ ท่วม
รุมขยี้แม่ปิง”

ข่าวดีเด่น

28

2550

ข่าว “มหันตภัยร้าย!!! มลพิษ
มาบตาพุด”

ข่าวชมเชย

29

2550

ข่าว “วิกฤติมลพิษ มาบตาพุด” ข่าวชมเชย

30

2549

ข่าว “ตีแผ่แผนฮุบ” เกาะสมุย ข่าวดีเด่น
รักษาป่าต้นน�้ำ-จัดระเบียบที่ดิน

31

2549

ข่าวคุ้มหรือไม่...? บูมอสังหาฯ ข่าวชมเชย
– ท่องเที่ยวสมุยตัวเร่งท�ำลายสิ่ง
แวดล้อม
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ข่าวเถาวัลย์ถล่ม ป่าแก่งกระจาน ข่าวชมเชย
แก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับ
โลก
ข่าวค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่ ข่าวชมเชย
มรดกโลก ปลุกกระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ
ข่าวดับแผนขุดทรายให้สิงคโปร์ ข่าวดีเด่น
ปกป้องทรัพยากรมีค่าไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

ประเภทรางวัล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

ล�ำดับ
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

32

2549

ข่าวพิทักษ์ “นีโม” อนุรักษ์ปลา ข่าวชมเชย
สวยงามอยู่คู่ทะเลไทย

33

2549

ข่าวแฉขบวนการค้าปลาสวยงาม ข่าวชมเชย
ส่งอควาเรียมยักษ์

34

2548

“ข่าวปฏิบัติการทวงคืนป่า
กะปง”

ข่าวชมเชย

35

2547

ตีแผ่สารพิษแคดเมี่ยมที่ “แม่
ตาว”

ข่าวดีเด่น

36

2547

สิทธิบัตร โจรสลัดขโมย
ทรัพยากรไทย

ข่าวชมเชย

37

2546

ส้มสายน�้ำพิษ : อุตสาหกรรมใช้ ข่าวชมเชย
เคมีล้อมหมู่บ้าน

38

2546

สวนส้ม - ดินแดงแห่งความกลัว ข่าวชมเชย

39

2545

40

2544

41

2543

บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียคลองด่าน : บท ข่าวดีเด่น
สะท้อนความผิดพลาดและการ
ทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
คดีประวัติศาสตร์ : บทสะท้อน ข่าวดีเด่น
ความล้มเหลวในการป้องกัน
อุบัติภัยจากสารเคมี
วิกฤตมลพิษฝั่งทะเลตะวันออก ข่าวชมเชย

42

2543

มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60

43

2542

ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย ปลุก ข่าวดีเด่น
ส�ำนึกสิ่งแวดล้อมไทย

44

2541

ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์ ตั้งงบ
ซ่อนเร้นปัญหาเทคนิค

ข่าวชมเชย

ข่าวดีเด่น

ประเภทรางวัล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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45

2541

ผลาญป่าสาละวิน

ข่าวดีเด่น

46

2540

เขมือบพื้นที่ชุ่มน�้ำสามร้อยยอด

ข่าวชมเชย

47

2539

พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน คร่าชีวิต
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น

48

2538

เปิดโปงแก๊งพราน ซี 8 ทลาย
เหมืองเถื่อนกลางป่าทุ่งใหญ่

ข่าวดีเด่น

49

2538

โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง

ข่าวชมเชย

50

2538

เบรกถมทะเลพัทยาใต้

ข่าวชมเชย

51

2537

คว�่ำกฎหมายถมทะเล เปิดทาง
งานแผ่นดิน

ข่าวดีเด่น

52

2537

ส.ป.ก.หลักเสื่อม หยุด
ขบวนการตัดป่าแจกเศรษฐี

ข่าวชมเชย

53

2537

รณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกกอบกู้วิกฤต ข่าวชมเชย
น�้ำ

54

2536

ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัล
ดีเด่น

55

2536

ลักลอบเผาขยะสารพิษกลางป่า ข่าวชมเชย
อุทัยธานี

56

2536

มลพิษอุตสาหกรรมบาดแผล
เรื้อรังแห่งการพัฒนา

57

2535

มหันตภัยผุ่นพิษโรงงานแม่เมาะ ข่าวดีเด่น
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

รางวัล

ข่าวดีเด่น

ข่าวชมเชย

ประเภทรางวัล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน
หนังสือพิมพ์มติชน
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58

2535

59

2534

60

2534

61

2533

62

2532

63

2532

ผลงานที่ได้รับรางวัล
น�้ำพองเน่า

รางวัล

ประเภทรางวัล

ข่าวชมเชย

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
รีสอร์ทงาบเขาใหญ่
ข่าวดีเด่น
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
ซีเกรทหมายเหตุคุณภาพชีวิตยุ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คนิกค์
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
มหันตภัยเมืองชลบุรี
ข่าวดีเด่น
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมพิษแน่นอิสเทรินซี
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
บอร์ด
ประเทศไทย
ปัญหาการปล่อยน�้ำเสียและสาร สารคดีดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิษของโรงงานอาหารฉายรังสี
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า
ประเทศไทย
รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ด้านสิ่ง ข่าวดีเด่น
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ด้านประชากร ศิลปกรรม
ประเทศไทย

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการราย
สัปดาห์
หนังสือพิมพ์มติชน
นายวรพจน์ ณ นคร
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

รางวัล “พิราบน้อย” หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ข่าวฝึ กปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึ กปฏิบัติ และการบรรณาธิกร
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

1

2562

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

2
3
4

2562
2562
2562

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์กำ� แพงแดง
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
เกินเงินเฟ้อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

5

2562

ข่าวลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย The Prototype by CA@PIM
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6

2562

ข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวทหารเกณฑ์โวย
สภาพอาหาร

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7

2562

ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น�ำ้ เป็นกรด ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
โลกร้อนท�ำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง
ดีเด่น

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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8

2562

“ข่าว Kamitkatsu แดนไร้ขยะ”

9

2562

10

2562

“ข่าวเกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริง
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย
ไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจาก ชมเชย
สากล”
“ข่าวรายงานชุด ประชาธิปไตยบนทาง ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย
สัญจร ทางเว็บไซต์และสือ่ สังคมออนไลน์”

11

2562

“ข่าว ข้อสงสัย ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่
ชมเชย

12

2562

“ข่าวตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทย ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ลงโทษนักเรียน
ชมเชย

พิราบน้อย http://www.baankluayonline.
co
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พิราบน้อย facebook.com/looksilp
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13
14
15
16
17
18

2562
2562
2561
2561
2561
2561

ANGKAEW plus
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
ข่าวไถเงินครู ขอเลื่อนขั้น

นิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น
บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ดีเด่น
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย

19

2561

ข่าวยานรกระบาดเทศกาลดนตรี เผย
กระบวนการซื้อขายในไลน์กลุ่ม

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

20

2561

ข่าวขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่ พบสาร
ตะกั่วในเลือดเด็ก

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21

2561

ข่าวขยะพิษเกลื่อนช.เสือใหญ่ พบสาร
ตะกั่วในเลือดเด็ก

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

22

2561

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

23

2561

ข่าวบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ท�ำพิษ น�้ำเสียกระทบชาวบ้านยันไร้ค่า
ชดเชย
ข่าวเถ้ากระดูกปลูกป่าชีวิตที่ดับไปสร้าง
ใหม่ได้

24

2561

25

2561
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รางวัล
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://nisitjournal.press/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน
ชมเชย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด
ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย เพจลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าว E-learning ไม่ตอบโจทย์พบรับจ้าง ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย เพจลานมะพร้าว
ท�ำแทนว่อนโซเชียล
มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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รางวัล

26

2561

ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก
วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย เว็บไซต์ genzee.co
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27
28
29
30
31
32

2561
2561
2560
2560
2560
2560

ars magazine
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
หนังสือพิมพ์หอข่าว
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
ข่าวแฉงบกีฬาสีเด็กมัธยม

นิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น
บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ ดีเด่น
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

33

2560

34

2560

ข่าวยอดดูซรี สี ว์ ายพุง่ เกิน 600 ล.คอซีรยี -์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
นิยายวายท้วงแค่ขายได้ แต่สังคมยังไม่
ยอมรับ
ข่าวยัดเงิน-ข่มขู่-ยืดสอบ เอื้อครูลามก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ย่ามใจก่อเหตุซำ�้

35

2560

ข่าวหมีของกลางค้างติดกรง

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

36

2560

ข่าวแห่ขายแบตถุงยาง หวั่นเพิ่มขยะ
อันตราย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

