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   ดีแทคเผยกลยุทธ 2564 ยกระดับสูองคกร
ที่มีศักยภาพพรอมยืนหยัดทุกสถานการณชวย
ผูใชงานมือถือใหพรอมในการสรางโอกาสจาก
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตอบโจทยปแหง
การเปล่ียนแปลงและความทาทายใหมๆ  ในอนาคต
ดีแทคประกาศขยายใหบริการ 5G และ 4G 
อยางตอเนื่องตอบสนอง ความตองการเฉพาะ
ที่แตกตางไปในแตละกลุมผูใชงานและแนวโนม
การใชงานดาตาในตางจังหวัดท่ีเติบโตกวากรุงเทพฯ
9 เทา และเรงรุกบริการดิจิทัลใหครอบคลุม
ผูใชงานทุกกลุม 

   นายชารัด เมหโรทรา ประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จำกัด (มหาชน)หรือดีแทค เปดเผยวา “การ
เช่ือมตอส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับทุกคนและสราง
สังคมไทยใหแข็งแกรงผานการใชงานอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงคือ จุดมุงหมายที่ผลักดันทิศทาง
การดำเนินธุรกิจของดีแทคนอกจากบริการการ
ส่ือสารไรสายท้ัง 5G และ 4G ในราคาท่ีเหมาะสม
แลว ดีแทคยังพัฒนาบริการใหมหลากหลายที่
จะชวยเปล่ียนผานผูใชงานสูชีวิตดิจิทัล โครงขาย
ที่ยืนหยัดทุกสถานการณ ขยายสัญญาณเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อทุกคน พรอมลุยเดินหนา 5G

   นายประเทศ ตันกุรานันท รองประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร กลุมเทคโนโลยี ดีแทค กลาววา 
“ตามขอมูลของดีแทคพบวามาตรการรักษาระยะ

ดีแทคลุยป 64 เชื่อมตอลูกคาสูดิจิทัล 
สรางองคกรแข็งแกรงทุกสถานการณ

หางทางสังคมของป 2563 ท่ีผานมา ไดพลิกโฉม
การใชมือถือของประเทศไทย การใชงานดาตา
ในสวนภูมิภาคโตมากกวาการใชงานในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ ถึง 9 เทา สอดคลองกับทิศทางการ
เพิ่มขึ้นของการใชงานสมารทโฟนเร็วขึ้น ใน
สวนภูมิภาคก็เติบโตเร็วกวากรุงเทพฯ ถึง 3 เทา
จากขอมูลดังกลาวตอกย้ำวาผูใชในภูมิภาคและ
พ้ืนท่ีหางไกลหันมาใชดิจิทัลมากข้ึน ดีแทคจึงได
เรงนำคลื่นความถี่ 700 MHz มาใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยตั้งเปาจะขยาย
4,400 สถานีฐานทั่วประเทศภายในไตรมาสที่ 
1/2564 คลื่น 700 MHz หรือคลื่นความถี่ต่ำ
มีประสิทธิภาพในการเพิ่มสัญญาณครอบคลุม
พ้ืนท่ีใหมากย่ิงข้ึน โดยดีแทคเปดใหบริการ 5G 
และ 4G บนคล่ืน 700 MHz ดวยเทคโนโลยีใหม
ลาสุด Dynamic Spectrum Sharing (DSS) 
ทำใหสามารถใชงานคล่ืนเดียวท้ัง 5G และ 4G 
ไมตองแบงแบนดวิดทดวยประสิทธิภาพเต็มที่
สูงสุด” ดีแทคกำหนดกลยุทธการออกแบบ
โครงขายโดยดูที่พฤติกรรมและแนวโนมการ
ใชงานของผูใชบริการเปนสำคัญ ไมใชแคเทคโนโลยี
โดยจากขอมูลของปท่ีผานมา เราจะเห็นพฤติกรรม
ลูกคา 4 กลุม คือ 

   1. เน็ตภูธรหนาใหม (THE NEW RURALS) 
ปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน
ทั้งจากการยายถิ่นฐานของคนเมืองและการใช
งานที่เพิ่มขึ้นของชุมชน 

   2. ขยันผานเน็ตทางไกล (THE REMOTE 
DESKERS)กลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตท่ีปรับตัว
รับกับความปกติใหมโดยทำงานและเรียนท่ีบาน
ซึ่งมีความตองการใชงานดาตาจากชุมชนที่พัก
อาศัย โดยใชงานแอปพลิเคชันเพ่ือสรางผลผลิต
และการทำงานรวมกันแมอยูคนละพื้นที่ 
   3. อยูติดบานดวยเน็ตบันเทิง (THE NON
-STOP STREAMER) จากสถานการณล็อกดาวน 
หรืออยูบานพบวากลุมผูใชงานท่ีใชอินเทอรเน็ต
ผานแอปพลิเคชันเพื่อบันเทิง ดูหนัง ฟงเพลง 
และชอปปงออนไลน ผานแอปเพื่อตอบโจทย
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น อาทิ YouTube และ TikTok
   4. เน็ตคือหัวใจสำคัญ (THE CRITICAL 
USER) กลุมผูใชงานท่ีพ่ึงพาระบบอินเทอรเน็ต
เปนหลักในการปฏิบัติภารกิจ ใหบริการแก
ประชาชนและชุมชน เชน โรงพยาบาลและบริการ
ฉุกเฉิน รวมถึงกลุมอุตสาหกรรม กลุมธุรกิจ 
เปนตน สรางศักยภาพการใหบริการดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ เพื่อยืนหยัดไดในทุกสภาวการณ 

   นายฮาว ริเร็น รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
กลุมการตลาด ดีแทค กลาววา “ผูใชบริการ
ของเรามีความคาดหวังบริการท่ีเหมาะกับความ
ตองการของแตละบุคคล เรานำระบบปญญา
ประดิษฐ มาชวยขับเคล่ือนใหเกิดประสิทธิภาพ
ไดดีกวาขอเสนอทั่วไปไดมากถึง 3 เทา ดีแทค
แอปยังเปดประสบการณ บริการที่มีประโยชน
และใหความบันเทิง ท่ีมีท้ังเกมและสวนลดอาหาร
รวมถึงประกันสุขภาพและบริการโอนเงิน ทำให
ลูกคาของเราปลอดภัยและมีความสุข รวมถึง
คุมคาในการใชจายอีกดวย ทั้งนี้ ผูใชบริการ
สามารถเพลิดเพลินกับการเชื่อมตอไดอยาง
ตอเนื่องในทุกสถานการณ รองรับ 5 เทรนด 
คือ 1. Digital-First Experiences, 2. Digital 
Inclusion, 3. 360-degree Personalization, 
4. New Business Normal, 5. Trust Matters”
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ทรงพระเจริญ
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จริยธรรมวิชาชีพ
ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Code of Conduct
for Members’ Thai Journalists 
Association

1.	ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น

2.	ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง	 การเสนอข่าวสารใดๆ	 ออกพิมพ์โฆษณาเผย

แพร่	ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง	ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

3.	ในการได้มาซ่ึงข่าว	ภาพ	หรอืข้อมลูอืน่ใด	มาเป็นของตน	ต้องใช้วธิกีารทีสุ่ภาพและซือ่สัตย์

เท่านั้น

4.	เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว	และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว

5.	 ปฏิบัติหน้าที่ของตน	 โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์	 ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัว	หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม

6.	ไม่กระท�าการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ	หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วม

วิชาชีพ

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. 





สารจากนายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 ปี	 2563	 ที่ผ่านมา	 ถือว่าเป็นปีท่ีท่ัวโลกไม่เฉพาะประเทศไทย	ที่ได้รับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจอันเป็นผลพวงมาจาก	COVID-19		ในแวดวงสื่อมวลชนไทยก็เช่นเดียวกัน	ความ

เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยที�าให้ต้องมกีารปรบัตวัอย่างมหาศาล		ส่วนไหนทีป่รบัตวัไม่ได้ก็

ต้องหลดุพ้นไปจากวงโคจร		ส่วนท่ีปรบัตวัได้กย็งัคงต้องต่อสู้กบัภาวะเศรษฐกิจทีบ่บีรดัเข้ามา	

	 แต่ท่ามกลางวกิฤตทีเ่กดิข้ึนนัน้		ก็ยงัเหน็ความดงีามในสังคมและในแวดวงส่ือสารมวลชน

เอง		ที่ต่างพยายามประคับประคองสถานการณ	์	ให้ข้อมูลและความหวังแก่คนในสังคมให้

ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน		โดยเฉพาะในยามวิกฤตของการแพร่ระบาด	สื่อมวลชนก็ท�า

หน้าที่สะท้อนความเป็นจริง	ความร่วมมือและปัญหา		ให้สังคมช่วยกันแก้ไขเพื่อเดินหน้าไป

ด้วยกัน	

	 เรายงัได้เห็นน�า้ใจของผูค้นในสงัคม		ท่ียงัเหน็ความส�าคญัของการท�าหน้าทีส่ื่อมวลชนบน

จรรยาวิชาชีพ	 	 เห็นความทุ่มเทของสื่อท่ียังคงรักษาจริยธรรมในการท�างานบนความยาก

ล�าบากของการแข่งขัน		ด้วยการสนับสนนุด้านต่างๆ	ทัง้ในการด�าเนินกจิกรรมอบรมให้ความรู้

แก่สือ่	จนถงึการมอบหน้ากากอนามยั	เจลล้างมอืมาด้วยความห่วงใย	ให้แก่ส่ือมวลชนทีอ่อก

ท�างานภาคสนาม	เป็นที่ซาบซึ้งในน�า้ใจอย่างยิ่ง	

	 ในส่วนขององค์กรสื่อนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ		มีการก่อตั้งสภาการสื่อมวลชน

แห่งชาติมาแทนที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทยเอง	 ก็อยู่ในห้วงการบูรณาการให้เข้าสู่โลกยุคดิจิทัล	บนช่องทางการเผยแพร่

ข่าวสารในแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย	รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรม	การประชุมผ่านระบบ

ออนไลน์	จนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในสายงานหนังสือพิมพ์	วิทยุ	

โทรทัศน์และสื่อออนไลน์เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้น	

	 ปีชวดที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน	 	 อาจจะมีหลายคนที่ชวดหวังกับส่ิงดีๆ	 ในชีวิต	แต่ปีฉลูที่

ก�าลังก้าวไปนั้น	คงได้เห็นพี่น้องสื่อได้ฉลู-ฉลุย		บรรลุสู่อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี	

นายมงคล บางประภา

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2563

121	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 เรื่อง	ปรับกติกา	การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล	ข่าว-ภาพข่าว	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล

	 ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ประจ�าป	ี2563

124	 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2563

125	 ข่าวบอส	กระทิงเเดง	คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนจริงหรือ

127	 ข่าว	“ม็อบราษฎร”	ปลุกฝันคนรุ่นใหม่สู่การพลิกโฉมประเทศ

129	 ข่าว	“โควิด-19”	ไวรัสล้างโลก

131	 ข่าวระวังโรคโลภ...เเชร์ระบาด	ลวงลงทุน	“เก๊”

133	 ข่าว	“ยุติธรรม”	อุ้มทายาทตระกูลดัง	สมคบคิด	บิดส�านวน

135	 ข่าวถอดบทเรียน	กาฬโรคม้า	บินลัดฟ้าข้ามทวีป	คร่าชีวิตม้าไทยตายครั้งใหญ่

138	 ข่าวเจาะลึกวิกฤติโควิด-19	มหันตภัยไวรัสเขย่าโลก

143	 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2563

183	 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าป	ี2563

184	 ข่าวตีเเผ่นายทุนขุดถมทะเล	-	วางท่อน�้า	หยุดยั้งการท�าลายระบบนิเวศชายฝั่ง

186	 ประกาศผลการตดัสนิการประกวดรางวลัพริาบน้อย	รางวลัรต้ิา	ปาตยิะเสว	ีประจ�าปี	2562

สารบัญ
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187	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การประกวดหนังสือพิมพ์ข่าว	

	 ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา	รางวัล	“พิราบน้อย”

	 และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา	รางวัล	“ริต้า	ปาติยะเสวี”	ประจ�าป	ี2563

195	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา	อมันตกุล	“ข่าวยอดเยี่ยม”	ประจ�าปี	2563	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล

196	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา	อมันตกุล	“ภาพข่าวยอดเยี่ยม”	ประจ�าป	ี2563	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล

197	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	2563

	 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

198	 คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัล	“ริต้า	ปาติยะเสวี”	ประจ�าปี	2563

	 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

199	 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	ตั้งแต่ป	ี2515-ปัจจุบัน	แยกประเภท

235	 ประกาศเกียรติคุณ	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปี	2562	ข่าวและภาพข่าว

237	 ท�าเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,	สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย,

	 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

240	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

	 ฝ่ายต่างๆ	ประจ�าปี	2563

241	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ	ประจ�าปี	2563

242	 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	ประจ�าปี	2563

247	 รายงานกิจกรรม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ประจ�าป	ี2563

257	 ภาพกิจกรรม		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ประจ�าป	ี2563

274	 ข้อมูลสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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กองบรรณาธิการ
หนังสือวันนักข่าว 2564 

1. นายวรพล กิตติรัตวรางกูล   บรรณาธิการ

2. นายธนพล บางยี่ขัน    ผู้ช่วยบรรณาธิการ

3. นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ คณะท�างาน

4. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม   คณะท�างาน

5. นางสาว น.รินี เรืองหนู   คณะท�างาน

6. นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ   คณะท�างาน

7. นายธนัชพงศ์ คงสาย   คณะท�างาน

8. นางสาวชุลีพร อร่ามเนตร   คณะท�างาน

9. นางสาวปาริชาติ บุญเอก    คณะท�างาน

10. นางสาวพิมพ์นารา ประดับวิทย์   คณะท�างาน

11. นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน    คณะท�างาน

12. นางสาวเทียมใจ ทองเมือง  คณะท�างาน

13. นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล  คณะท�างาน

14. นางสาวขนิษฐา สุโกมล   คณะท�างาน

15. นางสาวณัฐชา บุญเมือง   คณะท�างาน
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	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ในประเทศไทย	ทั้งการระบาดรอบแรก	ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม	2563	จนถึงการ

ระบาดรอบสองตั้งแต่ธันวาคม	2563	ที่ยังส่งผลจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ	์2564	ที่สร้างผลกระทบกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ	

เช่นเดียวกับคนทั่วโลก	พบว่า	ผลพวงจากโควิด-19	ในประเทศไทย	ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม	กับแวดวงสื่อมวลชนเช่นกัน	

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรสือ่ขนาดใหญ่หรอืขนาดกลางหรอืสือ่องค์กรขนาดเล็ก	เช่น	ผลกระทบในเรือ่งการท�างานของนกัข่าวบางส่วน	การด�าเนนิ

ธุรกิจขององค์กรสื่อ	และผลกระทบเรื่องรายได้ของธุรกิจสื่อมวลชน	เป็นต้น		เพียงแต่ผลกระทบดังกล่าว	จะส่งผลมากหรือน้อย	ก็ขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย	เช่น	การปรับตัวขององค์กรสื่อแต่ละแห่งเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่าว	ที่พบว่าบางองค์กรหากปรับตัวได้เร็ว		มีการรับมือ

กับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี	ผลกระทบก็เกิดขึ้นไม่มาก	สามารถผ่านสถานการณ์ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว		

	 หนังสือวันนักข่าว	5	มีนาคม	2564	ทางกองบรรณาธิการ	น�าเสนอเนื้อหาในภาพรวมของ	แวดวงสื่อมวลชนในรอบป	ี2563	ที่ผ่านมา

จนถึงช่วงต้นปี	2564	ในหลายบริบท	โดยเฉพาะผลกระทบจากโควิด-19	กับวงการสื่อมวลชนบางแขนงและบางองค์กรสื่อ	เพื่อบันทึกไว้ว่า	

ผลพวงจากโควดิ-19	ในประเทศไทย	ในช่วงปี	2563-2564	ส่งผลอย่างไรบ้างต่อคนท�างานสือ่องค์กรธรุกจิสือ่	รวมถงึน�าเสนอเนือ้หาประกอบ

ส่วนอื่นๆ	 ที่เชื่อมโยงถึงสถานการณ์โควิด-19	 กับธุรกิจสื่อ	 เช่น	 การปรับตัวของคนท�างานสื่อ	 องค์กรธุรกิจสื่อ	 ช่วงที่ผ่านมา	 ในยุคที่การ

ท�างานสื่อมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นขึ้นทุกขณะ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งเรตติ้ง-กระแสนิยมในโซเชียลมีเดียและรายได้จากโฆษณา	 แล้วคนท�างาน 

สื่อ	 องค์กรสื่อมวลชน	 จะมีจุดยืนในการท�าหน้าท่ีของตัวเองตามความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพได้อย่างไร	 

ทั้งหมดคือเนื้อหาที่ถูกน�าเสนอไว้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือวันนักข่าว	5	มีนาคม	2564		

วรพล กิตติรัตวรางกูร 

หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564 
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     ประเทศไทยเผชิญกับ “วิกฤตน้ำ” ท้ังสถานการณภัยแลง น้ำทวม
รวมถึงปญหาแหลงน้ำเส่ือมโทรม ในขณะท่ีปจจุบันมีความตองการใชน้ำ
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง หากยังมีการใชน้ำท่ีฟุมเฟอยและขาดการบริหาร
จัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะตองประสบกับภาวะ
ขาดแคลนน้ำอยางรุนแรงเชนเดียวกับหลายประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ท้ังการดำรงชีวิต สุขอนามัย และเศรษฐกิจ ภาพรวมของประเทศป 2564 
แลงหนัก-น้ำเค็มรุก พืชผลเสียหายตัดโอกาสสงออกสินคาเกษตร
                       ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ
                       สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) 
                       กลาววา ป 2564 ประเทศไทยจะเผชิญวิกฤต
                       ภัยแลงหนัก เนื ่องจากปริมาณฝนสะสม
                       ประเทศไทยในป 2563 มีคานอยกวาคาปกติ
                       ประมาณรอยละ 4 ซ่ึงเปนเหตุการณฝนนอย
กวาปกติ2 ปติดตอกัน (ป 2562-2563) ทำใหฤดูแลงน้ีจะมีน้ำไมเพียงพอ
สงผลกระทบตอภาคการเกษตร และขณะนี้พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
เริ่มไดรับผลกระทบจากภัยแลงแลว โดยความเค็มรุกตัวเขาสูแมน้ำ
เจาพระยาสูงมากขึ้นแตระบบชลประทานไมมีน้ำปริมาณมากเพียงพอ
ในการผลักดันน้ำเค็มไดเต็มประสิทธิภาพ จึงทำใหสัมผัสไดถึงความเค็ม
ที่สูงกวาปกติของน้ำประปา

 

    “ขณะน้ีเกิดวิกฤตน้ำแลว สะทอนจากน้ำเค็มรุกท่ีคุงบางกระเจา
คาความเค็มสูงถึง 7-20 กรัมเกลือตอลิตร ใกลจุดอันตราย หากพืชสวน
ตายลงการปลูกใหมตองใชเวลา 5 ป ตางจากการทำนาขาวที่หยุด
การปลูกไวกอนได เพ่ือรอฝนในเดือนพฤษภาคมท่ีสำคัญรายไดภาคกลาง
อิงกับสวนไมใชอิงกับนา อีกท้ัง ยังพบวาสถานการณท่ีมีการแพรระบาด
ของโควิด-19 ไทยสามารถสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตร
สูงข้ึนจากเดิม 30% เปนโอกาสในการสรางรายไดใหประเทศชวงวิกฤต
แตโอกาสจะหายไปหากเราบริหารจัดการน้ำไมสำเร็จ ซึ่งปจจุบัน
สถานการณน้ำเปลี่ยนไปเปนผลจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ผลจากการที่เราไปมองเรื่องกำไรสูงสุด ตนทุนต่ำสุด แทนที่จะมอง
เรื่องบริหารความเสี่ยงจึงทำใหความมั่นคงหายไป” ดร.รอยลกลาว
    บริหารน้ำใหเพียงพอความทาทายของภาครัฐและประชาชน ปญหา
การบริหารน้ำของประเทศไทยคือ มุงท่ีโครงสรางขนาดใหญไมใหความ
สำคัญกับองคประกอบน่ันคือ ปาตนน้ำ และโครงสรางขนาดเล็กท่ีกระจาย
เชื่อมตอกันเพื่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกหนักจึงทำใหเกิดปญหาน้ำทวม
ท้ังท่ีไทยมีขอมูลมากท่ีสุดประเทศหน่ึง แตไมไดนำมาใชประโยชน และ
ไทยมีการใชน้ำตอหัวสูงเปนอันดับ 5 ของโลก โดยสวนใหญมาจากกวา 

ภาคเกษตร ท้ังโดยตรงและตลอดหวงโซการผลิตสินคาเกษตร สำหรับ
คนในเมืองใชน้ำ 200 ลิตรตอคนตอวัน และคนชนบทใชน้ำ 80 ลิตร
ตอคนตอวัน อีกทั้งยังไมมีการวางแผนเตรียมรองรับกับการทองเที่ยว
ที่มีการใชน้ำสูงถึง 1,000 ลิตรตอคนตอวัน และหลายปที่ผานมา 
ประเทศไทยมักจะใชน้ำสูงกวาแผน ซึ่งอีก 20 ปขางหนา คาดวา
ความตองการน้ำท้ังประเทศจะเพ่ิมข้ึน 25% ดังน้ัน จึงเปนความทาทาย
ของภาครัฐและประชาชนในการบริหารจัดการน้ำใหเพียงพอ 4 เข่ือนหลัก
น้ำนอยไมพอทำนาปรัง หวงเกิดศึกแยงน้ำ  
                       ดร.สุทัศน วีสกุล ผูอำนวยการสถาบัน
                       สารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.) อธิบาย
                       เพิ่มเติมวา “การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
                       สงผลกระทบตอปริมาณฝนของประเทศไทย
                       เปนอยางมาก ทำใหเกิดฝนตกนอยกวาปกติ
                       ติดตอกัน 2-3 ปตอเน่ือง รวมถึงฝนตกพ้ืนท่ี
ที่เปลี่ยนไป โดยตกในพื้นที่ทายเขื่อนมากกวาพื้นที่เหนือเขื่อน 
โดยเฉพาะลุมน้ำเจาพระยาท่ีมีฝนตกอยูในพ้ืนท่ีรับน้ำของเข่ือนเพียง
36% แตกลับตกนอกพ้ืนท่ีรับน้ำของเข่ือนมากถึง 64% สงผลใหน้ำ
ไหลลงเข่ือนมีนอยลง ซ่ึงในภาพรวมท้ังประเทศไทย มีน้ำไหลลงเข่ือน
ขนาดใหญและขนาดกลางเพียง 42,620 ลานลบ.ม.ตอป นอยกวา
ความจุของน้ำใชการที่มีความจุรวม 52,165 ลานลบ.ม. ในขณะที่
ประเทศไทยกลับมีความตองการน้ำมากข้ึนถึง 153,578 ลานลบ.ม.ตอป
และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอีก 25% ในอีก 20 ปขางหนา ดังน้ัน การจะ
พ่ึงพาน้ำในเข่ือนเพียงอยางเดียวคงจะทำใหรอดพนภัยแลงและน้ำทวม
ไดยาก ปริมาณน้ำใน 4 เข่ือนหลักของลุมน้ำเจาพระยา (เข่ือนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอย และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์) ในวันเริ่มตน
ฤดูแลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 มีปริมาณน้ำใชกาเพียง 5,771 ลาน
ลบ.ม. ขณะที่ความตองการน้ำในชวงฤดูแลงถึงชวงตนฤดูฝนที่จะ
ตองเตรียมไวประมาณ 1,200 ลานลบ.ม. ทำใหตองงดการสงน้ำ
ทำนาปรังในเขตพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาโดยจะใชน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 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 เกษตรกรสูบน้ำจากแมน้ำเจาพระยาและ
ตามคลองชลประทานทำใหมีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหลายแหงไม
เพียงพอ และเร่ิมมีการแยงน้ำกันแลว ปริมาณน้ำท่ีระบายจากเข่ือน
ในฤดูแลงป 2564 น้ี อาจเกิดการสูบน้ำออกไปจากระบบเพ่ิมมากข้ึน
การประปาหลายแหงที่ใชน้ำจากคลองชลประทานอาจเกิดปญหา
ขาดน้ำเพิ่มมากขึ้นดวย
     ดังนั้น ภาครัฐตองเรงทำความเขาใจกับเกษตรกรและผูใชน้ำ
ตั้งแตทายเขื่อนเจาพระยาลงมา รวมทั้งตองวางแผนการใชน้ำอยาง
รอบคอบใหผานเดือนมีนาคมน้ีไปใหได” ประเทศไทยจะยังคงมีปริมาณ
น้ำใชเพียงพอสำหรับทุกคน หากสามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และใชน้ำอยางพอดี เพื่อสรางความมั่นคงดานน้ำไมให
เกิด “วิกฤตน้ำ” ซึ่งหมายถึงวิกฤตชีวิตและเศรษฐกิจดวยเชนกัน

สัญญาณอันตราย “ว�กฤตน้ำ” ป� 2564 
ไทยเผชิญภัยแลงหนัก-น้ำเค็มรุกกระทบการใชชีว�ตความเปนอยูและเศรษฐกิจ 
พ�ชผลเสียหายตัดโอกาสสงออกสินคาเกษตรที่กำลังเติบโตสรางรายไดเขาประเทศ
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	 สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนไทยในรอบป	ีพ.ศ.	2563	เป็นปีแห่ง	“วิกฤต	ท้าทาย	ค้นพบ

ภูมิต้านทานใหม่”	จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	(COVID-19)	ที่ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมนีาคม	2563	จนถึงปัจจบุนัทีก่�าลังจะระบาดรอบใหม่ข้ามปี	ขณะ

เดียวกันตลอดช่วงปี	 2563	 ส่ือมวลชนไทยยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความท้าทายของ

สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ามกลางบริบทอันละเอียดอ่อนของสังคมไทย	 ดังนั้น

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จึงได้สรุปสถานการณ์สื่อไว้	2	กรณี	ดังนี้	

1.	วิกฤตโควิด-สู่ภูมิต้านทานใหม่

	 เป็นภาวะทีเ่กือบทกุประเทศทัว่โลกเผชิญวกิฤตร่วมกนั	ความรนุแรงทีย่งัมอิาจหยดุยัง้ได้

ของเชื้อร้ายไวรัสโควิด-19	ถาโถมกระทบต่อวิชาชีพและอุตสาหกรรมสื่อมวลชนอย่างหนัก

หน่วง	นบัเป็นวกิฤตต่อเนือ่งจาก	“ดจิทิลัดสิรปัชัน่”	ในรอบหลายปีทีผ่่านมา	เช้ือร้ายได้กลาย

เป็นตัวเร่งให้สื่อมวลชนต้องรีบปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอด	 สื่อหลายส�านักเร่งสร้าง

วัคซีนป้องกันองค์กรตัวเอง	ทั้งการรัดเข็มขัด	ลดค่าใช้จ่าย	ลดจ�านวนพนักงาน	รวมถึงการ

ปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสม			

	 ขณะเดยีวกนัได้ใช้วกิฤตครัง้นีเ้ป็นโอกาส	ท�าให้ค้นพบโมเดลธรุกจิแบบ	“New	Normal”	

ปรับตัวมุ่งสู่ออนไลน์	 เพิ่มโอกาสของช่องทางการน�าเสนอ	 มีการเสริมทักษะพนักงานให้มี

องค์ความรู้ที่หลากหลาย	ภายใต้การท�าหน้าที่สื่อมวลชนบนกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	

2.	ความท้าทายการท�าหน้าที่ในความขัดแย้ง		

	 เป็นอกีปีทีป่ลอกแขนสญัลกัษณ์สือ่มวลชน	หมวกนิรภยั	หน้ากากป้องกนัแก๊สน�า้ตา	กลาย

เป็นอุปกรณ์จ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยในวันท่ีต้องลงพ้ืนที่ท�าข่าวการชุมนุมทางการเมือง	

ภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน	อ่อนไหว	กับสังคมไทยในหลายมิต	ิแต่

ขณะเดียวกันก็ต้องท�างานด้วยความอดทนอดกลั้น	 และกลับมาตั้งหลักทบทวน	 เม่ือ

สือ่มวลชนถกูจบัโยงไปเป็นคูข่ดัแย้ง		พร้อมกับตัง้ค�าถามกดดนัให้เลอืกระหว่างการท�าหน้าที่

สื่อมวลชนที่ถูกต้อง	กับถูกใจ	ภายใต้ความขัดแย้ง	โดยมีพื้นที่ออนไลน์ของแต่ละฝ่ายตรวจ

สอบการท�าหน้าที่อย่างเข้มข้น

	 ในปี	พ.ศ.	2564	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ขอเป็นก�าลังใจให้กับ

สื่อมวลชนทุกคน	 ทุกแขนง	 ในภาวะวิกฤตที่ยากล�าบากนี้	 ขอให้ยืนหยัดท�าหน้าที่ภายใต้

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ	โดยค�านึงถึงการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�าปี 2563 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
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COVID-19 ส่งผลกระทบคนข่าว - ธุรกิจ
สื่อมวลชน?
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	 รอบปี	2563	ที่ผ่านมา	จนถึงต้นปี	2564	

ธุรกิจสื่อ-คนท�าสื่อ-สื่อมวลชน	 	 พบว่ามี

จ�านวนไม่น้อยที่ต่างได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตสงครามไวรัสโควิด-19	 เช่นเดียวกับ

ธรุกจิอืน่ๆ	ไม่ว่าจะเป็นโควิดระบาดรอบแรก

ตอนช่วงมีนาคม	 2563	 จนถึงโควิดระบาด

รอบสอง	 ตอนช่วงปลายๆ	 เดือนธันวาคม	

2563	 ที่ยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือน

กุมภาพันธ	์2564	

	 ผลกระทบจากโควดิทัง้สองรอบ	จะส่งผล

ต่อการด�าเนินธุรกิจ-การด�าเนินกิจการของ

ธรุกจิสือ่	ไม่ว่าจะเป็นส่ือแขนงใด	และจะเป็น

วิกฤตโควิด-19 ผลกระทบสื่อ 
ส�ำรวจโบนัส - คำ่ตอบแทน 
ค่ำยไหนปำดเหงื่อ - ส�ำนักใดจัดเต็ม

1-4

สื่อขนาดใหญ่หรือส่ือขนาดเล็กมากน้อยแค่

ไหน	 สิ่งหนึ่งที่พอจะเห็นภาพดังกล่าวได้

ชัดเจนก็คือ	 การดูที่ผลประกอบการของ

ธรุกจิสือ่แต่ละแห่งในรอบปี	2563	ทีผ่่านพ้น

ไป	ซ่ึงผลประกอบการดงักล่าว	ส่วนหนึง่กจ็ะ

สะท้อนออกมาในรูปแบบของการจ่ายเงิน

เดือน-ค่าตอบแทนให้กับ	 พนักงาน-กอง

บรรณาธิการ	รวมถงึเงนิพเิศษประจ�าปีอย่าง	

“โบนัสประจ�าป ี”	 ตลอดจนเรื่องของ

สวัสดิการต่างๆ	 ที่องค์กรสื่อแต่ละแห่งมีให้

กบัพนกังาน-กอง	บ.ก.	ซึง่	“หนังสอืวนันกัข่าว	

5	 มีนาคม	 2564”	 ได้รวบรวมสรุปมาเป็น

ข้อมูล	โดยเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดจนถึงช่วง

ต้นเดือนกุมภาพันธ์	 2564	 ซึ่งมีข้อมูลและ

รายละเอียด	ดังนี	้

ค่ายไทยรัฐ 

คนข่าว ทีวี-ออนไลน์ เป๋าตุง 

	 เริม่ที	่สือ่เครอืไทยรฐั	ของตระกลู	“วชัรพล”	 

ทีม่ส่ืีอในเครือ	ทัง้หนงัสือพมิพ์ไทยรฐัรายวนั	

-ไทยรัฐทีวีและเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์	

	 เริ่มที่	 “ไทยรัฐทีวี”	พบว่าป	ี 2563	 เป็น

อกีหนึง่ปีทีมี่การให้โบนสั-ค่าตอบแทนพเิศษ

กับพนักงานไทยรัฐทีวี	 โดยแม้ช่วงปี	 2563	
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จะมีวิกฤตโควิด	 มาจนถึงต้นปี	 2564	แต่ 