37

2560

ข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคาม
ปล่อยน�้ำเสียงลงห้วยคะคางนาน ๒๐ ปี

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38

2560

39

2560

ข่าวรถเมล์ไทยภายใต้อำ� นาจ
ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย
“รัฐราชการ” ส่วนกลางรวบอ�ำนาจ
ชี้ชะตาสิทธิการสัญจรท้องถิ่น
ข่าวต�ำรวจรับมีจริง ป่าชายเลนแหล่งมั่ว ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย
เซ็กส์พ่วงค้ากาม

40

2560

ข่าวป่ากางเกงในแหล่งมั่วสุมใหม่ใน
สารคาม

ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ิ
ชมเชย

พิราบน้อย https://suemuanchonnews.
com มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

41

2560

นิตยสารอ่างแก้วพลัส

นิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42

2560

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์
ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

43

2559

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

44
45

2559
2559

หนังสือพิมพ์หอข่าว
ข่าวเปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลต�ำรา
เรียน ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

facebook.com/looksilp/
มหาวิทยาลัยศิลปากร
coconews.in.th
มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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46

2559

ข่าวแฉเด็กไทยยุคดิจิทัล ติดแคสเกม-โชว์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
สด

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

47

2559

ข่าวบัตรทองไม่ตอบโจทย์ แรงงานนอก
ระบบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

48

2559

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

49

2559

ข่าวท้องไม่พร้อมหาคนสวมสิทธิ์ลูกใน
ครรภ์ผ่านเว็บไซต์ ละเมิดสิทธิ์เด็กผิดทั้ง
แม่และผู้อุปการะ
ข่าวตลาดดินแดงไร้ถังท�ำขยะเกลื่อน

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

50

2559

ข่าวเปิดโปงกลุ่มลับค้าสัตว์ป่า อิมพอร์ต
ค่างอินโด-มาเลย์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

51

2559

52

2559

ข่าวมจษ.รู้แล้วถูกร้องกลิ่นขยะประตู 2 ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย
โชยแก้เกมจ้างเอกชนใหม่ทำ� งานถี่ขึ้น-มี ชมเชย
รถเก็บเองด้วย
ข่าวน�้ำแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง ร้านอาหาร ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย
หลัง มจษ.แห่ติดป้ายการันตี

53

2559

ข่าวระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี

ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย เพจลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

54

2559

ข่าวเด็กคืออนาคตของชาติ

ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย เพจลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

55

2559

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดเี ด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56
57
58
59

2558
2558
2558
2558

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย

60

2558

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
หนังสือพิมพ์หอข่าว
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
ข่าว สตง.สั่งมจษ.เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน
พนง.ไม่ครบตามสัญญาจี้ปรับเงิน 1.4
หมื่นต่อวัน
ข่าวระวังภัยทางเพศ บวชเณรฤดูร้อน

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

61

2558

ข่าวเปิดโปงธุรกิจรพ. แพ็คเกจสุขภาพ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

62

2558

ข่าวฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่นท�ำลายระบบ
นิเวศ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

63

2558

ข่าวพบโคลิฟอร์มในน�ำ้ แข็งทั่ว ม.บูรพา
นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา
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หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จันทร์เกษมโพสต์-เพจเฟซบุ๊ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

64

2558

ข่าวกลิ่นขยะหาดเพชรบุรีคลุ้งท�ำนักท่อง ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
เที่ยวเผ่น
ชมเชย

65

2558

ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านใน ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน

66

2558

ข่าวแยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะให้ ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ิ
มีประสิทธิภาพ...ท�ำไมคนไม่แยก?
ชมเชย

พิราบน้อย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

67

2558

ข่าว28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิด
เหตุโจรกรรม

ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ิ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

68

2557

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

69

2557

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

70

2557

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

71

2557

ข่าวร.พ.จ่ายยามือสอง เภสัชหวั่นไร้
คุณภาพ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

72

2557

ข่าวเปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย บัตรนัง่ รถ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

73

2557

ข่าวขนส่งไทยไม่เอื้อผู้พิการจี้รัฐเร่ง
พัฒนา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

74

2557

ข่าววางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง
ท�ำลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

75

2557

ข่าวบ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถมน�้ำเสีย
ไหลลงแหล่งน�้ำ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

76

2556

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

77

2556

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

78

2556

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

79

2556

ข่าวธุรกิจเติมเงินมือถือ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

80

2556

ข่าวน�้ำท่วมแม่กลอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

81

2556

ข่าวประเด็นตั๋วผีบอลระบาด

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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82

2556

ข่าว “เทรนด์ฮิต กินข้าว ชมสัตว์”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

83

2556

ข่าวขยะติดเชื้อ ในรั้วสวนสุนันทา

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

84

2556

ข่าวแห่สร้างฝายชะลอน�ำ้

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

85

2555

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

86
87
88

2555
2555
2555

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์
ข่าววิกฤติกระเป๋า นร.ไทย

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

89

2555

ข่าวแฉภัยมืดสื่ออนไลน์นักวิชาการแนะ
วัยรุ่นสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

90

2555

ข่าววิชาเรียนรวมล้มเหลว

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

91

2555

ข่าวชูชัยบุรี ท�ำลายวิถีอัมพวา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

92

2555

ข่าวแฟชั่นทารุณสัตว์ตัดหู-หางสุนัข

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

93
94

2554
2554

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

95
96

2554
2554

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวผุดเว็บผลิตเอเยนต์หวยใต้ดิน หวังดึง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
วัยโจ๋สร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

97

2554

ข่าวแฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว
หลอกเผยประวัติเร่ขายรายชื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

98

2554

ข่าวป.ตรี 8 พันป.โท 3 หมื่น แฉ
มช.รับจ้างท�ำตัวจบอี้อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

99

2554

100

2553

ข่าว “คดีฟ้องโรงงานน�ำ้ ตาลวังขนายคดี ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อินทนิล
เงียบ5ปีชาวบ้านโวยแต่โรงงานยังเดิน
ชมเชย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เครื่องฉลุย”
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

101

2553

หนังสือพิมพ์หอข่าว
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฎิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

102
103

2553
2553

หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์
ข่าวโวย มรภ.สารคามรุกป่าหนองโน
วุฒิฯ จี้คืนชาวบ้าน

104

2553

ข่าว หอพักเถื่อนรอบมหาวิทยาลัยบูรพา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

105

2553

ข่าวผลกระทบและการต่อ ต้านการจัดตั้ง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
นิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

106

2553

ข่าวผลกระทบและการต่อ
ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

107
108

2552
2552

หนังสือพิมพ์หอข่าว
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

109

2552

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

110

2552

ข่าวแฉแก๊งปั่นกระแสออนไลน์

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

111

2552

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

112

2552

ข่าวการสรรหาอธิการบดี และเส้น
ทางการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
ข่าวไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่อยู่เหนือ
คุณธรรม

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

113

2552

ข่าวเทรนด์เลี้ยงปลาทะเล

114

2551

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
ดีเด่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

115

2551

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

116

2551

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

117

2551

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

118

2551

ข่าวเตือนภัยคนใจบุญ แก๊งเรี่ยไรเกลื่อน
เมือง
ข่าวถังดับเพลิงหมดอายุ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

119

2551

ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

120

2551

121

2550

ข่าวหวั่นบ่อเกลือโคกพระท�ำดินทรุด
อบต. แฉเองมีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

122

2550

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา
พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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123
124

2550
2550

125

2550

126

2550

127

2550

128
129
130
131

2549
2549
2549
2549

132

2549

133

2549

134

2549

135

2548

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข่าวตะลึง!สารคาม-ยโสธร
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวไฮไฟล์ (Hi5) พระสงฆ์
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
ดีเด่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข่าวการติดตั้งเสารับ-ส่งโทรคมนาคมของ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวชาวบ้านครวญน�้ำประปาขุ่นแดงหวั่น ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี
คุณภาพน�้ำต�่ำมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข่าวเตรียมจัดสัมมนาร้านขายยาทบทวน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
จรรยาบรรณวิชาชีพขายยาคุมอันตราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ให้นักศึกษา
ข่าวแฟชั่นทรมานสัตว์
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
ดีเด่น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

136
137
138

2548
2548
2548

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
ข่าวบุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย

139

2548

ข่าวไวน์คูลเลอร์

140

2548

ข่าวชาวบ้านครวญทนทุกข์ 10 ปี
น�้ำเสียท่ากระสังข์

141
142

2547
2547

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
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รางวัล

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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รางวัล

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
ดีเด่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

143
144

2547
2547

145

2547

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
เรียกร้องสิทธิอัตราจ้างชนชั้นสองใน
มหาวิทยาลัย
เครื่องกรองน�ำ้ สกปรก