ผลประกอบการ-รายได้จากโฆษณา	 ยัง

เติบโตต่อเนื่อง	 	 ท�าให้เม่ือปลายเดือน

มกราคม	2564	ที่ผ่านมา	 ไทยรัฐทีว	ีมีการ

ประกาศแจ้งพนกังานในเครอืให้ทราบถงึการ

ให้โบนัสประจ�าปี	 ที่มีการโอนเงินเข้าบัญชี

พนักงานแต่ละคนเม่ือ	 30	 มกราคม	 2564		

มีรายงานว่า	 ไทยรัฐทีวี	 มีการให้โบนัสกับ

พนักงาน-ฝ่ายข่าว	 โดยเป็นการให้ตามผล

การพิจารณาประเมินผลการท�างานในรอบ

ปี	2563	ที่มีการแบ่งเกรดออกมาเป็น	ดังนี้	

พนักงานหรือฝ่ายข่าวที่ได้เกรด	 D	 จะไม่ได้

รับโบนสัแต่อย่างใด	ถดัมาเป็นพนกังานเกรด	

C	 จะได้โบนัสจ�านวน	 1.5	 หรือเท่ากับได้

โบนัสครึ่งเดือนหรือ	50	เปอร์เซ็นต์	ของเงิน

เดือนที่รับประจ�า	จากนั้นเป็นเกรด	B	จะได้

โบนัสเป็นจ�านวน	0.9	หรือเท่ากับประมาณ	

90	เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนประจ�าที่ได้รับ	

	 ส่วนพนักงานหรือฝ่ายข่าวที่ได้รับการ

ประเมินผลงานว่าอยู่ในเกรด	A	จะได้โบนัส

เป็นจ�านวนเงนิ	1.15	หรอืประมาณเงนิเดือน

หนึ่งเดือนบวกกับสิบห้าวัน	 ของเงินเดือนท่ี

ได้รับประจ�า	 และดีสุดคือพนักงานท่ีได้รับ

การประเมนิผลการท�างานว่าอยูใ่นเกรด	A+	

ก็จะได้โบนัสเป็นจ�านวน	1.36	ของเงินเดือน

ประจ�าที่ได้รับแต่ละเดือน	

	 ส่วนเรื่อง	“การปรับขึ้นเงินเดือน”	พบว่า

จนถึงช่วงเดือนมกราคม	 2564	 ยังไม่มี

สัญญาณใดๆ	ออกมาในเรื่องนี	้

	 “ส�าหรับเรื่องผลกระทบโควิด	 ทั้งรอบ

แรกและรอบสองตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม	

2563	จนถึงช่วงมกราคม	2564	ภาพรวมไม่

ถือว่ามีผลกระทบมากนัก	 กับพนักงานและ

ฝ่ายข่าวของไทยรัฐทีวี	 เพราะไม่ได้มีการลด

คน	เอาคนออก	หรอืตดัเงนิต่างๆ	เช่น	ค่าโอที

หรือท�างานล่วงเวลาหรือค่าเบ้ียเลี้ยงต่างๆ	

อะไรออกไป	ทกุอย่างเป็นปกตหิมด	ไม่มกีาร

ตดัสวสัดกิารอะไรของพนกังานและฝ่ายข่าว

แม้แต่อย่างเดียว

	 “ขณะเดียวกัน	ช่วงโควิด	โดยเฉพาะช่วง

โควดิรอบแรก	ทีต่อนนัน้คนสนใจข่าวสารกนั

มาก	 ท�าให้คนเข้ามาติดตามข่าวจากไทยรัฐ

ทีวี	 มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 ทั้งการติดตาม

โดยตรงจากไทยรฐัทีวแีละเฟซบุก๊ของไทยรฐั

ทีว	ีจนท�าให้ยอดเรตติ้งคนด	ูคนตามไทยรัฐ

ทวี	ีและสือ่โซเชยีลของไทยรัฐทวีีมเีรตติง้เพิม่

ขึ้นอย่างมาก”	 แหล่งข่าวในไทยรัฐทีวีให้

ข ้อมูลไว้	 เช ่นเดียวกับสื่อในเครืออย่าง	

“ไทยรัฐออนไลน์”	 ก็พบว่ามีการจ่ายโบนัส

ให้กับพนักงาน-กอง	บ.ก.ในส่วนของไทยรัฐ

ออนไลน์เช่นกัน	โดยมีการประกาศและจ่าย

เงินโบนัสให้กับพนักงานไปเมื่อช่วงส้ินเดือน

มกราคม	2564	ที่ผ่านมา	

	 ตามข ่าวพบว ่า	 ในส ่วนของไทยรัฐ

ออนไลน์	 มีการให้โบนัสตามเกณฑ์ประเมิน

งานแต่ละคนเช่นกนั	ไม่ได้มกีารให้แบบเหมา

รวมทุกคน	 โดยพบว่าเกณฑ์ทั้งขั้นต�่าและ 

ขั้นสูง	 ค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณแตะ	 2	

เดือน	และเป็นการจ่ายที่มีการให้โบนัสที่มา

กกว่าตอนป	ี2562	ที่มีการจ่ายในช่วงเดือน

มกราคม	2563	

	 “ช่วงโควิด	 พบว่า	 ยอดการเข้าเว็บไซต์

ไทยรัฐออนไลน์และผ่านเพจเฟซบุ ๊กของ

ไทยรัฐออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	

เพราะเป็นช่วงที่คนต้องการข้อมูลข่าวสาร

มาก	 ต้องการรู้ว่าการแพร่เชื้อ	 การติดเชื้อ

แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร	 มีคนติดโควิดมาก

น้อยแค่ไหน	การป้องกนัตวัเองไม่ให้ตดิโควดิ	

ท�าให้ช่วงโควิดระบาดรอบแรก	 คนจะเข้า

ติดตามข่าวและตัวเลขในไทยรัฐออนไลน์

จ�านวนมาก

	 “ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือพบว่าข่าว

เกีย่วกบัเรือ่งมาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั	

ที่ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด

โดยเฉพาะข่าวเรื่องการให้เงินเยียวยา	 แก่

ประชาชนผู ้ได ้รับผลกระทบ	 หรือเรื่อง

โครงการคนละครึ่งพบว่ามีคนเข้ามาชมข่าว

เรื่องนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ

จ�านวนมาก	 ทั้งการติดตามรายละเอียด

โครงการ	 เรื่องขั้นตอนการเปิดลงทะเบียน	

รวมถึงอีกหลายนโยบายที่รัฐบาลออกมา	

เช่น	เราเที่ยวด้วยกัน	เที่ยวปันสุข	พบว่า	มี

คนเข้ามาติดตามกันมาก	 เช่นเดียวกับตอน

โควดิรอบสอง	ทีเ่ริม่ช่วงปลายเดอืนธนัวาคม	

2563	 พบว่ายอดการเข้าชมข่าว	 ในไทยรัฐ

ออนไลน์ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน”	 แหล่งข่าว

จากทีมงานไทยรัฐออนไลน์ให้ข้อมูล	

	 ขณะท่ีเรือ่งผลกระทบจากโควิด	พบว่าใน

ส่วนของ	“ทมีข่าว-กอง	บ.ก.	ไทยรฐัออนไลน์”	

ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมาก	 ทุกอย่างยัง

เหมือนเดิม	 ทางผู้บริหาร	 ไม่ได้มีการขอลด

เงินเดือน-ลดสวัสดิการ-ลดโอที	 อะไรทั้งสิ้น	

ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการเอาคนออกหรือ

เลิกจ้างพนักงานของไทยรัฐออนไลน์เช่นกนั	

แต่กลบักลายเป็นว่าเงนิโบนสัได้มากขึน้กว่า

ปี	2562	ตอนไม่มีโควิดเสียอีก	

	 ปิดท้ายที่สื่อในเครือไทยรัฐอีกหน่ึงสื่อ

และเป็นส่ือดั้งเดิม-เรือธงทางธุรกิจ	 ท่ีท�าให้	

เครือไทยรัฐเติบโตมาถึงทุกวันน้ีน่ันก็คือ	

“หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ”	

	 ข้อมูลที่ออกมา	พบว่า	ปี	2563	ที่ผ่านไป

เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่	 หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ	 ไม่ได้มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับ

พนักงาน-กอง	 บ.ก.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

จากเดิมที่จะมีการจ่ายโบนัสช่วงประมาณ

ปลายปีของทุกปี	 แต่ปี	 2563	 ก็ไม่ได้มีการ

จ่ายโบนัสให้แต่อย่างใด	

	 ตามข ่าวบอกว ่า 	 แม ้ผู ้บริหารของ

หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	จะไม่ได้มกีารแจ้งเหตุผล

ให้กับพนักงานและกอง	 บ.ก.หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐทราบอย่างเป็นทางการถึงการที่ไม่มี

โบนัสให้กับพนักงาน	 แต่ก็เป็นท่ีรู้กันในหมู่

พนกังาน-กองบก.หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัว่าเป็น

ผลจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและผล 

กระทบจากโควดิ	รวมถงึสภาวะดสิรัปชัน่ของ

สื่อสิ่งพิมพ์	 ท�าให้ยอดขายและยอดโฆษณา

ลดลงต่อเน่ือง	 จนส่งผลให้มีรายได้เข้ามาที่



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย30

หนังสือพิมพ์ลดน้อยลงไปทุกปี	 จึงไม่มีการ

จ่ายเงินโบนัสให้พนักงานแต่อย่างใด	

	 นอกจากนีพ้บว่า	เมือ่ช่วงกลางๆ	ปี	2563	

ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 ได้มีการลดขนาด

องค์กร	 ลดจ�านวนพนักงานในส่วนของ

หนังสือพิมพ ์ไทยรัฐลง	 โดยมีการเป ิด

โครงการเออร์ลี่รีไทร์	 ให้พนักงานและกอง 

บ.ก.ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อลาออกและรับ

เงินชดเชยตามกฎหมาย	 ท่ีก็มีคนสมัครเข้า

ร่วมโครงการจ�านวนหนึง่	แต่ต่อมากไ็ด้มกีาร

ปรับโครงสร้างกอง	บ.ก.อกีรอบเพือ่ให้กอง	บ.ก. 

หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	มขีนาดเลก็ลงเพือ่ความ

คล่องตัวและควบคุมค่าใช้จ่ายในกอง	 บ.ก.		

ท�าให้มีการเลิกจ้างนักข่าวไปจ�านวนหนึ่ง	

เช่น	โต๊ะข่าวการเมอืง	ก็มีการเลกิจ้างพนกังาน

-กอง	 บ.ก.	 3	 คน	 โดยมีการจ่ายค่าเลิกจ้าง

ตามกฎหมายทุกประการ	

ช่อง 7 เอชดี 

ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมาก

	 ด้านสถานีโทรทัศน์ช่องยักษ์ใหญ่	 อย่าง	

“ช่อง	 7	 เอชดี”	 จากข้อมูลท่ีได้รับพบว่า	

จนถึงช่วงปลายเดือนมกราคม	2564	แหล่ง

ข่าวในกอง	 บ.ก.	 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง	7	ให้ข้อมลูว่า	ได้รบัสญัญาณว่าจะมกีาร

ให้โบนัสกับพนักงานของสถานีกองทัพบก

ช่อง	7	เหมือนเช่นทุกป	ีโดยการให้โบนัสจะ

พิจารณาตามผลงานของแต่ละคน	 ไม่ได้ให้

แบบเหมารวม	ส่วนการพจิารณาปรบัขึน้เงนิ

เดือนยังไม่มีการแจ้งกับฝ่ายข่าว	

	 ส�าหรับผลกระทบโควิด	 ต่อเรื่องรายได้

และสวสัดกิารของฝ่ายข่าว-กอง	บ.ก.	ช่อง	7	

พบว่า	ในส่วนของนกัข่าว	-คนท�างานในภาค

สนาม	เช่น	นักข่าวทีวี-ช่างภาพ	ไม่ได้รับผล 

กระทบอะไร	เพราะฝ่ายบริหาร	ไม่ได้มีการ

ขอลดเงินเดือน	หรือลดค่าครองชีพ	ลดโอที

แต่อย่างใดทุกอย่างยังเป็นปกติ	

	 “แต่ที่นักข่าวภาคสนามได้รับผลกระทบ

มากกว่าในช่วงโควิด	 คือเรื่องข้อจ�ากัดใน 

การท�างานอย่างตอนโควิดรอบสองเมื่อช่วง

ต้นปี	2564		ที่มีการประกาศพื้นที่สีแดง	28	

จงัหวดั	กท็�าใหน้ักข่าวที่ท�าข่าวภูมภิาค	หรือ

นกัข่าวส่วนกลางแต่ต้องไปท�าข่าวต่างจงัหวัด	

พอเกิดโควิดระบาดหนัก	ก็ท�าให้การท�าข่าว

ข้ามจังหวัดต้องหยุดไปเลย	 เพราะมีข้อยุ่ง

ยากมากในการเดนิทาง	และกอง	บ.ก.กบ็อก

ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวนักข่าวด้วยจะ

ได้ไม่เสี่ยงติดโควิด	 ส่วนสวัสดิการอ่ืนๆ 

กย็งัอยูค่รบเหมอืนเดมิ	เช่น	ค่าเบีย้เล้ียงแบบ

เหมาจ่ายก็ยังให้ตามปกติ	 	 ไม่ได้มีการตัด

ออกหรือขอปรับลดแต่อย่างใด”	 แหล่งข่าว

จากกอง	บ.ก.ข่าวช่อง	7	ให้ข้อมูล	

	 กระนั้นก็มีรายงานว่า	แต่ในส่วนของกอง 

บ.ก.ข่าว	ช่อง	7	ที่ท�างานในออฟฟิศที่สถาน	ี

อาจจะมีบ้างที่ได้รับผลกระทบ	 เพราะเป็น

ส่วนท่ีต้องมาสแกนบัตรท�างานให้ครบตาม

ชัว่โมงท�างาน	กป็รากฏว่าในช่วงโควดิระบาด

โดยเฉพาะช่วงแรก	ช่วงป	ี2563		ทางสถานี

กม็กีารให้พนกังาน-กอง	บ.ก.บางส่วนท�างาน

แบบ	 	work	 from	 home	ท�าให้ฝ่ายข่าว	

กอง	บ.ก.	กม็กีารแบ่งทมี	แบ่งเวลากนัท�างาน	

ท�าให้กองบก.บางส่วนที่อาจเคยเข้าเวรแล้ว

เลกิค�า่หรอืท�างานเกนิเวลา	8	ชัว่โมง	ทีจ่ะได้

ค่าท�างานล่วงเวลา	 แต่เมื่อมีการให้ท�างาน

แบบ		work	from	home	โดยอยู่ในสถานี

น้อยลง	 ช่วงดังกล่าวจะไม่ได้เงินค่าท�างาน

ล่วงเวลา	อย่างไรก็ตาม	เรื่องนี้มีข้อดี	เพราะ

ท�าให้พนักงานมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น		

	 “ของทางช่อง	 7	 ที่ผ่านมา	 ไม่เคยมีการ

เอาคนออกแต่อย่างใด	ทุกคนยังอยู่กันครบ

หมด	เว้นแต่ลาออกเองไปท�างานทีอ่ืน่	ขณะที่

สถานีอื่นๆ	มีการเปิดโครงการให้คนลาออก

หรือเอาคนออกกันหลายครั้ง	 รวมถึงรายได้	

สวสัดกิารค่าตอบแทน	เรือ่งโบนสั	อะไรต่างๆ		

ท่ีพวกเราเคยได้อย่างไร	 ทุกอย่างยังได้เช่น

เดิม	 เพียงแต่ผลจากโควิด	อาจมีผลกระทบ

บ้างแต่น้อยมาก	และกระทบกบัคนเพยีงบาง

ส่วนในกอง	บ.ก.	ทีก่แ็ค่ช่วงโควิดเท่านัน้อย่าง

ตอนโควิดรอบแรก	พอสถานการณ์ดีขึ้น	ทุก

อย่างกลับสู่สภาพเดิม	 เช่น	หากท�างานเกิน

เวลาก็ได้ค่าโอทีแบบที่เคยได้	 เรียกได้ว่า 

โควดิมผีลกระทบแค่บางส่วนและเป็นแค่ช่วง

ส้ันๆ	 เท่าน้ัน	 ส�าหรับนักข่าวและกอง	 บ.ก. 

ของสถานีช่อง	 7	 เอชดี”	 แหล่งข่าวในกอง	

บ.ก.สถานีโทรทัศน์ช่อง	7	รายหนึ่งให้ข้อมูล	

ช่อง 3 เอชดี 

วืดโบนัสเป็นปีที่ห้าติดต่อกัน 

	 ถัดมาที่	 “สถานีโทรทัศน์ช่อง	 3	 เอชดี”	 

พบว่าป	ี 2563	 ที่ผ่านไป	 ทางพนักงานและ

กอง	บ.ก.ของข่าวช่อง	3	เอชด	ีไม่ได้รบัโบนสั

เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน	 รวมถึงไม่ได้มีการปรับ

ขึน้เงนิเดอืนให้กบัพนกังานและฝ่ายข่าวเช่น

เดียวกัน	เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน	

	 มรีายงานว่าช่วงก่อนสิน้ปี	2563	พนกังาน

ของสถานีและฝ่ายข่าวต่างก็ลุ ้นจะได้รับ

โบนัสประจ�าปี	 เพราะที่ผ่านมา	 ไม่ได้โบนัส

มาหลายปีตดิต่อกนัแล้ว	แต่สุดท้าย	กเ็ป็นอกี

หน่ึงปีที่ไม่ได้มีการให้โบนัสกับพนักงานแต่

อย่างใด	โดยทางผู้บริหารของสถานีเอง	พบ

ว่าก็ไม่ได้มีการให้เหตุผลอย่างเป็นทางการ

ออกมา	 	 แต่เป็นที่รู้กันในกลุ่มพนักงานว่า	

เป็นเรือ่งของผลประกอบการของบรษิทัทีย่งั

ไม่กระเตื้อง	 รายได้ลดลงต่อเน่ือง	 แม้ก่อน

หน้านี	้เมื่อปี		2563	ที่ผ่านมา	ทางบริษัทใน

เครือ	 ก็มีการปรับโครงสร้างองค์กร	 เช่น	 มี

การควบรวมบรษิทัในเครอืบางแห่งท่ีประสบ

ปัญหาขาดทนุ	จนมกีารเลิกจ้างพนกังานบาง

ส่วนที่เป็นบริษัทในเครือที่ขาดทุน	เช่น	ฝ่าย

การเงิน	 ฝ่ายธุรการ	 มีรายงานว่า	 ในช่วง 

โควิด	 ทางสถานีและฝ่ายข่าวช่อง	 3	 เอชดี		

ไม่มีการเลิกจ้างพนักงานในช่วงโควิดแต่

อย่างใด	 เพราะก่อนหน้าจะเกิดโควิด	 รอบ

แรก	ทางช่อง	3	เคยมกีารปรบัโครงสร้าง	เลกิ

จ้างฝ่ายข่าวไปแล้วจ�านวนหนึ่ง	

	 “สถานการณ์ช่วงโควดิทัง้สองรอบ	ท�าให้

บริษัทในเครือและสถานีช่อง	3	เอชด	ี	ต้อง
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ประหยดัค่าใช้จ่าย	เพราะผลกระทบโควดิกบั

สื่อก็รู ้กันอยู่มีหลายด้าน	 เช่น	 รายได้จาก

โฆษณาก็จะหายไปส่วนหน่ึง	 ช่วงน้ันก็เริ่มมี

การเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆ	เหมอืนกนั	เช่น	เรือ่ง

ของเงินค่าล่วงเวลา	โดยพบว่า		การท�างาน

ช่วงโควิด	ทางกอง	บ.ก.ข่าว		ก็จัดเวลาการ

ท�างานกันภายในกอง	บ.ก.	ไม่ให้เกนิ	8	ช่ัวโมง

ต่อวนั	เพือ่จะได้ตดัค่าใช้จ่ายเรือ่งการจ่ายโอที

ให้เหลือน้อยลง	ก็ใช้วิธีการเช่น	การเหลื่อม

เวลากันในกอง	บ.ก.แต่ละส่วน		ซึ่งการที่ปีที่

ผ่านมาไม่มีโบนัสให้พนักงาน	 หรือการที่

บริษัทพยายามเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆ	ฝ่ายข่าว

ทุกคน	 ต ่างเข ้าใจดี	 เพราะทุกคนรู ้ ถึง

สถานการณ์เศรษฐกิจของธุรกิจสื่อในช่วงนี้

เป็นอย่างดี	 ต่างก็บอกว่าขอท�างานของตัว

เองต่อไปให้ดีที่สุด”	 แหล่งข่าวท่ีเป็นกอง

บรรณาธิการข่าวช่อง	3	คนหนึ่งบอกไว	้

ช่อง 8 ยังจ่ายโบนัสตามปกติ

	 ถัดมาที่	“ช่อง	8”	ที่มีเจ้าของและด�าเนิน

การโดย	บริษัท	อาร์เอสวิชั่น	จ�ากัด		

	 จากข่าวท่ีได้รับมา	 พบว่า	 เป็นอีกหน่ึง

องค์กรธุรกิจสื่อที่มีการให้โบนัสกับพนักงาน	

แต่ก็เป็นการให้โบนสัทีพ่บว่าโดยภาพรวมให้

ลดลงจากปี	2562	เพราะปี	2562	ที่ผ่านมา

จ่ายให้ตอนตรษุจีน	ปี	2563	พบว่าอตัราการ

ให้โบนัสอยู่ที่ได้ประมาณเฉลี่ยคนละหน่ึง

เดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งของเงินเดือนของ

พนักงานแต่ละคน	แต่ปี	2563	ที่มีการจ่าย

ให้ในช่วงวันตรุษจีนปี	 2564	 ท่ีผ่านมา	 มี

รายงานว่ามีการให้โบนัสกับพนักงาน	 ใน

อัตราเริ่มต้นที่ครึ่งเดือนถึงหน่ึงเดือน	 โดย

แต่ละคนจะได้ไม ่เท ่ากันขึ้นอยู ่กับการ

ประเมินผลงานในรอบปี	

	 ขณะทีก่ารปรบัขึน้เงินเดือนพนกังานและ

ฝ่ายข่าว	จนถงึช่วงกลางเดอืนมกราคม	2564	

พบว่า	 ยังไม่มีสัญญาณดังกล่าวแจ้งให้

พนักงาน-ฝ่ายข่าวทราบว่าจะมีการปรับข้ึน

เงินเดือนแค่ไหนและมีการปรับขึ้นหรือไม	่		

แต่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม	 2564	 ทาง

บริษัทมีการให้พนักงานฝ่ายข่าว	 มีการท�า

แบบฟอร์มประเมินผลงานตัวเอง	 ในรอบปี

จากน้ันส ่งให ้หัวหน ้าแผนกของตัวเอง

พจิารณาอกีครัง้	เพือ่น�าเสนอตามระบบการ

พจิารณาการประเมนิผลงานของพนกังาน	ที่

มีการท�าลักษณะดังกล่าวทุกปี	

	 “ส�าหรับผลกระทบโควิดทั้งสองรอบ	ต่อ

ฝ่ายข่าวของช่อง	8	พบว่า	ผลกระทบโดยตรง

ไม่มี	 เพียงแต่พอเริ่มมีผลกระทบโควิด	 ก็มี

การประสานขอความร่วมมือให้แต่ละฝ่าย

ช ่วยกันประหยัดค ่าใช ้จ ่ ายในองค ์กร	

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท�าข่าว	 แต่ไม่ได้

เป็นแบบทางการอะไร	แต่ช่วงดังกล่าว	ฝ่าย

ข่าวท�างานหนักขึ้น	 เพราะเมื่อเกิดโควิด	

ท�าให้มีการงดการถ่ายละครของช่อง	 8	 จน

ไม่มีเทปละครมาออกอากาศ	 เลยต้องมีการ

เพิม่เวลาการเสนอข่าวให้มากขึน้	กท็�าให้ฝ่าย

ข่าวท�างานหนกัขึน้	แต่จ�านวนคนน้อยลงกว่า

ก่อนโควดิ	เพราะก่อนหน้าโควดิระบาดหนกั

ช่วงมีนาคม	ปี	2563	ทางสถาน	ีมีการปรับ

โครงสร้างองค์กร	 โดยเลิกจ้างพนักงานบาง

ส่วน		ท�าให้ฝ่ายข่าวของสถานช่ีอง	8	ท่ีเหลอื

อยู่ทุกคนก็ต้องท�างานหนักขึ้น	

	 “ขณะที่เรื่องการรัดเข็มขัด	 ประหยัดค่า

ใช้จ่ายตอนช่วงโควดิ	กไ็ม่ได้มมีาตรการอะไร

ออกมาเป็นพเิศษ	เพราะอย่างเรือ่งโอที	กจ็ะ

มีการจัดเวลาการท�างานของกอง	 บ.ก.และ 

นักข่าว	 ให้แต่ละคนได้ท�างานคนละไม่เกิน	 

8	 ชั่วโมงต่อวันตามสัญญาการจ้างงานอยู่

แล้ว	แต่หากท�างานเกนิ	8	ชัว่โมง	กจ็ะได้โอที	

ตามอัตราของเงินเดือนตัวเอง	ส่วนคนที่เข้า

เวรข่าวแต่ละวนั	หากท�างานเกนิช่วง	22.00	น.	

กจ็ะมกีารจ่ายโอทใีห้ตามฐานเงนิเดอืนแต่ละ

คน	เช่น	บางคนได้	400	บาท	บางคนได้	600	บาท	

เป็นต้น”	แหล่งข่าวจากกองบรรณาธกิารข่าว

ช่อง	8	ให้ข้อมูลไว้โดยละเอียด	

สื่อเครือมติชน 

เซฟเงิน งดจ่ายโบนัส 

มาทีส่ือ่ในเครอื	“มตชิน”	ทีมี่สือ่ในเครอื	อาท	ิ

หนงัสอืพมิพ์มตชินรายวนั-ประชาชาตธิรุกิจ-
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ข่าวสด	-มตชินออนไลน์-ข่าวสดออนไลน์	พบ

ว่าจนถึงปลายเดือนมกราคม	 2564	 ยังไม่มี

การประกาศการให้โบนสั-เงนิพเิศษกบัพนกังาน

และกอง	 บ.ก.สื่อในเครือมติชนแต่อย่างใด	

ตลอดจนยังไม่มีสัญญาณเรื่องการพิจารณา

ปรับขึน้เงนิเดอืนพนกังานและกอง	บ.ก.เช่นกัน	

	 โดยก่อนหน้านีเ้ม่ือช่วงต้นปี	2563	พนกังาน

และกอง	บ.ก.สือ่ในเครอืมตชิน	ต่างลุน้กนัว่า

น่าจะมีการให้โบนัสกับพนักงาน	 หลังผล

ประกอบการของบรษิทัในภาพรวมกระเตือ้ง

ขึ้น	 แต่ก็มาเกิดโควิด	 ระบาดรอบแรกช่วง

กุมภาพันธ์-มีนาคม	 2563	 จนมีการออก

มาตรการลอ็กดาวน์จากรฐับาลออกมา	ท�าให้

หลายภาคส่วนทางธุรกิจได้รับผลกระทบไป

ตามกัน	 และมีผลต่อเรื่องยอดโฆษณาที่เข้า

มาลงโฆษณากบัสือ่ในเครอืมตชินลดลง		รวม

ถึงยังได ้รับผลกระทบจากโควิด	 ท�าให ้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเครือมติชนเคยใช้

เป็นช่องทางในการหารายได้และโฆษณา	

เช่น	การจดัอเีวนต์ต่างๆ	ต้องหยดุ-ยกเลกิไป

ก่อนจากแผนงานท่ีเคยวางไว้และบริษัท

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและเตรียมเงิน

ส�ารองเอาไว้เพราะตอนนัน้ไม่รูว่้าสถานการณ์

โควดิ	จะจบลงเมือ่ใดและจะส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินธุรกิจของสื่อในเครือมติชน

อย่างไร		เลยท�าให้สุดท้ายจึงไม่ได้มีการจ่าย

โบนัสให้กับพนักงานและกอง	บ.ก.ในเครือ

มติชนในช่วงปี	2563	แต่อย่างใด	

	 และกับปี	2564	ที่มาเกิดโควิด	รอบสอง	

ตัง้แต่ช่วงธนัวาคม	2563	จนถึงช่วงมกราคม	

2564	โดยก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด	รอบสอง	

เดิมพนักงาน-กอง	บ.ก.	สื่อในเครือมติชน	

เคยประเมนิว่าอาจจะมกีารจ่ายโบนสัหรอืค่า

ตอบแทนพิเศษให้กับกอง	บ.ก.สื่อในเครือ 

มติชน	แต่เมื่อดูจากผลโควิดรอบสอง	ที่กว่า

สถานการณ์จะคลี่คลายอาจใช้เวลาถึงช่วง

ไตรมาสแรกของปี	2564	ท�าให้มกีารประเมนิ

กันว่า	ปี	2564	ที่ตามปกติจะมีการให้โบนัส

ปี	2563	กับพนักงานย้อนหลัง	ดูแล้วน่าจะ

ไม่มีการให้โบนัสแต่อย่างใด	

TNN ช่อง16

ใครผลงานดี จัดไปโบนัสก้อนใหญ่

ด้าน	“สถานข่ีาว	TNN	ช่อง16”	ทีเ่ป็นบริษทั

ย่อยในเครือทรวูชิัน่ส์	ในเครอืเจริญโภคภณัฑ์	

มีรายงานว่า	 ทางพนักงาน-กอง	 บ.ก.และ 

นกัข่าวของ	สถานข่ีาว	TNN	ช่อง16	ไม่ได้รบั

ผลกระทบมากนักทั้งโควิดรอบแรกปี	2563	

และรอบสองต้ังแต่ปลายเดือนธันวาคม	

2563	จนถงึมกราคม	2564	โดยผู้บรหิารของ

สถานี	 ไม่ได้มีการขอลดเงินเดือน	 ลดค่า

ต�าแหน่งอะไรทัง้สิน้กบักอง	บ.ก.	นกัข่าว	โดย

ทุกอย่างยังคงปกติเหมือนก่อนเกิดโควิดทั้ง

สองรอบ	 	 ที่อาจมีการปรับบ้าง	 ก็เป็นเรื่อง

ของการบริหารงานในกอง	บ.ก.	กันเองที่ไม่

ได้เกีย่วกับเรือ่งโควดิ	ซึง่กค็อืการที	่จากปกติ

สัญญาการท�างานของพนักงาน-ฝ่ายข่าว 

-กอง	บ.ก.	คือท�างานสัปดาห์ละห้าวัน	 โดย

หากท�างานวันที่หก	 เช่น	 มาเข้าเวรประจ�า

กอง	บ.ก.	ก็จะได้รับโอที	แต่ในช่วงปี	2563	

ที่ผ่านมา	ก็มีการปรับในส่วนนี	้คือกอง	บ.ก.	

-ฝ่ายข่าว	 มีการบริหารกันเองในการจัดสรร

วันหยุด-วันท�างาน	 เพื่อให้พนักงาน-กอง	

บ.ก.	 แต่ละคนท�างานกันภายในห้าวันต่อ

สัปดาห์ตามสัญญาจ้างงาน	 เช่น	 กอง	 บ.ก.	

คนหนึ่ง	 ก็ท�างานห้าวันแล้วหยุดสองวันเช่น	

หยดุศกุร์กบัเสาร์	โดยท�างานตัง้แต่วนัอาทิตย์

จนถงึวนัพฤหสับด	ีแล้วกอง	บ.ก.	อกีคนหนึง่	

กท็�างานวนัองัคารถงึวนัเสาร์	แล้วได้หยดุวนั

อาทติย์กบัวนัจนัทร์	“ท�าให้ช่วงหลังฝ่ายข่าว	

กอง	บ.ก.		จะไม่ได้โอทจีากปกตทิีอ่าจเคยได้	

ซึ่งแนวทางดังกล่าว	 จริงๆ	 เคยมีการท�ามา

ก่อนหน้านีแ้ล้ว	และต่อมายกเลกิไป	แต่ตอน

หลงักม็กีารน�ามาใช้อกีเมือ่ตอนปี	2563		โดย

แม้จะท�าให้	พนกังาน-กอง	บ.ก.	ไม่ได้รบัโอที	

แต่ท�าให้พนักงานและฝ่ายข่าว	 ได้วันหยุด

เพิม่ขึน้ทีแ่น่ชัดคือสัปดาห์ละสองวนั”	แหล่ง

ข่าวจากกอง	บ.ก.ช่อง	TNN	ให้ข้อมูล	ส่วน

เรื่องการได้เงินโบนัสประจ�าปี	ของพนักงาน

และฝ่ายข่าวของ	สถานีข่าว	TNN	ช่อง16	ที่

จะมีการให้ในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี	

	 จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า	 จนถึง

ปลายเดอืนมกราคม	2564		แหล่งข่าวในกอง

บ.ก.	สถานีช่อง	TNN	ให้ข้อมูลว่า	พนักงาน

และฝ่ายข่าว	ได้ยินมาว่า	ทางบริษัทอาจจะ

ให้โบนัสพนักงานประจ�าปีกับพนักงานโดย

การให้จะให้ตามผลการประเมินผลงาน

ประจ�าปี	 ไม่ได้ให้แบบเหมารวม	 แต่จะไม่มี

การปรับขึ้นเงินเดือน	

	 “อย่างโบนสัทีม่กีารให้เมือ่ปี	2563	ทีเ่ป็น

โบนสัของปี	2562	ทีใ่ห้ย้อนหลังเพราะมกีาร

ให้ช่วงตรุษจีน	คนที่ได้ก็ได้ตามการประเมิน

การท�างานของแต่ละคน	โดยปีที่แล้ว	พบว่า	

บางคนมผีลงานด	ีเกณฑ์การประเมนิผลงาน

ออกมาสูง	 มีข่าวว่าได้โบนัสกันมากถึงสาม

เดือนก็มี	 บางคนก็ได้หนึ่งเดือนหรือหนึ่ง

เดือนครึ่ง	 แต่ส�าหรับผลกระทบโควิด	 ต้อง

บอกว่าฝ่ายข่าวแต่ละคนไม่มีใครได้รับ 

ผลกระทบใดๆ	เลยโดยเฉพาะเรือ่งรายได้ค่า

ตอบแทน	สวัสดิการต่างๆ	ทุกอย่างอยู่ครบ

หมด”	 แหล่งข่าวจากกอง	 บ.ก.	 สถานีข่าว	

TNN	ช่อง16	ให้ข้อมูลไว้	

PPTV ยังได้เงินขวัญถุงต่อเนื่อง 

	 ถัดมาที่ 	 “สถานี โทรทัศน ์ 	 PPTV” 

ที่บริหารโดยบริษัท	 บางกอกมีเดียแอนด์ 

บรอดคาสตงิ	จ�ากดั	ซึง่เป็นหนึง่ในธรุกิจของ	

นพ.ปราเสริฐ	 ปราสาททองโอสถ	 นักธุรกิจ

ชื่อดังของประเทศไทย	 เจ ้าของเครือ 

โรงพยาบาลกรงุเทพและสายการบนิบางกอก

แอร์เวย์ส	และธุรกิจอีกหลายแห่ง	จนท�าให้

สถานีโทรทัศน	์ PPTV	 ถูกมองว่าเป็นสื่อที่มี

ทนุหนา	มากทีส่ดุแห่งหนึง่ในวงการสือ่มวลชน

ประเทศไทย	

	 มีรายงานว่าส�าหรับ	สถานีพีพีทีว	ีการให้

โบนัสกับพนักงาน	 จะเป็นการให้ท่ีเรียกกัน

ว่า	“เงินพิเศษ	เงินขวัญถุง”	ซึ่งก็มีการให้กับ

พนักงานทุกปี	 	 โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 10,000-

20,000	 บาท	 ซึ่งสถานีก็จะใช้ระบบการให้

เงินพิเศษลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่แรกๆ	

ของการก่อตัง้สถาน	ีโดยเกณฑ์การพจิารณา
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ว่าพนักงาน-ฝ่ายข่าวคนใดจะได้เงินพิเศษ 

ดงักล่าวมากน้อยแค่ไหน	ดจูากองค์ประกอบ

เช่น	อายุการท�างานในบริษัทของแต่ละคน	

	 ส่วนเร่ืองการปรับข้ึนเงินเดือนฝ่ายข่าว-

กอง	บ.ก.	สถานโีทรทศัน์พพีทีวี	ีพบว่า	จนถงึ

ช่วงกลางเดือนมกราคม	 2564	 ก็ยังไม่มี

สญัญาณดงักล่าวออกมาว่าจะมหีรอืไม่มกีาร

ปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี	แต่หากจะมี	ก็จะ

เกิดขึ้นหลังเดือนมกราคมของทุกปี	 เพราะ

เป็นช่วงหลงัทางบริษทัมกีารประเมนิผลงาน

และเรียกพนักงานแต่ละคนไปคุยเป็นการ

ส่วนตัวแล้ว	แต่เนื่องจากป	ี2564	เกิดโควิด

ระบาดรอบสอง	 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม	

2563	 ท�าให้กระบวนการดังกล่าวเลยมีการ

เลื่อนออกไปก่อนชั่วคราว		

	 “ในช่วงที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะโควิดรอบ

แรก	ที่ท�าให้เศรษฐกิจซบเซา	ทางสถานีก็มี

การปรับในเรื่องกรอบเวลาการท�างานเช่น

กัน	 เพราะตามสัญญาการจ้างงานระหว่าง

บริษัทกับพนักงานโดยเฉพาะฝ่ายข่าว	 	 คือ

ท�างานสปัดาห์ละห้าวนั	แต่ส่วนใหญ่ฝ่ายข่าว	

ก็ท�างานกันสัปดาห์ละหกวัน	ท�าให้วันที่หก

บริษัทต้องจ่ายโอทใีห้พนกังาน	รวมถึงแต่ละวนั	

หากท�างานเกินแปดชั่วโมง	 ก็จะได้โอที	 แต่

ตอนโควดิรอบแรก	ผนวกกบัสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ	กท็�าให้มกีารพยายามประหยดัค่า

ใช้จ่ายในกอง	บ.ก.	ด้วยการ	ลดการเบิกจ่าย

โอท	ีโดยมกีารแบ่งงานในกองบก.	ทัง้นกัข่าว

และกอง	บ.ก.ในสถาน	ีเพือ่ให้การท�างานของ

แต่ละคนไม่เกินสัญญาจ้าง	เช่น	หากนักข่าว

สายรัฐสภา	 ท�าข่าวเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ตั้งแต่เช้าจนถึงค�่า	 ท่ีจะท�าข่าวเกินแปด

ชั่วโมง	ปกติจากที่เคยเบิกโอทีได้	

	 “แต่ช่วงหลัง	 เราก็มีการบริหารงานใน

กอง	 บ.ก.	 เพื่อไม่ให้ท�างานเกินแปดชั่วโมง	

เช่น	ส่งทีมอื่นไปเสริมทีมแรก	อย่างไรก็ตาม	

ในส่วนของโอที	หากท�างานวันที่หก	บริษัท

กย็งัมกีารจ่ายให้ตามปกต	ิ	เช่น	หากมกีารชุมนมุ

ทางการเมืองในช่วงวันหยุด	 เสาร์-อาทิตย์	

ใครเข้าเวรไปท�าข่าว	 ก็จะได้โอทีตามปกติ”	

กอง	บ.ก.ข่าว	ช่อง	PPTV	ให้ข้อมูลกับกอง 

บ.ก.หนังสือวันนักข่าวฯ	

ช่องวัน 31 ไม่ตกขบวน

ได้โบนัสเหมือนกัน 

	 ด้าน	 “สถานีโทรทัศน์ช่องวัน	 31”	 ที่

บรหิารงานโดย	บรษิทั	วนั	สามสิบเอด็	จ�ากดั	

ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย	 เดอะ	 วัน	 เอ็นเตอร์

ไพรส์	ในเครือจีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	

	 มีรายงานว่า	ในส่วนของพนักงานประจ�า

และกองบรรณาธิการข่าวของช่องวัน	31	ได้

รับโบนัสเม่ือตอนส้ินปี	 2563	 โดยการได้

โบนัสพบว่า	พนักงานและกอง	บ.ก.จะได้ไม่

เท่ากันโดยจะได้ตามเกณฑ์การประเมินผล

งาน	แต่ส่วนใหญ่กค็อื	จะได้กนัขัน้ต�า่คอืหนึง่

เดือนของเงินเดือนประจ�าที่ได้ตามปกติ	 ซึ่ง

คนไหนเกณฑ์การประเมินผลงานออกมาสูง	

ก็จะได้โบนัสสูงกว่าคนอื่น	 ขณะที่เรื่องการ

ปรับขึ้นเงินเดือนพบว่า	 ทางพนักงานและ

กอง	 บ.ก.ก�าลังรอสัญญาณจากฝ่ายบริหาร

อยู่	ซึ่งจนถึงปลายเดือนมกราคม	2564	ก็ยัง

ไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว

	 “ในช่วง	 1-2	ปีที่ผ่านมา	 แม้ช่องวัน	 จะ

เป็นช่องวาไรตี้	ช่องละคร	แต่หลังจากมีการ

พยายามท�าให้การรายงานข่าวของช่องวนั	มี

ความรวดเร็ว	 ท�าเรื่องที่อยู่ในกระแสของ

ประชาชนและเป็นข้อมลูข่าวสารทีป่ระชาชน

ได้ประโยชน์รวมถึงตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ของสถานี	ก็พบว่า	เรตติ้งรายการข่าวมีการ

เติบโตขึ้นมาก	เพราะด้วยความที่ช่องวันเอง

มีฐานผู้ชมละครจ�านวนมากระดับหนึ่งอยู่

แล้วท�าให้พอมกีารเสนอข่าวทีร่วดเรว็	อยูใ่น

กระแส	 กลุ่มคนที่ติดตามรายการของช่อง

จ�านวนมากก็จะได้ติดตามข่าวตามไปด้วย	

	 “อย่างเช่นข่าว	Breaking	News	ของช่อง

วันที่มีเรตติ้งสูงๆ	ก็คือการรายงานข่าวเรื่อง

เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา	 เมื่อ	 8	

กุมภาพันธ	์ พ.ศ.	 2563	หรือเหตุการณ์การ

เผชิญหน้ากันระหว่างต�ารวจกบัมอ็บทีส่ีแ่ยก

ปทุมวัน	เมื่อ	16	ตุลาคม	2563	ที่พบว่า	ข่าว

ทั้งสองข่าวที่กอง	 บ.ก.มีการตัดเข้าเป็นข่าว

ด่วน	และรายงานสดอย่างรวดเรว็	โดยมกีาร

ยกโฆษณาออก	 เพื่อให้เสนอข่าวได้ในเวลา

ที่มากกว่าข่าวสั้นปกติ	 ผลตอบรับที่ออกมา

มสูีงมากเพราะพบว่าทัง้สองข่าวท�าให้เรตติง้

ข่าวของทีวีดิจิทัล	 ของช่องวัน	 มาอันดับสูง

มาก	สูงกว่าช่องข่าวเสียอีก	และท�าให้หลาย

คนเริ่มรู ้จักและมาติดตามข ่าวช ่องวัน 

มากขึ้น”	แหล่งข่าวจากกอง	บ.ก.	ข่าวช่อง	

one	ให้ข้อมูล	

	 ขณะที่ผลกระทบจากโควิด	 ท้ังสองรอบ	

พบว่าทางสถานช่ีองวนัโดยเฉพาะฝ่ายข่าวไม่

ได้รบัผลกระทบอะไรมากนกั	เรยีกได้ว่าแทบ

ไม่ได้มีผลอะไรเลย	 เพราะทางสถานีไม่ได้มี

การขอลดเงินเดือน	ลดสวัสดิการอะไร	รวม

ถงึไม่ได้มกีารเลิกจ้างพนกังานแต่อย่างใด	แต่

กลับพบว่ายิ่งช่วงโควิด	 ที่ท�าให้คนอยู่บ้าน

มากขึน้	คนตดิตามข้อมลูข่าวสารมากข้ึน	เลย

ยิ่งท�าให้เรตติ้งการชมรายการต่างๆ	 ของ

สถานีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย	

เดลินิวส์-ปีนี้ไร้โบนัส 

	 ถั ดมาที่ 	 “หนั งสื อพิมพ ์ เดลินิ วส ์ ”	

หนังสือพิมพ์รายวันที่มียอดจ�าหน่ายเป็น 

อันดับต้นๆ	 ในประเทศไทย	 ที่มีเจ้าของคือ	

บริษัท	สี่พระยาการพิมพ์	จ�ากัด	

	 มีรายงานว่ารอบป	ี2563	ที่ผ่านไป	เป็นปี

แรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา	 ท่ีเดลินิวส์ไม่มี

การให้เงินโบนัสกับพนักงานโดยเฉพาะกอง

บรรณาธิการข่าว	รวมถึงไม่มีการแจ้งถึงการ

ปรบัขึน้เงนิเดอืนให้กบักอง	บ.ก.ด้วยจากปกติ

ทีเ่ดลนิวิส์จะมกีารให้โบนัสกบัพนกังาน-กอง 

บ.ก.	 มาตลอดแทบทุกปีติดต่อกัน	 อย่างป	ี

2562	 ซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีการให้

โบนสักบัพนกังาน	แต่ทางเดลนิวิส์ก็มกีารให้

โบนัสกับพนักงานอยู่แต่มีอัตราที่เริ่มลดลง	

	 โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสิงหาคม	2563	ที่

ตอนนั้นสถานการณ์โควิดรอบแรกเริ่ม

คลี่คลายลงแล้ว	 ทางเดลินิวส์	 ก็มีการปรับ

โครงสร้างการท�างานของพนักงานส่วนหนึ่ง		
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โดยมีการเลิกจ ้างพนักงานในส่วนของ

หนังสือพิมพ์และเดลินิวส์ออนไลน์ไปส่วน

หนึ่ง	 และในช่วงดังกล่าว	 ก็มีการขอความ

ร่วมมอืขอตดัลดเงนิรายได้ค่าตอบแทนคนใน

กอง	 บ.ก.โดยขอตัดเงินเฉลี่ยคนละ	 3,000	

บาท	ไล่ตัง้แต่ระดบับรรณาธกิารข่าว-หวัหน้า

ข่าว-ผู้สื่อข่าว	 และพบว่า	 จนถึงช่วงเดือน

มกราคม	2564	กย็งัไม่มสีญัญาณว่าจะมกีาร

คืนเงินดังกล่าวที่หักไปให้กับพนักงาน- 

กอง	 บ.ก.	 โดยมีข่าวว่าทางผู้บริหารได้ยก

เหตผุลเรือ่งผลประกอบการทีร่ายได้จากการ

ขายหนังสือพิมพ์และรายได้จากการลง

โฆษณาท่ีลดลง	ท�าให้ต้องประหยดัค่าใช้จ่าย	

จึงต้องขอความร่วมมือกับพนักงานในการ

ออกนโยบายรดัเขม็รดัดงักล่าว	ซึง่พนกังาน- 

กอง	 บ.ก.ส่วนใหญ่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์

เพราะเป็นช่วงที่ธุรกิจสื่อได้รับผลกระทบใน

วงกว้างทั้งเรื่องผลพวงจากโควิด	และสภาพ

เศรษฐกจิทีซ่บเซา	จนมผีลต่อรายได้ทีเ่ข้ามา

ขององค์กร	

สื่อค่ายเครือเนชั่นฯ รอลุ้นต่อไป  

	 ด้านอีกหนึ่งบริษัทที่มีสื่อในเครือหลาย

แขนงนัน่กค็อื	“บริษัท	เนชัน่	มลัตมิเีดยี	กรุป๊	จ�ากดั	

(มหาชน)”	ที่มีสื่อในเครือ	เช่น	หนังสือพิมพ์

และเว็บไซต์ข่าวกรุงเทพธุรกิจ-เว็บไซต์ 

คมชดัลกึ-เนชัน่ทวีี	เป็นต้น	โดยรอบปีทีผ่่านมา	

มข่ีาวเกีย่วกบัเรือ่งของบรษิทั	เนชัน่ฯ	ปรากฏ

ออกมาหลายครั้ง	 เช่น	 กรณีทีมผู้ประกาศ

ข่าวช่ือดังหลายคนของช่องเนชั่นทีวีฯ	 อาทิ

กนก	 รัตน์วงศ์สกุล-อัญชะลี	 ไพรีรัก-ธีระ	 

ธัญไพบูลย	์ยกทีมลาออกจากเนชั่นทีว	ีและ

ต่อมาเมื่อ	1	กุมภาพันธ์	ทั้งหมดก็ไปปักหลัก

อ่านข่าวอยูท่ีช่่อง	TOP	NEWS	ทางเคเบลิทวีี	

	 มรีายงานว่า	ส�าหรบัรอบปี	2563	ทีผ่่านมา	

จนถึงตอนปลายเดือนมกราคม	 ยังไม่มีการ

ประกาศให้โบนัสหรือที่เรียกกันว่า	 เงินสิน

น�้าใจ	 เพื่อเป็นก�าลังใจในการท�างานให้กับ

พนกังานในเครอื	บรษิทั	เนชัน่	มลัตมีิเดยี	กรุป๊	

แต่อย่างใด	 โดยก่อนหน้าน้ี	 ช่วงกลางเดือน

มกราคม	 กลุ่มพนักงานของบริษัทฯ	 เคยได้

รับการบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการว่า	 มี 

แนวโน้มที่บริษัท	 เนช่ันฯ	 จะมีการให้โบนัส

กับพนักงาน	โดยคาดว่าน่าจะได้ในช่วงตรุษ

จีนประมาณ	12	กุมภาพันธ์	2564	หรือไม่ก็

ในช่วงวันเกิดของบริษัท	 แต่จนถึงช่วงต้น

เดอืนกมุภาพนัธ์	2564	กย็งัไม่มสัีญญาณใดๆ

ออกมา	มีเพียงข่าวที่ออกมาภายในอย่างไม่

เป็นทางการว่า	 ผู้บริหารของบริษัทก�าลังรอ

ดูสถานการณ์โควิดระบาดรอบสองก่อนว่า

จะสิน้สดุเมือ่ใดและจะส่งผลกระทบต่อเรือ่ง

ยอดโฆษณาทีธ่รุกจิสือ่ในเครอืได้รบัมากน้อย

แค่ไหน	 เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ถูก	 

ดังนั้น	 จึงต้องเล่ือนการจ่ายโบนัสให้กับ

พนกังานออกไปก่อน	จากเดมิทีค่าดว่าจะให้

ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์	กข็อขยบัไปก่อนเพ่ือ

รอดูสถานการณ์จนถึงช่วงประมาณหลัง

เมษายน	2564	ซึ่งหากว่าสถานการณ์ดูแล้ว

ไม่น่าจะมีผลกระทบกับการบริหารงาน

ภายในองค์กร	 ก็อาจจะมีการให้โบนัสกับ

พนักงานย้อนหลัง	 โดยจ่ายได้ในช่วงไม่เกนิ

กลางปีคอืไม่เกนิกลางเดอืนกรกฎาคม	2564	

	 ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี	 2562	 พบว่าทาง 

บริษัท	 เนช่ันฯ	 มีการให้โบนัสกับพนักงาน-

กอง	 บ.ก.ของสื่อในเครือทุกแห่งโดยมีการ

จ ่ายให ้ตามผลประกอบการของแต่ละ

แพลตฟอร์มไม่ได้ให้แบบเหมารวมเช่น

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 ที่มีผลประกอบ

การในรอบปี	2562	ค่อนข้างด	ีทางกอง	บ.ก.	

ก็จะได้โบนัสมากกว่ากอง	 บ.ก.สื่ออ่ืนๆ	 

ในเครือ	เป็นต้น	

	 ขณะเดียวกัน	 มีรายงานว่า	 ก่อนหน้านี้

ตอนช่วงโควิดระบาดหนักรอบแรก	 ช่วง

มนีาคม-พฤษภาคม	2563	ทีส่ภาพเศรษฐกจิ

ของประเทศโดยภาพรวมได้รับผลกระทบ

อย่างหนัก		

	 พบว่าทางบริษทั	เนชัน่ฯ	ได้มกีารขอความ

ร่วมมือกับพนักงานในเครือด้วยการขอหัก

เงินพนักงาน-กอง	 บ.ก.	 สื่อในเครือเนชั่นฯ	

โดยเป็นการหักไปประมาณ	 4-5	 เดือน	 จน

เมื่อสถานการณ์โควิดคล่ีคลาย	ทางบริษัทก็

ยกเลิกการหกัเงนิดงักล่าว	แล้วกลบัมาให้เงิน

เดือนเต็มตามปกต	ิโดยบริษัทฯ	เคยบอกไว้

ว่า	 หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายและ

เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว	 เงินที่บริษัทหัก

ไปดงักล่าว	ทีพ่นักงาน-ฝ่ายข่าว	แต่ละคนจะ

ถูกหักไม่เท่ากัน	ทางบริษัทจะมีการจ่ายเงิน

คืนให	้ ซึ่งจนถึงช่วงเดือนมกราคม	 2564	 ก็

ยงัไม่มกีารคนืเงนิดงักล่าวแต่อย่างใด	“ตอน

โควิดรอบแรก	พนักงาน-ฝ่ายข่าว	ก็ถือว่าได้

รับผลกระทบระดับหนึ่ง	เพราะมีการหักเงิน

ค่าตอบแทน-รายได้ออกไป	แต่ก็ไม่นานมาก	

พอสถานการณ์โควดิเริม่คลีค่ลาย	มกีารปลด

ลอ็กต่างๆ	กม็กีารกลบัมาจ่ายเงนิให้พนกังาน

ตามปกต	ิโดยตอนทีหั่กไป	กเ็ป็นการหกัตาม

ฐานเงินเดือนของแต่ละคนเช่น	คนไหนฐาน
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เงินเดือนสูง	อาทิ	ห้าหมื่นบาท	ก็อาจถูกหัก

ไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์	เป็นต้น	เท่าที่จ�า

ได้ก็มีการหักไปประมาณส่ีเดือนตั้งแต่โควิด

ระบาดรอบแรกเลยตอนช่วงมีนาคม	 2563	

แต่ปัจจุบันก็มีการกลับมาจ่ายตามปกติแล้ว	

ก็ถือว่าเป็นการได้รับผลกระทบโควิดกับ

พนักงานฝ่ายข่าวโดยตรง	แต่ตอนนั้นทุกคน

ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ของบริษัทและสภาพ

เศรษฐกิจดีเพราะทุกธุรกิจต่างก็ได้รับผล 

กระทบจากโควดิตอนนัน้กนัหมด”	แหล่งข่าว

จากกอง	 บ.ก.	 ส่ือในเครือเนชั่นฯ	 รายหน่ึง 

ให้ข้อมูล	

เครือบางกอกโพสต์

เปิดโครงการร่วมใจจาก

ตั้งแต่ต้นปี 

	 ถัดมาที่สื่อในเครือ	 “บริษัท	

โพสต์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด”	ที่มีสื่อ

ในเครืออย่าง		Bangkok	Post,

เวบ็ไซต์	Post	Today,	นติยสาร	

fo rbes 	 Tha i land	 และ 

นิตยสาร	elle	

	 พบว่า	 ปี	 2563	 ท่ีผ่านมา	

เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัท	 โพสต์

พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 ไม่มีการจ่าย

เงินโบนัสให้กับพนักงาน-กอง	บ.ก.	แต่อย่าง

ใด	รวมถงึไม่มกีารพจิารณาปรับขึ้นเงินเดือน

พนักงาน-ฝ่ายข่าวด้วยเช่นกัน	 ซึ่งท้ังการไม่

ให้โบนสัและไม่ปรบัขึน้เงนิเดอืนดงักล่าว	พบ

ว่า	 เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนมาหลายปีติดต่อกันแล้ว	

ด้วยเหตุผลเรื่องผลประกอบการของบริษัท

ที่ไม่ค่อยดีนัก	 ในช่วงหลัง	 เพราะยังมีผล

ประกอบการขาดทุนหลายปีติดต่อกัน	จนมี

การลดค่าใช้จ่ายหลายอย่าง	 เช่น	 ในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา	 ไม่มีการเปิดรับพนักงาน

หรอืนกัข่าว	กอง	บ.ก.	คนใหม่เข้ามาทดแทน 

คนที่ลาออกไป	

	 ที่น่าสนใจถึงเรื่องการบริหารงานของ

ธรุกจิสือ่ในเครือบรษัิท	โพสต์พบัลชิชิง่	จ�ากดั	

กค็อืการทีเ่มือ่ต้นปี	2564	คอืวนัที	่4	มกราคม	

ทางบริษัทได้มีการประกาศ	 “โครงการ

ร่วมใจจากองค์กรโดยการสมัครใจเกษียณ

อายุก่อนก�าหนด	ปี	2564”	(Early	Retire-

ment)	โดยพนกังานทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้เข้าร่วม

โครงการจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย

แรงงาน	โดยจ่ายชดเชยสูงสุด	400	วัน

	 มีรายงานว่า	 ประกาศดังกล่าว	 มีเนื้อหา

ว่า	 บริษัทก�าลังจะเปลี่ยนแปลง	 และก�าลัง

ก้าวสู่จุดเปล่ียนครั้งส�าคัญ	 ถ้าคุณพร้อมจะ

ไปกับเรา	 คุณมีข้อผูกพัน	 หรือ	 Commit-

ment	ที่ต้องท�าดังนี้

	 “พร้อมท�างานหนักขึ้น	 พร้อมสนับสนุน

การท�างานในทิศทางใหม่ของบริษัท	พร้อม

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 เปิดรับระบบการ

ท�างานใหม่	หยดุการท�างานแบบไซโล	พร้อม

ท�างานเป็นทีมหลากแผนก	 อดทนเสียสละ	

และทุ่มเทเพื่อจุดหมายร่วมกัน	 หากคุณไม่

พร้อมที่จะเดินไปกับเราในเส้นทางใหม่	 

เราขอขอบคุณทีคุ่ณเป็นส่วนหนึง่ของบรษิทัฯ	

ในช่วงเวลาทีผ่่านมา”	ประกาศดังกล่าวระบไุว้	

	 ท้ังนี้	 บริษัทมีโครงการสมัครใจเกษียณ

อายุก่อนก�าหนด	(Early	Retirement)	โดย

ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	 ซึ่งมี

หลกัเกณฑ์	และขัน้ตอนการด�าเนนิการ	ตาม

รายละเอยีด	เช่น	พนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการ	

จะได ้รับผลประโยชน ์ตอบแทน	 ดังนี	้ 

ค่าชดเชยตามอายงุาน	โดยนบัอายงุานตัง้แต่

วันที่เข้าท�างานกับบริษัท	จนถึงวันสุดท้ายที่

มีสภาพเป็นพนักงาน

	 -พนกังานทีป่ฏิบัติงานตดิต่อกนัครบ	120	

วัน	แต่ไม่ครบ	1	ปี	ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่า

จ้างอัตราเดือนสุดท้าย	30	วัน

	 -พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ	1	ปี	

แต่ไม่ครบ	3	ปี	ได้รบัค่าชดเชยเท่ากบัค่าจ้าง	

อัตราเดือนสุดท้าย	90	วัน

	 -พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ	3	ปี	

แต่ไม่ครบ	6	ปี	ได้รบัค่าชดเชยเท่ากบัค่าจ้าง	

อัตราเดือนสุดท้าย	180	วัน

	 -พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ	6	ปี	

แต่ไม่ครบ	 10	 ปี	 ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่า

จ้าง	อัตราเดือนสุดท้าย	240	วัน

	 -พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ	 10	

ปี	แต่ไม่ครบ	20	ปี	ได้รบัค่าชดเชย

เท่ากับค่าจ้าง	อัตราเดือนสุดท้าย	

300	วัน

	 -พนักงานที่ปฏิบัติงาน

ติดต่อกันครบ	 20	 ปีขึ้นไป	 ได้

รับค�าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง	 อัตรา

เดือนสุดท้าย	400	วัน

	 โดยพนกังานทีส่มคัรเข้า

ร่วมโครงการ	 ที่ได้รับการอนุมัต ิ

จากบริษัท	 จะมีผลในวันท่ี	 1	

เมษายน	พ.ศ.	 2564	 และรับค่า

ชดเชยพร้อมเงินค่าจ ้างเดือน

สุดท้ายผ่านระบบการจ่ายเงินเดือนในวันที	่

31	มีนาคม	พ.ศ.	2564

อสมท รัดเข็มขัดสู้ศึก 

	 ส�าหรับ	“บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)”

หรือ	บมจ.	อสมท	รัฐวิสาหกิจ	สังกัดส�านัก

นายกรัฐมนตร	ีจดทะเบยีนจดัตัง้ในรปูบรษิทั

มหาชน	จ�ากัด	ที่มีสื่อในเครือข่ายครอบคลุม

ทั่วประเทศทั้ง	สถานีโทรทัศน์ช่อง	9	MCOT	

HD	สถานีวิทยุฯ	บมจ.	อสมท	ในส่วนกลาง	

ระบบเอฟเอ็ม	 และระบบเอเอ็ม	 และส�านัก

ข่าวไทย

	 ทีผ่่านมา	คนทีท่�างานส่ือจ�านวนมาก		ต่าง

ก็ต ้องการเข้าไปท�างานในองค์กรอย่าง	 

อสมท-ส�านกัข่าวไทย	เพราะความทีเ่ป็นองค์กร
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สื่อรัฐวิสาหกิจ	จึงมีความมั่นคงและจ่ายเงิน

เดอืนค่าตอบแทน-สวสัดกิารให้กบัพนกังาน-

นักข่าวค่อนข้างดี	 โดยเฉพาะโบนัสท่ีให้กับ

พนักงานที่มีการให้เกือบทุกปีและได้โบนัส

กันหลายเดือน	 รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ	 เช่น	 

ค่าท�างานล่วงเวลาหรอืโอท	ี ก็มเีรตการให้โอที

ที่ค่อนข้างสูง	 ในฐานะรัฐวิสาหกิจ	 อย่างไร

ก็ตาม	ในช่วงหลัง	นับตั้งแต่เกิดการประมูล

ทีวีดิจิทัล	 ที่ท�าให้มีทีวีหลายช่องเกิดขึ้น

จ�านวนมาก	 รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ของสื่อโซเชียลมีเดีย	 ท่ีมีสื่อแพลตฟอร์ม

ใหม่ๆ	 เกิดขึ้นจ�านวนมาก	 ก็ส่งผลต่อการ 

ประกอบการของบรษัิท	อสมท	อย่างมากเช่นกนั	

โดยเฉพาะรายได้ทีล่ดลงจากเมด็เงนิค่าโฆษณา	

ทีถู่กแชร์ไปยงัสือ่แพลตฟอร์มอืน่ๆ	จนท�าให้

มผีลกระทบตามมาถงึพนกังานและฝ่ายข่าว

ในเครอืบริษัท	อสมท		เป็นเวลาหลายปีตดิต่อ

กันในช่วงหลัง	

	 พบว่าปี	 2563	 ท่ีผ่านมา	 บริษัท	 อสมท	 

กเ็ป็นอกีหนึง่องค์กรธรุกจิสือ่	ทีไ่ม่ได้มีการให้

เงินโบนัสประจ�าปีกับพนักงานรวมถึงไม่มี

การพิจารณาปรับขึ้ น เงิน เดือนให ้ กับ

พนักงานเช่นกัน	 หลังก่อนหน้านี้เมื่อช่วง

กลางปี	2563	ทางบริษัท	อสมท	มีการเปิด

โครงการ	“เต็มใจจาก”	และโครงการสมัคร

เกษียณอายุก่อนก�าหนด	(เออร์ลี่รีไทร์)	ซึ่งก็

มพีนกังานเข้าร่วมโครงการประมาณ	325	คน	

ที่บริษัทก็ต้องน�าเงินก้อนหน่ึงมาจ่ายให้กับ

อดตีพนกังานทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ท�าให้บรษิทั

อสมท	ต้องมีการรัดเข็มขัด	เพื่อประหยัดค่า

ใช้จ่ายต่างๆ	 รวมถงึการทีไ่ม่มีการจ่ายโบนสั

ให้กับพนักงานในปี	2563	ที่ผ่านมา	

	 “พอคนเข้าโครงการลาออกกันจ�านวน

หนึ่ง	 โดยที่บริษัทก็ไม่มีนโยบายเปิดรับคน

ใหม่เข้ามา	ท�าให้พนักงานและฝ่ายข่าวที่อยู่

ปัจจุบันต้องท�างานทุ่มเทหนักขึ้น	เพราะคน

น้อยลง	รวมถงึช่วงปัจจบุนั	ทางบรษิทั	อสมท 

มีการรัดเข็มขัดด้วยการพยายามควบคุม

เวลาการท�างานของนักข่าว	กอง	บ.ก.	ไม่ให้

ท�างานเกินแปดชั่วโมงต่อวัน	 เพื่อจะได้ไม่

ต้องมีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน	

โดยใช้วิธีการแบ่งเวรสลับกันไปเช่น	 หากมี

การประชุมสภาฯ	ที่กว่าจะเลิกอาจค�่า	ก่อน

หน้าน้ัน	 คนที่ประจ�าสภาฯ	 ทีมที่เข้าไปท�า

ข่าวประชุมสภาฯ	 ตั้งแต่เช้า	 ก็อาจท�ารวด

เดียวไปจนเลิกเลย	แล้วก็ได้โอทีไปตามเวลา

ท่ีท�างานจริง	 แต่ตอนหลัง	 ก็มีการแบ่งทีม	

โดยจะส่งอีกทีมไปท�างานที่รัฐสภาเพ่ือแตะ

มอืต่อจากทมีแรก	เพือ่เป็นการคุมเวลาไม่ให้

เกินแปดชั่วโมง”	 แหล่งข่าวจากฝ่ายข่าว	

บริษัท	อสมท	ให้ข้อมูล

	 นอกจากน้ี	 มีรายงานว่าส�าหรับการจัด

รายการวิทยุของ	อสมท	ที่เป็นรายการของ 

อสมท	เอง	เช่น	การจดัรายการทางคล่ืนเอฟเอม็	

100.5	พบว่าในช่วงหลัง	ก็มีการขอปรับลด

ค่าจดัรายการลง	ทัง้ในส่วนของนกัจดัรายการ

ของ	อสมท	และนดัจดัรายการข้างนอกทีเ่ข้า

มาจัดรายการแล้วได้เงินค่าจัดจาก	อสมท	

	 “การลดค่าจัดรายการวิทยุของ	 อสมท	

เริ่มมาเกิดขึ้นในช่วงหลัง	 ซึ่งเดิมอย่าง

พนักงานของ	 อสมท	 ไปจัดรายการก็จะได ้

ค ่าจัดรายการในระดับหน่ึงแต ่ก็ ไม ่ ได ้

มากมายอะไร	แต่ช่วงปี	2563	ที่ผ่านมา	ก็มี

การขอลดเงินค่าจัดรายการลง	 โดยลดไป	 

50	 เปอร์เซ็นต์จากที่เคยได้ก่อนหน้าน้ัน	 

เช่น	บางคนได้ครั้งละ	500	บาท	ก็จะเหลือ	

250	 บาท	 ส่วนหากเป็นนักจัดรายการข้าง

นอก	ทีไ่ม่ใช่เป็นพนกังานของ	อสมท	กม็กีาร

ขอปรบัลดลงไป	30	เปอร์เซน็ต์	กเ็ป็นอกีหนึง่

มาตรการรัดเข็มขัดของ	 อสมท	 ในช่วงป ี

ที่ผ ่านมา”	 แหล่งข่าวจากบริษัท	 อสมท	 

คนเดมิ	ให้ข้อมลูปิดท้าย		

สื่อค่ายเล็กมีเฮ

โบนัสหนึ่งเดือน 

	 นอกจากนี้แล้ว	 ก็ยังมีรายงานว่า	 ก็มีสื่อ

อีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรสื่อขนาด

ใหญ่-สื่อขนาดเล็ก	ที่ในรอบปี	2563	ที่ผ่าน

มา	 ไม่ได้มีการจ่ายโบนัส-เงินพิเศษ	 ให้กับ

พนักงาน-กอง	 บ.ก.แต่อย่างใด	 รวมถึงไม่มี

สัญญาณในเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับ

พนักงาน-กอง	บ.ก.ด้วยเช่นกัน	ไม่ว่าจะเป็น

ค่าย	 “แนวหน้า”	 หรือสื่อในเครือผู้จัดการ 

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์-ทีวีดาวเทียม	 

ซึ่งทั้งหมดข้างต้นก็ไม่ได้มีการจ่ายโบนัส- 

ขึน้เงินเดอืนให้กบัพนกังานมาหลายปีตดิต่อ

กันแล้ว	

	 ขณะทีส่ือ่ออนไลน์	-ส�านกัข่าวออนไลน์	ท่ี

หลายคนรู ้จัก	 อาทิ	 “The	 MATTER” 

สื่อออนไลน์ที่พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 เคยเดินทางไปที่ส�านักงาน	

The	MATTER	มาแล้วในช่วงนายกรัฐมนตรี

เดินสายพบสื่อมวลชนเมื่อตอนป	ี2563		ก็มี

รายงานว่า	The	MATTER	ไม่มกีารจ่ายโบนสั

และไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน-กอง 

บ.ก.เช่นกัน	แต่ก็พบว่าในช่วงโควิด	ทางทีม

งาน	The	MATTER	กไ็ม่ได้รบัผลกระทบใดๆ	

เพราะไม่มกีารปรบัลดเงนิเดอืน-ค่าตอบแทน

อะไรทั้งสิ้น	สวัสดิการทุกอย่างยังอยู่ครบ	

	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า	 ก็มีส่ือบางแห่ง	 ท่ี

ไม่ใช่ส่ือใหญ่	 ก็มีการให้โบนัสกับพนักงาน	

เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างาน	 อาทิ	

“ไทยโพสต์”	 ที่ท�าหนังสือพิมพ์รายวันและ

เว็บไซต์ไทยโพสต์	 พบว่า	 มีการให้โบนัสกับ

พนักงาน-กอง	บ.ก.ทุกคนแบบเท่าเทียมกัน

หมด	 คือให้โบนัสคนละหนึ่งเดือน	 โดย

เป็นการให้โบนสัทีเ่พิม่ขึน้จากปี	2562	ทีเ่คย

ได้คนละครึ่งเดือน	 ก็ปรากฏว่าในปี	 2563	 

มีการเพิ่มให้เป็นได้คนละหนึ่งเดือน	

	 ทั้งหมดคือส่วนหนึ่ง	ของสภาพทางธุรกิจ

ของธุรกิจสื่อหลายแขนงทั้งสื่อโทรทัศน์-

หนงัสอืพมิพ์-เวบ็ไซต์-ส�านกัข่าว-สือ่วทิย	ุใน

ยุคที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันทุกรูปแบบ	บนความ

คาดหวังว ่าภาพรวมตลอดทั้งป ี 	 2564		 

จะเป็นปีแห่งความหวัง	ปีที่ทุกอย่างจะดีขึ้น	

หลังป	ี2563	ธุรกิจสื่อแทบทุกแห่ง	ต้องเจอ

กับมรสุม-ขวากหนามหลายรอบ	เช่น	วิกฤต

โควิดกับผลกระทบสื่อ-ปัญหาเศรษฐกิจ	 

จนองค์กรส่ือหลายแห่งแทบล้มทัง้ยนืมาแล้ว 

กว่าจะกัดฟันรอดมาได้ถึงปี	2564		
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อุตสาหกรรมสื่อ
หลังโควิด-19
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	 ส�ำหรับผลกระทบจำกโควิด-19	ต่อธุรกิจ	

“ทีวีดิจิทัล” ที่เป็นสื่อกระแสหลัก	 ที่มีทั้ง

ช่องวำไรตี้-ช่องข่ำว	รวมทั้งสิ้น	15	ช่อง	โดย

เป็นธุรกิจสื่อที่มีเม็ดเงินในกำรประกอบกำร

แต่ละปีจ�ำนวนมำก	 รวมถึงเม็ดเงินจำก

โฆษณำที่แต่ละสถำนีได้รับ	 ที่แม้ปัจจุบันจะ

มสีือ่โซเชยีลมเีดยีเข้ำมำแบ่งเค้กโฆษณำจำก

ทีวีดิจิทัลไปบ้ำง	 แต่เม็ดเงินโฆษณำใน

อุตสำหกรรมสื่อทีวีดิจิทัล	 ก็ยังเป็นเค้กก้อน

ใหญ่ของวงกำรสื่อทุกป	ี

 “สุภาพ คลี่ ขจาย นายกสมาคม 

ผูป้ระกอบการทวีดีจิทิลั-ส่ือมวลชนอาวโุส

ที่มีประสบการณ์การท�าข่าวมาโชกโชน

ทั้งทีวี-หนังสือพิมพ์-วิทยุ” บอกเล่ำถึง

สถำนกำรณ์ของธรุกจิทวีดีจิทิลักบัผลกระทบ

จำกโควิดวำ่	ในควำมเป็นจริงแล้ว	ทีวีดิจิทัล

ไม ่ ได ้ รับผลกระทบจำกผลพวง เ ร่ือง 

โควิดอย่ำงเดียว	เพรำะที่จริงแล้ว	ก่อนหนำ้

นี้เรื่องสงครำมกำรค้ำได้ส่งผลกระทบต่อ

ภำพรวมของเศรษฐกิจ	 ธุรกิจกำรค้ำใน

ประเทศไทยมำก่อนแล้ว	จนเกดิสภำวะควำม

ซบเซำทำงเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบมำถึง

เรื่องโฆษณำที่ลงในสื่อต่ำงๆ	 เพรำะเวลำตัด

คำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ	เวลำบริษัทห้ำงร้ำนมีปัญหำ

ทำงธุรกิจ	 จ�ำเป็นต้องลดตัวเลขค่ำใช้จ่ำย

ต่ำงๆ	เพรำะรำยรบัมน้ีอยลง	ซ่ึงตวัเลขค่ำใช้

จ่ำยที่ตัดง่ำยที่สุดก็คือตัวเลขค่ำใช้จ่ำยด้ำน

โดย  สุภาพ คลี่ขจาย 

โควิดระบาด-ศก.ซบเซา 
ทีวีดิจิทัล โดนผลกระทบเต็มๆ 
ทุกช่องดิ้นหนีตาย 
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์	 เม่ือหมวดน้ีเจอ

ก่อน	 สื่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน	์ 

สิง่พมิพ์	กต้็องโดนก่อน	สภาพการหดตวัของ

โฆษณามีมาตั้งแต่ตอนนั้นเเล้ว

	 ดังนั้นสภาพเม็ดเงินของโฆษณาในธุรกิจ

สื่อจึงไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเกิดโควิดรอบแรก	

แต ่มันเกิดขึ้นก ่อนหน้าน้ันแล ้วในช ่วง

สงครามการค้าสหรัฐกับจีน	 แล้วมันได้ส่ง

ผลกระทบไปหมดท้ังเรื่องการส่งออก	 การ

ลงทุน	

 “นายกสมาคมผู ้ประกอบการทีวี

ดิจิทัล”ยอมรับว่า	 จากสภาพการณ์ปัญหา

เศรษฐกจิซบเซาดงักล่าวจนมผีลต่อธรุกจิสือ่

ตามไปด้วย	 แต่แค่นั้นยังไม่พอ	 ก็มาโดนผล

พวงจากเรื่องโควิดระบาดรอบแรกเมื่อปี	

2563	 มาซ�้าเติมให้สถานการณ์มันย�่าแย่ลง	

วงการทีวีดิจิทัล	ก็เจอเข้าไปเต็มๆ	เรื่องการ

หาโฆษณาก็ยากล�าบากมากข้ึน	 แล้วพอมา

เจอโควิดรอบสอง	 ผมเข้าใจว่าสถานการณ์

ต่อจากนี้	 ท�าให้เม็ดเงินโฆษณาท่ีจะมาลง

โฆษณาในทีวีดิจิทัล	 อาจยิ่งหนักเข้าไปอีก	

เรายังประเมินไม่ได้ว่า	 เม็ดเงินดังกล่าว	 จะ

หายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์	 เพราะตอนนี้มันเพิ่ง

เริ่มต้นปี	 ซึ่งธุรกิจห้างร้านจะต่อสัญญาการ

ลงโฆษณาต่อไปอีกหรือไม่	 ก็ก�าลังว่ิงกันอยู่

ช่วงนี้	เดือนมกราคม	ก็ก�าลังตะเกียกตะกาย

กันอยู ่ว ่าจะได้ต่อสัญญาโฆษณาหรือไม	่

ส�าหรับลูกค้าเจ้าประจ�า	 หรือลูกค้าเจ้าของ

สินค้ารายใหม่จะหามาได้เพิ่มเติมหรือไม่	 ก็

เป็นช่วงรอยต่อที่ก�าลังลุ้นกันอยู	่

 “โดยการประเมนิแล้ว 2564 มนัจะเป็น

ปีที่ล�าบากอีกแน่นอนส�าหรับวงการทีวี

ดิจิทัล คงหนีไม่พ้น เพราะผลจากโควิด 

ไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่ล�าบากเลย ผลกระทบ 

โควิดมันโดนกันถ้วนหน้า” 

 - ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในทีวีดิจิทัล

ปี 2563 ที่ มีโควิด ระบาดต้ังแต่ช ่วง

กุมภาพันธ์ ได้ส่งผลกระทบท�าให้เม็ดเงิน

ที่มาลงในทีวีดิจิทัลหายไปมากน้อยแค่

ไหน?