146

2547

ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา

147

2547

เครื่องกรองน�ำ้ สกปรก

148
149

2546
2546

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
หนังสือพิมพ์คลื่นประชา

150
151

2546
2546

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
ชุมชนซาเล้ง

152

2546

ชุมชนซาเล้ง

153

2546

154

2546

เปิดสัญญาทาส จษ-บ. ไทย โฮมฟู้ด
ต้นเหตุอาหารแพง
แพทย์ มช. ประท้วงทวงความยุติธรรม

155

2545

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

156

2545

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

157

2545

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

158

2545

นักศึกษา-เยาวชน คลั่งเกมออนไลน์
แร็คนาร็อก

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

159

2545

พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย (ไม่)

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

160

2545

อธิการ ม.อุบลแห่งประเทศไทย รับแก้
ผลวิจัยปากมูล

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

161

2545

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ย�ำ่ อยู่กับที่

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ชิ มเชย พิราบน้อย
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย
ดีเด่น
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
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162
163
164
165

2544
2544
2544
2544

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
มอญอพยพวอนขอสัญชาติ

ประเภท
รางวัล
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย

166

2544

ต่อด้านอธิการบดี

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

167
168
169

2543
2543
2543

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
โรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อใครกันแน่

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

170

2543

ทรท. พร้อมแก้วิกฤตหอมใหญ่ นัก
วิชาการช�ำแหละนโยบายพักหนี้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

171
172
173
174

2542
2542
2542
2542

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์รังสิต
ทุจริตการเลือกตั้งสภานักศึกษา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย
พิราบน้อย

175

2542

จากมือชายสู่มือหมอ : ทางเลือก
นักศึกษาไทย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

176

2542

บ่อส่าเหล้าส่อเค้าอันตราย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

177
178

2541
2541

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

179
180

2541
2541

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาแต่งงานเปิดเผย

181

2541

ลักลอบทิง้ ขยะบนอุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ-ปุย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

182

2541

หลอกรับสมัครงานเกลื่อนกรุง เตือนอย่า ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
หลงเชื่อกม.เอาผิดไม่ได้
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รางวัล

เจ้าของผลงาน
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

183

2541

ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย

ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม

184

2540

หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

185
186

2540
2540

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

187

2540

เมรุก่อมลพิษ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

188

2540

เกษตรโหดประกาศตัดรุ่นประจานน้อง
ทั่ว มช.

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

189

2540

ชาวบ้านสะบ้าย้อยต้านโรงงานไฟฟ้า

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

190

2540

เมรุก่อมลพิษ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น/เริ่มปีแรก

191

2539

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

192

2539

ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้นักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

193

2539

แฉขบวนการค้ากามน.ศ.ใช้เพจเจอร์
- มือถือสั่งจอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ช้างแดง
วิทยาลัยโยนก

194

2539

เฉือนสนามบอลท�ำที่จอดรถ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

195
196
197

2538
2538
2538

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

198

2538

ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

199

2538

ริชมอนเด้ลักลอบท�ำวิจัย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

200

2538

ชี้เหตุหมู่บ้านล่มสลายอวนรุนกวาด
ทรัพยากรเรียบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

201

2537

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย
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รางวัล

ประเภท
เจ้าของผลงาน
รางวัล
พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

202

2537

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

203
204

2537
2537

หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์
ธุรกิจบัตรปลอม เกลื่อนถนนข้าวสาร

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

205

2537

วิกฤตขยะในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

206

2537

ชาวน�้ำพองวอนจริงใจแก้ปัญหา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

207
208
209

2536
2536
2536

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

210

2536

วิจัย 1 ปีหลังเหตุการณ์มลพิษแม่เมาะ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” สารคดีเชิงข่าวฝึ กปฏิบัติ
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

1

2562

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

2562

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

2562

4

2561

5

2561

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

6

2561

สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมืองเพชรลม
หายใจสุดท้าย ถึงกาลสลายเชิงช่างเมือง
เพชรบุรี
สารคดีเชิงข่าว มารดาผู้ติดเชื้อเอสไอวีใน
ประเทศไทย ชีวิตภายใต้ความกลัวและ
ความไม่รู้ในเรื่อง
สารคดีเชิงข่าวรับลูกสาวกลับบ้าน
แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง
สารคดีเชิงข่าวมังกรกินกล้วย จากสวน
กล้วยหอมลุม่ น�ำ้ โขงตอนล่างสูผ้ บู้ ริโภคจีน
สารคดีเชิงข่าว I had a black dog.
His name was depression. ฉันมีสุนัข
สีด�ำอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อของมันคือโรคซึมเศร้า
สารคดีเชิงข่าวโรงภาพยนตร์สแตนด์
อะโลน : ฉากบั้นปลายแห่งชีวิต ความลับ
และความปรารถนา

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

228
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รางวัล

7

2560

สารคดีเชิงข่าว ก่อนโลมาจางหายใต้คลื่น สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดี ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
เด่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8

2560

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

9

2560

สารคดีเชิงข่าว พฤติกรรมเด็กบริโภคขนม
และอาหารหน้าโรงเรียนไม่ถกู หลัก “เสีย่ ง”
สารพัดโรค
สารคดีเชิงข่าวส่องทางเลือก ทรานส์เจนเดอร์
ณ แดนภารตะ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

2559

สารคดีเชิงข่าว เวิร์คแอนด์ทราเวล
ความเสี่ยงบนเส้นทางเผชิญโชค

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

2559

สารคดีเชิงข่าว โพงพาง... ลมหายใจ
ชาวเล

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

12

2559

สารคดีเชิงข่าว ฝันร้ายของคนปลายน�ำ้

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13

2558

สารคดีเชิงข่าว กดวีไอพีสคิ ะ... รออะไรอยู่ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14

2558

สารคดีเชิงข่าว น�ำ้ ตาแม่เฒ่า ป่าไม้ชีวิต
ประเทศชาติ

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15

2558

สารคดีเชิงข่าว เด็กไร้สญ
ั ชาติยงั มีความฝัน สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16

2557

สารคดีเชิงข่าว ความฝันของเด็กชายไร้
สัญชาติ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17

2557

สารคดีเชิงข่าว ผืนป่าที่หายไป

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

18

2556

สารคดีเชิงข่าว “ป่าคือเรา เราคือป่า”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

19

2556

สารคดีเชิงข่าว “บ้านปลา ธนาคารปู”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

20

2556

สารคดีเชิงข่าว “แมลงปอ คะน้า และ
สารเคมี”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21

2555

สารคดีเชิงข่าว ภาพสะท้อนคนงานข้าม
ชาติ ... เชียงใหม่

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22

2555

สารคดีเชิงข่าว น�ำ้ ตาจากมือหมอ เชื่อใจ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ไว้ใจสิ้นใจ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23

2554

สารคดีเชิงข่าว “คนลาวไร้รัฐ”

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน
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24

2554

สารคดีเชิงข่าว “Bikexenger อาชีพ
พิทักษ์โลก”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

25

2554

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

26

2553

สารคดีเชิงข่าว “ชาวบ้านอ.บ้านค่าย รวม
กลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไออาร์
พีซี”
สารคดี เชิงข่าว “พืชเศรษฐกิจความ
มั่นคงทางอาหาร

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27

2553

สารคดีเชิงข่าว “คน ไทยใจเกาหลี จะ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
เป็นหมาลายเสือ”
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จนั ทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

28

2553

สารคดีเชิง ข่าว “เมื่อสนามเด็กเล่น..เป็น สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
สนามม้า”
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29

2552

สารคดีเชิงข่าว “ภูทับฟ้า เมื่อชาวบ้าน
ทวงภูเขาคืนจากเหมืองทอง”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30

2551

ข่าว “วันนี้ของลุ่มน�้ำสงคราม”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

31

2550

สารคดีเชิงข่าว “ไม้มะดันจะสิ้นทาม
ห้วยทับทัน”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32

2549

สารคดีเชิงข่าวเสียงร�ำ่ ไห้จากแม่น�้ำชี

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2548

ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี ความคุ้มค่าบนความ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
เสี่ยง
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34

2547

สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิในความรักให้
แก่เด็ก

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จนั ทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

35

2546

กลุม่ น�ำ้ อัดเม็ด 2 องค์กรต่อต้านยาเสพติด สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
โรค
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์จนั ทรเกษมโพสต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน
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ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวชมเชย รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจ�ำปี 2562

หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ เมือ่ ต้นปี 2562 เปิดประเด็นด้วยสารคดีเชิงข่าว เรือ่ งลุน้ ผลักดันกฎหมายต้านซ้อมทรมาน สกัดบังคับสูญหาย และ
บทบรรณาธิการไทยควรมีกฎหมายอุ้มหาย ก่อนทางการจะยืนยันว่า บิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ เสียชีวิตแล้ว จึงขยายประเด็นด้วย
บทบรรณาธิการว่าคดีบิลลี่ จุดจบที่เป็นจุดเริ่มหลังจากติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ปี 2557   แต่สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผล
ทางด้านการสื่อสาร อย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชนไทย โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหนึ่งในอุปสรรคส�ำคัญด้านทรัพยากรบุคคลต่อ
การท�ำข่าวสืบสวน ส่งผลให้ปี 2562 ไม่มีข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม นอกจากติดตามท�ำข่าวนี้เช่นเดียวกันกับสื่ออื่นๆ แล้ว
เดลินิวส์ยังพยายามน�ำเสนอข่าวด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สังคมเห็นความไม่ยุติธรรมที่กะเหรี่ยงแก่งกระจานได้รับ รวมทั้งการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมาน และการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย ซึง่ ไทยเป็นอนุสญ
ั ญาภาคีตอ่ ต้านการทรมาน และการ
ปฏิบัติและการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ยำ�่ ยีศักดิ์ศรี เมื่อ 1 พ.ย. 2550 อันเป็นการแสดงถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว ทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ชาวกะเหรี่ยง ‘บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ’ เป็นข่าวชมเชย
รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปี 2562
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ประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจ�ำปี 2562

ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนไทย
อย่างเป็นทางการ และช่วงเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเสด็จเข้าโบสต์เพื่อพบกับเหล่าธรรมทูตโรมันคาทอลิก บาทหลวง นักบวช
นักพรตผูร้ บั เจิมสามเณรและครูคำ� สอน ทรงทักทายชาวคริสต์ทมี่ ารอรับเสด็จ แล้วทรงจุมพิตเด็กน้อยคนหนึง่ ทีม่ ารดาบิดาน�ำมาเข้าเฝ้า อัน
เป็นจังหวะที่ สุพจน์ ศิลปงาม ช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จับภาพนี้ไว้ได้พร้อมเพื่อนช่างภาพต่างส�ำนักพิมพ์ที่ก็ได้ภาพนี้เช่นกัน
แต่ด้วยองค์ประกอบภาพที่ส่งเสริมให้ภาพประวัติศาสตร์นี้โดดเด่น คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ ภาพข่าว “จุมพิต” ถ่ายโดยนายสุพจน์
ศิลปงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เป็นภาพยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปี 2562
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ท�ำเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1. นายกวี จงกิจถาวร
พ.ศ. 2543, 2544
2. นายวีระ ประทีปชัยกูร
พ.ศ. 2545, 2546
3. นางผุสดี คีตวรนาฏ
พ.ศ. 2547, 2548
4. นายภัทระ ค�ำพิทักษ์
พ.ศ. 2549
(เป็นนายกสมาคมไม่ครบเทอม มี.ค.-ต.ค. 2549  ลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวนาตยา  เชษฐโชติรส อุปนายกฯ
รักษาการแทน)
5. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
พ.ศ. 2550, 2551
6. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
พ.ศ. 2552, 2553
7. นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี
พ.ศ. 2554, 2555
8. นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์
พ.ศ. 2556, 2557
9. นายวันชัย  วงศ์มีชัย
พ.ศ. 2558, 2559
10. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์
พ.ศ. 2560, 2561
11. นายมงคล  บางประภา
พ.ศ. 2562, 2563
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ท�ำเนียบนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2498)

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

1. นายเฉลิม วุฒิโฆสิต
2. นายเสฐียร พันธรังษี
3. นายประสิทธิ์ ลุลิตานนท์
4. นางเสริมศรี เอกชัย
5. นายโชติ มณีน้อย
6. นายสมบูรณ์ วรพงษ์
7. นายกิตติ ชูพินิจ
8. นายพอใจ ชัยะเวฬุ
9. นายศุภเกียรติ ธารณกุล
10. นายไตรรัตน์ สุนทรประภัสสร์
11. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์
12. นายเชาวน์ รูปเทวินทร์
13. นายสุทิน กาญจนไพบูลย์
14. นายสมาน สุดโต
15. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล

พ.ศ. 2508, 2509, 2512, 2513
พ.ศ. 2510, 2511
พ.ศ. 2514, 2515
พ.ศ. 2516, 2517, 2520
พ.ศ. 2518, 2519
พ.ศ. 2521, 2522
พ.ศ. 2523, 2524
พ.ศ. 2525, 2526
พ.ศ. 2527, 2528, 2538, 2539
พ.ศ. 2529, 2530
พ.ศ. 2531, 2532, 2534, 2535
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536, 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541, 2542

โรงพยาบาลเอกชนเพ�่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

มั่นใจในคุณภาพการรักษา..
ในราคาที่คุณจายได
โดยทีมแพทยผูชำนาญการทุกสาขาโรค
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�ำปี 2563

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 เมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2563 สมัยที่ 21 ที่ประชุมมีมติกำ� หนดต�ำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ
เพื่อท�ำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  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
นายวัฒนะชัย  ยะนินทร (ผู้จัดการ)                          เหรัญญิก  สมาคมฯ
นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)           รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายวัสยศ งามข�ำ (บางกอกโพสต์)                           รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา (เดลินิวส์)
นายทะเบียน
นางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร (เดลินิวส์)                    ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายธีรนัย จารุวัสตร์ (ข่าวสด)                                กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (บางกอกโพสต์)                       กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก)
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายช�ำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ)                                กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ
นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)
นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)
ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)
ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2563

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย   ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2563   เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา
สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 20 คน ดังนี้
1. นายมานิจ สุขสมจิตร                  
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2517, 2518)
2. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร               
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)
3. นายสุนทร ทาซ้าย                       
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2523)
4. นางบัญญัติ ทัศนียะเวช                   นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2534, 2535)
5. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2536, 2537)
6. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์                  นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2538, 2539)
7. นางชุติมา บูรณรัชดา                    
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540, 2541)
8. นายกวี จงกิจถาวร                              นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542)
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543, 2544)
9. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์        
นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2531, 2532, 2534, 2535)
10. นายสมาน สุดโต                          นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540)
11. นายสุวัฒน์ ทองธนากุล               
นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2541, 2542)
12. นายวีระ ประทีปชัยกูร                   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545, 2546)
13. นางผุสดี  คีตวรนาฏ                      นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547, 2548)
14. นายภัทระ ค�ำพิทักษ์                     นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549)
15. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส          
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550, 2551)
16. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ           
์
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)
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ประจ�ำปี 2563

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 1  คน และอนุกรรมการ 9  คน ดังนี้
1. นายมงคล บางประภา  
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย         ที่ปรึกษา
2. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ
สมาคมฯ
ประธาน
3. นางสาว น.รินี เรืองหนู              
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                   อนุกรรมการ
4. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย             
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
5. นายชุมพล แก้วแจ่ม                 
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
6. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร          
เหรัญญิก  สมาคมฯ               
อนุกรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ     
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
8. นายวัสยศ งามข�ำ                    
รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ               
อนุกรรมการ
9. นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา       
นายทะเบียน สมาคมฯ                   
อนุกรรมการ
10. นางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร
ผู้ช่วยนายทะเบียน สมาคมฯ                                      อนุกรรมการ
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ประจ�ำปี 2563

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 4  คน และอนุกรรมการ 7 คน ดังนี้
1. นายกวี จงกิจถาวร
อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ที่ปรึกษา
3. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
4. นายมงคล บางประภา
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
5. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
ประธาน
6. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
อนุกรรมการ
และเลขาธิการ สมาคมฯ
7. นางสาวกรชนก รักษาเสรี
อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์
ไทยรัฐทีวี
อนุกรรมการ
9. นางธนิดา ตัณศุภผล
สื่อมวลชนอิสระ
อนุกรรมการ
10. นายด�ำรงเกียรติ มาลา
อดีตกรรมการบริหาร สมาคมฯ
อนุกรรมการ
11. นายธีรนัย จารุวัสตร์   
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ    
กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ประจ�ำปี 2563

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 4  คน และอนุกรรมการ  11  คน ดังนี้
1. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อ�ำนวยการ
ที่ปรึกษา
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน
ที่ปรึกษา
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
3. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
ที่ปรึกษา
4. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษา
5. นางสาว น.รินี เรืองหนู  
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
ประธาน
6. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
อนุกรรมการ
และเลขาธิการ สมาคมฯ
7. ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช  
อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
8. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
9. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์
อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ  
อนุกรรมการ
10. นางภัทราวดี  ธีเลอร์
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อนุกรรมการ
11. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ
อนุกรรมการ
12. นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
อนุกรรมการ
13. นายธนพล บางยี่ขัน
สื่อมวลชนอิสระ
อนุกรรมการ
14. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ    
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ     
กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
ประจ�ำปี 2563