	 กห็ายไปมาก	สิง่ทีพ่อมาชดเชยได้	กค็อืได้

โฆษณาทีเ่ป็นพวก	“อาหารเสริม”	ทีน่�ามานัง่

พรีเซนต์กันหน้าจอทีวี	 ซึ่งคนก็อาจมองว่า	

ท�าไมขายของมากไป	เปิดทีวีมาแต่ละช่อง	ก็

เจอแต่รายการขายของแบบนี้	 อันนี้คือการ

ดิ้นหนีตายของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล	 ซึ่ง

เราก็รู้ว่า	 หลักการโฆษณาอย่างน้ีมันไม่ใช่

เรือ่งทีเ่หมาะสม	แต่ว่าในสภาวะอย่างทกุวนั

นี้	 ถ้าไม่คว้าตรงน้ีไว้	 โฆษณาทั่วไปที่เป็น

โฆษณาหลัก	ที่ท�าเป็นสปอตโฆษณากัน	20-

30	วินาทีมันก็มีมาลงโฆษณากันน้อยลง	

	 การหาทางออกโดยให้ช่องขายสินค้า	 มี

โปรโมชั่นขายสินค้า	 ถึงแม้จะดูยืดเยื้อ	 ดูรก

ตาไปบ้าง	 แต่ขอให้เข้าใจว่าน่ีคือทางออก	

ทางอยูร่อดของโทรทศัน์ดิจทิลัในภาวะอย่าง

นี้มันไม่มีทางเลือกอื่น	

	 ในช่วงโควิดระบาดรอบแรก	ที่คนท�างาน

มีการ	work	 from	home	มันก็มีผลท�าให้

คนมาดูทีวีมากขึ้น	 แต่มันจะส่งผลต่อเรตติ้ง

ของการชมทีวีแต่ละสถานีมากน้อยแค่ไหน	

อัตราการเพิ่มของเรตติ้งอาจไม่มาก	แต่ทาง

คนท�าทีวีก็รู ้ว ่า	 การติดตามชมทีวีของ

ประชาชนมันขยับขึ้น	 เพราะคนอยู่บ้านกัน

มากขึ้น	 รายการโทรทัศน์ก็พยายามปรับตัว	

ช่วงกลางวันที่คนอยู่บ้านมากขึ้น	 จะมีการ

ปรับผังรายการกันอย่างไรเพื่อเอาใจคนอยู่

บ้าน	 จากเมื่อก่อนกลุ่มคนที่อยู่บ้านก็คือแม่

บ้าน	 แต่ต่อจากนี้ไป	 คนที่อยู่บ้านก็คือ	 คน

ท�างาน	ทีท่างสถานแีต่ละแห่งก็ต้องคดิว่า	คน

ท�างานเขาต้องการดูทีวีรายการอะไร	ก็ต้อง

ไปเพ่ิมเนื้อหาเพ่ิมส่วนที่เป็นสาระมากขึ้น	

จากปกติที่รายการช่วงกลางวัน	จะเป็นพวก

ละครน�ามารีรัน	 รายการตลกคลายเครียด	

รายการประกวดร้องเพลง	ก็พบว่าช่วงโควิด	

บางสถานกีม็กีารปรบัผงัรายการเพือ่ให้กลุม่

คนท�างานที่	work	 from	home	ได้เข้ามา

ติดตามดูทีวีด้วย	 เพิ่มส่วนที่เป็นสาระใน

รายการภาคกลางวันเข้าไปมากขึ้นในช่วง 

โควิดระบาด	

	 ส่วนสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ของม็อบที่ เริ่มต ้นชุมนุมต ่อเน่ืองตั้งแต ่	

ตุลาคม	 2563	พบว่า	 ไม่มีผลต่อโฆษณาใน

ทีวีดิจิทัล	แต่พบว่า	การชุมนุมของม็อบบาง

ช่วงเวลา	ยิ่งท�าให้มีคนมาดูทีวีกันมาก	ท�าให้

เรตต้ิงคนเข้ามาติดตามข่าวการเคลื่อนไหว

ของม็อบในทีวีดิจิทัลมีมากขึ้นในช่วงการ

ชุมนุม	 	แล้วท�าให้หาโฆษณาได้มากขึ้นด้วย

ซ�้าไป	

	 ส่วนที่แต่ละช่องมีการท�า	 เฟซบุ๊กไลฟ	์ 

การชุมนุมทางการเมือง	 ที่จะท�าเพิ่มไปจาก

รายการข่าวหรือรายการของช่องตามปกต	ิ

เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกของแต่ละสถาน	ีเพราะ

บางทเีวลาในทวีมัีนไม่พอ	เขากใ็ห้ไปตดิตาม

ต่อในเฟซบุ๊ก	ที่มีเวลาถ่ายทอดไลฟ์ได้ตลอด	

แล้วก็ท�าให้สถานีก็มีรายได้ตามมาด้วยจาก

โฆษณา	ทุกช่องก็ต้องท�าหมด	ก็เป็นหนึ่งใน

กระบวนการปรบัตัว	เพราะบคุลากร-ต้นทนุ

การท�าข่าว	มันคงที่อยู่แล้ว	ก็เพียงแต่ขยาย

ผลการขายเพิม่เตมิเข้าไป	โดยเอาต้นทนุเดมิ	

บคุลากรเดมิ	มาเป็นต้นทนุ	กเ็ป็นเรือ่งทีก่ท็�า

กันทุกช่อง	

 - จากปัญหาเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจโดย

เฉพาะผลพวงจากโควิด ที่หลายภาคส่วน

ในระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบไปตาม

กัน แล้ววงการทีวีดิจิทัลแต่ละแห่งมีการ

ปรบัการบรหิารงานเพือ่รองรบัสถานการณ์

ไหม เช่น ลดค่าใช้จ่าย เลิกจ้างพนักงาน?

	 เรื่องลดค่าใช้จ่าย	 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล	

แต่ละแห่งมกีารขยบักนัมานานแล้ว	แต่จะถงึ

ขั้นเอาคนนอก	 ผมว่าไม่ค่อยมี	 เพราะก่อน
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หน้านี้ช่วงที่ผ่านมา	 หลายสถานีมีการรีด 

ไขมนัไปเยอะแล้ว	คอืพวกกลุม่คนทีเ่ป็นส่วน

เกิน	 แต่ละช่องก็จะเหลือคนท่ีท�างานหลักๆ	

กท็�าให้แต่ละช่อง	การเอาคนนอก	ช่วงตัง้แต่

ต้นปี	2564	จากนี้ไป	คงไม่ค่อยจะมี	เพราะ

แต่ละฝ่ายกต้็องแบกรบัอะไรกนัต่างๆ	กต้็อง

เข้าใจซึ่งกันและกัน	 มาเอาคนนอกช่วง

สถานการณ์แบบน้ี	 ก็เท่ากับให้เขาไปตาย	

เพราะเขาจะไปหางานท�าที่ไหน	

	 เมื่อถามถึงหากสุดท้าย	 สถานการณ์โดย

รวมของทวีดีจิทิลัไม่ดขีึน้	จากผลกระทบด้าน

ต่างๆ	จ�าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากภาค

รัฐหรือไม่	 “นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวี

ดิจิทัล”	 ออกตัวว่า	 คงไม่ต้องอีกแล้วเพราะ

เคยได้รับความเข้าใจเห็นใจจากภาครัฐมา

แล้ว	ที่ให้เรื่องใหญ่มาคือ	 เรื่องการไม่คิดใบ

อนุญาตในช่วงที่เหลือกับลดค่าโครงข่ายลง

มาคร่ึงหนึง่ทีเ่ป็นสองมาตรการหลกัท่ีออกมา

ช่วยเหลือที่ท�าออกมาแล้ว	 เราก็คิดว่าเราก็

พอใจในส่วนนั้นแล้ว	 ส่วนที่เหลือต่อจากน้ี	

หากมันจะเกิดอะไรขึ้น	 ก็ตะเกียกตะกาย	

ปากกัดตีนถีบสู ้กันไป	 คงไม ่ไปรบกวน 

อะไรแล้ว	

 - ประเมินว่า สถานการณ์ธุรกิจสื่อทีวี

ดจิทิลัในภาพรวมตลอดทัง้ปี 2564 จะเป็น

อย่างไร หากปัจจัยต่างๆ เช่น เรื่องโควิด

ยังไม่หายไปหมด?

	 ประเมินยากมาก	 แต่ผมคิดว่าทีวีดิจิทัล	

15	ช่องที่เหลืออยู่	คงสู้ได้ในช่วงเวลา	8-9	ปี	

ทีย่งัมสีญัญาสมัปทานเหลอือยู	่แต่ละค่ายคง

พอสู้ไหว	 โควิด	คงไม่น่าจะท�าให้เกิดปัญหา

อะไรไปอีกนานหลังมีการเริ่มฉีดวัคซีน	

ปัญหาจากโควดิกน่็าจะหมดไป	กต้็องไปต่อสู้

กบัเรือ่งสภาวะเศรษฐกจิต่อไป	ทีผ่มกย็งัเช่ือ

ว่าแต่ละสถานีเขาก็สู้ต่อไปได้	 ผมคิดว่า	 15	

ช่องทีเ่หลอือาจจะมกีารปรบัเปล่ียนทนุ	อาจ

มกีารขายหุน้	ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัเจ้าของสถานี	

ส�ำหรบัช่องข่ำว แต่ละช่วงสถำนกำรณ์ขณะนีย้งัดอียู่ 
ทุกช่องอยู่ได้หมด ก็ยืนยันว่ำ ทีวีดิจิทัลทั้ง 15 ช่อง
เวลำนี้ทุกช่องยังอยู่ได้หมด ทั้งช่องข่ำว ช่องวำไรตี้ 
ในสถำนกำรณ์ขณะนี้

รายเก่าอาจออกไปแล้วมผู้ีถอืหุน้รายใหม่เข้า

มาแทน	แต่เรื่องจอมืด	จอด�า	ปิดฉาก	 เก็บ

จอ	ผมคิดว่าคงไม่มีอีกแล้ว	ยังเชื่อว่าทุกช่อง

จะอยู่กันครบ	

	 ส่วนเรื่องสภาวะ	ดิสรัปชั่นวงการสื่อ	เรา

ก็สู ้กันมาจนชินแล้ว	 จริงๆ	 แล้วยอดขาย

โฆษณาที่เฉล่ียไปยังส่ือแพลตฟอร์มอ่ืนๆ	 ก็

ไม่ได้มีผลกระทบมากเท่าไหร่กับทีวีดิจิทัล	

เพราะคนในวงการโฆษณาก็ยังบอกกันมา

เองว่า	สุดท้ายขึ้นมาจริงๆ	การลงโฆษณาใน

ส่ือกระแสหลกั	กย็งัมีผลต่อยอดขายมากกว่า

อยู่ดี	

 “ส�าหรบัช่องข่าว แต่ละช่วงสถานการณ์

ขณะน้ียังดีอยู่ ทุกช่องอยู่ได้หมด ก็ยืนยัน

ว่า ทีวีดิจิทัลทั้ง 15 ช่องเวลานี้ทุกช่องยัง

อยู่ได้หมด ท้ังช่องข่าว ช่องวาไรตี้ ใน

สถานการณ์ขณะนี้” 
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			 ไม ่ใช ่เ ร่ืองเหนือความคาดหมายเมื่อ

ตวัเลขเมด็เงนิโฆษณาโดยรวม	ตลอดปี	2563	

จะลดลงจากปีก่อนกว่า	 10%	 ด้วยปัจจัย

ส�าคัญจากการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	

ซึ่งท�าให้คนต้องเก็บตัวอยู่บ้านนานหลาย

เดือน	 	 ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศการชุมนุม

ทางการเมืองในช่วงปลายปี	 2563	 ตั้งแต่

เดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคมที่ผ ่าน 

พ้นไป		ทีท่�าให้คนส่วนใหญ่ไม่ออกมาจบัจ่าย

ใช้สอย	 ซ�้าเติมให้เศรษฐกิจที่เคยซบเซาอยู่

ก ่อนหน้านี้ต ้องย�่าแย่หนักลงไปกว่าเดิม	

หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องปิดตัว	

หลายคนต้องตกงาน	รายได้ลดลง	

	 สือ่มวลชนทีต้่องพึง่พาตวัเลขจากเม็ดเงนิ

โฆษณาต่างได้รบัผลกระทบกนัถ้วนหน้า	โดย

เฉพาะกับสื่อเก่าทั้งทีว	ีวิทย	ุสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ

ผลกระทบต่อเนื่องมานานหลายปี	 คงจะมี

เพียงแค่สื่อออนไลน์ที่ยังพอจะหาช่องทาง

สร้างรายได้ผ่านโฆษณาอยู ่บ้าง	 แต่ด้วย

สถานการณ์ทีเ่มด็เงนิโฆษณาลดลงอย่างมาก

ท�าให้สื่อในแต่ละแพลตฟอร์มต่างต้องหา

กลยุทธ์มาขับเคี่ยวแย่งชิงฐานผู้ชม	 ผู้อ่าน	

เพ่ือดงึดดูเมด็เงนิจากโฆษณากนัอย่างดเุดอืด

มากขึ้นกว่าเดิม		

  “ไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคม

มเีดยีเอเยนซีแ่ละธรุกจิสือ่แห่งประเทศไทย 

(MAAT)”	 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่าช่วงปี	2563	ที่ผ่านไป	มีปัจจัยหลายด้าน

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ภาคธุรกิจอ่วม-ส่งผลเงินลงโฆษณาวูบ
เกิดภาวะซบเซา 
ถึงวงการสื่อมวลชน 
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ทั้ งการแพร ่ ระบาดของเ ช้ือโควิด -19	

ประชาชนต้องเก็บตัวอยู่บ้าน	 ต่อเนื่องด้วย

การชุมนุมทางการเมืองส่งผลต่ออารมณ์

ความต้องการจับจ่ายใช้สอยของคนน้อยลง	

ไม ่อยากซื้ออะไร	 ไม ่อยากออกไปไหน	

ส ะ ท ้ อ น ก ลั บ ม า ยั ง ว ง ก า ร โ ฆ ษณ า

ประชาสัมพันธ ์ที่ถูกตัดงบลดลงเพราะ

เจ้าของสินค้าต้องการลดต้นทุน		นอกจากนี	้

ยงัมกีรณ	ีDigital	Disruption	ซึง่แพลตฟอร์ม

และการสื่อสารทางออนไลน์	 ตอบสนอง

ความต้องการของสนิค้าได้ด	ีโฆษณาเลยย้าย

จากสื่อเดิมไปสื่อออนไลน์มากขึ้น	 แต่ด้วย

ความท่ีโฆษณาออนไลน์ไม่ได้ใช้เงินเยอะ

สมมติเคยใช้เงินโฆษณาทีว	ี4	ล้านบาท	ย้าย

มาออนไลน์ก็เหลือแค่	1	ล้านบาท	รวมแล้ว

เม็ดเงินหายไป	3	ล้านบาท	

	 ผลการส�ารวจของนีลเส็นระบุว่าป	ี2020	

เม็ดเงนิโฆษณารวมตลอดทัง้ปีไม่ถงึแสนล้าน

บาท	ลดลงจากปี	2019	ซึง่อยูท่ีแ่สนล้านบาท 

นิดๆ		หรือลงลงประมาณ	10-11%	โดยลด

ลงในเกือบทุกแพลตฟอร์มมีเพียงแค่ส่ือ

ออนไลน์ทีเ่พิม่มากขึน้		ขณะทีส่ื่อเดมิ	ทัง้	ทวี	ี

สิง่พมิพ์	ป้ายนอกบ้าน	ลดลงหมด	โดยเฉพาะ

สื่อโรงภาพยนตร์ที่ลดลงมากที่สุดเพราะโรง

หนังต้องปิดให้บริการช่วงโควิด	

	 “นายกสมาคมมเีดยีเอเยนซีแ่ละธรุกจิสือ่

แห่งประเทศไทย”	ให้มุมมองอีกว่า	ส�าหรับ

ปี	 2564	 ต้องมาดูว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้โควดิจะเป็นอย่างไร	ถ้าคมุอยู่

ในช่วงไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่สองของป	ี

2564	 	 จนประชาชนเร่ิมออกนอกบ้านได	้

ช้อปปิ้งได้	กินอาหารนอกบ้านได้	เศรษฐกิจ

จะดีข้ึน	 ในไตรมาสที่	 3	 และ	 4	 เม็ดเงิน

โฆษณารวมทั้งปีก็น่าจะมากกว่าปี	 2020	

ท้ังหมดคือการมองในแง่ดีว่าถ้าสามารถคุม

สถานการณ์ได้ในครึ่งปีแรก	แต่ถึงจะเท่ากับ

ปีที่แล้วก็เป็นตัวเลขท่ีต�่ามาก	 ย้อนไปเกือบ

เท่ากับ	4-5	ปีที่แล้ว		

สื่อขยำยฐำนรุก “ออนไลน์” 
ช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณำ
ที่เพิ่มขึ้น
 “นายกสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจ

สื่อแห่งประเทศไทย”ให้ความเห็นอีกว่า	

อย่างไรก็ตาม	 ผลกระทบที่ผ่านมาทั้งส่ือส่ิง

พิมพ์	 ส่ือทีวี	 ได้รับผลกระทบไปหมดแล้ว	

หลายเจ้าต้องปิดกจิการ	บางสือ่ทีเ่ปิดกจิการ

อยู่ก็ยังต้องกล�า้กลืน	แบกรับการขาดทุน	ยิ่ง

ทีวีช่องใหญ่ยิ่งต้องแบกรับต้นทุนที่เขาจะ

ต้องหาวิธีการจัดการลดต้นทุนของเขาเพื่อ

ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไป	 จะมีก็เพียงแค่สื่อ

ออนไลน์ที่มีเม็ดเงินโฆษณาเข้ามากขึ้น	และ

ในอนาคตก็อาจจะสามารถเรียกเรตโฆษณา

ได้มากกว่าขึน้กว่าปัจจบุนั		ทัง้ส่ือทวี	ีส่ือส่ิงพมิพ์

จงึต้องปรบัตัวตามผู้บรโิภคขยายแพลตฟอร์ม

ของตัวเองไปยังออนไลน์อีกทางด้วย

		 “ช่วงโควิดทีวีก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรเพิ่ม

เพราะกองถ่ายต้องปิดไปหลายเดือน	เพิง่จะ

ต้องมำดวู่ำสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเช้ือโควิดจะ
เป็นอยำ่งไร ถ้ำคุมอยู่ในช่วง
ไตรมำสแรกหรือไตรมำสที่
สองของปี 2564 ...เศรษฐกจิ
จะดีขึ้น ในไตรมำสที่ 3 และ 4 
เมด็เงินโฆษณำรวมทัง้ปีกน่็ำ
จะมำกกว่ำปี 2020 ทั้งหมด
คือกำรมองในแง ่ดีว ่ำถ ้ำ
สำมำรถคุมสถำนกำรณ์ได้ใน
ครึง่ปีแรก แต่ถงึจะเท่ำกบัปีที่
แล้วก็เป็นตัวเลขท่ีต�่ำมำก 
ย้อนไปเกือบเท่ำกับ 4-5 ปีที่
แล้ว  

มาถ่ายกันได้ช่วงปลายปี	 ก่อนหน้านั้นก็เอา

ละครเก่ามารีรันทั้งวัน	มันมีหลายแฟคเตอร์

เข้ามา	 ทีวีอาจจะได้เปรียบเวลาคนอยู่บ้าน	

ไม่ได้ออกไปไหน	แต่พอทวีไีม่มคีอนเทนต์ดีๆ 	

ให้ดู	 เขาก็ไม่ดู	 หรือคนบางกลุ่มเขาไม่ดูทีวี

จอใหญ ่ 	 เขาดู ในอินเทอร ์ เน็ต	 ในจอ

คอมพิวเตอร์	 เลือกดูเฉพาะบางรายการ	 

ซีนาริโอสื่อก็เปลี่ยนไป	จริงๆ	ตัวเลขโฆษณา

อาจจะอยู่ประมาณนี้คงจะหวังให้ไป	 1.5	

แสนล้านคงไม่มทีาง	หรอืจะหวงัให้โตเหมอืน

ก่อน	ปีละ	10%	กค็งไม่มแีล้วในภาวะแบบนี้	

เพราะทิศทางการใช้สื่อที่เลือกเน้นมากขึ้น	

ปัจจุบันสังเกตโฆษณาในทีวีมีแต่แบรนด์

อินเตอร	์ยูนิลีเวอร	์P&G	จอห์นสัน	ที่เหลือ

ก็เป็นทีวีไดเร็คที่ราคาคงไม่สูงมากและ 

โลคอลแบรนด์	 ทีวีอยู่ได้เพราะส่วนนี้เข้ามา

ช่วย”	

คอนเทนต์จะต้อง 
“เอำต์แสตนดิ้ง” คนดูจะวิ่ง
ไปหำเอง 
	 ส�าหรับการปรับตัวของเนื้อหาในแต่ละ

แพลตฟอร์มเพือ่ช่วงชิงเมด็เงนิโฆษณาท่ีน้อย

ลงนั้น	  “ไตรลุจน์”	 ออกตัวว่าคงจะไป

ตอบแทนครเีอทฟีไม่ได้	แต่มข้ีอสังเกตหลาย

เรือ่ง	เช่น	ออนไลน์ได้เปรยีบทีวตีรงท่ีเจาะจง

คนดูได้เลย	 มีดาต้าเบส	 ที่ท�าให้ไม่ต้องยิง

โฆษณาแบบกระจาย	แต่ยงิแบบตรงกลุ่มเป้า

หมาย	เช่น	เลอืกได้ว่าต้องการกลุม่เป้าหมาย

เพศชายอายุสามสิบปีขึ้นไป	 เป็นนักกีฬา	

ท�าให้การสูญเปล่าน้อย	 ใช้งบน้อย	 และสื่อ

ออนไลน์เป็นอินเตอร์แอคทีฟ	 ที่สามารถ

ท�าให้ปิดการขายได้เลย	ลูกค้าจึงชอบ	ซึ่งทีวี

ยงัได้แต่ภาพกว้าง	ยงัเจาะถงึกลุ่มเลก็ๆ	ไม่ได้	

“เม่ือก่อนเราเปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งวัน	 สมมติเรา

ชอบช่อง	3	ช่อง	7	หรอืช่องเวร์ิคพอยท์ก็เปิด

แช่ทิง้ไว้	แต่ตอนนีค้นเขาเลอืกดรูายการหนึง่

รายการใด	เช่น	รายการเอที่ช่องสาม	เปิดดู

รายการบีที่ช่องเวิร์คพอยท์	 เขาจะเลือกดู
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ผลกระทบที่ตำมมำเรื่อง
เศรษฐกิจเป็นอีกปัจจัยที่น่ำ
กลัว เมื่อประเทศใช้เงินไปกับ
โควิดจ�ำนวนมำก ไม่ได้น�ำไป
ใช้เรื่องอื่น กำรเติบโตของ
เศรษฐกิจน้อยลง คนไม่มเีงนิ
จะออกมำจบัจ่ำยใช้สอย ของ
ขำยไม่ออก ...แบรนด์แพง
ขำยไม่ได ้ก็ตัดงบโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์...กำรจับจ่ำย
ใช้สอยจะกระทบไปหมด เกิด
ภ ำ ว ะ ซ บ เ ซ ำ  ทั้ ง ว ง ก ำ ร
โฆษณำ วงกำรสื่อมวลชน

รายการที่เขาชอบจริง	 	 แต่เปิดทีวีดูก็มีแต่

รายการเหมอืนๆ	กนั	ข่าวกเ็หมอืนกัน	ดงัน้ัน

จะมีคอนเทนต์ที่คนสนใจได้ต้องรอจนกว่า

จะมีอะไรที่	 outstanding	 (ความโดดเด่น)

ขึ้นมา	 ไม่ใช่ร้องเพลงก็เหมือนกัน	 เกมก็

เหมือนกัน	 มวยก็มีเกือบทุกช่อง	 จะต้องหา

ความเป็นยูนีค	คนก็จะวิ่งไปดูเอง”

ปรำกฏกำรณ์เรตติ้ง 
“ข่ำว” แซง “ละคร”
 เปิดฉำกสมรภูมิใหม่  
“ไตรลุจน์-นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และ

ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย”	วิเคราะห์ต่อไป

ว่า	 จะเห็นปรากฏการณ์ว่ารายการข่าวใน

ระยะหลังบางช่องท่ีได้รับความสนใจแซง

หน้าละครทีวี	เป็นเพราะวิวัฒนาการท�าข่าว	

จากสมัยก่อนที่ยังเป็นหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าว

ละเอียดที่เล่าเหตุการณ์ละเอียด	พอเป็นทีวี

กน็�ารปูแบบเดมิมาด้วยคนทีช่อบในลกัษณะ

นัน้กจ็ะชอบด	ูและสามารถเจาะรายละเอยีด

ได้เยอะกว่าสมยัก่อน	มทีัง้ซจี	ีเมือ่ไปถ่ายของ

จริงไม่ได้ก็ท�าตัวการ์ตูนขึ้นมา	 เขาพยายาม

ท�าให้ยูนีคขึ้น	ท�าให้ข่าวน่าสนใจขึ้น	ขณะที่

ผู้ประกาศข่าวก็ต้องหาคนท่ีพูดแล้วคนชอบ

คนติด	 ท�าให้ข่าวกลายมาสูสีกับละครได	้

ขณะท่ีละครเองกย็งัเหมอืนเดมิ	ผูห้ญงิตบกัน

แย่งผู้ชาย	 ผู้ชายชกกันแย่งผู้หญิง	 ย้อนยุค	

อภินิหาร	มีอยู่แค่นี้	 ละครเองก็ยากที่คนจะ

สนใจเหมอืนแต่ก่อนเพราะมมีาหมดแล้วทกุ

แนว	ไม่เหมือนช่วงบุพเพสันนิวาสที่ฉีกออก

มาพอสมควรคนถึงดูเยอะ	แต่หลังจากนั้นมี

เรื่องอื่นอีกไหม	 ก็ไม่มี	 ต้องหาอะไรที่ฉีก 

ออกไป	

	 อกีด้านหนึง่สือ่ก็ต้องแข่งกันในแง่	diversify	

(ท�าให้มีความหลากหลาย)	 ตัวเองออกไป

ออนไลน์	 มีทีวีช่องนี้ก็มีออนไลน์ของช่องนี้		

ถ ้ าคนหนี จ ากหน ้ าจอที่ บ ้ าน ไปดู จอ

คอมพิวเตอร์ในห้อง	คุณก็ต้องตามเขาไปใน

ห้อง	เขาดจูอในรถกต้็องตามไปอยูใ่นรถด้วย	

เพราะเรตติง้ปัจจบุนัรายการท่ีคนดเูยอะมาก	

คือ	1	แต่สมัยก่อน	4-5	ปีที่แล้ว	อยู่ที่	 3-4	

หรือสมัยโบราณ	คือ	 10	 แสดงว่าคนดูแตก

ออกเป็นส่วนๆ	 ปัญหาคือคนไม่ดูทีวีแล้ว	 

ถามเจน	Y	เจน	Z	คนอาย	ุ18-30	เขาแทบ

ไม่ดูทีวีจอที่บ้านเลย	ถามว่าเขาดูข่าวไหม	ดู	

แต่เขาดูที่เครื่องเขา	 ถ้าไปโฆษณาที่ทีวีก็ 

สญูเปล่า	ทวีกีต้็องหาอีกแพลตฟอร์มทีจ่ะไป

เจอกับคนดูซึ่งเขาก�าลังคิดกัน

โอกำสที่มำพร้อมกับ
เทคโนโลยีใหม่
ที่จะเกิดขึ้นในอนำต  
“นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อ

แห่งประเทศไทย” มองว่า	นอกจากเรือ่งการ

แพร่ระบาดของ	COVID-19	แล้วผลกระทบ

ที่ตามมาอย่างเรื่องเศรษฐกิจนับเป็นอีก

ปัจจัยที่น่ากลัว	 เมื่อประเทศใช้เงินไปกับ 

โควิดจ�านวนมาก	 ไม่ได้น�าไปใช้เรื่องอ่ืนการ

เติบโตของเศรษฐกิจน้อยลง	 คนไม่มีเงินจะ

ออกมาจับจ่ายใช้สอย	ของขายไม่ออก	คนที่

เคยใช้สินค้าแบรนด์แพง	 ก็หันมาใช้แบรนด์

ทีถ่กูลง	แบรนด์แพงขายไม่ได้กต็ดังบโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์		ซึง่จากวงจรผลกระทบโควดิ	

รฐับาลยงัต้องใช้เงนิอกีมาก	เอกชนกต้็องเข้า

มาช่วยด้วย	ดงันัน้จงึไม่ต้องไปพดูถงึเรือ่งขึน้

เงินเดือน	หรือโบนัส	การจับจ่ายใช้สอยก็จะ

กระทบไปหมดเกิดภาวะซบเซา	 ทั้งวงการ

โฆษณา	 วงการสื่อมวลชน	 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีได้

รับผลกระทบเหมือนกันทั้งโลก		

 “ต่างประเทศเองกพ็ยายามหาทางออก 

ช่องทางการโฆษณาทีแ่ม้จะเป็นออนไลน์ก็

จริง แต่จะมีอะไรที่เพิ่มเติมมากไปกว่า  

เฟซบุ๊ก-ไลน์-ยูทูบ เราเองก็พยายามคิดว่า

ต่อไปจะมเีครือ่งมอือะไรเข้ามาเพิม่เติมอกี 

อย่าง 5G  ท�าอะไรได้บ้าง อีกหน่อยอาจจะ

มีวชิวลเรยีลต้ีิ มีโทรศพัท์มือถอืแล้วใส่แว่น

ให้เหมอืนเข้าไปอยูใ่นเหตกุารณ์จรงิได้เลย 

เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยท�าให้พัฒนาสิ่ง

ใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งปีน้ีเป็นปีแห่งความไม่

แน่นอน เดาอะไรไม่ถกู หากมองโลกในแง่ดี

อย่างน้อยกไ็ม่มอีะไรตกจากปีท่ีแล้ว แต่ถงึ

จะโตเท่ากับปีท่ีแล้วก็มีคนตกงานตั้งเท่า

ไหร่ มองโลกในแง่ดีกไ็ด้แต่หวงัว่าทกุอย่าง

จะดีขึ้น” ไตรลุจน์ กล่าวทิ้งท้าย
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	 และจากสภาพปัจจบุนัทีส่ือ่โซเชยีลมเีดีย	

กลายเป็นส่ือกระแสหลกัและช่องทางหลกัใน

การติดต่อสื่อสารของสังคมโลก	 โดยเฉพาะ

แพลตฟอร์มยกัษ์ใหญ่ระดับโลก	อย่าง	Face-

book		

	 ทางผูบ้ริหารของ	Facebook	ประเทศไทย	

ก็ให้ทัศนะต่อเรื่องทิศทางของโซเชียลมีเดีย

กับบริบทการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่

ข่าวสารในประเทศไทยไว้เช่นกัน	 น่ันก็คือ

ความเห็นของ	 “แพร ด�ารงค์มงคลกุล 

Country Di rector ,  Facebook 

ประเทศไทย”	 ที่ให้มุมมองไว้ในหนังสือวัน

นักข่าวประจ�าปี	2564	เอาไว้	

	 ซึ่งกับค�าถามท่ีว่า	 ทิศทางและเทรนด์

ส�าหรับโซเชียลมีเดีย	รวมถึง	Facebook	ใน

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

เทรนดห์ลกัในปี2564 
นยิมสือ่ผา่นทางวดิโีอสัน้

ปีนี้จะเป็นอย่างไร	 อะไรคือปัจจัยที่ผลักดัน

การเติบโตในประเทศไทย	“แพร-Country 

Director, Facebook ประเทศไทย” 

ให้ทัศนะว่า	ผู้คนใช้เวลาบนโลกออนไลน์กัน

มากขึ้น	และด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่

แน่นอน	ท�าให้ความคาดหวังของชุมชนและ

ธุรกิจต่างๆ	 เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ	 ส�าหรับ	

Facebook	 แล้ว	 เราอยู่ตรงกลางระหว่าง

ชมุชนและการค้าขาย	โดยเราเชือ่ว่าจะยงัคง

เห็นเทรนด์ที่โดดเด่นต่างๆ	 เติบโตอย่างต่อ

เนื่องในปี	2564	นี้	ได้แก่ เทรนด์การใช้งาน

มือถือและความนิยมของวิดีโอสั้น:	 ความ

นิยมในการรับข้อมูลในรูปแบบวิดีโอเป็น

ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตควบคู ่กับ

ปรากฏการณ์การใช้งานมอืถอืในประเทศไทย	

ปี	2563	นบัเป็นปีทีไ่ด้ท�าลายทกุสถติขิณะท่ี

ผู้คนหันมาใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นอันเป็น

ผลมาจากมาตรการลอ็กดาวน์และการรกัษา

ระยะห่างทางสังคม	ช่วงล็อกดาวน์ยงัได้ผลกั

ดันปรากฏการณ์ไลฟ์สตรีมทั่วโลกเติบโตใน

ช่วงเดอืนมนีาคมและเมษายนในปี	2563	ถงึ

ร้อยละ	45

	 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจ�านวนผู้รับชม

วิดีโอในรูปแบบดิจิทัลร้อยละ	77.5	ในขณะ

เดียวกัน	 วิดีโอส้ันยังได้รับความนิยมอย่าง

มาก	 เน่ืองจากผู้คนต่างมองหาพื้นท่ีส�าหรับ

การแสดงออกถึงตัวตนและเพ่ือเข้าถึงความ

บันเทิง

	 ในปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะได้เห็นการ

เติบโตของการช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่
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ที่ผสมผสานความบันเทิงและการขายสินค้า

เข้าด้วยกัน	ปลุกกระแสโดยผู้น�าเทรนด์และ

เหล่าครีเอเตอร์	อย่างในประเทศไทยเอง	เรา

เห็นการเพิ่มกลยุทธ์การขายอื่นๆ	ที่ช่วยให้ผู้

บริโภคสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

สนุกสนานยิ่งขึ้น	เช่น	การใช้วิดีโอแบบ	360	

องศา	ฟิลเตอร์	AR	หรอื	Playable	Ads	และ

ยงัมกีาร	ไลฟ์สดช้อปป้ิงในมหกรรมช้อป	เช่น	

9.9	และ	11.11	กล่าวได้ว่า	ผู้คนจะให้ความ

สนใจกับแบรนด์หรือธุรกิจที่มีตัวตนบนโลก

ออนไลน์อย่างชัดเจน	 หรือน�าเสนอคอน

เทนต์ที่มีคุณภาพสูงในรูปแบบวิดีโอ

 “แพร-Country Director, Facebook 

ประเทศไทย” ให้มุมมองต่อไปว่า	ธุรกิจเอง

สามารถสร้างการเติบโตได้โดยการเข้าถึง

ลกูค้าผ่านประสบการณ์โฆษณาทีเ่ข้าถงึกลุม่

เป้าหมายได้อย่างแม่นย�า	 (personalized	

ads)	 และแบรนด์ต ่างๆ	 ยังสามารถใช้

ผลติภัณฑ์ทีช่่วยสร้างรายได้อย่าง	โฆษณาคัน่

ระหว่างคลิป	(Ad	breaks)	ผ่านทาง	Face-

book	Watch	และการถ่ายทอดคอนเทนต์

ต่างๆ	เช่น	ทาง	Facebook	Live	

 - เทรนด์ในการสร้างประสบการณ์การ

ค้นพบแบรนด์และธุรกิจต่างๆ:	 คนทุกช่วง

อายุพร้อมเปิดรับช่องทางในการค้นพบ

สนิค้าและวถิกีารช้อปป้ิงรปูแบบใหม่ๆ	อนัที่

จริงแล้ว	 ในปี	 2563	ที่ผ่านมา	 ร้อยละ	 78	

ของผูบ้รโิภคในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ได้ค้นพบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ผ่านแรงบนัดาลใจ

และอิทธิพลจากช่องทางออนไลน์เป็นส่วน

ใหญ่	 ผ ่านทางการได้รับแรงบันดาลใจ

ออนไลน์และอิทธิพลของกระแสความนิยม	

ในขณะเดยีวกนั	ร้อยละ	45	ของผูบ้รโิภคชาว

ไทยหันมาซื้อของบนช่องทางออนไลน์เป็น

ส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมา	

	 ดังนั้น	ธุรกิจต่างๆ	ในไทยต้องหาวิธีสร้าง

แบรนด์ให้โดดเด่น	นอกจากนี	้เราจะเหน็การ

มปีฏสิมัพันธ์ทีเ่พิม่ขึน้ของลกูค้ากบัในบรกิาร

รูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การซ้ือของโดยตรงจาก

ช่องทางโซเชียลมีเดีย	 การซื้อของผ่านไลฟ์

สด	 การซ้ือของแบบ	 Click-And-Collect	

หรือบริการสมาชิกต่างๆ	เป็นต้น

 - เทรนด์การซื้อขายผ่านการทักแชท

และการค้าข้ามพรมแดน:	 การส่งข้อความ

เป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู้คนใช้พูดคุยกับธุรกิจ

ที่เติบโตรวดเร็วที่สุด	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	 เรา

ได้เห็นจ�านวนบทสนทนาระหว่างผู้บริโภค

และแบรนด์ต่างๆ	 บน	Messenger	 และ	

Instagram	 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	 40	 ขณะที่

แวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ	 เป ิดรับการ

เปลีย่นแปลงสูด่จิทิลั	การเปลีย่นแปลงในครัง้

น้ีได้ช่วยสร้างโอกาสการค้าขายแบบข้าม

พรมแดน	 ด้วยเหตุนี้	 เราจึงเห็นเทรนด์การ

ซื้อขายผ่านการทักแชท	 (Conversational	

Commerce)	ทีเ่ตบิโต	โดยผูค้นต่างคาดหวัง

ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าผ่านทาง

ข้อความ

	 “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มี

จ�านวนผูซ้ือ้สนิค้าด้วยวธิซีือ้ขายผ่านการทกั

แชทสูงสุดในแถบเอเชียแปซิฟิก	 จากการ

ส�ารวจพบว่า	ร้อยละ	97	ของผูค้นทีร่่วมตอบ

แบบสอบถามในประเทศไทยระบุว่า	 ใน

อนาคต	พวกเขาวางแผนทีจ่ะใช้จ่ายจากการ

ซื้อขายผ่านการทักแชทในปริมาณเท่าเดิม

หรือเพิ่มขึ้น			ยิ่งไปกว่านั้น	ร้อยละ	93	ของ

กลุ ่มนักช ้อปที่ ร ่ วมท� าแบบส� ารวจใน

ประเทศไทยกล่าวว่าพวกเขามีโอกาสท่ีจะ

เลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่สามารถส่ง

ข้อความถึงได้มากกว่า”

เรำทุกคนต่ำงต้องฝ่ำฟัน
เพื่อก้ำวไปสู่โลกหลังโควิด-
19 และปี 2564 น้ีจะเป็นปีที่
เรำเดินหน้ำใช้เทรนด์โซเชียล
ต่ำงๆ เพือ่ยกระดบัวธิทีีผู่ค้น
เชื่อมต่อถึงกันและกัน
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 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ส ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในไทยอย่างไร โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาทีค่นท�างานจาก

บ้านกันมากขึ้นและรักษาระยะห่างทาง

สงัคม อยากให้ช่วยวเิคราะห์ปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น 

แอปพลิเคชันในเครือของ Facebook เอง 

และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ?

	 ขณะที่ผู้คนต่างรักษาระยะห่างและการ

คมุเข้มมาตรการในการเดนิทางยังด�าเนนิต่อ

ไป	ผูค้นจะหนัสูช่่องทางออนไลน์และโซเชยีล 

มีเดียเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารมากข้ึน

เรื่อยๆ	 รวมถึงแอปพลิเคชันในเครือ	 Face-

book	ด้วยเช่นกัน	โควดิ-19	ได้ย่นระยะเวลา

ของเทรนด์ต่างๆ	ที่อาจมาถึงในอีก	5	ปีข้าง

หน้า	 ให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่ 

กี่เดือน

	 ในเดือนพฤษภาคม	 ปี	 2563	 จ�านวนผู้

บริโภคทัว่เอเชยีแปซฟิิกช้อปป้ิงออนไลน์เพิม่

ข้ึนถึงร้อยละ	 32	 และการใช้งานโฮมสตรีม

มิ่งก็เพิ่มขึ้นร้อยละ	42	นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า

ท�าไมหลายๆ	 คนที่เคยมองดิจิทัลเป็นเพียง

ช่องทางรอง	ต่างต้องหนัมามององค์ประกอบ

ต่างๆ	ในการด�าเนนิชวีติและธุรกจิในรปูแบบ

ใหม่	เพื่อปรับตัวให้อยู่รอด

		 ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดหนักในปีที่แล้ว	

เราเหน็จ�านวนผูใ้ช้งานมากกว่า	700	ล้านคน

ต่อวันที่ใช้ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันในเครือ	

Facebook	เพือ่โทรหากนั	และมผีูใ้ช้งานกว่า	

800	 ล้านคนต่อวันที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมไลฟ์สตรีมในแพลตฟอร์มของ	

Facebook	เช่น	เข้าร่วมคลาสออกก�าลงักาย	

รับชมคอนเสิร์ตและอื่นๆ

	 นอกจากการเปลี่ยนแปลงในมุมของ 

ผูบ้ริโภคแล้ว	เรากย็งัได้เหน็การปรบัตวัอย่าง

รวดเร็วของผู้ประกอบการไทยที่ต้องฝ่าฟัน

วิกฤตจากมาตรการคุมโรคระบาดโควิด-19		

เคสตัวอย่างท่ีเราได้เห็น	 เช่น	 ร้านอาหาร

เพนกวนิกนิชาบ	ูโดยทางร้านได้ปรบักลยทุธ์

การขายจากหน้าร้านสูช่่องทางออนไลน์	ผ่าน

เพจ	 Facebook	 ไม่ว่าจะเป็น	 การรับและ

จดัการค�าส่ังซ้ือชาบพูร้อมหม้อไฟทาง	Mes-

senger	โดยมจี�านวนออเดอร์เข้ามามากมาย

ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

- Facebook ประเทศไทยมีการปรับ

กลยทุธ์หรือวางแผนอย่างไรบ้างเพือ่รบัมอื

กบัสถานการณ์ความท้าทายอย่างต่อเน่ือง

ในครั้งนี้?

	 เป้าหมายของเรา	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

สถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดโควิด-19	นี้	คือ

การได้เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยมอบแนวทาง

การแก้ปัญหาและช่วยให้ธรุกจิต่างๆ	ปรบัตวั

เพื่ออยู่รอด	

	 ส�าหรับ	Facebook	เอง	เรายังคงมองหา

แนวทางและนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อช่วย

สนับสนุนผู ้ประกอบการรายย่อยในไทย	

พร้อมช่วยให้กลุม่คนเหล่านีส้ร้างศกัยภาพใน

การเติบโตธุรกิจและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้

มากข้ึน	 ซึ่งเราเน้นไปที่การท�างานเพื่อเพิ่ม

ทักษะเชิงดิจิทัลให้กับธุรกิจ	 และมอบความ

ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในกลุ่ม 

ผูป้ระกอบการ	SME	เรามโีครงการฝึกอบรม

ผู้ประกอบการ	Boost	with	Facebook	ที่

เราได้เปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อปี	 2562	

เป็นการอบรมแบบเวิร ์กช็อปที่ได้อบรม 

ผู้ประกอบการไปแล้วกว่า	 4,500	 รายและ 

ในปีที่แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการ

อบรมออนไลน์ที่เข้าถึงผู้ประกอบการมาก

ขึ้นอีก	 2,300,000	 คน	 ผ่านรูปแบบคอร์ส

ออนไลน์ฟรี

	 นอกจากนี้เรายังพัฒนาต่อเน่ืองทางด้าน

ฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเป็นตัวช่วย

ธุรกิจ	 เช่น	 ศูนย์ข้อมูลส�าหรับธุรกิจ	 ที่เป็น

แหล่งความรู	้one-stop	shop	ให้กับธุรกิจ

ไทย	 โดยให้ค�าแนะน�าด้านธุรกิจและ	 best	

practice	 ต ่างๆ	 เพื่อสร ้างการเติบโต 

ของแบรนด์	 รวมถึงการจัดท�าคู ่มือ	พลิก 

สถานการณ์เสริมสร้างศักยภาพการฟื้นตัว

ของธุรกิจขนาดย่อมส�าหรับประเทศไทย									
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เป็นภาษาไทยที่จัดท�าข้ึนร่วมกับมูลนิธิคีนัน

แห่งเอเซีย	หรือการเปิดฟีเจอร์ใหม่ในช่วงที่

ผ่านมา	คอื	Instagram	Shopping	ทีจ่ะช่วย

ให้ลกูค้าเลือกซือ้สนิค้าได้อย่างง่ายดายยิง่ขึน้

นอกจากนี้	 บทบาทของเราคือการช่วยให ้

ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าถึง

ข้อมลูทีถ่กูต้องและเชือ่ถือได้	สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุ

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19	 นี้คือเรื่องของ

สุขภาพและอนามัย	 เราจึงได้ร่วมมือกับ

องค์กรด้านสุขภาพต่างๆ	 และจัดตั้งศูนย์

ข้อมลูโควดิ-19	เพ่ืออปัเดตสถานการณ์แบบ

เรียลไทม์ให้กับผู้ใช้งานของเรา	 และเราจะ

เดินหน้าจัดการกับประเด็นข้อมูลปลอมใน

ช่วงที่วัคซีนต่างๆ	เริ่มทยอยออกมาทั่วโลก

	 “แพร-Country	 Director,	 Facebook	

ประเทศไทย” ย�า้ว่าที	่Facebook	เราได้ตั้ง

พนัธกจิระยะยาวอย่างชัดเจน	ซ่ึงคอืการช่วย

เหลือธุรกิจและชุมชนต่างๆ	ในประเทศไทย	

เพื่อท�าให้ความตั้งใจต่างๆ	 เป็นจริง	 พร้อม

ช่วยให้สามารถปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจ

บนแพลตฟอร์มของเรา	 เราทุกคนต่างต้อง

ฝ่าฟันเพื่อก้าวไปสู่โลกหลังโควิด-19	 และปี	

2564	 นี้จะเป็นปีที่เราเดินหน้าใช้เทรนด์ 

โซเชยีลต่างๆ	เพ่ือยกระดบัวธิทีีผู่ค้นเชือ่มต่อ

ถึงกันและกัน

		 	ขณะทีโ่ลกเชือ่มต่อกนับนออนไลน์มากกว่า 

ที่เคย	Facebook	จะยังคงมุ่งมั่นลดช่องว่าง

ทางดิจิทัลในประเทศไทย	 โดยที่ผ่านมาได้

รเิร่ิมเปิดตวัโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการ	We	

Think	Digital	Thailand	เพือ่ช่วยให้คนไทย

มทีกัษะการคดิวเิคราะห์อย่างมวีจิารณญาณ	

และเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในเชิง

ดิจิทัล	 เราเชื่อว่าเราจ�าเป็นต้องต่อยอด

โครงการเสริมทักษะดังกล่าวนี้ต่อไป	 ใน 

ปี	2564

เทรนด์หลักปี2564 
เน้นเรื่องวิดีโอสั้น

- ภาพรวมของเทรนด์โซเชียลมีเดียในปีนี้

จะเป็นอย่างไร สือ่ควรมกีารปรับตวัอย่างไร

บ้างเพื่อมาช่วยในการน�าเสนอข่าวสารให้

มีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้อ่านหรือผู้ชม

ได้มากขึ้น?

	 ตามทีก่ล่าวไปเบ้ืองต้น	เทรนด์หลักในปีนี้

จะเป็นเรื่องของการใช้งานมือถือและวิดีโอ

สั้น	 การสร้างประสบการณ์การค้นพบ

แบรนด์	การสนทนาผ่านการทักแชท	(Con-

versational	Commerce)	และการค้าข้าม

พรมแดนที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าจากท่ี

อื่นๆ	 ได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด	 ทั้งหมดนี้จะ

เกีย่วข้องกบัธรุกจิทกุๆ	ประเภทในปีนี	้ขณะ

ที่ผู้คนใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นอย่าง

ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน	

 “สิ่งส�าคัญที่สื่อมวลชนควรให้ความ

สนใจคือการพิจารณาหาความต้องการ

ของผู้บรโิภค การใช้วดิโีอและการสร้างบท

สนทนาเพื่อเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม

เป้าหมาย”

	 “Country	 Director,	 Facebook	

ประเทศไทย”	กล่าวต่อไปว่า	

	 ขอแนะน�า	 3	 วิธี	 ที่เราเช่ือว่าทุกคนจะ

สามารถเรียนรู้และน�าไปพัฒนาได้

	 •	 Agile:	 ปรับตัวให้รวดเร็ว:	 ไม่มีอะไร

แน่นอนในช่วงเวลาเช่นนี้	 ธุรกิจต่างๆ	 ต้อง

พร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอ

	 •	 Acquire	new	knowledge:	เปิดรับ

การเรียนรู ้ใหม่ๆ:	 โรคระบาดครั้งน้ีท�าให้

พฤตกิรรมลกูค้าเปลีย่นไปอย่างมาก	บางคน

ยั งคงมองว ่ าแพลตฟอร ์มดิ จิ ทัลและ

เทคโนโลยีเป็นเรื่องไกลตัว	แม้ว่าคุณจะเคย

ท�าแค่ธุรกิจแบบออฟไลน์มาก่อน	 ตอนนี้ถึง

เวลาแล้วที่ต้องพิจารณาถึงความต้องการ

ของลูกค้าหรือผู้อ่าน	และ	Facebook	เองก็

พร้อมช่วยน�าเสนอโซลูชั่นมากมาย

	 •	 Action:	ลงมอืท�าทนัท:ี	พอเราทดลอง

ลงมือท�าแล้ว	เราจะเห็นข้อผิดพลาดและน�า

มาปรับแก้เพื่อพัฒนาต่อไป	 ธุรกิจที่มีความ

สามารถในการเรยีนรูจ้ะเป็นตวัช่วยให้ฟ้ืนตวั

จากวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

 - ขณะที่โลกก�าลังก้าวผ่านยุค Digital 

Disruption สู่ Digital Transformation 

การแข่งขันส�าหรับแพลตฟอร์มโซเชียล 

มีเดียจะเป็นอย่างไรต่อไป และคิดว่าจะมี

แพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกหรือไม่?

	 เราตื่นเต้นที่ได้เห็นการลงทุนครั้งใหญ่ใน

อุตสาหกรรมในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	หลังจาก

ที	่Facebook	ได้	น�าร่องช่วยเหลอืธรุกจิและ

ชุมชนในประเทศไทยให้สามารถสร้างฝันให้

เป็นจริง	 พร้อมช่วยสร้างประสบการณ์บน

โลกออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

	 Facebook	และ	Instagram	และพร้อมทัง้

เทรนด์หลักในปีน้ีจะเป็นเรื่อง
ของกำรใช้งำนมือถือและ
วิดีโอสัน้ กำรสร้ำงประสบกำรณ์
กำรค ้นพบแบรนด ์  กำร
สนทนำผำ่นกำรทักแชท และ
กำรค้ำข้ำมพรมแดนที่ธุรกิจ
สำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำจำกที่
อื่นๆ ได้อย่ำงไม่มีข้อจ�ำกัด 
สิง่ส�ำคญัทีส่ือ่มวลชนควรให้
ควำมสนใจคือกำรพิจำรณำ
หำควำมต ้องกำรของผู ้
บริโภค กำรใช้วิดีโอและกำร
สร้ำงบทสนทนำเพ่ือเพิม่กำร
มปีฏสิมัพนัธ์กับกลุม่เป้ำหมำย
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แอปพลิเคชันอื่นๆ	 ในเครือของเรา	 เช่น	 

Messenger	ยงัเป็นตวัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากทีส่ดุทีช่่วยให้ชมุชนต่างๆ	บรรลเุป้าหมาย	

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของแพลตฟอร์ม

ของเรายังช่วยให้นักโฆษณาและส�านักข่าว

ต่างๆ	สามารถสร้างการรบัรูข้องแบรนด์และ

ช่วยให้นักการตลาดผลักดันให้สามารถปิด

การขายได้

	 เครื่องมือเพ่ือช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ	 ของ

เราได้รบัการออกแบบมาเพือ่สนบัสนนุธรุกจิ

ทุกขนาด	 และความโดดเด่นของเรา	 ได้แก่	

ความสามารถในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้

อย่างแม่นย�า	 การน�าเสนอโซลูชั่นเพื่อสร้าง

การรับรู ้แบรนด์และปิดการขายได้บน

เว็บไซต์	และการวัดผลที่จับต้องได้

	 “เราจะยังคงเดินหน้าสานพันธกิจใน

ประเทศไทยเพ่ือช่วยผลักดันประเทศให้เข้า

สู่ยุค	 Digital	 Transformation	พร้อมร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจของประเทศ	 และยกระดับ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนในไทยให้ดียิ่งขึ้น”

 - หากวันหนึ่งโรคระบาดโควิด-19 สิ้น

สุดลง คาดการณ์ว่าเทรนด์ต่างๆ และ

โอกาสการเติบโตทางธุรกิจจะเป็นอย่างไร

ต่อไป?

	 อัตราการใช้เวลาบนช่องทางออนไลน์ที่

เพิ่มขึ้นประกอบกับความไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลกจะผลักดันให้เกิดความคาด

หวงัต่างๆ	ของชนุชนและผูค้นในปี	2564	ไม่

ว่าจะเป็น	ความหวงัให้ช่องทางออนไลน์เป็น

พื้นที่ในการเชื่อมต่อถึงกันและกันได้อย่าง

ราบรื่น	และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแง่

การสร้างการเตบิโตให้กบัธรุกจิ	อนัเป็นผลจาก

เทรนด์การค้าออนไลน์	(online	commerce)	

	 ...ไม่เพียงเฉพาะในภาคธุรกิจเท่านั้น	 ใน

ระดบัโลก	เราได้เหน็ภาคชมุชนและสงัคมหนั

มาใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อส่งมอบความ

ช่วยเหลือให้แก่กนัและกนั	ในปีทีผ่่านมา	เรา

ได้เห็นว่าผู้คนต่างช่วยกันรวบรวมเงินมูลค่า

กว่า	1.8	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ผ่านเครื่องมือ

ระดมทุนของ	Facebook	และน�าไปส่งมอบ

ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรต่างๆ	 และ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนทั่วไป		

รวมถึงยังมีแคมเปญระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ

ชมุชนหรอืธรุกิจทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโควดิ

ผ่านแพลตฟอร์มของเรา	โดยมมีลูค่ารวมกนั

กว่า	175	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

 “เรามองว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะมี

ส่วนในการผลกัดันให้ปีนีจ้ะเป็นปีทีเ่ทรนด์

หลักๆ เติบโต ได้แก่ การใช้งานมือถือและ

วดีิโอสัน้ การสร้างประสบการณ์การค้นพบ

แบรนด์ และการสนทนาผ่านการทักแชท

และการค้าข้ามพรมแดน” Country  

Director, Facebook ประเทศไทย ระบุ

ตอนท้าย 
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	 บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่มีสื่อ

ยักษ์ใหญ่ในเครือน่ันก็คือสถานีโทรทัศน ์

ช่อง	 3	 ทาง	“สุรินทร์” กฤตยาพงศ์พันธุ์

กรรมการผู้อ�านวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ 

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)” 

ที่เข้ามารับต�าแหน่งดังกล่าว	 ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม	2563	พูดคุยกับกองบรรณาธิการ

หนงัสอืวนันกัข่าว	5	มนีาคม	2564	ถงึทศิทาง

ของ	บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	ต่อจากนี้	โดยเฉพาะ

หลั ง เกิด วิกฤตโค วิด-19	 สองรอบใน

ประเทศไทยที่หลายคนมองว่า	ธุรกิจสื่อ	น่า

จะได้รบัผลกระทบค่อนข้างมากจากเรือ่งเมด็

เงินโฆษณา	 โดย	 “สุรินทร์”	 บอกว่า	 ในป	ี

2564	บริษัท	บีอีซ	ีเวิลด์	จะเน้นการพัฒนา

2564 ปัญหาอาจมากกว่าปี 2563 
ภาพรวม มีผลกระทบธุรกิจสื่อ

รายการให้ดีขึ้นกว่าในปี	 2563	 จากที่ในปี	

2563	 มีไวรัสโควิด	 ท�าให้การเตรียมตัวใน

คอนเทนต์ต่างๆ	 จากที่บริษัทผลิตหรือคอน

เทนต์พาร์ตเนอร์ของสถานมีปัีญหาขลุกขลัก

พอสมควร	 ซ่ึงสะท้อนในเชิงคุณภาพด้วย

เหมือนกัน	แต่ในปี	2564	จะมาเน้นในเรื่อง

การกลับมาในคุณภาพของรายการ	 ตั้งแต่

ละคร	ข่าว	รวมถงึรายการวาไรตีต่้างๆ	เพราะ

ธรุกจิของโทรทศัน์	ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้าง

จะเปลี่ยนไปอย่างไร	 แต	่“คอนเทนต์”	 ยัง

เป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	

	 สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นในปี	2564	มีสิ่งที่ท�าไว้ได้

ดีในปี	2563	จะต้องขยายให้ดียิ่งขึ้น	โดยใน

ปี	 2563	 จะเห็นว่าธุรกิจของบริษัท	 บีอีซี	

เวิลด์	 เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเห็นกันมาใน

อดีต	 โดยโฆษณาจากโทรทัศน์ไม่ใช่รายได้

ทั้งหมดของสถานีอีกต่อไป	 แต่รายได้ท่ีมา

จากหน้าจอโทรทศัน์เหลอือยูเ่พยีง	80%	อีก	

10%	มาจากส่วนที่เป็นธุรกิจขายคอนเทนต์

ไปต่างประเทศ	 และอีก	 10%	มาจากธรุกจิ

ออนไลน์ผ่านทางบอีซีไีอคอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	

	 ส�าหรับออนไลน์จะแบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 

1.	ออนไลน์ทีเ่ป็นการขายสิทธใิห้กบัโอเปอเร

เตอร์	 เช่น	 ไลน์ทีวี	 เป็นต้น	2.	ออนไลน์ที่มี

รายได้จากโซเชียลมีเดีย	เช่น	ยูทูบ	เป็นต้น

 “ในปี 2564 โมเดลธุรกิจของเราจะ

เป็นการเน้นคุณภาพ โดยจะเพิ่มรายได้ท่ี

มาจากหน้าจอทวี ีและเพิม่รายได้ในส่วนที่
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อาจจะเรียก “วิกฤตของสื่อ” ก็ได้  

 อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตก็มีโอกาส เพราะ

ว่าบริษัท บีอีซี เวิลด์ไม่ได้พึ่งพารายได้จาก

หน้าจออย่างเดียว แต่ได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ว่า

เราไม่ได้ต้องการเป็นอนัดบั 1 ในอตุสาหกรรม

โทรทศัน์ดจิทิลัทวี ีแต่เราจะเป็นบรษิทัผูผ้ลติ

คอนเทนต์ขนาดใหญ่ของประเทศไม่ว่าคอน

เทนต์นั้นจะเป็นละคร ไวไรตี้ หรือข่าว เรา

ต้องเป็นผู้น�าในการผลิต ซึ่งจากวิกฤตที่เป็น

โอกาสนั้นเพราะมีการเข้ามาของออนไลน์ 

เราจะมีผู้ที่เป็น streming online service 

เช่น netflix we tv line tv ซึ่งกลุ่มเหล่านี้

ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งแล้วดึงสายตาของคน

ดูออกไปจากช่องเรา แต่เรามองว่าเขาจะมา

เสรมิเราด้วยซ�า้ เพราะเราเป็นผูผ้ลติขนาดใหญ่

 ในปี 2563 ที่ผ่านไป หากดูแพลตฟอร์ม

เหล่าน้ีมีละครของช่อง 3 เข้าไปอยู ่ใน

แพลตฟอร์มเหล่านีห้มดเลย เขาจงึเป็นพืน้ที่

เสริมรายได้ให้เราด้วย ท�าให้ในปี 2564 เรา

จะเพิ่มความสัมพันธ์ตรงน้ี ซ่ึงเราไม่ได้มอง

ว่าเขาเป็นคู่แข่ง แต่มองว่าเขาเป็นคู่ค้า โดย

ในปี 2564 จากการเข้ามาของเทคโนโลยี 

สถานการณ์โควิด จะเป็นการปรับให้คน

ท�างานจากทีบ้่าน หรอืบงัคบัคนให้อยูท่ีบ้่าน 

ตรงนี้จะเป็นหนึ่งในโอกาสของช่อง 3 ซึ่งจะ

รุกหนักเข้าไปทางออนไลน์ โดยช่วงเดือน 

ก.พ.บริษัทจะเปิดตัวครั้งใหญ่ ตั้งแต่ทาง

ออนไลน์ โดยน�ารายการทกุรายการของช่อง 

3 ไปออก และจะท�าให้ผูท้ีเ่ป็นแฟนคลบัของ

ช่อง 3 หรือแฟนคลับของซูปเปอร์สตาร์ของ

ช่อง 3 มีที่นัดพบกันอย่างเป็นเรื่องราว โดย

จะส่วนหนึ่งจะเปิดให้คนเป็นสมาชิกแล้วดู

ฟรี และเปิดให้เป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่า

สมาชิก ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้แยกเป็นกลุ่มที่ดูฟรี

จะมีโมเดลขายโฆษณาคือต้องชมโฆษณาไป

ด้วย และกลุม่ทีไ่ม่อยากดโูฆษณาต้องไปจ่าย

เป็นค่าสมาชิกรายเดือน

 ถ้าเทียบกับ streming online ใน

แพลตฟอร์มต่างๆ ขณะนี้ ก็ถือว่าช่อง 3 

ออกตวัมาในราคาค่อนข้างถกู กค็ดิว่าจะเป็น

โฟกัสของเราในปี 2564 เพ่ือเพิ่มรายได้ให้

สถานี และเพื่อเป็นการใช้คอนเทนต์เดิมใน

ช่อง 33 มาออกในออนไลน์แพลตฟอร์ม 

ของเรา และเสริมเข้าไปด้วยเอกซ์คลูซีฟ 

คอนเทนต์ ซ่ึงหาดูได้เฉพาะในช่องทางของ

เราเท่านั้น

 “สุรินทร์” กล่าวต่อไปว่า ส�าหรับเรื่อง

ของข่าว ทางสถานีจะเสริมพิธีกรหน้าใหม่ 

พร้อมปรับปรุงรูปแบบรายการข่าวให้ทัน

สมัยและลึกมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องละครที่ช่อง 

3 ท�ามาอย่างยาวนานหลายสิบปี จะพัฒนา

รูปแบบของละครให้ดี มีความหลากหลาย 

และตรงจรติของคนดใูนยคุดสิรปัชัน่มากขึน้ 

ขณะทีร่ายการวาไรตีซ้ึง่มหีลายรายการทีอ่ยู่

กับช่อง 3 มานานแต่ความนิยมอาจลดน้อย

ลงไปบ้างนั้น ก็ถึงเวลาแล้วที่สถานีจะปรับ

ฝุ่นรายการให้มากขึ้น 

 - เป็นเรื่องเม็ดเงินโฆษณาของสื่อใน

อนาคตจะเป็นอย่างไร?

 จากเงินโฆษณาในส่ือทีวีตั้งแต่ก ่อนมี

ดิจิทัลทีวีจนมาถึงป ัจจุบันที่มีดิจิทัลทีวี 

ผ่านมา 6 ปีแล้ว จะเห็นว่าหากรวมช่วงทีวี

แอนะลอ็กและทวีดีจิทิลัประมาณ 10 ปีแล้ว 

โดย 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณาทาง

โทรทัศน์ตกลงค่อนข้างเยอะประมาณ 30-

40% แต่ถ้าเทียบกับสื่อด้านอื่น อาทิ สื่อ

หนังสือพิมพ์หรือสื่อนิตยสาร ยังถือว่าทีวียัง

ตกน้อยกว่าส่ืออืน่ๆ และยงัถอืว่าโฆษณาทาง

เป็นการขายสิทธิละครไปต่างประเทศ เรา

จะเพิ่มรายได้ในส่วนออนไลน์ซึ่งมาจาก

กระแสของเทคโนโลยีและตามเทรนด์ของ

คนดูที่เปลี่ยนไป ดังนั้นในปี 2564 ตัวเลข

ของงานขายทุกสดัส่วนในบรษิทัจะเพิม่สงู

ขึ้น ในขณะที่สัดส่วนของรายได้ท่ีมาจาก

ธุรกิจโฆษณาจากหน้าจอช่อง 33 อาจ 

ลดลงเหลือประมาณ 75% และอีก 25% 

จะมาจาก 2 ส่วนทางออนไลน์รวมกัน”

 - ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 

ตลอดจนสภาะดิสรัปช่ันสื่อ และปัญหา

เศรษฐกิจในประเทศ  ประเมินภาพรวม

ของธุรกิจสื่อในปี 2564 อย่างไร?

 ในปี 2564 จะเป็นสถานการณ์ท่ีต่อ

เนือ่งจากในปี 2563 จากปัญหาเดมิของในปี 

2563 ซึ่งขณะปัจจุบัน (ม.ค. 2564-ช่วงให้

สัมภาษณ์) มีการระบาดของไวรัสโควิดอีก

ครัง้ และแรงกว่าช่วงเดอืน ม.ีค.-เม.ย. 2563 

จากจ�านวนผู้ป่วยที่เริ่มมากขึ้น แต่ในเรื่อง 

ดิสรัปชันสื่อซึ่งเป็นเรื่องเทคโนโลยีและ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้มาต้ังแต่

ปี 2563 ยังเป็นปัญหารวมไปถึงปัญหาด้าน

เศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ต่อไป และอาจจะเยอะ

กว่าเดิมด้วยซ�้า เพราะหลายบริษัทจะลด

จ�านวนพนักงานลง ผู้ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษา

จะหางานได้ยากมากขึ้น พูดง่ายๆ ว่าอัตรา

ว่างงานในประเทศน่าจะสูงขึ้น ท�าให้ในปี 

2564 ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะเท่าเดิม

หรือมากกว่าปี 2563 ด้วยซ�า้ ซึ่งในภาพรวม

เช่ือว่าจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อ 
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ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปอย่างรวดเรว็ จะเหน็

ได้ว่าบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ 

ที่ผ่านมาเห็นหลายบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่ใน

อดีตก็เล็กลงมาอย่างรวดเร็ว คิดว่าในปี 

2564 ไม่ว่าใครจะอยู่ในธุรกิจอะไรต้องปรับ

ตัวอย่างรวดเร็ว มั่นคงและระมัดระวัง ไม่ใช่

ปรับตัวแต่ไม่มีอะไรมารองรับ 

 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะปรบัตวัอย่างไร

แต่ในธรุกจิสือ่โทรทศัน์ “คอนเทนต์” ยงัเป็น

เรือ่งทีส่�าคญัทีส่ดุ เราต้องท�ารายการโดยเน้น

ที่คอนเทนต ์แตค่อนเทนต์ที่แพงที่สดุกไ็ม่ได้

เป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สุด แต่ต้องท�ารายการที่

ตรงจริตของคนที่อยากดูรายการประเภท

ต่างๆ ในฐานะที่ช่อง 3 เป็นส่ือขนาดใหญ่

รายการของเรากม็คีวามหลากหลายผ่านช่อง

ทางออนไลน์ และช่องทางปกต ิหรอืรายการ

ทีต่อบโจทย์ของวยัรุน่ ซึง่กลุม่แฟนคลบัหลกั

ของช่อง 3 นั้นพบว่ามาจากกลุ่มวัยผู้หญิง 

กลุ ่มคนเมืองใหญ่ และกลุ ่มคนที่อายุ

ประมาณ 40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนดูที่ใหญ่ที่สุด

ของช่อง 3 เพราะกลุม่นีเ้ป็นกลุ่มทีม่กี�าลังซ้ือ

ทวียีงัมสีดัส่วนของเมด็เงนิในธรุกจิสือ่ทัง้หมด

เกิน 50% 

 แนวโน้มเช่ือว่าจะตกลงตามเทรนด์ทีเ่หน็

อยู่ แต่จะตกเร็วมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ปัจจัย

เสี่ยงที่มาเสริม อาทิ โควิด-19 จะอยู่อีกนาน

หรอืไม่ หากอยูน่านการท�าละครของทกุช่อง

ก็ล�าบาก ผู้จัดรายการวาไรตี้ก็ยากมากขึ้น 

ท�าให้มีปัจจัยเหล่าน้ีมาเป็นตัวก�าหนด แต่

ช่อง 3 ไม่ได้พึง่พารายได้จากโฆษณาหน้าจอ

ทีวีอย่างเดียว เราสามารถขายลิขสิทธิ์ละคร

ไปยังต่างประเทศได้ สามารถท�าธุรกิจบน

ออนไลน์ได้จากทรัพยากรที่มาจากรายการ

ต่างๆ หากเทียบจากช่องอื่นๆ คิดว่าเราไม่

แพ้ใคร

	 -	โจทย์ใหญ่ในเรื่องความท้าทาย	ความ

อยู่รอด	และความส�าเร็จของอุตสาหกรรม

สื่อในปี	2564	ทิศทางจะเป็นอย่างไร?