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยที่ปรึกษา 2  คน และอนุกรรมการ 6  คน ดังนี้
1. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
อดีตนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา
2. นายมงคล บางประภา
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา
3. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
ประธาน
และเลขาธิการ สมาคมฯ
4. นายมณเฑียร อินทะเกตุ
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
5. นายณัฐนันท์ จุฑาภรณ์
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
6. นายเสด็จ บุนนาคล
อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
อนุกรรมการ
7. นายภานุมาศ สงวนวงษ์
ชมรมช่างภาพเพื่อเพื่อน
อนุกรรมการ
8. นายวัสยศ งามข�ำ  
รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคม    กรรมการและเลขานุการ
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
ประจ�ำปี 2563

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน  2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วยอนุกรรมการ 8 คน ดังนี้
1. นายชุมพล แก้วแจ่ม                
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
ประธาน
2. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
อนุกรรมการ
และเลขาธิการ สมาคมฯ
3. นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา        
นายทะเบียน
อนุกรรมการ
4. นางสาวอุบล ชาญปรีชาสมุทร   
ผู้ช่วยนายทะเบียน                                                   อนุกรรมการ
5. นายช�ำนาญ ไชยศร                  
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ       อนุกรรมการ
6. นางสาวธนิตา อิสรา                
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ           อนุกรรมการ
7. นายกานต์ เหมสมิติ                
อดีตประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ      อนุกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเนิด
อดีตนายทะเบียน สมาคมฯ                                           อนุกรรมการ
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รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 21/2563

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 21 ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 25634 มีนาคม 2565 ได้ร่วมกันก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานไว้ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน ให้
เห็นโอกาส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในวิชาชีพด้วยการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทันกับภูมิทัศน์สื่อและเทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมสือ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง  แต่ไม่ทงิ้ หลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และการใช้เสรีภาพให้อยูบ่ นความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 พัฒนา
และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ องค์ความรู้ รูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าทีใ่ นการด�ำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ขา้ งต้น
โดยแบ่งออกเป็น 5 คณะอนุกรรมการ ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
4) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
5) คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
ในปี 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ด�ำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้นเรื่อง เสรีภาพสื่อ คือ เสรีภาพประชาชน ท�ำให้สื่อมวลชนและ ประชาชนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อ
สนับสนุนการปฏิรปู สือ่ สารมวลชน โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกันเอง ปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารสร้างเครือ
ข่าย และแนวร่วมของภาคีสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนร่วมกัน  แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงานดังนี้
		1.1 กลุ่มงานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพ
1.1.1 โครงการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันที่ 3
พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่ง
องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อย�้ำเจตนารมณ์และหลักการที่เป็น
พื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก ตั้งแต่เมื่อปี 2543 โดยในปี 2543 สมาคมฯ งดจัดงานวันเสรีภาพ
สื่อมวลชนโลกเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