 สื่อไหนจะอยู่รอดได้ต้องปรับตัว หลาย

กจิการทีไ่ม่ได้ปรบัตวัและปรบัวิธกีารท�างาน 

หรือไม่ปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

สูง ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเริ่มท�างาน

ตั้งแต่ 15-25 ปีก็เป็นกลุ่มที่เราพยายาม

รักษาไว้เพื่อให้อยู ่กับเราให้นานจนมาถึง

เป็นกลุ่มคนทีเ่ป็นแฟนคลับฐานใหญ่ของเรา

 ส�าหรบัแนวทางการน�าเสนอข่าวของช่อง 

3 ในปี 2564 “กรรมการผู้อ�านวยการ	สาย

ธรุกจิโทรทศัน์	บริษทั	บีอซี	ีเวลิด์”	เปิดเผย

ว่า ส�าหรับข่าวช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการหลัก

ของสถานีในอดีต ซ่ึงเราเป็นผู้น�าค่อนข้าง

ชัดเจน แต่ป ัจจุบันมีความหลากหลาย

จ�านวนช่องทวีแีละความหลากหลายในคอน

เทนต์ข่าวที่ปรากฏอยู่บนช่องทางออนไลน์

ต่างๆ ท�าให้รายการข่าวช่อง 3 ลดความนยิม

ลงไปบ้าง แต่ในปี 2564 ข่าวของช่อง 3 จะ

พฒันารายการข่าว ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเล่าเช้านี้

เทีย่งวนัทนัเหตกุารณ์  โหนกระแส เรือ่งเด่น

เย็นนี้ และข่าว 3 มิติ โดยก�าลังพูดคุยกับ 

ทีมงานแต่ละทีมว่าเราจะปรับตัวอย่างไร 

เพราะจะท�างานแบบเดมิคงไม่ได้ ทกุคนต้อง

รีบปรับตัวว่าจะท�าอย่างไรจะทวงความเป็น

เบอร์ 1 ของเรากลับมาในปี 2564

ปี 2564 จะเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องจาก
ในปี 2563 จากปัญหาเดิมของในปี 2563 
มกีารระบาดของไวรสัโควดิอกีครัง้...ขณะท่ี
เรือ่งดสิรปัช่ันสือ่ซ่ึงเป็นเรือ่งเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนมา
ตัง้แต่ปี 2563 ยงัเป็นปัญหารวมไปถึงปัญหา
ด้านเศรษฐกจิที่ยังคงอยู่ต่อไป.....
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	 กับอีกหนึ่งค่ายธุรกิจส่ือใหญ่ท่ีมีส่ือใน

เครือหลายอย่างทั้งทีวี-สื่อสิ่งพิมพ์-เว็บไซต์-

รายการวิทยุ	 นั่นก็คือ	 “สื่อเครือเนชั่น	 ซึ่ง

ธรุกจิสือ่ในเครอืเนชัน่	ทีมี่หลายแพลตฟอร์ม

และมีพนักงานในเครือจ�านวนมาก	 ได้รับ

ผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจากผลพวง 

โควิดระบาด	 ตลอดจนทิศทางธุรกิจสื่อใน 

ปี	 2564	 จะเป็นอย่างไร	 ในมุมมองของ 

ซีอีโอ-ผู้บริหารสื่อในเครือเนชั่น	

 “อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อ�านวยการ

ใ ห ญ ่ บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น บ อ ร ์ ด แ ค ส ติ้ ง 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)”	 ประเมิน

สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจสื่อในป	ี2564	ว่า	

จนถงึปี	2564	เรือ่งมเีดยีดสิรปัชนั	ยงัไม่หยดุ	

ธรุกจิสือ่เป็นธรุกจิแรกทีถู่ก	Disrupt		เพราะ

เทคโนโลยีท�าให ้ เ กิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค	 จึงท�าให้สื่อได้รับ

ผลกระทบล�าดับแรกๆ	 เพราะสื่อเป ็น

คนกลาง	เพราะฉะนัน้การ	Disrupt	ทกุธรุกจิ	

คือ	การตัดคนกลางออก	ผู้บริโภคไม่จ�าเป็น

ต้องผ่านคนกลาง	 ในการรับข่าวสารข้อมูล	 

ผู ้บริโภคสามารถไปถึงแพลตฟอร ์มได ้

โดยตรง	

	 “เพราะฉะนั้นสื่อจึงเป็นธุรกิจแรกที่ถูก

ผลกระทบจากผู้บริโภค	ยิ่งนับวันเทคโนโลยี

ส่ือสารเรว็ขึน้	กย็ิง่กระทบ”	ซีอโีอสือ่ในเครอื

เนชั่นระบุ			

	 และกล่าวต่อไปว่า	....อย่างไรก็ตาม	ข้อดี

ของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดีงักล่าว		

ทีก่�าลงัเกดิขึน้คอื	ในทีส่ดุจะกลบัไปสูจ่ดุตัง้ต้น	

คือ	 สื่อที่ด�ารงไว้ซึ่งการท�างานโดยยึดหลัก

จรรยาบรรณ	และความน่าเชือ่ถอื	กจ็ะท�าให้

ถ้าไม่มีโควิด-19 
สื่อหลายแห่งผลประกอบการจะเป็นบวก

คนกลบัมาตดิตามส่ือดงักล่าวโดยตรง	เพราะ

ปริมาณของข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมาก	 

คนไม่สามารถแยกออกได้ว่าอะไรเป็นข่าวด	ี

ข่าวเทจ็	เฟคนวิส์	จะเหน็ได้ว่าทกุคนบ่นเร่ืองนี้		

และมีคนจ�านวนมาก	 ที่เร่ิมรู ้สึกว่าเขารับ

ข่าวสารเยอะเกินไป		และเขาจะเชื่อข่าวนั้น

ก็ต่อเมื่อมีส�านักข่าวที่น่าเชื่อถือน�าเสนอคน

ถึงเชื่อ

	 ประเดน็เรือ่งนี	้หากดใูนต่างประเทศกเ็ร่ิม

ม	ีFact	Checking	เป็นหน่วยงานขึน้มา	เช่น	

ส�านักข่าว	AFP	และ	REUTER		แต่เมืองไทย

ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่	 เมืองไทยก็จะมีหน่วย

งานของ	NGO	ท�า	ทีเ่หน็ปัจจบุนัก็มสีือ่หน่วย

งานเดียวที่เป็นเร่ืองเป็นราว	 คือ	 อสมท	 มี

รายการชัวร์ก่อนแชร์	และมี	COFACT	ของ

สุภญิญา	กลางณรงค์	(อดตีกรรมการ	กสทช.) 

ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็น	 วิวัฒนาการในแวดวงสื่อ 

“ผู้อ�านวยการใหญ่บริษัท	เนชั่นฯ”	กล่าวถึง

โอกาสทีธ่รุกจิสือ่มวลชนจะกลบัมาฟ้ืนตวัต่อ

จากนีว่้า		ขึน้อยูก่บัธรุกจิแต่ละสือ่และแต่ละ

องค์กรส่ือมากกว่า	 เพราะในความเป็นจริง	

เมด็เงนิโฆษณาทีห่ล่อเล้ียงด้านมเีดยีไม่ได้ลด

ลง	เพียงแต่ย้ายที่จากสื่อเก่า	คือ	โทรทัศน์-	

วิทยุ-หนังสือพิมพ์	 ไปยังสื่อใหม่และแตก

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 
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กระจายมากขึ้น ไปยังสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อ

ออนไลน์ เคล่ือนไปยัง Influencer ต่างๆ 

จากเดิมที่เคยถูกผูกขาด จึงกลายเป็นว่ามี 

ผูเ้ล่นเกดิขึน้มากมายในวงการมเีดยี เกดิเพจ

เลก็ๆ เฉพาะกลุม่เกิดขึน้มากมาย   และพวกนี้

ก็สร้างกลุ่มที่จะรับข้อมูลข่าวสารของตัวเอง  

ซึ่งเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง  

 ส่วนสื่อค่ายใหญ่ “อดิศักดิ์” เห็นว่า สื่อ 

บางแห่งพบว่ามีการปรับตัวได้ แต่บางสื่อยัง

ปรับตัวไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ได้

มากกว่า เพราะมีต้นทุนเดิมที่แบกรับอยู่ จึง

ปรับตวัล�าบาก แต่ผมคิดว่า ช่วง 2-3 ปีทีผ่่าน

มา สื่อแบบเดิมได้มีการลดขนาดองค์กรของ

ตัวเองลงค่อนข้างมากแล้ว น่าจะถึงจุดท่ี

สามารถอยู่รอดได้ทางธุรกิจ 

 “อย่างปี 2563 ที่ผ่านไปถ้าไม่มีเรื่องของ

โควิดเกิดขึ้น คิดว่าสื่อหลายแห่งจะเห็นผล

ประกอบการเป็นบวก แต่พอมีโควิดเกิดขึ้น 

ภาคธุรกิจต่างๆ ก็ลดงบประมาณ แต่ผมคิด

ว่าจะค่อยๆ กลับมาเป็นบวกได้ เพราะสื่อ

หลักได้ลดขนาดตัวเองลง มีการควบคุม

ต้นทุนการด�าเนินงาน”  

 การบริหารจัดการเรื่องสื่อในระยะต่อไป 

การบริหารต้นทุนมีความส�าคัญมาก เพราะ

เป็นสิ่งท่ีควบคุมได้ แต่การบริหารช่องทาง 

หารายได ้ควบคุมไม ่ได ้  เพราะเปลี่ยน 

ตลอดเวลา ลกูค้าสามารถเปลีย่นการตัดสนิใจ

ได้ เช่น เดมิวนันีบ้อกว่าจะมาลงโฆษณาท่ีสือ่

แห่งหนึ่ง แต่ก็สามารถเปลี่ยนข้ามวัน ไปลง

กับสื่อที่อื่นได้ทันที เราก็ห้ามไม่ได้ เพราะ

ธุรกิจนี้ไม่ตายตัวเหมือนเราสั่งซื้อของ เช่น 

ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ต้องเสียค่าปรับ แต่

ธุรกิจสื่อต้องยอมรับชะตากรรมนี้ บางที

ลกูค้าจองโฆษณามาแต่สดุท้ายไม่ลง เรากท็�า

อะไรไม่ได้  

 “อดิศักดิ์” มองว่า การที่องค์กรสื่อแต่ละ

แห่งจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้หลังจากหลาย

แห่งประสบปัญหาขาดทนุไม่มผีลก�าไร เรือ่งนี้

ต้องแล้วแต่องค์กรสื่อแต่ละแห่งด้วย หาก

องค์กรใดลดขนาดและเปลี่ยน Business 

Model แทนที่จะพึ่งพาโฆษณาอย่างเดียว  

ก็ไปพึ่งพาทางอื่น เช่น โทรทัศน์บางแห่ง  

ใช้ทีวีช้อปปิ้งเข้ามา  ก็น่าจะเป็นโมเดลหนึ่ง

ที่ไปได้ เพียงแต่จะต้องบาลานซ์อย่างไร 

ให้การโฆษณาแบบทีวีช้อปปิ้งไม่มากเกินไป  

 ส่วนข้อดีของส่ือเก่าอีกอย่างหนึ่ง คือ 

ข้อมูลของผู้บริโภคที่เข้ามาเป็น Mass มาก 

กว่าสือ่ใหม่ จะท�าอย่างไรให้บิก๊ดาต้าเหล่านี้

ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการหารายได้  

ทีไ่ม่ใช่แต่โฆษณา เช่น จะเหน็ว่าเวบ็ไซต์ทีไ่ด้

รับความนิยมในระดับ Top Ten ของบ้าน

เรายงัเป็นส่ือเก่า มคีนเข้ามาดเูยอะ เพยีงแต่

จะท�าอย่างไรให้น�า Big Data และ Profile 

ของคนทีเ่ข้ามาในเวบ็ไซต์นัน้ไปใช้ประโยชน์  

เพราะลูกค้าไม่ได้ต้องการลงโฆษณาเพราะ 

viewer อย่างเดียวแล้วแต่ลูกค้าต้องการ 

inside คือเจาะลึกลงไปว่า คนที่เข้ามาเสพ

สื่อเราในเว็บเข้ามาอ่านแล้วไปเว็บไหนต่อ 

ซ่ึงในทางเทคโนโลยีสามารถ tag ได้ ว่าไป

ไหนต ่อ แต ่ก็จะไปเกี่ยวข ้องกับเรื่อง

พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ  ด้วย ท�าให้สื่อเอง

กต้็องท�าการบ้านเยอะ อย่างไรกต็าม ถามว่า

สื่อหลักส่ือเก่าตรงน้ีคือจุดแข็งที่ผมคิดว่า

หลายส�านักเ ร่ิมปรับตัวน�าตรงนี้ ไปใช ้

ประโยชน์ ก็เป็นการผสมกัน แต่ถ้าเป็นส่ือ

ใหม่ตรงนี้อาจไม่ใช่จุดแข็ง 

 ส�าหรับสื่อใหม่ พวกเพจเล็กๆ หรือ

เว็บไซต์เล็กก็จะมี  Business Model อีก

แบบหนึ่ง เช่น เป็นแบบเน้นเฉพาะกลุ่มไป 

ซึ่งจะต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าแล้ว

จะอยูร่อดอย่างไร มนัขึน้อยูก่บัแต่ละองค์กร

ว่าคุณจะลดขนาดองค์กร ควบคุมขนาด

องค์กรให้ได้ คุณสร้าง Business Model  

ใหม่ๆ บนแพลตฟอร์มของคุณ คือ ทุกคน

ต้องคิดว ่าคุณต้องท�าแพลตฟอร์มหรือ

แบรนด์ที่คนจดจ�าได้ เช่น เนชั่นฯ  คนจดจ�า

ได้ว่าเป็นเนชั่น เขาให้ความน่าเชื่อถือ เพียง

แต่ถ้าเราหยุดอยู่กับคนดูเก่าๆ คนดูก็จะลด

ลงไปเรื่อยๆ เพราะสื่อใหม่เข้าถึงได้ง่ายกว่า  

 “ซอีโีอเครอืเนชัน่”กล่าวอกีว่า สิง่ทีเ่นช่ัน 

ท�า คือ พยายามใช้แบรนด์เนชั่นทีวี ที่ไปได้

ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างทีวีก็จะเป็นกลุ่มเก่า

หน่อย กลุ่มผู้สูงอายุ แต่ถ้าเป็นออนไลน์ใน

ชื่อเนชั่น ต้องไปหากลุ่มใหม่ เพราะต้องท�า

คอนเทนต์ที่คนรุ่นใหม่ต้องการ  อาทิ เรื่อง

ของค�าถาม ที่การถามอาจไม่เหมือนกัน วิธี

การน�าเสนอก็จะไม่เหมือนกัน คนรุ่นใหม่

อาจจะชอบวิธีการน�าเสนอที่เป็นวิดีโอมาก

ขึ้น ไม่ใช่ภาพธรรมดา ต้องมีลูกเล่น ที่เขา

สามารถเสพแบบ On-demand ได้มากขึ้น 

จุดนี้เป็นคีย์ส�าคัญ ผมคิดว่าเม็ดเงินไม่ได้ลด

ลง แต่มันย้ายที่ เพราะฉะนั้นจะท�าอย่างไร

ให้มนัย้ายช้าลง แล้วเรายงัได้จากตรงอ่ืนมาอีก  

 ดงัน้ันเรากต้็องปรับตวั หา  engagement  

ของเรา ไม่ใช่ดูเฉพาะเรตติ้งอย่างเดียวแล้ว 

แต่ต้องดูทั้งการสร้าง engagement ทั้ง  

บนออนไลน์ บนออนกราวด์ กจิกรรมทีส่ร้าง
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นค ั พวกน องทาห ายอย่าง ง ะอย่

รอ ส่วน ัวคนนาเสนอกเปนส่วนหนงของ

พ อร์มนัน กเปน หนง

คิ ว่าสาหรั สือ ส ทาย วอย่ทความ

น่าเ อื อืขององค์กร มากกว่าความน่าเ อื อื

ของ คค หากคิ ว ่า ะเปนระยะยาว

เพราะ าเปนเรอืงความน่าเ อื อืของ คค

มนัไม่ยงัยนื มนั องเปนองค์กร เ น่ คนทอย่

นสือน ริ คเ ือมันไ การท ะทา ห 
ริ คเ อืมนัไ สอืนนั ะ องทา หเหนว่า

มระ ของการก ันกรองขอม ข่าวสารท

พอ มระ กอง รร า ิการ ง ม ะ อก

ว่ากอง รร า ิการหรือระ ะข่าว 
คือกระ กสันห ังขององค์กรสือ ของส าน

ข่าว าไม่ม รงนกไม่ ่างอะไรกั เพ  
รรม าท ของ

คนทเขยนหรือคนทพ ทเปนของเ าของ

เพ เท่านันเอง มัน ะ ่างกันเยอะ เพราะ

ะนนั นทส รกิ สอืหรอื ริ ค ะก ั

มาหา น อว่าอะไรคือความน่าเ ือ ือทส

ของข่าวสาร เพราะทกวนันข่าวสารมนัเยอะ

เขาเสพไม่ไหว เขาก องก ั มาท ัว น 
พืน านของสือ อันนเปน อกาสท ะก ั มา

หม่ของสือ ทปรั ัวไ

	 -	 สถำนกำรณ์โควิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่

ผ่ำนมำ	 กระทบกับธุรกิจสื่อมวลชนมำก

น้อยแค่ไหน?

กระท รน รงอย่ ว คือ าค รกิ ห

วั ง ทา หส่ง อ่เม เงนิ า เพยง ่

ว ่า ัวสือเอง ะปรั ัว นเรืองของการ

ทางานอย่างไร เพราะความ ริงสือไ รั  
กระท อ เว าอย่ ว เพยง ่ ควิ

ทา หวง ร รกิ ะงัก ะเกิ กระท

ย รง เ น่ ริ ทัเอก 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

สอื 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

	 -	 ภำพรวมธุรกิจสื่อทีวีปี	 2564	 ตลอด

ทั้งปี	ประเมินทิศทำงแล้วจะเป็นอย่ำงไร?

รกิ สือทวเปนเรืองท องยอมรั ความ

ริงว่าไม่มทางทง า นทว ะเพิมขน

อันนป ประ อย่ ว เพยง ่ว่า ะทา

อย่างไร หรายไ รวมของการทาคอนเทน ์

วนาเสนอทก อ่งทางไม่ ง ่ า าม

ว่าเ พาะทวอย่างเ ยว องทา ยังไงก

ง ะ งมากหรือนอยเท่านันเองของ

่ ะ ่อง 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

	 - 	 หลังมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง 
ผู้ประกำศข่ำว	 ผู้ด�ำเนินรำยกำรข่ำวของ

สถำน	ีเรตติง้ของเนชัน่เองกม็ข่ีำวว่ำตกลง

มำ?

ไม่ไ สาคั อะไรขนา นัน เพราะ ะม 
ส่วนอืน งท ่านมา

ทางเน นัอา ะไม่ไ หความสาคั เท่าไหร่

คือเรา องการสราง น ์ หเปนพรเมยม

การเปนพรเมยม ะไ ราคามากกว่า

มเข ามาทเน ัน ั ง ่ก างเ ือน

พ ศ ิกายน ารกิ ห ัก คือการทา

ห ่องเน ันก ั มาไ รั การยอมรั ความ

น่าเ ือ ือ ากเ ิมทเคย ก ่อ าน ากคน

ร่น หม่ ก น า ากห าย ริ ัท ง

ปี2563 ที่ผ่านไปถ้าไม่มีเรื่องของโควิดเกิดขึ้น คิดว่าสื่อ
หลายแห่งจะเห็นผลประกอบการเป็นบวก แต่พอมีโควิดเกิด
ขึน้ ภาคธรุกจิต่างๆ กล็ดงบประมาณ แต่คดิว่าจะค่อยๆ กลบั
มาเป็นบวกได้ เพราะสื่อหลักได้ลดขนาดตัวเองลง มีการ
ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน
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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 ัวประกาศ 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 องพงสอื วเขามสอื หเ อืก ยะ

ะเขาก ิ สอืเองไ เพราะ ะนนัสงิท ม

เขามา รงน คือ ม ะสรางความเ ือมัน ห

ริ คก ั มายอมรั น รน ข์องเน นั 
ทว หคนร่น หม่เป ว่าเน นัทวยงัเปนสอื

ทเขาพงพาไ ไววาง ไ อนันเปนเรอืง ห ่

ง อง เว า นการทางาน

มกเปรย เทย ว่าการทาส านข่าว ห

เหมือนการปน ักรยานระยะไก หรือวิง

มารา อน มนัไม่เรวหรอกทค 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

เหมอืนกนั อ่งเน นัค ะทาอย่างไร ห

เราก ั มาไ รั ความน่าเ ือ ือสงส ง

สาคั มากกว่าความนิยมสงส มัน ะระยะ

ยาวมากกว่า เพราะเรา อืว่าความน่าเ อื อื

เปนสนิทรพัย์มากทส 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 ่เรามอง

ทังหม มากกว่า มองคน นเว ไ ์ วย

เพราะ ่องของเน ัน ่าน

เว ไ ์ อ เว า ะมคน ส ยอนห ัง

อันน ัววั คือ ว่ามคน

เขามา เท่าไหร่ อก วัคอื น 
เ ย มเ ย เพราะรายการของ ่องเน ัน

ส่วน ห ่ า่นเ 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 นนัคอื

เพราะ ะนันก อง หความสาคั กั เร ิง

เพราะว่าพวกเอเยน ากยงั วันเปน

ั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 ไ่ม่เยอะ ไม่เกนิ

ทคน ายนอกมองนันไม่ ริง ง หน่วย

รา การ สมัยน รว สอ ไ หม เขาไป น

เว ไ ์ของหน่วยงานอย่าง กรม ั ก าง

ะรหม ว่า หน่วยงาน าครั ไป ือ า

งสอืท าง ไม่ ก่ า่วหากนั อย รว

สอ ไ หม เพราะการท ะ ือ าหรือ

า่ยเงนิเกนิกว่า สน อง า่นการ ั อื

ั าง ่านการประม ทกอันไป ไ เ ย

เพราะ ะนัน า ะ รว สอ ว่าสือเครือ

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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 - ภาพรวมของธุรกิจสื่อ ปี 2564 ตลอด

ทัง้ปี สถานการณ์มองดแูล้วจะเป็นอย่างไร?

	 ธุรกิจสื่อไม่ดีอยู่แล้ว	 แต่ผมคิดว่าความอยู่

รอดของธุรกิจสื่อ	 ขององค์กรส่ือ	 จะขึ้นอยู่

กับการปรับตัว ท้ั ง ทิศทางขององค ์กร	

บุคลากรที่อยู่ในองค์กรสื่อน้ันๆ	 ว่าจะปรับ

อย่างไร	คณุเข้าใจผูบ้รโิภคขนาดไหน	เรือ่งนี้

ส�าคัญ

	 เพราะเดิม	สื่อกับผู้บริโภคจะห่างกันกว่า

ผู้บริโภคจะมี	 Feedback	 กลับมาก็จะใช้

เวลานาน	 แต่เดี๋ยวน้ีผู้บริโภคมี	 re-act	 ได้

ทันที	ยิ่งความเร็วของโทรศัพท์มือถือเร็วขึ้น	

คนก็ยิ่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น	ก็เลยยิ่งท�าให้

สื่อมีความส�าคัญน้อยลง	 แต่สื่อจะท�าให้ตัว

เองมีความส�าคัญมากขึ้น	 ด้วยสิ่งเดียว	 คือ

ความน่าเชื่อถือ	ถ้าสร้างหรือสะสมความน่า

เชือ่ถอื	และถ้ารกัษาตรงนีไ้ว้ให้ได้คนเขากจ็ะ

กลับมาปกป้องคุณ	 แต่การปกป้องคุณไม่ได้

หมายความว่า	คณุจะเป็นธรุกิจทีร่�า่รวยอะไร	

แต่เป็นธุรกิจเชิงสังคมมากกว่า			

	 	 	ส่วนธุรกิจสื่อในอนาคต	ผมมองว่า	คง

ต้องเป็นลักษณะ	Social	Enterprise		คือ	มี

ก�าไรอย่างพอประมาณเพือ่ความอยู่รอดของ

องค์กร	เพือ่ให้บคุลากรในองค์กรนัน้สามารถ

ท�าหน้าที่สื่อ	ที่มีความเชื่อ	มีอุดมคต	ิซึ่งตอน

นี้พวก	Social	Enterprise	หลายอย่างก็เกิด

ขึน้ในเมอืงไทย		ไม่ใช่		Business	Enterprise		

แต่ผมคิดว่าบ้านเราสื่อน่าจะปรับตัวไปสู ่

ทิศทางที่เป็น	 Social	 Enterprise	 ได้	 แต่

องค์กรขนาดใหญ่อาจจะยากอยู่บ้าง	 แต่ถ้า

องค์กรขนาดกลางๆ	สามารถท�าได้	เช่น	สื่อ

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที	 ก็ท�าหน้าที่

รายงานข่าวเทคโนโลยีต่างๆ	คือ	ช่วยสังคม

ให้คนรู้เรื่องเทคโนโลยีว่าจะใช้ประโยชน์

อย่างไร		

	 ทศิทางธุรกจิส่ือ	ถ้าผมมองในภาพรวม	คง

ไม่เป็น	Business	Enterprise		เพราะ	Busi-

ness	Enterprise	สมัยก่อนนั้นสื่อท�าหน้าที่

เป็นคนกลางทีผ่กูขาด	ช่องโทรทศัน์มไีม่มาก	

หนังสือพิมพ์มีน้อย	ผู้ลงโฆษณาต้องจอง	แต่

สมัยนี้ไม่ต้องจองล่วงหน้า	 แค่โทรศัพท์มาก็

ลงโฆษณาได้เลยทันที		

	 เพราะฉะนัน้อทิธพิลของส่ือน้อยลง	ดงันัน้

สิ่งท่ีคุณจะด�ารงอยู่ได้	 คือคุณต้องท�าตัวให้

เขาเชื่อถือ	ให้เขาไว้วางใจ

	 ผมว่าเรื่องน้ีส�าคัญเพราะถ้าเราสามารถ

มันก็จะกลับไปเป็นสื่อแบบยุคแรกๆ ท่ีนักหนังสือพิมพ์ก็จะมี
อุดมคติ มีอุดมกำรณ์ค่อนข้ำงสูง คิดว่ำต้องเป็นแบบนั้น จะ
ออกแนว Social Enterprise เป็นที่พึ่งของสังคม และคุณ
ต้องดูแลสงัคมด้วยเพือ่ให้สงัคมโอบอุม้คณุ แล้วคณุกจ็ะอยู่
ได้ด้วย Business Model แบบใหม่...ที่ไม่ได้ท�ำเพื่อมีก�ำไร
มำกมำย มำจำ่ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ... ธุรกิจสื่อไม่ตำย แต่
คนท�ำสื่อถ้ำไม่ปรับตัวก็ตำย 

กลับมาได้รับความไว้วางใจจากสังคม	 ก็จะ

ท�าให้เรามีรายได้หล่อเลี้ยงองค์กรสื่อไปได้	

และคนที่ท�างานก็จะสามารถท�างาน	 บน

ความเชื่อและอุดมคติของตัวเองได	้โดยที่ไม่

ได้ฟุ้งเฟ้อไม่ได้มีก�าไรอะไรมากมาย	ที่จะมา

จ่ายเงินปันผล	 ให้โบนัสพนักงานเยอะแยะ	

เหมือนสมัยก่อนไม่มีอีกแล้ว	 อันนี้ต ้อง

ยอมรับความจริง	

	 คือมันก็จะกลับไปแบบสื่อยุคแรกๆ	ที่นัก

หนังสือพิมพ์จะมีอุดมคติ	 มีอุดมการณ์ค่อน

ข้างสูง	 ผมคิดว่าต้องเป็นแบบนั้น	 จะออก

แนว	Social	Enterprise	เป็นทีพ่ึง่ของสงัคม	

และคณุต้องดแูลสงัคมด้วยเพือ่ให้สงัคมโอบ

อุ้มคุณ	 แล้วคุณก็จะอยู่ได้ด้วย	 Business	

Model	แบบใหม่	เช่น	เป็นสมาชิก	หรือลง

โฆษณาให้ท�ากิจกรรม	 เป็นแพลตฟอร์มท่ี

เป็นเวทีกลางของสังคม	โดยที่ไม่ได้ท�าเพื่อมี

ก�าไรมากมาย	มาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น		

 “ธุรกิจสื่อไม่ตายหรอก แต่คนท�าสื่อถ้า

ไม่ปรับตัวก็ตาย”	 ซีอีโอเครือเนช่ัน	 ระบุ 

ตอนท้าย
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	 จากหนังสือพิมพ์ ท่ีเป ็นเจ ้าตลาดมา

ยาวนาน	“ไทยรฐั” 		ต่อยอดอาศยัความเข้ม

แขง็ของแบรนด์ขยายธรุกจิข้ามแพลตฟอร์ม

มายงั	“ไทยรฐัออนไลน์” 	และ	“ไทยรฐัทวี”ี   

โดยยังสามารถรักษาฐานความนิยม	จนก้าว

สู่กลุ่มเป็นผู้น�าแต่ละแพลตฟอร์มได้ในเวลา

อันรวดเร็ว		เคล็ดลับความส�าเร็จมาจากการ

ปรับตัวอย ่ างถูกที่ ถูก เวลา	 พร ้อมน�า

เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 การวิจัยและพัฒนา	

R&D	มาช่วยเตมิเตม็ก�าหนดทศิทางการขยับ	

เสริมกับจุดแข็งเรื่องข่าวชาวบ้าน	กลายเป็น

ความแมสที่ก้าวข้ามมาสู่ยุค	5G		

	 ทว่าในปี	2564	ทีเ่ต็มไปด้วยความท้าทาย

ทั้งความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 	 และ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโค

วิด-19	 ระลอกใหม่ “สื่อเครือไทยรัฐ”	 ยัง

ต้องปรบัตัวอย่างหนกั	ท่ามกลางกระแสข่าว

เบนเขม็เดินหน้าธรุกิจ	Logistics	ใช้ต้นทนุที่

มีเพื่อสร้างรายได้ชดเชย	 ในวันที่ธุรกิจสิ่ง

พิมพ์ก�าลังอุ้ยอ้าย	และไม่ใช	่“เรือธง”	สร้าง

ก�าไรให้กับองค์กรเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป		

ก้าวต่อไปของ	“ไทยรฐั”	จะมทีศิทางอย่างไร	

“ธนวลยั วชัรพล เจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงาน

ปฏบัิตกิารออนไลน์ไทยรฐัออนไลน์ (บรษิทั 

เทรนด์ วีจี3 จ�ากัด)”	 เปิดใจ	 เล่าให้ฟังถึง

ยุทธศาสตร์ของสื่อแต่ละแพลตฟอร์ม	 ที่

ก�าลังจะเดินหน้าต่อไปนับจากนี	้

Thairath Plus: Content 
พิเศษส�ำหรับสมำชิก
สู่กำรสร้ำงฐำนรำยได้ใหม ่
ในอนำคต
 ธนวลัย	 ย�้าว่า	 จุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของ	

“ไทยรัฐออนไลน์”	 ซ่ึงแม้จะเป็นเบอร์ต้นๆ	

ของเว็บไซต์ข่าว	แต่ยังไม่หยุดแค่นั้น	เตรียม

พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้พึ่งแค่รายได้

จากการโฆษณา	แต่จะใช้ลักษณะการสมัคร

ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าไม่กระทบ โควิด
เป็นเหมือนตัวเร่งให้ต้อง ReSkill – UpSkill  

สมาชกิเพือ่ผู้อ่านจะได้คอนเทนต์ท่ีพเิศษขึน้	

ทั้งความเข้มข้น	 หลากหลาย	 และรูปแบบ

การน�าเสนอที่จะมีทั้ง	 Infographic	 และ	

Data	Visualisation	โดยปีแรกจะยังไม่เก็บ



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย58

ค่าสมาชกิเป็นเพียงแค่การสมคัรด้วย	E-mail	

หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคล	 จากน้ันในเฟส

ต่อไปจะเริ่มเก็บค่าสมาชิกท่ีราคาไม่สูงมาก

เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้	 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ใกล้

จะเปิดตัวเร็วๆ	นี้	

	 “ในเฟสแรก	ใจเราอยากท�าในพาร์ตของ

เม็มเบอร์ชิปขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้ศึกษากลุ่ม

ผู้อ่านของเรา	 ว่าคอนเทนต์ประมาณไหนที่

เขาชอบอ่าน	 เหมือนเอาข้อมูลอินไซต์เหล่า

นั้นมาศึกษากัน	 แล้ววิเคราะห์ว่าเราจะท�า

กลยุทธ์ยังไง	 ที่จะเป็นการเซตอัปโดยค�านึง

ถึง	User’s	 Experience	 เพื่อที่จะน�าไปถึง	

เพย์	 วอลล์	 แต่ยังไม่ได้ฟันธงชัดๆ	 ว่าราย

ละเอียดจะเป็นอย่างไร	 เราต้องการเก็บ

ข้อมลูเฟสแรกก่อนเพือ่ทีจ่ะมาตดัสนิใจอกีที	

ซึ่งเนื้อหาที่คนสมัครสมาชิกจะมีทั้งแบบที่

เขาสนใจเลือกที่จะฟอลโลว์	เช่น	สนใจเรื่อง

โควิดแล้วติ๊กเลือกไว้	 ถ้ามีบทความเข้ามาก็

จะมีข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือน	

	 อกีส่วนจะมทีัง้บทวเิคราะห์เจาะลกึ	สกูป๊

ข่าว	 Data	 Visualisation	 ตามความสนใจ

ของแต่ละคน	 โดยคอนเทนต์พิเศษที่เราท�า

เพิ่มขึ้นมาถ้าไม่สมัครสมาชิกก็จะไม่เห็น	แต่

สัดส ่วนคอนเทนต ์พิ เศษคงไม ่ เยอะถึง	 

50-50	 เราไม่เน้นที่ปริมาณ	 แต่เราต้องการ

ให้ทกุชิน้ทีอ่อกมาเป็นชิน้ทีม่คีณุภาพ	เพราะ

เน้ือหาส่วนใหญ่ที่อ่านปกติในออนไลน์จะ

เน้นรายงานข่าวที่รวดเร็ว	 เป็นการอัปเดต

ข้อมลูแต่ละวนั	แต่พาร์ตนีต้ั้งใจจะให้เจาะลึก

มากข้ึน	 เป็นบทวิเคราะห์หรือเป็นงานที่มี

ลกัษะ	Critical	Thinking	ชวนให้คนอ่านเกดิ

การตั้งท�าถามมากขึ้น	 น�าเสนอเนื้อหาที่ 

ลึกขึ้น	 หลากหลายแง่มุมมิติมากกว่าเดิม	 

วิธีการน�าเสนอแปลกไป	 มีอินเตอร์แอคทีฟ	

อินโฟกราฟิก	 วิดีโอคอนเทนต์	 พอดแคสต์	

มากขึ้นหลากหลายรูปแบบ”

เจำะกลุ่มวัยรุ่น 24-35  
คนรุ่นใหม่พร้อมจ่ำยเพื่อ
คอนเทนต์ที่มีคุณภำพ 
	 ที่ส�าคัญจุดนี้ยังเป็นการช่วยขยายฐาน

กลุ่มผู้อ่านให้กว้างขึ้นกว่าเดิมและเจาะกลุ่ม

เป้าหมายใหม่	 ด้วยประเด็นการน�าเสนอที่

ปกติไทยรัฐออนไลน์ไม่ค ่อยได้น�าเสนอ	 

ธนวลัย	 อธิบายว ่า	 “เหมือนเราก�าลัง	 

Expand	target	audience	ของเราด้วย	ให้

จับกลุ่มที่อยากจะอ่านเนื้อหาเชิงวิเคราะห์

และลึกขึ้น	 ซึ่ งจะเป ็นกลุ ่มคนรุ ่นใหม ่	 

ส�ำหรับผลกระทบเชิงธุรกิจ ณ วันนี้อำจจะยังเร็วเกินไปท่ีจะ
ประเมนิว่ำไม่ได้รบัผลกระทบ เพรำะยงัต้องรอดสูถำนกำรณ์
หลังจำกท่ีคนไทยเริ่มได้รับวัคซีน รวมถึงนโยบำยเศรษฐกิจ
จำกรัฐบำลที่จะเยียวยำและกระตุ้นภำพรวมของเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในทิศทำงไหน ดังนั้นสิ่งที่เรำจะต้องท�ำเพิ่มเติม
ก็คือกำรขยำยฐำนกลุ่มผู้อ่ำนให้มำกขึ้น
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ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง Equality เรื่อง  

Women’s Rights ไปจนถงึเรือ่งสิง่แวดล้อม 

หรือหวัข้อทีป่กตอิาจไม่เห็นมากนกัในไทยรฐั

ออนไลน์ เพราะฐานคนอ่านไทยรัฐออนไลน์

เป็นกลุ ่มที่ต ้องการอ่านข่าว เหตุการณ์ 

อัปเดต และช่วงอายุจะอยู่ที่อายุ 24-50 ปี 

ซึง่ค่อนข้างแมสมาก จึงน�าเสนอโพรดกัต์ใหม่

คอื Thairath+ เน้นกลุม่เป้าหมายทีอ่ายนุ้อย

ลงมาในช่วง 24-35 ปี ซึง่จะมรีปูแบบการน�า

เสนอทีแ่ตกต่างชดัเจนจากไทยรฐัออนไลน์”

 ส�าหรบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภคปัจจบุนัทีย่อม

จ่ายเงินเพ่ือให้ได้คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพมาก

ขึน้นัน้ “ธนวลยั” วเิคราะห์ว่า จากทีท่�าวจิยั

มาคนรุน่ใหม่ และกลุม่ดจิทิลัเจนในช่วง 2 ปี

หลงัๆ มาเขาพร้อมทีจ่ะจ่ายเงนิค่าคอนเทนต์

ต่างๆ เขาโตมากับยุคที่คอนเทนต์ออนไลน์

ไม่ได้ฟรีเสมอไป จะต้องจ่ายเงินสนับสนุน

เพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่ดี  เขาคุ้น

กับ Subscription ทั้งหนัง ซีรีส์ ละคร 

รายการวาไรตี้จากต่างประเทศ หรือการฟัง

เพลงออนไลน์ โดยเบือ้งต้นวางเป้าหมายคน

สมัครสมาชิกเฟสแรกไว้แล้วซึ่งตัวเลขไม่น่า

จะยากเกินไปเพราะยังเป็นช่วงท่ีไม่คิดค่า

บริการ  

 อีกส่วนที่ท�ามาก่อนหน้าน้ีคือ MIRROR 

ออนไลน์แมกกาซนี ซึง่เปิดตวัมาประมาณปี

ครึ่ง คนเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เน้นไปทาง

ด้านแฟชั่น บิวตี้  เป็นความท้าทายในปีนี้อยู่

ที่การจะท�าให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งการวาง 

คาแรกเตอร์ของแบรนด์ให้ชดัเจน เมือ่พูดถึง 

MIRROR คนต้องเข้าใจเลยว่าเข้ามาแล้วจะ

เจอคอนเทนต์ประมาณไหน ซึ่งท่ีมาของ 

MIRROR เริ่มจากชาลเลนจ์ในเชิงการตอบ

สนองนักการตลาดเพื่อลงโฆษณาสินค้า

แบรนด์ผู ้หญิง เพราะไทยรัฐออนไลน์มี

แบรนด์เป็นคาแรกเตอร์ผู้ชายและแมสมาก 

จึงยากที่จะได้โฆษณาจากลูกค้ากลุ่มแฟชั่น

และบิวตี้ เราจึงแตกแบรนด์ใหม่เพื่อให้หลุด

จากกรอบของไทยรัฐ โดยฉีกมามีความ 

พรเีมยีมแมส และคอนเทนต์เจาะไปทีผู่ห้ญิง 

โดยเราไม่มีคู ่แข่งที่เหมือนกันอยู่ในตลาด 

โดยผูเ้ล่นเดมิในตลาดนี ้ด้านหนึง่เป็นไฮเอนด์

แมกกาซีนอย่าง Vogue, Elle, Harper’s 

BAZZAR และอีกด้านก็เป็นคอมมูนิตี้ของ 

ผู้หญิงอย่าง Jeban หรือ Sistacafe ที่เด็ก

ไปเลย ทาร์เก็ตของเราจึงอยู ่ตรงกลาง

ระหว่างสอง segment นี้   

COVID-19  ช่วยเพิ่มยอดวิว 
– ทีวีเรตติ้งพุ่ง เม็ดเงิน
โฆษณาเข้าสวนทางเทรนด์
เศรษฐกิจ 
 ด้านผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งสองรอบ 

ที่ ส ่ งผลกระทบในวงกว ้ าง  “ธนวลัย  

ผู้บริหารไทยรัฐออนไลน์” มองว่า ต้องแบ่ง

เป็นสองส่วนคือในส่วน ของพฤติกรรม 

ผู้บริโภค และ ส่วนของธุรกิจ โดยส่วนของ

พฤติกรรมผู้อ่านนั้นช่วงที่เกิดการกลับมา

แพร่ระบาดอีกครั้งคนจะหันมาเสพสื่อเพิ่ม

ขึน้เพราะความกลัว  ท�าให้คนหันมาหาข้อมลู

จากส่ือหลักมากยิง่ขึน้ ท�าให้ตัวเลขทัง้เพจววิ

ในส่วนของเว็บไซต์และเรตติ้งของ “ไทยรัฐ

ทีวี” ดีขึ้นมาก

 ส�าหรับในส่วนของธุรกิจหรือเม็ดเงิน

โฆษณานั้น ช่วงแรกภาคธุรกิจเกิดความ

กงัวลหยดุการใช้เงนิ การลงโฆษณาถกูเลือ่น

ออกไป โดยเฉพาะช่วงปลายปีท่ีเป็นช่วงปี

ใหม่ทีป่กตจิะมอีเีวนต์หลายงานกถ็กูระงับไป

ซึง่กระทบเชิงรายได้ประมาณนงึ แต่หลงัผ่าน

ป ีใหม ่มา คนเริ่มตั้ งตัวได ้ว ่าจะรับมือ

สถานการณ์อย่างไร ก็เริ่มมีการจัดสรรเงิน

เข้ามา คนท�าธุรกิจรีเทล ก็เปลี่ยนเม็ดเงิน

โฆษณาจาก On ground เป็น Online  ท�าให้

กลายเป็นดีส�าหรับไทยรัฐออนไลน์ และ

โฆษณาประเภท Home Shopping ได้รับ

ผลตอบรบัทีด่ ีการแพร่ระบาดในระลอกใหม่

นีก้ารตดัสินใจลงสือ่โฆษณาไม่ซบเซาเหมอืน

ปีที่แล้ว นักการตลาดมีการปรับตัวและปรับ

แผนรับมือได้เร็วขึ้นและดีขึ้น

 “ดังน้ัน หากประเมินแล้วผลกระทบเชงิ

พฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2564 จึงไม่น่าจะ

มี ผลกระทบมาก  เพราะทุ กคน ได ้

ประสบการณ์แล้ว ได้เรียนรู้แล้วว่าจะ

จัดการอย่างไร จนกลับมาสู่ปกติ และเมื่อ

เกิดขึ้นระลอกใหม่คนก็สามารถปรับตัวว่า

ต้องท�าอย่างไร ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง”

 ทั้งการปรับตัวไปสู่ออนไลน์มากขึ้น การ 

work from home ส�าหรับผลกระทบ 

เชิงธุรกิจ ณ วันนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะ

ประเมินว่าไม่ได้รับผลกระทบ เพราะยังต้อง

รอดูสถานการณ์หลังจากที่คนไทยเริ่มได้รับ

วัคซีน รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจจากรัฐบาล

ที่จะเยียวยาและกระตุ ้นภาพรวมของ

เศรษฐกิจประเทศไทยในทิศทางไหน ดังนั้น

สิง่ทีเ่ราจะต้องท�าเพิม่เตมิกค็อืการขยายฐาน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็มี
ผลกระทบบ้าง ตามเทรนด์
ของโลกท่ีผู้บริโภคสิ่งพิมพ์
ลดลง แต่ว่ายังสามารถขาย
โฆษณาได้ ท�าให้ประคบัประคอง
ธุรกิจไปได้  ผลกระทบจาก 
โควิด-19 จึงไม่ใช่ปัจจัยที่มี
ผลต่อการด�าเนินการธุรกิจ
สื่อในเครือไทยรัฐทั้งที่ผ่าน
มาและในอนาคตเท่าไหร่นัก  
ป ัจจัยท ้าทายที่ส�าคัญคือ
เรือ่งความเปลีย่นแปลง เพราะ
หลังจากเกิดสถานการณ์ 
โควิดก็เป็นตัวบังคับให้เกิด
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
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การเซตอัปและจะเริ่มเปิดตัวในไตรมาส 2 

ของปีนี้ ซึ่งแม้จะเป็นธุรกิจใหม่แต่ก็เป็น

แนวคิดที่พัฒนาต่อยอดจากส่ิงที่มีอยู่แล้ว

อย่างรถขนหนังสือพิมพ์ มาปรับให้เข้ากับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยมีทั้งการขนส่งให้

ลกูค้าธุรกจิองค์กร และบริการ  Warehouse 

ท่ีเราใช้จุดแข็งของต�าแหน่งที่ตั้งไทยรัฐที่

เหมาะในการเป็นจุดเก็บและกระจายสินค้า

ได้สะดวกสบาย” 

“ความเปลี่ยนแปลง”  ปัจจัย
ท้าทาย ปี 2564 ลบภาพสื่อ
รุ่นเก่า ปั้นแบรนดิ้ง Tech-
nology-Driven 
 ธนวลัย ย�้าว ่า ดังนั้นผลกระทบจาก 

โควดิ-19 จงึไม่ใช่ปัจจยัทีม่ผีลต่อการด�าเนนิ

การธุรกิจส่ือในเครือไทยรัฐทั้งที่ผ่านมาและ

ในอนาคตเท่าไหร่นกั  ปัจจยัท้าทายทีส่�าคญั

คือเรื่อง “ความเปล่ียนแปลง” เพราะหลัง

จากเกิดสถานการณ์โควิดก็เป็นตัวบังคับให้

เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น

การน�าเสนอข่าวต้องตรวจสอบให้ละเอยีด ที่

ผ่านมามีเฟคนิวส์เกิดขึ้นมากมายในโซเชียล 

ความเป็นไทยรัฐคนที่เข้ามาอ่านจะม่ันใจได้

ว่าข่าวแต่ละช้ินจะถูกยืนยันว่าถูกต้องตรวจ

กลุม่ผูอ่้านให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม

เปิดเซค็ชัน่ธรุกจิทีต้่องการเน้นฐาน นกัธรุกจิ  

SME Startup รวมถึงองค์กรใหญ่ ในขณะที่

ฐานผู้อ่านเดิมก็ยังจะต้องรักษาไว้ให้ได้ 

แตกไลน์ธุรกิจ Logistics 
ต่อยอดจากสิ่งที่มี 
ซัพพอร์ตขาลงสิ่งพิมพ์
 ธนวลัย กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม ใน

ส่วนของสิง่พิมพ์อย่าง “หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั” 

เองก็มีผลกระทบบ้าง ตามเทรนด์ของโลกที่

ผู้บริโภคสิ่งพิมพ์ลดลง แต่ว่ายังสามารถขาย

โฆษณาได้ ท�าให้ประคับประคองธุรกิจไปได้  

แต่กม็ธีรุกจิใหม่ทีจ่ะเข้ามาช่วยซพัพอร์ต  ซ่ึง

เทรนด์เป็นช่วงขาลงของสื่อสิ่งพิมพ์ คงไม่

สามารถกระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นได้

มากนัก แค่ท�าให้ธุรกิจยังเดินต่อไปได้ก็เป็น

ชาลเลนจ์ส�าหรบัทมีงาน โดยอาจจะมกีารลด

ต้นทุนบางอย่าง รวมถึงตรงไหนท่ีสามารถ

รวมกนัได้ 3 สือ่ กจ็ะท�าเพือ่ลดค่าใช้จ่ายและ

ท�าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 “อีกด้านก็จะมีธุรกิจใหม่ท่ีไทยรัฐจะเริ่ม

เร็วๆ นี้ คือ ธุรกิจ Logistics ซึ่งอยู่ระหว่าง

โควิด เป็นเหมือนตัวเร่งให้
พนักงานต้องมาปรับทักษะ
การท�างาน ต้อง รีสกิล -อัพ
สกิล กันใหม่ โดยคนหนึ่งคน
ต้องท�างานได้ต้ังแต่ต้นจน
จบตั้งแต่ออกไปถ่ายภาพ 
เขียนข่าว ตัดต่อ ขึ้นหน้าจอ
ได้ ไม่ต้องมานั่งประชุมเจอ
หน้า สามารถ work from 
home และนักข่าวออกไป
ท�างานนอกสถานที่ได้เลย

สอบแล้ว ไม่ใช่ข่าวทีท่�าให้ประชาชนแตกตืน่

มากกว่าเดิม หรือเป็นข่าวที่มีอคติ ไม่เป็น 

กลาง ต้องเป็นเหมอืนสถาบนัสือ่ท่ีคนไว้ใจได้ 

คนอยากจะมาเชก็ข่าวกับเราว่าเรือ่งไหนเป็น

เรื่องจริง

 “ผลกระทบจากโควิดเป็นเหมอืนตวัเร่ง

ให้พนักงานต้องมาปรับทักษะการท�างาน 

ต้องรีสกิล อัพสกิล กันใหม่ โดยคนหนึ่งคน

ต้องท�างานได้ตัง้แต่ต้นจนจบตั้งแต่ออกไป

ถ่ายภาพ เขียนข่าว ตัดต่อ ขึ้นหน้าจอได้ 

ไม่ต้องมานั่งประชุมเจอหน้า สามารถ 

work from home และนักข่าวออกไป

ท�างานนอกสถานที่ได้เลย”

 ทีผ่่านมาจงึมีทัง้คอร์สเทรนนิง่จ�านวนมาก 

เช่น  Mojo,  Data visualization แล้วแต่

ความต้องการของแผนก ที่จะเลือกว่าจะจัด

อบรมอะไรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของ

องค์กรและสกิลไหนที่ยังไปไม่ถึงก็จะจัด

เทรนนิ่งขึ้นมาซัพพอร์ตตรงนี้  อีกด้านหนึ่ง

ก็จะจัดหาเครื่องมืออ�านวยความสะดวกใน

การท�างาน ทั้งระบบซอฟต์แวร์ที่ท�าให้

ท�างานที่ไหนก็ได้ ส่งข่าวเข้ามาได้ทางมือถือ 

ไม่ต้องเข้ามานั่งท�างานที่ออฟฟิศเท่านั้น

 ....ส่ิงส�าคัญทีท่�าให้ไทยรัฐออนไลน์ก้าวมา

สูจ่ดุนีค้อืเรือ่งของการใช้เทคโนโลย ี“ธนวลยั” 

ระบุว่า  ไทยรัฐออนไลน์วางแผนจะจัด 

Hackathon ภายใต้แนวคิด “The Future 

of Publishers” ซ่ึงเป็นการท�าให้เห็นว่า

ไทยรัฐออนไลน์สนใจในเรื่อง Media Tech-

nology และสอดคล้องกับการเป็น Tech-

nology-Driven Company โฟกัสด้าน

เทคโนโลยีค่อนข้างมาก เป็น Employer 

branding ให้คนรุ ่นใหม่เห็นว่าแบรนด์

ไทยรัฐทันโลกทันเทคโนโลยีที่หมุนเร็ว ปรับ

ภาพลกัษณ์ทีค่นส่วนใหญ่เมือ่นกึถงึไทยรฐัก็

จะนึกถึงสื่อรุ่นเก่า เราได้ให้ความส�าคัญกับ

การลงทนุด้านเทคโนโลย ี AI เราจงึพยายาม

เน้นส่ิงทีเ่ราก�าลงัท�าอยูใ่ห้สังคมได้รบัรูค้วาม

เป็นไทยรัฐยุคใหม่ในบริบทของปัจจุบัน 

มากขึ้น
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	 “ส�ำนักข่ำวไทยอยู่กันมำนำน	40		กว่ำ

ปี	สถำนกำรณ์ปัจจุบัน	มันก็ท้ำทำยให้คน

ที่ท�ำงำนต่อ	จะฝ่ำฟันไปได้หรือไม่	ภำยใต้

สภำพกำรณ์ทั้งโควิด-19	 และดิสรัปชั่น

ค่อนข้ำงยำกล�ำบำกโดยเฉพำะเรือ่งรำยได้ 

ที่กระทบเยอะ	 ต้องหำช่องทำงใหม่ๆ	 ใน

กำรสร้ำงรำยได้ให้เพียงพอและสำมำรถ

เดนิต่อไปได้	แต่ผมก็เชือ่ว่ำ	อย่ำงไรแล้วคน

กย็งับรโิภคข่ำวสำรอยู	่แต่รปูแบบช่องทำง

มันเปลี่ยนไป	 เรำก็ต้องหำวิธีกำรสร้ำง

เนือ้หำให้เข้ำกบัช่องทำงทีม่นัเปลีย่นไป	ให้

ความท้าทายใหญ่ที่ อสมท
รวมพลังเดินหน้า หลังโครงการร่วมใจจาก

มันตรงกับควำมต้องกำรของผู้ชม	อันนี้จะ

เป็นตวัทีท่�ำให้เรำผ่ำนพ้นวกิฤตกำรณ์นีไ้ป

ได้”	

 “บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)” 

รัฐวิสาหกิจในรูปของบริษัทมหาชนจ�ากัด ที่

เป็นกิจการสื่อสารมวลชน ภายใต้การก�ากับ

ของรัฐบาล ที่ขึ้นอยู่กับส�านักนายกรัฐมนตรี 

ซึ่งมีสื่อหลักในเครือทั้งช่อง 9 อสมท-ส�านัก

ข่าวไทย-สถานีและคล่ืนวิทยุกระจายเสียง 

อสมท ทั่วประเทศ 

 ส�าหรับช่วงที่ผ่านมา สื่อในเครือ อสมท 

ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และผล 

กระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่าง

ไรบ้าง “นพดล ก่อนิธิ ผู้ช่วยกรรมกำร 

ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ ส�ำนักข่ำวไทย อสมท ” 

เล่าถึงความท้าทายทั้งในสถานการณ์โควิด-

19 และภาวะดิสรัปชั่นให้เราฟัง โดยเขาย�้า

ว่า ภาพใหญ่อุตสาหกรรมสื่อในปี 2564 ยัง

น่าเป็นห่วง ตัวเลขสมาคมเอเยนซี่ให้ข้อมูล

ว่างบโฆษณาปี 2563  หากเทียบกับปี 2562 

ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยปี 2563 มีวงเงิน

โฆษณาประมาณ  93,459 ล้านบาท  เทียบ

โดย ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
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กับ 1 แสนล้านต้นๆ ในปี 2562  ลดลง

ประมาณ 11% 

 เมือ่แยกดแูต่ละส่ือ เน้นท่ีดจิทิลัทวี ีติดลบ 

ลดลงเมื่อเทียบปี 2562 ประมาณ 9.3%  

ขณะที่สิ่งพิมพ์ลดลง 30% วิทยุลดลง 24% 

แต่ทีม่ากขึน้ตลอด คอื สือ่ดจิทิลัโตถงึ 330%   

ตัวเลขมันตอบโจทย์ชัดเจนว่าทิศทางทุก

อย่างจากนี้และในอนาคตยังต้องไปที่สื่อ

ดิจิทัลต่อ 

 “ผู ้ช่วยกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ 

ส�านักข่าวไทย อสมท” บอกว่าส�าหรับ ผล 

กระทบจากสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19  ถอืว่า

มากเพราะซ�้าจากปัญหาดิสรัปชั่นท่ีคนลด

การดูทีวีลง ไปดูสื่อออนไลน์มากขึ้น ขณะที่

โควิด -19 ท�าให้เม็ดเงินโฆษณาลดลง อย่าง

ของส�านักข่าวไทย เงินโฆษณาหายไปเดือน

ละ 6 ล้านกว่าบาทในปี 2563 ที่ผ่านมา เรา

ต้องหาช่องทางอื่นมาเสริม ไม่ก็ต้องบริหาร

ค่าใช้จ่ายให้ได้ใกล้เคียงกัน

 “นพดล” ทีเ่ป็นลกูหม้อส�านกัข่าวไทยมา

นานถงึ 33  ปี ก่อนจะมาเป็น ผูช่้วยกรรมการ

ผู้อ�านวยการใหญ่ ส�านักข่าวไทยในปี 2563  

เขาผ่านงานในองค์กรมาหลายต�าแหน่ง ทั้ง

ผอ.ฝ ่ายข ่าวภูมิภาค ผอ.ฝ ่ายผลิตและ

สร้างสรรค์ภาพข่าว  ผอ.ฝ่ายข่าวในประเทศ  

และยงัอยูใ่นแวดวงงานข่าว ส่วนใหญ่ท�าสาย

การเมือง ท�าเนียบรัฐบาล  สภา สายทหาร  

ด้วยประสบการณ์งานข่าว และการบริหาร

องค์กร  เขามองว่า  ปัญหาท้าทายของส�านกั

ข่าวไทย และช่อง 9  รวมถึงสื่อทีวีอื่นเฉพาะ

หน้าและระยะยาว คือ ผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดไวรัสโควิดและการดิสรัปชั่น 

ท�าให้ทุกอย่างเปลี่ยนเร็ว มีความไม่แน่นอน

สูง และเป็นโจทย์ที่ยากมาก

 “โควิด ปีที่แล้ว 2563 เรานึกว่าเบาแล้ว

และไปสูจ่ดุทีค่วบคมุได้ แต่ต้นปีก็ระบาดอีก 

มันก็มีผลกระทบเยอะโดยเฉพาะทาง

เศรษฐกิจ รายได้ เม็ดเงิน โฆษณา เราก็ต้อง

ปรบัวธิกีารท�างาน ขัน้ตอน ให้มันสอดรบักับ

สถานการณ์ ปัญหาโควดิท�าให้เรามข้ีอจ�ากดั

เรื่องการเข้าพื้นที่ในการท�าข่าว ก็ต้องเอา

เทคโนโลยมีาใช้มากข้ึน ท้ังวิดีโอคอล เพราะ

แหล่งข่าวไม่สะดวกให้เข้าไปหา” 

 ส�าหรับ โครงการร่วมใจจากองค์กร (Mu-

tual Separation Plan: MSP) ที่เปิดให้

พนักงาน อสมท เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์ 

เมื่อปลายปี 2563  ก�าหนดจ่ายชดเชยตาม

อายุงาน โดยจ่ายสูงสุด 35.33 เท่าของเงิน

เดือนถือเป็นครั้งแรกของการก่อตั้ง อสมท 

ในรอบ 44  ปี  เป็นจุดสนใจในแวดวงสื่อว่า 

การปรบัโครงสร้างครัง้ใหญ่ของ อสมท ทีเ่กดิ

ขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ อสมท มากน้อยแค่

ไหน การน�าเสนอข่าวสารจะเข้มข้นเหมือน

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

ใช้จ่ายรวมของ อสมท พบว่า ร้อยละ 40 เป็น

เรื่องค่าใช้จ่ายพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน

เดือน สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่า

เรียนบุตร ถ้าเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปก็
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ล�าบากแล้ว เพราะค่าใช้จ่ายพนักงานสูง  

คณะกรรมการ อสมท พิจารณามานานแล้ว

โครงการนี้ ก็มาสรุปได้เมื่อปีที่แล้วว่าให้ท�า 

 “พนักงาน อสมท ท่ีเหลืออยู่ ประมาณ 

1,031 คนทั่วประเทศ ก็จะมีงานหลักของ  

อสมท  คือ โทรทัศน์ ที่ต้องดูแลสถานีย่อย

ทั่วประเทศ  มีวิทยุประมาณ 50 สถานี ใน

กรุงเทพฯ 6 สถานี  ยังมีงานโครงข่าย

โทรทัศน์ดิจิทัลให้เช่า ดังน้ัน  พนักงานพัน

กว่าคนที่เหลืออยู่ต้องรับผิดชอบให้มันไปได้  

ซึ่งทางบอร์ด อสมท ให้นโยบายว่า หลังจาก

โครงการร่วมใจจากแล้ว เราจะไม่รบัคนเพิม่ 

จะใช้คนที่เหลืออยู่เท่านั้น  

 “คนที่ออกไป บางทีก็บอกว่า คนเก่งๆ 

ออกไปเยอะ คนที่อยู ่จะไหวไหม  เราก็

ท�าความเข้าใจกันในเม่ือคนลดลงแต่ต้องรับ

ผิดชอบงานเท่าเดิม เราก็ต้องแบกรับภาระ

มากขึ้น คนนึง ท�า 1 อย่างก็อาจต้องท�า  2-3 

อย่างไป ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อรับผิดชอบ

งานที่มีอยู่ให้มันเดินไปข้างหน้าได้” 

 อยา่งไรกด็ี “นพดล” มองว่า แม้ในภาวะ

ที่สื่อทีวีเจอสถานการณ์ยากล�าบาก แต่ช่อง 

9 ยังมีจุดแข็ง คือ “ข่าว” ที่เป็นคอนเทนต์ที่

ส�านักข่าวไทยผลิตเองทั้งหมดเมื่อเทียบกับ

รายการประเภทอื่นในช่อง  ข่าวที่ส�านักข่าว

ไทยผลติออกอากาศตัง้แต่เช้า เทีย่ง ค�า่จนถึง

ภาคดึก (คับข่าว ครบประเด็น)  รวมถึงข่าว

ต้นชั่วโมง  ยังใช้ในแพลตฟอร์ม วิทยุ  ข่าว

ออนไลน์ ในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ยูทูบ ทวิตเตอร์

 “ตอนนีเ้ราเหลอืพนกังานข่าวประมาณ 

200 ต้นๆ จากเดิมที่มีประมาณ 270 คน ก็

ต้องรับผิดชอบผลิตข่าวทุกแพลตฟอร์ม  

จุดแข็งเราคือความน่าเชื่อถือ  คนดูกลุ่ม

เป ้าหมาย ส ่วนใหญ่เป ็นคนในเมือง

มากกว่าภูมิภาค อายุเฉลี่ยประมาณ 50 ปี

ขึ้นไป หรือเบบี้บูม  จุดนี้ทางผู้บริหารบอก

ว่า เราต้องรักษาคนกลุ่มนี้เอาไว้ และต้อง

เพิ่มคนดูกลุ่มใหม่ เราก็ต้องหา เจนเอ็กซ์ 

เจนวายเข้ามา ต้องใช้สือ่ออนไลน์มากขึน้” 

 จุดแข็งของ อสมท มีหลายส่วน การเป็น

พันธมิตรส�านักข่าวในประเทศและต่าง

ประเทศ อย่างในประเทศต้องหาส�านักข่าว

มาเป็นพันธมิตร เช่น ซินหัว ของจีน มีการ

แลกเปล่ียนข่าวสาร เพื่อพัฒนาเนื้อหาร่วม

กนั  ในต่างประเทศกม็ ี CCT V รวมถงึ   CNG    

อย่างช่วงโควิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เราได้การ

รายงานข่าวจากอู ่ฮั่น ของนักข่าวจีนที่

สามารถพูดภาษาไทยได้  ซึ่งอันนี้ค่อนข้างดี 

ท�าให้คนไทยเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคน

จีน เพราะเป็นช่วงโควิดก�าลังระบาดเมื่อต้น

ปีที่แล้ว 

 นอกจากน้ี อสมท ยังมีพันธมิตรเก่าแก่

อย่าง NHK ของญี่ปุ่น  ก็แลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกัน ของสหรัฐก็มี VOA และ  BBC 

ของอังกฤษ ท�าให้มีข่าวจากต่างประเทศมา

น�าเสนอผู้ชมได้หลากหลาย ยงัช่วยประหยดั

ค่าใช้จ่ายในองค์กร เพราะปัจจุบันเราไม่

สามารถลงทุนส่งทีมข่าวไปท�าข่าวที่ต่าง

ประเทศเหมือนเมื่อก่อนได้แล้ว  ก็อาศัย

พันธมิตรช ่วยในการผลิตข ่าวจากต ่าง

ประเทศเข้ามา 

 ส�าหรับ เรตติ้ง ช่อง 9 ในช่วงปี 2563 จะ

อยู่ที่อันดับ 9-10  ซึ่งแข่งกันสามช่อง เนชั่น 

ช่อง 9  PPTV ในส่วนของช่อง 9  เรายังต้อง

รักษาจุดยืน ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้อง 

ส่วนเรื่องความเร็ว เราใช้ช่องทางออนไลน์  

พร้อมกบัปรบัการน�าเสนอตลอดเวลา เพราะ

ท่ีผ่านมาเราได้รับเสียงวิจารณ์ว่า การน�า

เสนอไม่น่าสนใจ  เป็นทางการมากไปจงึปรบั

ให้ผู้ประกาศมีความเป็นกันเอง พูดคุยกัน

มากข้ึน ใช้กราฟิกสามมติ ิมาช่วยการอธบิาย

ข่าวให้เข้าใจง่ายขึน้  ผูป้ระกาศกเ็ป็นรุน่ใหม่ 

มีความสามารถในการถ่ายทอดให้น่าสนใจ 

 เมื่อถามว่า ปัญหาการเปล่ียนผ่านจาก

ดจิทิลัไปออนไลน์ซึง่เป็นโจทย์ใหญ่ของทกุที่ 

เป็นเรื่องหนักใจเพียงไร?  “นพดล” บอกว่า 

งานวิชาการพบว่า คนรุ่นใหม่ เจนY เจน Z 

ไม่ดูโทรทัศน์แล้ว แต่ดูผ่านสื่อออนไลน์ ก็

เป็นโจทย์ใหญ่ที่ว่า เราจะท�าอย่างไรให้เข้า

ถึงคนกลุ่มนี้  ในส่วนของบุคลากรเราก็ต้อง

อบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล การ

ผลิตเนื้อหาให้สอดรับกับช่องทางออนไลน ์

ซ่ึงมีแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะมาก ตอนนี้ก็ 

7-8 ช่องทางแล้ว เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ 

ทวติเตอร์ ไอจ ีไลน์ บางทกีไ็ปถึงติก๊ต๊อก เรา

ก็ต้องปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  

 ความท้าทาย และการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีเหล่านี้ เป็นความไม่แน่นอนและ

ผันผวนตลอดเวลา  ส่งผลต่อการจะไปถึง 

เป้าหมาย เพราะทุกอย่างเปล่ียนเร็ว  จึงมี

ความไม่แน่นอนสูง โดยรวมบอกได้ว่า ส�านกั

ข่าวไทยยังเดินหน้าเป็นส�านักข่าวหลักใน

การผลิตข่าวโทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ให้กับ

สือ่ อสมท ภายใต้กลยทุธ์ความน่าเช่ือถอืและ

สามารถผลิตข่าวที่สร้างสรรค์ให้กับ อสมท 

อย่างต่อเนื่อง

 “ปัญหาคอื  ความเปลีย่นแปลงทีเ่รว็มาก 

ทั้งดิสรัปชั่น โควิด-19 ต่างมีผลกระทบ เรา

ก็ต้องวางเป้าหมาย วิธีการ ที่มันสอดรับกับ

สถานการณ์ และก็ต้องปรับตัวทั้งพนักงาน 

เครื่องมือ ระบบ ซึ่งคนท�าข่าว ประชุมข่าว

กัน บางส่วนก็รู ้สึกว่า สถานการณ์นี้การ

ท�างานมันยากขึ้นและเหนื่อยขึ้น แต่อย่างที่

บอก เราเป็นสื่อหลัก คือ ส�านักข่าว เรามี

ความรับผิดชอบที่จะผลิตข่าวให้กับสื่อของ 

อสมท ทั้งหมด มันก็ต้องเดินหน้าปรับตัวให้

ทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะผู้

บริหารต้องการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

แต่ว่าเรื่องดิสรัปชั่นเป็นเรื่องหลักเพราะ

เทคโนโลยีมันเปลี่ยน และกระทบกับรายได้ 

ขณะทีค่่าใช้จ่ายยงัมอียู ่เพราะเราเป็นหน่วย

งานที่ต่อเนื่องยาวนาน คนส่วนใหญ่ก็อยู่มา

นาน 30 ปีขึน้ไป เรากจ็ะมค่ีาใช้จ่ายเรือ่งเงิน

เดือนสูง”   
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ช่องทางหลักท่ีจะหารายได้ใหม่ของส�านัก

ข่าวไทยจึงหนีไม่พ้น ออนไลน์  เขาบอกว่า 

ที่ผ่านมาช่วงที่สื่อทีวีเติบโต รายได้หลักมา

จากโฆษณา สปอตโฆษณา หรือ Tie-in  ใน

รายการ แต่ออนไลน์มันเปลี่ยน ไม่ใช่การ

โฆษณาโดยตรง รายได้อาจจะมาจากยอดววิ 

หรือท�าอย่างอื่นเพิ่มขึ้น  

 “ผู ้ช่วยกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ 

ส�านักข่าวไทย อสมท” กล่าวต่อว่า อย่างไร

ก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร การ

ท�าข่าวที่ต้องแข่งขันแค่ไหน เป้าหมายหลัก

ของส�านักข่าวไทย คือ ยังต้องท�าเนื้อหาข่าว

ที่เข้มข้นเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนจากที่เคยท�า

แค่ 3 สื่อ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ ก็ต้องผลิต

มากขึ้นเพราะสื่อออนไลน์มีช่องทางเยอะ  

การน�าเสนอภายใต้กลยุทธ์ความน่าเชื่อ ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งจุดแข็ง เพราะเราเป็นส�านักข่าว 