247

1.1.2  ศูนย์ประสานงานสือ่ มวลชนในสถานการณ์การชุมนุม   สมาคมฯ ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์, สหภาพแรงงานกลางสือ่ มวลชนไทย จัดตัง้ ศูนย์ประสาน
งานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม   เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านอื่นๆ ที่จ�ำเป็น โดยมีที่ตั้งอยู่ที่
อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ถนนสามเสน ตรงข้าม รพ.วชิระ) เพื่อให้การประสานงานระหว่างสื่อมวลชนกับ
ฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดท�ำ  “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม
เมื่อ 14 กันยายน 2563
1.1.3 แจกหมวกนิรภัย สมาคมฯ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวการชุมนุมที่
มีความเสีย่ งทีอ่ าจจะมีเหตุวนุ่ วายจนได้รบั บาดเจ็บ จึงจัดหมวกนิรภัยจ�ำนวน 200 ใบ แจกให้กบั สือ่ มวลชนไว้สวมใส่ในยามทีม่ คี วามจ�ำเป็น
1.2 กลุ่มงานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว ในปี 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ได้จัดการอบรม
ขึ้น 1 หลักสูตร
1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย” รุ่น 11 (Safety Training)” สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อ
ข่าวและช่างภาพ จากสือ่ หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการท�ำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ ง สามารถ
รายงานข่าวภัยพิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนือ้ หาการอบรมประกอบด้วย การเรียนรูก้ ารบริหารจัดการความเสีย่ งในการเข้าพืน้ ทีค่ วาม
ขัดแย้งและภัยพิบตั ,ิ เรียนรูภ้ าษาและการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง , เรียนรูโ้ ครงสร้างความขัดแย้ง , และเรียนรูก้ ารช่วยชีวติ
และการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธี เป็นต้น จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ วังยางรีสอร์ท จ.สุพรรณบุร  ี
มีสื่อมวลชนเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 28 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 1.ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2.เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ 3. CO FACT
2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ในปี 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ด�ำเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ภราดรภาพ ความร่วมมือ
สวัสดิการ และการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นวิชาชีพแก่มวลสมาชิก ส่งเสริมทักษะ วิชาชีพ (ติดอาวุธ) ให้นกั ข่าว ภายใต้นโยบายประหยัด ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และติดตาม มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปสื่อ เฝ้าระวังปรากฏการณ์ที่สง่
ผลกระทบต่อเสรีภาพสือ่ มวลชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการใช้เสรีภาพสือ่ มวลชนบนความรับผิดชอบ แบ่งงานออกเป็น 5  กลุม่ งาน คือ
		2.1. กลุ่มงานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว สมาคมฯ ได้จัดท�ำโครงการด้านการฝึกอบรมจ�ำนวน 1 หลักสูตร คือ
2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 23 เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีที่ 23 ซึ่งหากนับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่
ผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสือ่ สารมวลชนด้านสิง่ พิมพ์  (Professional Development)
ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility)  และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบัน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั นักข่าวรุ่นพีท่ ี่ท�ำงานทั้งในภาคสนาม และในส่วนของผู้บริหารงานข่าว อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้า
สู่วิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย
ในรุ่นที่ 23  มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 20 คน จาก 12 สถาบัน
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จัดเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 19-วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2563  ณ โรงแรมวี กรุงเทพ  ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด มหาชน  และส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
		2.2 กลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ ได้มีการจัดท�ำโครงการในกลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ จ�ำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 ราชด�ำเนินเสวนา เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 22 ซึง่ เป็นความริเริม่ จากสมัยทีน่ ายกวี จงกิจถาวร เป็นนายก
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�ำงานข่าวให้มีคุณภาพและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จ
จริง  โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�ำถามนักข่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวใน
ประเด็นต่างๆ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในปี พ.ศ.  2562  ได้จดั ราชด�ำเนินเสวนาไปจ�ำนวน 3 ครัง้ สามารถติดตามเนือ้ หาราชด�ำเนิน
เสวนาได้ที่ www.tja.or.th
1) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ผ่านแอปพลิเคชันซูม) หัวข้อ “จับตาประชุมสองสภาจีน กับเส้นทางการก้าวสูป่ ระเทศมหาอ�ำนาจ”
2) วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563  หัวข้อ “เลื่อน “คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย”
3) วันพุธที่ 9  ธันวาคม 2563 หัวข้อ “เลือกตั้ง อบจ. อ�ำนาจท้องถิ่นในมือคุณ”
2.2.2. รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับส�ำนักข่าว
ไทยและบริษัท อสมท. จ�ำกัด มหาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.  FM 100.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์เวลา 11.00-12.00น. เป็นเวทีที่
เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้
รับทราบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป โดยเน้นความหลากหลายของประเด็นข่าว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ต่างประเทศ และอื่นๆ ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
ส�ำหรับนักจัดรายการประจ�ำปี  2563 มีจำ� นวน 10 คน คือ 1. นายวสวัตต์ โอดทวี  2. นางสาวดารากาญจน์  ทองลิ่ม 3. นายสิทธิชน  
กลิ่นหอมอ่อน 4. นายธนัชพงศ์  คงสาย  5. นางสาวพิมพ์นารา  ประดับวิทย์   6. นางสาวนันทพร  ทาวะระ  7. นายบัญชา  จันทร์สมบูรณ์
8. นางสาวดารินทร์  หอวัฒนกุล  9. นางสาวเยมิณ  แหวนเครือ โดยมีนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เป็นบรรณาธิการรายการและนายมงคล
บางประภาเป็นที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่  www.tja.or.th  
2.2.3 www.tja.or.th เป็นเวบไซต์ที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม,รายงานกิจกรรม,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง,ประวัติความ เป็นมา จุดยืนและท่าทีของสมาคมฯต่อสถานการณ์ต่างๆ
ของบ้านเมือง รวมทั้งการบันทึกผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  และเป็นชุมชนออนไลน์ของนักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ในการแลกเปลี่ยนทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และน�ำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน  
ได้มีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์โดยเปลี่ยนจากการใช้โปรแกรม Joomla มาเป็น Wordpress  เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563  
2.2.4 เพจจุลสารราชด�ำเนินออนไลน์ https://www.facebook.com/rajdamnernbook/  มีวัถตุประสงค์   เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการข่าว   และวิชาการสื่อมวลชนรวมถึงวิชาชีพสื่อที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน   เพื่อเป็นกลไกสร้างความเข้าใจระหว่าง นัก
วิชาชีพสื่อ นักวิชาการด้านสื่อและประชาชนผู้บริโภคสื่อ เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน   เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม และข่าวสาร
การปรับตัวของสื่อในประเทศและต่างประเทศ จัดท�ำโดยทีมงานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
		2.3 กลุ่มงานหนังสือ ในปี   2563  ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำหนังสือ 1  เล่ม คือหนังสือ
วันนักข่าว ประจ�ำปี 2564  เป็นหนังสือรายงานประจ�ำปีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการข่าวและหนังสือพิมพ์  ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม  และท�ำเนียบรายชือ่ นักข่าวจากหนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับทีเ่ ป็นสมาชิก
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สมาคม   เนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง   “อุตสาหกรรมสื่อยุคโควิด-19 การปรับตัวอย่างไร และพฤติกรรมการบริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน”
นายวรพล กิตติรตั วรางกูร เป็นบรรณาธิการ และนายธนพล บางยีข่ นั เป็นผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ มีการแจกจ่ายหนังสือวันนักข่าวถึงมือสมาชิก
สมาคมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2564  ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาคมฯ
		2.4. กลุ่มงานเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน เป็น เครือข่ายที่นักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนร่วมกันก่อตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ในปีที่ผ่านมาไม่มีการ
จัดกิจกรรมในกลุ่มงานนี้
		 2.5. กลุ่มงานประกวดข่าว
2.5.1 การประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย  ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ด�ำเนินการจัดการประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและนักหนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาย ใต้กรอบ
จริยธรรม โดยด�ำเนินการจัดการประกวดมาตัง้ แต่ปี 2515 ส�ำหรับในปี 2563 มีผลงานงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท
ข่าวยอดเยี่ยมจ�ำนวน 7 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ และส่งผลงานภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอด
เยี่ยมจ�ำนวน   50  ภาพ จากหนังสือพิมพ์  6 ฉบับ
2.5.2 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2563 ของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสิง่ แวดล้อมเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดการประกวด ข่าวอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมดีเด่น ซึง่ จัดการประกวดมาตัง้ แต่ปี 2562 ส�ำหรับในปี 2563 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 1 ข่าว คือข่าวตีแผ่นายทุน
ขุดถมทะเล - วางท่อน�้ำ หยุดยั้งการท�ำลายระบบนิเวศชายฝั่งฉบับ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
2.5.3 การประกวดรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจ�ำปี 2563 เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการท�ำ  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 7 ประเภท คือ รางวัลพิราบน้อย ประกอบ
ด้วย  1. ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 2. ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ 3. ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 4.ประเภทข่าว
ออนไลน์ฝึกปฏิบัติ 5. ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต  ิ 6. ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ  และ 7. ประเภทสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
(รางวัลริต้า ปาติยะเสวี) เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำหนังสือพิมพ์และการท�ำ
ข่าวของ นิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์  ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการ
ศึกษา  กับสมาคมฯ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มหาชน ในปี 2563 มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้
1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์  จ�ำนวน  2 ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 2 สถาบัน
2. นิตยสารฝึกปฏิบัติ    จ�ำนวน  3ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 3 สถาบัน
3. สารคดีเชิงข่าว     จ�ำนวน 6  ข่าว จากหนังสือพิมพ์  ฉบับ สถาบันการศึกษา  4  สถาบัน
4. ข่าวฝึกปฏิบัต   
ิ จ�ำนวน 5  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ สถาบันการศีกษา 2 สถาบัน
5. ข่าวสิ่งแวดล้อม   จ�ำนวน 5 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ สถาบันการศึกษา 3 สถาบัน
6. ข่าวออนไลน์    จ�ำนวน 8 ข่าว จากสถาบันการศึกษา 3  สถาบัน
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3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
ในปี 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวฯ   ด�ำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุง
สวัสดิการสมาชิก และขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ไปยังองค์กรวิชาชีพสื่ออื่น ๆ แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
		3.1 กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
3.1.1 โครงการบริจาคโลหิต สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�ำทุกสาม
เดือน โดยในปี 2563 จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่ 17) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 18) และวันอังคารที่ 28
สิงหาคม 2563 (ครั้งที่ 19) และ วันอังคารที่ 8  ธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 20) ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
3.1.2 คนข่าวมาขายของครั้งที่ 4 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย  ร่วม
กับ MBK Group จัดงาน “คนข่าวมาขายของครั้งที่ 4 “ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ภายในของแต่ละองค์กร และจากปัจจัยภายนอก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวิกฤตโควิด-19  ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่
1 พฤศจิกายน 2563  ณ ชั้น G ลานรามาฮอลล์ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจ�ำนวนสินค้าจ�ำนวน 40 บูท
		3.2 กลุ่มงานสวัสดิการสมาชิก
3.2.1 ทุนการศึกษา สมาคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทุนส่ง
เสริมการศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มีผู้ได้รับการอนุมัติทุน
การศึกษาจ�ำนวน 79 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 316,000 บาท มีการจัดพิธีมอบเมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 และ 2) ทุนต่อเนื่อง
เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี ปีละ
10 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว 134 คน
3.2.2 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ สมาคมฯ ได้จัดท�ำประกันชีวิตกลุ่ม ให้กับ
สมาชิกที่ชำ� ระเงินค่าบ�ำรุงประจ�ำปีกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด   ในปี 2563 มีทายาทของสมาชิกได้รับสินไหมมรณกรรมจาก
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  7 คน โดยได้รับคนละ 100,000 บาท 6 คน (เสียชีวิตจากการเจ็บไข้ได้ป่วย) และคนละ 200,000 บาท 1 คน
(เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)  รวมเป็นเงิน 800,000 บาท
3.2.3  มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่สังกัดหนังสือพิมพ์คมชัดลึก  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ ทีส่ งั กัดหนังสือพิมพ์คมชัดลึกซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการปิดหนังสือพิมพ์  จ�ำนวน 12 คน คนละ 3,000 บาท
3.2.4 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รบั การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา
โทจ�ำนวน 2 ทุน จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้คัดเลือกนางสาว
กมลพร วรกุล (TNN) และนายอรรถชยา โทนุศิษย์ (นสพ.เดลินิวส์) สมาชิกสมาคมฯ เป็นผู้รับทุนการศึกษา  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
3.2.5 มาตรการและแนวทางดูแลสมาชิกสมาคมฯ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
1) เพิม่ ความคุม้ ครองจากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)  สมาคมฯได้ทำ� ประกันชีวติ กลุม่ ให้กบั สมาชิก
ที่ช�ำระค่าบ�ำรุงประจ�ำปีไว้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด มหาชน เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปีที่ผ่านมา บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตได้
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เพิ่มความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ลง
ทะเบียน  ถึง 30 มกราคม 2564
2) มอบ “หน้ากากพลาสติกส�ำหรับป้องกันสารคัดหลัง่ กระเด็นใส่บริเวณใบหน้า (Vajira face shield)” สมาคมฯ ร่วมมือกับคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  แจกหน้ากากพลาสติกส�ำหรับป้องกันสารคัดหลัง่ กระเด็น
ใส่บริเวณใบหน้า (Vajira face shield)” ให้กบั สือ่ มวลชนทีม่ คี วามต้องการน�ำไปใช้ในการรายงานข่าว เพือ่ ลดความเสีย่ งและป้องกันตัวเอง
โดยที่หน้ากาก Vajira face shield เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองด้วยวัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่มาจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยงบ
ประมาณของรัฐ แจกเมื่อ 24 มีนาคม 2563
3) มอบ “หน้ากากผ้า” ให้สื่อมวลชนใช้เพื่อป้องกันตัวเองและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้ความ
อนุเคราะห์หน้ากากผ้า ดังนี้ 1. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  2.บริษัท แมคยีนส์ (MC JEANS)
4) มอบ “แอลกอฮอล์ล้างมือ” ส�ำหรับฆ่าเชื้อสู้ภัยโควิด   โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์แอลกอฮอล์ล้างมือ ดังนี้
1. กลุ่มน�้ำตาลไทย โดย บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน 2. บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ�ำกัด บริษัทผู้ผลิต เอทานอลจากกากน�้ำตาล ภายใต้กลุ่ม
บริษัทน�้ำตาลไทยรุ่งเรือง 3. มูลนิธิเอสซีจี
5)   มอบ “ถุงยังชีพ” สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการ “ปรม.19 ยิ้มด้วยกัน” ของนักศึกษาหลักสูตร ปรม.19
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นการร่วมพลังของนักศึกษา ปรม.19 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของ ข้าวสาร
4. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
ในปี 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท�ำให้กิจกรรมด้านการเยี่ยมเยือนต้องชะงักลง
		 4.1 กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ
4.1.1 ความร่ ว มมื อ สถานเอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจ� ำ ประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ นางสาวนิโคล ฟ็อกซ์ โฆษกประจ�ำสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมด้วยคณะที่มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นประเด็นบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรวิชาชีพสือ่ มวลชนและสถานการณ์ของสือ่ ไทย โดยนางสาวนิโคล ได้แสดงความห่วงสถานการณ์ขา่ วสารในปัจจุบนั ทีถ่ กู บิดเบือนจาก
ความจริงและอยากให้สอื่ ช่วยกันดูหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทัง้ นีใ้ นอนาคตอาจมีกจิ กรรมและความร่วมมือระหว่างกัน เมือ่ 24 กันยายน
2563  
4.1.2 ให้กำ� ลังใจสือ่ เมียนมาทีต่ อ้ งท�ำงานภายใต้สถานการณ์การรัฐประหาร สมาคมฯได้สง่ จดหมายแสดงความห่วงใยและให้กำ� ลัง
ใจสื่อเมียนมาไปยัง  Myanmar Journalists Association (MJA) และMyanmar Journalists Network (MJN) เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564
…We would like to express concerns about the safety of members of the media in case of violent situation, and also
the limitation of freedom of the press during this period. However, we hope that all the people are safe and the
journalists are still able to perform their duties professionally without any harm or threat…
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		4.2. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักข่าว ในปี 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น 1 หลักสูตร
4.2.1 โครงการมองจีนยุคใหม่ ความท้าทายทีส่ อื่ ไทยควรรู้ ปีที่ 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย จัดท�ำโครงการมองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อ
ไทยควรรู้ ปีที่ 3  ระหว่างวันพุธที  ่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน  2563   ณ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ไม่มีการเดิน
ทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อท�ำความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อัน
จะน�ำไปสูก่ ารรายงานข่าวสารเกีย่ วกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน  2. เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สือ่ มวลชนไทยและสือ่ มวลชนรวมทัง้ หน่วยงานต่างๆจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ3. เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันกับสือ่ มวลชน
ไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย
กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย
1. เวทีสาธารณะ (public forum) หัวข้อ “สงครามการค้าจีน-สหรัฐ: สงครามตัวแทน  ผลกระทบต่อไทยและโลก”  ผู้ร่วมเสวนา
ในเวทีจะประกอบด้วย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร   ผู้อ�ำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และ ผศ. ดร. หลี่ เหริน เหลียง
(Li Ren Liang) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ด�ำเนินรายการโดย ณัฎฐา โกมลวาทิน สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ในวันพุธที่ 11  พฤศจิกายน 2563
2. การจัดบรรยายให้ความรู้เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรประกอบด้วย ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์
รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย (“หลังโควิด เศรษฐกิจจีนและโลกจะฟื้นตัวอย่างไร”) ผศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล รักษาการอดีต
ผู้อำ� นวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จากประวัติศาสตร์สู่จีนภายใต้ “สีจิ้นผิง”) ดร.ปิติ   ศรีแสงนาม ผู้อ�ำนวยการศูนย์
อาเซียนศึกษา จุฬาฯ  (จีน- อาเซียน-อินเดียและโลก) นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิตัลไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง TeC : Thailand
e-business centre  (นวัตกรรมจีน : ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกยุคใหม่) เป็นต้น
3. เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารจีน สื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนผ่านการกินอาหาร จีนและฟังบรรยายจาก
ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมอาหารจีนเผ่าต่างๆ เช่น อาหารจีนแคระ อาหารจีนกวางตุ้ง อาหารจีนเสฉวน ฯลฯ มีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 22 คน
5. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
ในปี 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อและ
กิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงานดังนี้
		5.1 กลุ่มงานระดมทุน
5.1.1 TJA Talk สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คขึ้นเป็นประจ�ำในวันที่ 5 มีนาคมของทุกปี
มาตั้งแต่ปี 2549  แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานจากงานดินเนอร์ทอล์ค เป็นงาน
TJA Talk (จัดช่วงเช้า ไม่มีการบริการอาหาร) โดยจัดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส) หัวข้อ “มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก” โดย   ดร. ศุภชัย
พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการอังค์ถัด และอดีตผู้อ�ำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
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5.1.2 หนังสือวันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดท�ำหนังสือวันนักข่าว ซึ่งเป็นหนังสือรายงานประจ�ำปี
เผยแพร่ทุกวันที่ 4 มีนาคม นอกจากจะเป็นการรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ แล้ว ยังได้รวบรวมผลการประกวดข่าว
ประเภทต่างๆ ของสมาคมฯ เอาไว้ด้วย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้บริษัท นักทุ่งเที่ยว จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการการจัดหาโฆษณา
		5.2 กลุ่มงานบริหารจัดการ
5.2.1 งานบริหารส�ำนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สมาคมฯ ได้ออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สองรอบคือรอบแรกเมื่อ 12
มีนาคม 2563 และรอบที่ 2 เมื่อ 4 มกราคม 2564 โดยสาระส�ำคัญเน้นเรื่องความเป็นแบบอย่างและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยออกการ
ท�ำงานที่บ้าน แทนการปฏิบัติงานที่ส�ำนักงาน การงดและเลื่อนการประชุมกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงาน ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกไปก่อน หรือ ใช้การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์   และการปฏิเสธการขอเช่าใช้สถานที่จากองค์กร
ภายนอกในการจัดประชุม /เสวนา /สัมมนา
5.2.2 การรับพนักงานต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานโครงการและสือ่ สารองค์กร  สมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครพนักงาน คัดเลือก
โดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติและทดลองงานจนได้นางสาวณัฐชา บุญเมือง พนักงานประจ�ำสมาคมฯ ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร  เมื่อ 1 สิงหาคม 2563
5.2.3 จัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็น เพือ่ การพัฒนาการด�ำเนินการของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เพือ่ ให้การ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและตอบโจทย์ของสถานการณ์ของวิชาชีพ จึงต้องรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ อดีตกรรมการบริหาร อนุกรรมการ คณะท�ำงาน สมาชิก เพื่อนรวมวิชาชีพ นักวิชาการ รวมทั้งประชาชน
ทั่วไป และองค์กรภายนอก เพื่อเป็นเข็มทิศทางในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของสมาคม
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Live Chat

Claim Services

กรุณาเลือกบริการเคลมที่ตองการติดตอคะ

แจงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนี้
แจงเคลมซอมรถ เชน ชนเสา
แนบรูปภาพประกอบการเคลม

แจงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนี้

XXX XXX

กท
ประเภท
ประกันภัยยานยนตภาคสมัครใจ
ระยะเวลาคุมครอง
10/08/2020 - 10/08/2021
เลือก
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ภาพกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2563

ช่วงเช้าท�ำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
1. ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
4 มีนาคม 2563 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะ
กรรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ประจ�ำปี 2563 ผลการเลือกตั้ง คือ นายมงคล  บางประภา ได้เป็นนายกสมาคมฯ และมีกรรมการ
บริหารสมาคมคือ นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)    อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ, ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า) อุปนายกฝ่ายต่าง
ประเทศ สมาคมฯ,   นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ
สมาคมฯ,  นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ,  นายวัฒนะชัย  ยะนินทร (ผู้จัดการ)  
เหรัญญิก  สมาคมฯ, นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ, นายวัสยศ งามข�ำ  (บางกอก
โพสต์)  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่ สมาคมฯ, นายศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา (เดลินวิ ส์) นายทะเบียน, นางสาวอุบล ชาญ
ปรีชาสมุทร (เดลินิวส์) ผู้ช่วยนายทะเบียน, นายธีรนัย จารุวัสตร์ (ข่าวสด)   กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ, นายชัยฤทธิ์
ยนเปี่ยม (บางกอกโพสต์)    กรรมการฝ่ายวิชาการ, นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก)  กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
สมาคมฯ, นายช�ำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ, นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)                             
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ   และกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ  นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอีย๋ น) ดร.เรืองชัย
ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)   นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง   (อีคอนนิวส์) ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)   และ นายสมาน สุดโต
(โพสต์ทูเดย์)  โดย ช่วงเช้าท�ำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
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2. พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส เป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  วันที่ 4 มีนาคม 2563  
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3. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563
4 มีนาคม  2563  ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจ�ำปี 2563  จ�ำนวน  82  ทุน ทุนละ 4,000 บาท
เป็นจ�ำนวนเงิน 328,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

260

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

4.พิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประจ�ำปี 2562
4 มีนาคม 2563 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562   นางสาวพิมลพรรณ ศิริ
วงศ์วานงาม  ผู้อ�ำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  กรรมการ
ควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ และ นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ  และประธานคณะกรรมการ
ตัดสิน รางวัล พิราบน้อย ร่วมพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประเภทต่างๆ และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจ�ำปี 2562 ที่สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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5 มีนาคม 2563 พิธีมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปี 2562 โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล
5. ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
5 มีนาคม 2563  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์ค ประจ�ำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี
ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “พลัง 5G ในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2563   ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชด�ำริ กทม.
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6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ รุ่นที่ 11  หรือ Safety training จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 11-13 ก.ย. 2563  วังยางรีสอร์ท อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ของการอบรมภายใต้ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย” เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่สื่อมวลชนเรื่องการท�ำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรุนแรง
รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน
รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 25 คน จากทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่อออนไลน์
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7. งาน “คนข่าวมาขายของ ครั้งที่ 4”
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน “คนข่าวมาขายของ # 4” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4  โดยเปิดพื้นที่ฟรี ให้คนข่าวที่ได้รับผลกระทบกับวิกฤตการเลิกจ้างงาน และพิษโควิด-19  มาออกบูธขายของ พร้อมชวนมาช้อป
ของดี ชิมของอร่อย ชมโชว์จากเหล่าศิลปินดารา น�ำทีม “หลุยส์ เฮส” พระเอกช่อง 7 HD จากละคร สิงห์สั่งป่า และศิลปิน Idol จาก Idol
Exchange  น�ำโดย “น้องไข่มุก-ชนัญญา” หรือ Khaimoog CNY นักร้อง-นักแสดงวัยรุ่น จากละคร วาสนารัก ทางช่อง 3  พร้อมด้วย วง
Wishdom และ วง Happytail แวะเวียนมาสร้างความสนุก ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน ชั้น G ลานรามาฮอลล์ ศูนย์การค้า
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
264
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8. อบรมเชิงปฎิบัติการ พิราบน้อยรุ่น 23 ปั้นนักศึกษาเป็นนักข่าวมืออาชีพ จัดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการ
สนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 23 ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค และโรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น (บีทีเอสราชเทวี) โดยมีนักศึกษาที่เรียนสาขานิเทศศาสตร์
วารศาสตร์ สื่อสารมวลชนผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน 20 คน จาก 12 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม
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9.ราชด�ำเนินเสวนา และงานเสวนา ในประเด็นส�ำคัญๆ ทุกมิต  ิ ทั้งหัวข้อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
7 มิ.ย. 63  ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ  เลือ่ น “คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ให้ผดิ กฎหมาย วิทยากรคือ  นายภุชพงค์
โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม,  นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ นักกฎหมายผูเ้ ชีย่ วชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์,  
นายระวี ตะวันธรงค์  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ผู้ด�ำเนินการเสวนา นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและ
การปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ
29 พ.ค. 63 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วม
กับ China Media Group Asia Pacific (CMG) จัดเวทีราชด�ำเนิน
เสวนา on line ด้วยระบบ zoom หัวข้อ “ถอดรหัสการประชุม
สองสภาของประเทศจีน” โดยมี รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น
ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ปิติ
ศรีแสงนาม ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง (Li Ren Liang) รองคณบดีฝา่ ยวางแผน
และพั ฒ นาคณะพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา
9 ธค. 63  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สถาบันพระปกเกล้า และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดเสวนา
“เลือกตั้ง อบจ. อ�ำนาจท้องถิ่นในมือคุณ” วิทยากรคือ นายนิพนธ์
บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, รศ.ดร.อรทัย
ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,  ร.ต.อ.มนูญ วิเชียรนิตย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการเลือกตัง้   ผูด้ ำ� เนินรายการ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผอ.ส�ำนักข่าวไทยพีบีเอส และนายมงคล บางประภา นายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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10. การอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ 3 โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับ
การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ�ำประเทศไทย ระหว่างวันพุธที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูล
แมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
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11. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับสถานทูต สหรัฐอเมริกา
24 กันยายน  2563 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ นางสาวนิโคล ฟ็อกซ์ โฆษกประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมด้วยคณะที่มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นประเด็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ
สือ่ มวลชนและสถานการณ์ของสือ่ ไทย โดยนางสาวนิโคล ได้แสดงความห่วงสถานการณ์ขา่ วสารในปัจจุบนั ทีถ่ กู บิดเบือนจากความจริงและ
อยากให้สื่อช่วยกันดูหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ในอนาคตอาจมีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกัน
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12. บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต ครั้งที่ 17  วันที่ 28 กพ. 63

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต
โลหิต ครั้งที่ 18 วันที  ่ 29 พค. 63
ครั้งที่ 19  วันที่  28 ส.ค. 63

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต
ครั้งที่ 20  วันที่  8  ธค. 63
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13. เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
29  ตุลาคม  63 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายปฏินันท์ สันติเมทนีดล
อดีตบรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ   ณ  ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

16 พฤศจิกายน 2563 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง 14   มกราคม   2564 สามองค์กรวิชาชีพสื่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวด
ประเทศไทยมอบเงินสวัสดิการให้ภรรยานายถาวร สุวรรณ   พระอภิธรรมศพ นายฐากูร บุนปาน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท
เนื่องในงานฌาปนกิจศพนายถาวร สุวรรณ สมาชิกอาวุโส มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ณ วัดเสมียนนารี โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
สมาคมฯ  ณ เมรุวัดบางพระวรวิหาร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันอิศรา เป็นผู้แทน
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19 ก.พ. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�ำนวน 100,000 บาท ให้นางฬุริยา บัวผ่อง น้องสาวของนางสาวศุภนุช บัวผ่อง สมาชิกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

8 พ.ค. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�ำนวน 100,000 บาท ให้ 30 ก.ค. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�ำนวน 100,000 บาท ให้
นายประจวบ จันทรรักษ์ และนางวารุณี จันทรรักษ์ บิดาและมารดา นายบรรณวิชญ์ พุทธาสมศรี บุตรของนางอัจฉรา พุทธาสมศรี สมาชิก
ของนายเจษฎา จันทรรักษ์ สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
14. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรมสมาชิกสมาคมฯ โดยสมาคมได้ทำ� ประกันชีวติ กลุม่ กับบริษทั   
เมืองไทยประกันชีวิต  จ�ำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ช�ำระเงินค่าบ�ำรุงประจ�ำปี
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20 ส.ค. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�ำนวน 100,000 บาท ให้นางปัณณภัสร์ พัฒนาปิยวงศ์ บุตรนายยิ่งศักดิ์ ตรงต่อศักดิ์ สมาชิก
อาวุโส สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

3 ก.ย. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�ำนวน 100,000 บาท ให้ 24 ธ.ค. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�ำนวน 100,000 บาท ให้นาง
นางรุง่ วิภา กันอริ ภรรยาของนายธรรมเกียรติ กันอริ สมาชิกสมาคม อัมพา สันติเมทนีดล ภรรยาของนายปฏินันท์ สันติเมทนีดล สมาชิก
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลสมาชิก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
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แถลงการณ์ข่าว จดหมายเวียน ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย

รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจ�ำปี 2563

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ
พ.ศ. 2560

ข้อบังคับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2543
(แก้ไขเพิ่มเติม 4 มีนาคม พ.ศ. 2560)

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

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

ท�ำเนียบองค์กรด้านสื่อสารมวลชน
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