ยิ่งปัจจุบันนี้ สังคมโซเชียลมี fake news 

มาก ท�าอย่างไรให้ผูบ้รโิภคหรอืผูร้บัสือ่มช่ีอง

ทางตรวจสอบข่าวสารได้ว่า ข้อมูลนี้ถูกต้อง 

เช่น ชัวร์ก่อนแชร์ที่ช่อง 9 ท�ามานานเป็นที่

รับรู้ในวงการส่ือ  สอดรับกับกลยุทธ์เรื่อง

ความน่าเชือ่ถอืเป็นจดุขายให้คนเข้ามาดเูรา

 จุดแข็งอีกด้านคือ การให้ข้อมูลข่าวสาร

ครอบคลมุ เจาะลกึทัว่ประเทศ  ด้วยศกัยภาพ

ของศูนย์ข่าวภูมิภาคของส�านักข่าวไทยที่มี

อยู่ 4 ศูนย์ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ตะวัน

ออกเฉียงเหนือที่ จ.ขอนแก่น ภาคใต้ที่

หาดใหญ่  จ.สงขลา และศูนย์ข่าวอันดามัน 

ที่ จ.ภูเก็ต  ยังมีผู้สื่อข่าวพิเศษ สตริงเกอร์ใน

ต่างจังหวัดส่งข่าวครอบคลุมทั่วประเทศ 

 อยู ่ในแวดวงสื่อมายาวนาน เห็นการ

เปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญมากมาย “นพดล” 

มองว่า อุตสาหกรรมทีวี บางช่วงก็บูมมาก 

บางปี อสมท มโีบนสัสูงถงึ 5-6 เดือน บางช่วง

กน็ิง่ๆ  แต่หลังจากเริม่ประมลูโทรทศัน์ดจิทิลั

ก็เริ่มเห็นชัดว่า รายได้เริ่มลดลง ครั้งสุดท้าย

ที่มีโบนสั  คอื หลังประมลูทวีดีจิทิลั 1 ปี   จาก

น้ันไม่เคยมีโบนัสอีกเลย ก็คล้ายๆ กับทีวี 

ทกุช่อง  ส่วนเงนิเดือนไม่มีปรับเพิม่มาหลายปี  

 ตอนแรกที่ประมูลทีวีดิจิทัล 8 ปีที่แล้ว  

แต่จากนั้นเพียงไม่กี่ปี  มันก็ข้ามไปออนไลน์

อย่างรวดเร็ว คนดูทีวีก็ลดลงอย่างรวดเร็ว  

สื่อออนไลน์ก็เข ้ามาทดแทน ตัวสภาพ

แวดล้อม บริบทมันเปลี่ยนไป เราต้องหาวิธี

การเอาตัวรอด และอยู่รอดให้ได้ ภายในยุค 

5G แต่ผมยงัเชือ่ว่า ธรรมชาตมินษุย์ ยงัไงมนั

ก็ต้องมีข่าว  เพียงแต่เราต้องปรับให้สอดรับ

ความต้องการของผู ้บริโภคให้มันตรงกับ

ความต้องการเขา

 “การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ไปยังสื่อ

ออนไลน์ ยังเป็นโจทย์ที่เราต้องเจอไปอีก

หลายปี อยู่ที่วิธีการปรับตัว บางคนเขา

บอกว่า แต่ก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่

เด๋ียวน้ี ปลาเร็วกินปลาช้า ใครปรับตัวได้

เร็วกว่าก็รอดตัวไป ถ้าปรับตัวไม่ทันก็

ล�าบาก” ผู้ช่วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

ส�านักข่าวไทย ระบุไว้ 

การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ไปยังสื่อออนไลน์ ยังเป็นโจทย์
ที่เราต้องเจอไปอีกหลายปี อยู่ท่ีวิธีการปรับตัว บางคนเขา
บอกว่า แต่ก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่เดี๋ยวนี้ ปลาเร็วกิน
ปลาช้า ใครปรับตัวได้เร็วกว่าก็รอดตัวไป ถ้าปรับตัวไม่ทัน 
ก็ล�าบาก
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	 ขณะที่ส�ำนักข่ำวที่เป็นสื่อออนไลน์ที่

หลำยคนรู้จักกันเป็นอย่ำงดีในเวลำนี้	 The	

Standard	ภำพรวมได้รับผลกระทบหรือไม่

อย่ำงไรในช่วงโควิด-19	 ระบำดทั้งสองรอบ		

มีกำรเปิดเผยผ่ำนบทสัมภำษณ์ในครั้งนี้จำก	

“นครนิทร์ วนกจิไพบลูย์ หรอืเคน นครนิทร์

บรรณาธิการบริหารส�านักข่าวออนไลน์

ยอดนิยม The Standard”

	 โดย	“นครนิทร์”บอกเล่ำไว้ว่ำ	ผลกระทบ

โควิด	ในส่วนของ		The	Standard	ขอแบ่ง

เป็นสองส่วนทั้งกำรท�ำงำนและเชิงธุรกิจ		

	 ในส ่วนของเรื่องกำรท�ำงำนในช ่วง 

โควิดรอบแรก	ท�ำให้กำรท�ำงำนของทีมงำน	

The	 Standard	 ยำกพอสมควร	 เพรำะเรำ

ต้องพยำยำมป้องกันตนเอง	 ขณะเดียวกันก็

มีควำมคำดหวังจำกสังคม	 ให้สื่อสะท้อน

ควำมยำกล�ำบำกหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้นด ้วย	 

รวมถงึควำมคำดหวงัจำกสงัคมทีต้่องกำรให้	

The	Standard	เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ

ภำครฐั	เช่นมำตรกำรควบคมุกำรแพร่ระบำด

ของโควิด	หรือมำตรกำรในเรื่องกำรเยียวยำ

ทำงเศรษฐกจิ	ตลอดจนเสยีงสะท้อนจำกฝ่ำย

ต่ำงๆ	 ต่อสถำนกำรณ์โควิดในช่วงนั้น	 มันก็

ท�ำให้เรำเองก็ท�ำงำนยำก	 เพรำะเรำก็ต้อง

ดูแลตัวเองและต้องไปลงพื้นท่ีท�ำงำนด้วย	

เช่น	 นักข่ำว	 ก็ต้องไปท�ำข่ำวในพื้นท่ีต่ำงๆ	

เช่น	ท�ำเนยีบรัฐบำล	รวมถงึสถำนทีต่่ำงๆ	เขำ

กท็�ำงำนยำกขึน้	เพรำะต้องระมดัระวงัตวัด้วย	

	 นอกจำกนี้	 ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเรื่อง 

โควิด	 ก็มีจ�ำนวนมำก	 โดยเฉพำะข้อมูลท่ี 

ไม่จรงิ	บำงเร่ืองกม็คีวำมสบัสนมำก	แต่ก็ต้อง

คัดกรองข ้อมูลข ่ำวสำรที่ถูกต ้อง	 เป ็น

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร  

สื่อออนไลน์ได้รับผลกระทบโควิด?
ปี 2564 ยงัอยูใ่นช่วงขาขึน้

ประโยชน์กับประชำชนมำกที่สุด	 อีกทั้ง

นอกจำกต้องส่ือสำรให้ประชำชนเข้ำใจง่ำย

ไม่พอแต่ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชำชนด้วย	 ที่เขำก็คำดหวังกับ	 The	

Standard	 เรำก็มีกำรเสนอข้อมูลตำ่งๆ	ทั้ง

ข่ำวปกติ	 ข่ำวเชิง	 scoop	 หรืออย่ำงผมมี

รำยกำรที่เป็นเชิงธุรกิจ	 ก็ท�ำในรูปแบบเป็น

ซีรส์ีในลักษณะกำรช่วยเหลือภำคธรุกจิว่ำจะ

ท�ำอย่ำงไรให้มีทำงออก	 ให้สำมำรถอยู่รอด

ได้	ปรับตัวได้	ในช่วงวิกฤตโควิดรอบแรก		
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 “บรรณาธิการบริหารส�านักข่าว The 

Standard” กล่าวต่อว่า ส�าหรับผลกระทบ

ในแง่ธุรกิจ ส�าหรับ The Standard ก็มีผล

ในช่วง 1-2 เดือนแรกหลังโควิดระบาดรอบ

แรกเมือ่ปี 2563  ลกูค้าทีม่อียูต่อนนัน้กต็กใจ

เลก็น้อย กต็ดิต่อขอเลือ่นแผนงานทางธรุกจิ

ที่เคยท�าไว้กับ THE Standard ออกไปก่อน 

แต่รอบแรกเราปรบัตวัค่อนข้างเรว็ มีการท�า

แพ็กเกจใหม่ออกมา มีการหา product 

ใหม ่ๆ เ พ่ือให ้ตอบโจทย ์ช ่วงเวลาน้ัน 

เช่น ผมจัดงาน The Standard Economic 

Forum เป็น Virtual Conference ก็

สามารถหารายได้เข้ามาได้ รวมถึงการหา

รายได้ผ่านช่องทางอื่นๆ ก็ถือว่า เราโชคดี 

ที่ยังพอไปได้อยู่ในช่วงโควิดรอบแรก  

 อย่างไรก็ตาม โควิดรอบสอง ต้องถือว่า  

The Standard ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ

น้อยมาก เพราะเราอยู ่ในแพลตฟอร์ม

ออนไลน์และ The Standard มบีทเรยีนจาก

ครั้งแรกพอสมควรในการรับมือ ก็จะมีเล็กๆ

น้อยๆ เวลาลงพื้นท่ีไปในจังหวัดอย่างเช่น 

สมุทรสาคร หรือพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยง ก็ต้อง

ป้องกันตัว แต่ส่วนใหญ่มีบทเรียนมาก่อน

ตอนรอบแรก เลยท�าให้การท�างานของ   

The Standard ท�างานได้ไม่ติดขัดอะไร 

 ขณะที่เรื่องข้อมูลท่ีน�ามาเสนอข่าวสาร 

รอบสองกม็ฟีีดแบค็กบั ศบค.มกีารสือ่สารกนั

ได้มากขึน้ ท�าให้พอทีจ่ะควบคุมเนือ้หาของเรา

ได้ แม้ว่ารอบสอง มองว่าการสือ่สารจากภาครฐั 

ดรอปจากครั้งแรกค่อนข้างเยอะ เช่น เรื่อง

มาตรการเก่ียวกับการควบคุมเวลาการให้

บริการของสถานทีต่่างๆ ในกรงุเทพมหานคร 

หรอืมาตรการทีอ่อกมาว่าเป็นการลอ็กดาวน์

หรือไม่ล็อกดาวน์กันแน่ หรือแค่จัดให้เป็น

พืน้ทีค่วบคมุการแพร่ระบาด ส่ิงเหล่านีท้�าให้ 

สื่อก็ต ้องกรองข้อมูลให ้ดีก ่อนน�าเสนอ  

ส ่ วนใน เชิ ง ธุ รกิ จต ้ องถื อว ่ า รอบสอง  

The Standard ได้รับผลกระทบน้อยมาก 

เพราะ เ ร ามี บท เ รี ยนและลู กค ้ าของ  

The Standard กค่็อนข้างเข้าใจในสถานการณ์ 

จงึท�าให้รบัมอืกบัโควดิรอบสองได้ค่อนข้างดี 

 “บรรณาธกิารบรหิาร The Standard” 

บอกด้วยว่า ผลจากโควิดทั้งสองรอบ ที่ท�ามี

คนอยู ่บ ้านมากขึ้น หลายแห่งมีการให้

พนกังานหรอืเจ้าหน้าทีท่�างานอยูท่ีบ้่านหรอื 

work from home ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ช่วง

ดังกล่าวส่งผลให้มียอดเข้ามาติดตามการน�า

เสนอข่าวสาร-ข้อมูลในแพลตฟอร์มต่างๆ 

ของ The Standard มากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั 

 “เพิ่มขึ้นมากๆ ดีมานด์สูงมาก ผมอาจ

ไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนว่าเพิ่มขึ้นเท่าใด แต่

ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ อย่างต�่าก็ 100-

200 เปอร์เซน็ต์ คอืเพิม่ระดบั 2-3 เท่าจาก

ปกติ เป็นการเพิ่มขึ้นที่เยอะมาก”

 รวมถึง The Standard  มีรายการใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้นมาจากช่วงรอบแรก ที่จนถึงปัจจุบัน

กย็งัมอียูห่ลายรายการ และมกีารเปลีย่นแปลง

ในรปูแบบรายการไม่ใช่แค่เพิม่ขึน้แค่ปรมิาณ

คนเข้ามาติดตาม เช่น บางรายการเดิมเป็น

แค่เสียงผ่านพอดแคสต์อย่างเดียว ก็ท�าเป็น

คลิปมากขึ้นและมีรายการที่ตอบโจทย์คน

ติดตาม เช่น รายการเกี่ยวกับสุขภาพจิต  

ซึง่พอมนัผ่านช่วงโควดิไปประมาณได้สกัสาม

เดือนตอนนั้นมันก็ดรอปลงอย่างเห็นได้ชัด 

ซึ่งผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของข่าวสาร แต่

พอมีการชุมนุมทางการเมืองมีม็อบ ก็ท�าให้

ยอดคนตดิตาม The Standard  เริม่กลับมา 

แต่เม่ือเข้าสู่ช่วงโควิดรอบสอง ก็ท�าให้คน

กลับเข้ามาติดตาม The Standard  มากขึ้น

อกีครัง้เพยีงแต่รอบสอง ยอดทีเ่ข้ามาอาจไม่

ได้มาแบบขึ้นสูงพีคเลยเหมือนรอบแรก 

เพราะฐานแฟนที่ติดตาม The Standard 

ค่อนข้างสูงข้ึนอยู่แล้ว แต่ก็เพิ่มข้ึนในระดับ

หนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เยอะมาก ก็ประมาณ 20-30 

เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วงกลางๆ เดือนมกราคม 

ตัวเลขก็เริ่มนิ่งๆ แล้ว ต่อไปก็อยู่ที่ตัวคอน

เทนต์แล้วว่า จะน�าเสนอได้ตอบโจทย์มาก

น้อยแค่ไหน 

 - ผลจากโควดิทัง้สองรอบ ส่งผลกระทบ

กับเรื่องรายได ้และยอดโฆษณาของ  

The Standard มากน้อยแค่ไหน?

 ไม่ค่อยมี พูดกันตามตรง ไม่ค่อยมีเลย มี

แค่ชะงักช่วงแรกตอนโควิดรอบแรก 1-2 

เดือนเท่านั้น 

ม็อบแรง ต.ค.-ธ.ค. 2563 
ยอดคนติดตามพุ่งพรวด 
 - ในส่วนของการชุมนุมทางการเมืองที่

เร่ิมตัง้แต่ช่วง 14  ตลุาคม 2563 จนถงึช่วง

ต้นเดือน ธันวาคม 2563 ช่วงนั้นยอด 

ผูต้ดิตาม The Standard  มากขึน้หรอืไม่ ?

 เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีการ Live 

การชุมนุม ก็มีคนติดตามหลักหมื่น และบาง 

Chanel กเ็พิม่ขึน้เป็นสบิเท่า ซึง่ผมเข้าใจว่า

เป็นเพราะการชมุนมุทางการเมืองไม่ค่อยถกู

น�าเสนอในพื้นที่กระแสหลักมากเท่าไร  

พูดง่ายๆ ดีมานด์เยอะแต่ซัพพลายน้อย  

ก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงมากตอนช่วงนั้น ท�าให้ 

The Standard ต้องท�างานหนักมากขึ้น 

 ขณะทีเ่รือ่งการท�าข่าวของ The Standard

ในช่วงการชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว ต้อง

บอกว่าท้าทายเรามาก ท้าทายกว่าช่วงโควดิ

เยอะ  โดยแม้ฟีดแบ็คที่เราได้ในเชิงปริมาณ

จะเยอะกจ็รงิ แต่ปรมิาณกม็าพร้อมกบัความ

คาดหวังที่สูงมาก ผมว่าน่าจะเป็นความ

ท้าทายตัง้แต่เรา The Standard เปิดมาด้วย

ซ�้า หรือที่พี่ๆ หลายคนก็บอกว่า ใหญ่มาก

ครั้งหนึ่งตั้งแต่ท�างานข่าวมา เพราะว่า มีอยู่ 

2-3 ปัจจัย 

 เป็นต้นว่า ปัจจัยในเรื่องที่ทุกคนเห็นอยู่

แล้วว่าเป็นการชุมนุมที่มีการพูดเรื่องท่ีอ่อน

ไหวมากๆ ก็คือเรื่องสถาบันฯ มันอ่อนไหว

มากและมันทะลุเพดาน ท�าให้เราก็ต้อง

พจิารณากนัว่าเราจะน�าเสนอกนัอย่างไร คอื

เราต้องน�าเสนอข้อมูลที่ตรงไปตรงมาด้วย 

แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไปกระทบกับเรื่อง

ของตัวกฎหมายด้วย และต้องให้มีความ
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ปลอดภยักบัตวันกัข่าวของ  The Standard 

เองด้วย กเ็ลยเป็นการท�างานแบบไต่เส้นลวด

มากในช่วงเวลานัน้ คอืจะท�าอย่างไรให้มนัมี

ความสมดุล มีความ harmony มีความไหล

ลื่น ในการน�าเสนอ เพราะอย่าลืมว่า เวลา

ลงพื้นที่ ความคาดหวังของผู้ชุมนุมก็เยอะ 

ความคาดหวังของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจก็เยอะ 

และไม่ใช่แค่อ่อนไหวอย่างเดียว แต่มัน

รวดเร็วมาก แค่เสี้ยววินาทีทุกคนไลฟ์สดกัน

หมด 

 รวมถงึต้องไม่ลืมว่าการชุมนมุทางการเมอืง

ในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมาเป็นการชุมนุม

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี facebook 

live เป็นคร้ังแรกอย่างชัดเจนอกีทัง้มโีซเชียล 

มีเดียใหม่ๆ เกิดข้ึนเยอะมาก ก็ท�าให้การ

สือ่สารของ  The Standard กต้็องระมดัระวงั

และรอบคอบมากแต่ขณะเดยีวกันการสือ่สาร

กต้็องรวดเรว็ ทันต่อสถานการณ์ ซึง่เมือ่ต้อง

รวดเรว็ ก็ต้องมคีวามรอบคอบมากขึน้ คอืจะ

ท�างานยังไงที่จะไม่ไปแตะจุดท่ีอ่อนไหว  

แต่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ติดตาม   

The Standard ได้อีก 

 นอกจากนี ้การชมุนมุทีผ่่านมา มนัคาดเดา

ไม่ได้ มันกระจัดกระจาย เพราะช่วงท่ีเขา

ชุมนุม บางช่วงไม่มีแกนน�า มีแกนนอน วิธี

การในการรวบรวมก�าลังคนของเขา มันไม่

เหมือนกับม็อบอื่นๆ ท่ีผ่านมา ท่ีม็อบอื่นๆ 

ก่อนหน้านัน้จะมกีารบอกชดัเจน เช่น จะค้าง

คืนหรือจะอยู่ต่อ หรือแกนน�าคนนี้พูดคือจะ

มีเนื้อหาสาระอะไร จะมีข้อเสนออะไร แต่

มอ็บท่ีผ่านมา วธีิการของเขากระจดักระจาย 

อย่างที่บางช่วงมีการ “แกง” ตอนแรกนัดที่

นี่ แต่แล้วก็แจ้งเปลี่ยนไปอีกแห่ง หรือเรื่อง

ของประเดน็ ทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา ไม่ชดัเจน

และมกีลุม่มากมาย กระจายอยูห่ลายจงัหวดั 

 เลยท�าให้ The Standard ช่วงนัน้ท�างาน

ยากมากขึ้น เพราะก�าลังคนของเราก็ไม่ได้

เยอะ กท็�าให้การวางแผนการใช้ก�าลงัคนของ 

The Standard กย็ากการจัดการกย็าก แล้ว

ยงัมเีรือ่งของประเดน็ทีม่คีวามอ่อนไหวอกี ก็

เป็นช่วงสามเดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2563) ที่พีคๆ 

พวกเราก็ท�างานกันหนักมาก แต่ก็ท้าทาย 

รวมถงึมเีรือ่งของความเสีย่ง ความปลอดภยั

ของนกัข่าวเรา อย่างตอนท่ีมกีารเคล่ือนไหว

กันบริเวณสามย่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 

นักข่าวของ The Standard เราเองก็ถูก

สะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บจ�านวน 4 คน 

ในวนัดงักล่าว กท็�าให้ผมรูส้กึว่ามนัไม่ปลอดภยั

เลยส�าหรบัคนทีพ่ยายามท�าหน้าทีข่องตวัเอง

ให้ดีที่สุด 

 - ช่วงการชุมนุมทางการเมือง ท�าให้คน

กลุ่มอื่น เช่น คนผู้ใหญ่ คนวัยท�างาน ใน

ระดับอายุ 35-40+ ได้รู ้จักและเข้ามา

ติดตาม The Standard มากข้ึนหรือไม่

เพราะเป็นกลุ่มท่ีสนใจเรื่องข่าวสารบ้าน

เมือง?

 กม็ส่ีวน ท�าให้คนเข้ามาตดิตามเรามากขึน้

ในช่วงนั้น จากเดิมฐานคนติดตามที่เราอาจ

ไปไม่ถึง เช่น คนที่อยู่นอกหัวเมืองใหญ่ รวม

ถึงกลุ่มคนท่ีมีอายุระดับหน่ึงก็เข้ามาสนใจ

เรามากขึน้ กม็ส่ีวนอยู ่แต่สิง่ทีเ่พ่ิมขึน้มาด้วย 

ก็คือ ความหลากหลายทางความคิด ความ

แตกต่าง รวมถึงความกดดันในการน�าเสนอ

ข่าวสาร เขากจ็บัตาเรามากขึน้ ว่าสิง่ท่ี  The 

Standard น�าเสนอถกูต้องและรอบด้านหรอื

ไม่ ผมว่ามันมาด้วยความยากข้ึนแม้อาจ

ท�าให้เรา mass มากขึ้นก็ตามที 

 “บรรณาธกิารบรหิารส�านักข่าวออนไลน์ 

The Standard” ยังได้เปิดเผยถึงแนวทาง

การน�าเสนอข่าวสารและคอนเทนต์ของ The 

Standard ในปี 2564 ด้วยว่า ในเชิงหลัก

การ จดุยนื จรรยาบรรณของ The Standard 

เรายังไม่ต่าง ดีเอ็นเอ เรายังเหมือนเดิม คือ

ต้องน่าเชื่อถือ เป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน 
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รวดเร็ว และข้อมลูควรเข้าใจง่ายด้วย ให้แรง

บันดาลใจ เป็นเหมือนโซลูชั่นของเขาในการ

ใช้ชีวิต แต่สิ่งที่จะเพิ่มหลักๆ ก็จะเป็นสอง

ส่วนคือ เชิงลึกมากขึ้น กับกว้างมากขึ้น ลึก

ก็คือเราจะโฟกัสกรุ๊ปมากข้ึนในกลุม่ทีเ่ราคดิ

ว่าน่าสนใจและเราอยากน�าเสนอ 

 อย่างปี 2564 เราก็ท�าเนื้อหาข่าวสารใน

เซ็คชั่นที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง  The Standard-

Wealth  (ข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การ

ลงทุน ข้อมูลตลาดทุน ราคาหุ้น ทองค�า 

น�้ามัน พร้อมบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ)

เรากม็องถงึกลุม่นกัลงทนุ นกัธรุกจิรุน่ใหม่ๆ 

กลุ่มคนที่เขาสนใจเรื่องการเงิน กลุ่มเหล่านี้ 

เรามองว่าก�าลังเป็นกลุ่มที่เติบโต ที่เราท�า

สว่น The Standard Wealth ขึน้มา ในทาง

หนึ่งก็เพื่อธุรกิจ แต่อีกทางหนึ่งก็เพื่อให้

ความรู้คน แต่เป้าหมายหลักเราต้องการให้

คนมีความรู้ด้านการเงิน การจัดการ ท่ีเขา

อาจเงินไปลงทุน ไปออม หรือท�ายังไงไม่ให้

ติดหนี้ ตรงนี้คือกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็น 

กลุ่มคนที่ค่อนข้างใหญ่ท่ี The Standard 

จะโฟกัสให้มากขึ้นต่อจากนี้ 

 และอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก�าลังจะโฟกัสให้

มากขึ้นก็คือกลุ ่ม Health เรื่องเก่ียวกับ

สขุภาพ ทีเ่รากจ็ะท�าคอนเทนต์ใหม่ๆ ซึง่ทาง 

THE STANDARD ก�าลังพิจารณาดูอยู่ ก็ทั้ง

สองกลุ่มดังกล่าว คือกลุ่มที่เราจะโฟกัสมาก

ขึ้นในปีนี้ รวมถึงกลุ่มคน Gen Z ที่อายุต�า่

กว่า 18 ปีไปเลยคอืพวกเด็ก ม.ปลาย เพราะ

ที่ผ่านมาเหมือนกับ The Standard จะเข้า

ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ก็จริง แต่ก็เป็นกลุ่มที่มี

การเปลีย่นแปลงเรว็มากและมวิีธกีารส่ือสาร

ท่ีบางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน เราก็

พยายามเข้าไปที่แพลตฟอร์มใหม่ๆ หรือไป

ดูว่าเขาคุยเรื่องอะไรกัน อย่างเรื่อง เคป๊อป

หรือพวกอีสปอร์ต ก็เป็นสามกลุ่มแนวทาง

หลักท่ี The Standard สนใจจะเข้าไป  

explore ส่วนเรื่องทางกว้างก็คือ เรา

พยายามจะไปทางข ่าวภูมิภาคมากข้ึน  

กพ็ยายามจะหาพาร์ตเนอร์ใหม่ๆ แต่กย็งัอยู่

ในกระบวนการคิดและลงมือท�า 

 เราพยายามท�าให้ The Standard  มกีลุ่ม

เฉพาะ ที่แน่นอนว่าเรามีความหลากหลาย

ในตัวเองอยู่แล้วรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มคน

จ�านวนหนึ่ง แต่เราต้องโฟกัสให้มากขึ้นเช่น 

เราอาจมีกลุ่มคนเมืองทั่วๆ ไปที่ติดตามเรา 

แต่เราต้อง defined ให้ชดัว่าต้องไม่ใช่แค่คน

เมืองกลุ ่มเดียวแล้ว แต่ควรต้องมีกลุ ่ม 

wealth กลุ่ม health กลุ่ม Gen Z ให้มัน

เป็นโฟกัสกรุ๊ป หรือให้มันเป็นกลุ่มที่ชัดเจน

มากขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยในด้าน

ธุรกิจได้ด้วย เพราะว่ามสีนิค้าหลายประเภท 

มบีริษัทหลายองค์กร ทีเ่ขาอยากส่ือสารกบัคน

กลุ่มนีโ้ดยเฉพาะ ไม่ได้แค่อยากส่ือสารกับคน

เมอืงกลุม่เดยีว กจ็ะท�าให้เราสือ่สารได้ตรงกลุม่

 ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่อง “กองทุน” ฝ่าย

ที่ท�าเรื่องกองทุน เขาก็อยากสื่อสารกับคนที่

สนใจเรื่องกองทุน อยากลงทุนผ่านกองทุน

ต่างๆ อยู่แล้ว กท็�าให้มนัโฟกัสเฉพาะกลุ่มได้

มากกว่า อนันีเ้ป็นแนวทาง business model 

ที่มันน่าจะยั่งยืนด้วย ซึ่งแม้อาจไม่ใช่กลุ่มที่

ใหญ่แต่มคีวามชดัเจน แต่มนัน่าจะท�าให้เขา

ได้สิ่งที่ตอบโจทย์เขาได้มากกว่า 

 เมือ่ถามถงึหลายฝ่ายมองว่า The Standard   

มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คนรู้จักในวงกว้าง

โดยใช้เวลาไม่นาน เกิดจากอะไร “เคน 

นครนิทร์” มองว่า เนือ้หาของ The Standard  

มีความชัดเจนมาตลอด  และเราเช่ือมั่นใน

เรื่องพวกนี้มากก็คือ creativity และ Trust 

โดย creativity ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ 

ด้วยการน�าเสนอเน้ือหาใหม่ๆ และด้วย 

รูปแบบที่แตกต่าง มี Podcast-Virtual  

Conference มี Live แบบใหม่ๆ รวมถึง 

อเีวนต์ใหม่ๆ คือพยายามใส่อะไรเข้ามาทีม่นั

ไม่จ�าเจ มีความแตกต่าง ส่วนที่สองคือความ

น่าเชื่อถือ เพราะความเป็นส�านักข่าว ยังไง 

เรือ่งความน่าเชือ่ถอืจะขาดไม่ได้ เพราะหาก

ขาดความน่าเชือ่ถอืไป เราจะไม่ใช่ส�านักข่าว 

ปี 2564 ยงัเป็นปีทีส่ือ่ออนไลน์ยงัอยูใ่นช่วงขาขึน้เพียงแต่ว่า
สถานการณ์โควิดจะรุนแรงแค่ไหน อย่างปี 2563 ที่ผ่านมา 
กถ็อืว่าอยูใ่นช่วงขาขึน้แต่กข็ึน้ไม่สดุ เพราะมาโดนเรือ่งโควดิ
เลยเป็นขาขึน้แบบอ่อนๆ ไม่ได้โตแบบพรวดพราดก้าวกระโดด
เหมือนทุกปีที่ผ่านมา สื่อออนไลน์จึงยังอยู่ในจุดที่แม้วันนี้จะ
มผีูเ้ล่นเข้ามาเยอะมากข้ึน แต่ยงัสามารถแชร์รายได้กนัได้อยู่
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เราจะเป็นแค่ Influencer ดังนั้น ความถูก

ต้องแม่นย�า การมีนักข่าวในพื้นที่ การอยู่ใน

สมาคมชดัเจน เราพยายามจะยนือยูต่รงนีใ้ห้

มัน่มากๆ เพราะเรารูว่้า เรือ่งนีแ้ม้อาจจะต้อง

ใช้เวลาและต้นทนุในการลงทนุลงแรง แต่มนั

ยั่งยืนกว่า โดยท�าให้มันเป็นสถาบัน มีความ

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 ผมว่าทั้งสองเรื่องคือจุดท่ีชัดเจนมากที่

ท�าให้ product ของเราโดดเด่น แต่หากถาม

ว่าเราท�ายังไงที่ท�าให้ business model  

เราเกิดได้ ผมว่ามันเป็นเรื่องคน เพราะที่ 

The Standard  วิธีการท�างานเราค่อนข้าง

จะสมัยใหม่มาก เช่น การให้ทุกคนได้มี

โอกาสแสดงศกัยภาพ มอีสิระในการคิด แลก

เปลี่ยนได้ และต้องมีสปีดคือต้องปรับตัวเร็ว 

อย่างพอมโีควดิระบาด เรากป็รบัการจดังาน

ของเราให้เป็น Virtual Conference ทันที 

ก็ท�าให้เราคล่องตัวมีความยืดหยุ่น ที่แม้เรา

อาจตัวเล็ก แต่เราก็ใช้ความตัวเล็กให้มันมี

ประโยชน์ คอืสามารถกระโดดได้ วิง่ได้ บางที

อาจหยดุบ้าง ซึง่ส่วนตวัผมกม็องว่ามนัท�าให้

เราท�างานได้ยดืหยุน่ คล่องตวั ล้มแล้วลกุเรว็ 

มีความเร็ว ก็ท�าให้เรามาถึงตรงนี้ได้ 

2564 สื่อออนไลน์ ยังอยู่
ช่วงขาขึ้น
 “บรรณาธิการบริหาร  The Standard”

กล่าวหลังเราถามถึงมุมมองต่อภาพรวม

ธุรกิจสื่อในปี 2564 โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

หลังจากมีการระบาดโควิดรอบสองและ

สภาพเศรษฐกิจที่อาจฟื ้นตัวช ้าจากผล 

โควดิจะส่งผลอย่างไรต่อธรุกจิสือ่หรอืไม่ โดย

เขาให้ทัศนะว่า ส่ือออนไลน์มองว่ายังอยู่ใน

ช่วงขาขึน้ เม็ดเงนิทีเ่ข้ามาถ้ามองในภาพรวม

ยังถือว่าส่ือออนไลน์สูงกว่าสื่อแพลตฟอร์ม

อื่นๆ สื่ออย่างโทรทัศน์-วิทยุ-ส่ือ outdoor 

ผมว่ามนัเริม่นิง่ๆ แล้ว บางอนัอาจเพิม่ขึน้มา

ได้บ้าง อย่างสื่อ outdoor  อาจมีเพิ่มขึ้นมา

บ้างแต่สื่ออย่างทีวี ก็อาจจะดรอปลงไป

เรื่อยๆ แต่ส่ือออนไลน์ยังเติบโตได้อยู่ เม็ด

เงินโฆษณายังมีความพร้อมที่จะให้มาสื่อ

ออนไลน์  แต่ปัญหาตอนนีค้อืเมด็เงนิโฆษณา

ส่วนใหญ่ไปลงในแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ 

อย่าง เฟซบุก๊-ยทูบู ไม่ได้มาลงส่ือเลก็ๆ แบบ

ของทางผม ที่เข้ามายังถือว่าน้อยมากไม่ถึง

สบิเปอร์เซน็ต์ของสือ่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ 

ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง แต่ถามว่าส่ือ

ออนไลน์จะโตอีกหรือไม่ ก็ต้องบอกว่ายังจะ

เติบโตได้อยู่ 

 ผมเหน็สือ่หลายแห่งกเ็ข้ามาลงทนุกบัสือ่

ออนไลน์มากขึน้ มกีารจ้างคนเพิม่ เพิม่แผนก

ด้านส่ือออนไลน์ รวมถึงการท�าคอนเทนต์

ใหม่ๆ เพ่ือให้ตอบโจทย์คนได้มากขึ้น ปี 

2564 จึงยังเป็นปีที่สื่อออนไลน์ยังอยู่ในช่วง

ขาข้ึน เพยีงแต่ว่าสถานการณ์โควดิจะรนุแรง

แค่ไหน เหมือนอย่างปี 2563 ที่ผ่านมา ก็

ถอืว่าอยูใ่นช่วงขาขึน้แต่กข็ึน้ไม่สดุ เพราะมา

โดนเรื่องโควิด เลยเป็นขาขึ้นแบบอ่อนๆ ไม่

ได้โตแบบพรวดพราดก้าวกระโดดเหมอืนทกุ

ปีท่ีผ่านมา ส่ือออนไลน์จงึยงัอยูใ่นจดุทีแ่ม้วนั

นี้จะมีผู ้ เล ่นเข ้ามาเยอะมากขึ้น แต่ยัง

สามารถแชร์รายได้กันได้ค่อนข้างเยอะอยู่

เพราะยงัไม่ได้ถงึขัน้แบบทวีหีรอืหนงัสือพมิพ์ 

ในช่วงบางเวลา 

 - โจทย์ใหญ่ของคนท�าสื่อ สื่อมวลชน 

เจ้าของสื่อที่ต้องเจอในปี 2564 มองว่าคือ

อะไร?

 ก็มีด้วยกันสองโจทย์ใหญ่ โดยโจทย์แรก

คือโจทย์ทางธุรกิจ ที่เป็นโจทย์ที่ใหญ่มาก

แม้ว่าส่ือออนไลน์จะมีโอกาสเติบโตได้อีก

ก็ตาม แต่ธุรกิจสื่อถ้าเทียบกับอุตสาหกรรม

อื่นๆ ภาพรวมต่างๆ ยังเทียบไม่ได้เพราะ

อย่างรายได้ต่างๆ ก็ยังน้อยมาก ก็เป็นความ

ท้าทายว่าแล้วเราจะเอาตวัรอดกนัได้อย่างไร

ในท่ามกลางสมรภูมิที่มันดุเดือดข้ึน จะท�า

อย่างไรให้เมด็เงนิมนัไหลเข้ามาสู่คนไทยบ้าง

ไม่ใช่ไปแต่แพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึง

คนท่ีท�าสื่อเก่าจะท�าอย่างไรให้เค้กที่มันหด

ลงยงัสามารถหล่อเลีย้งให้เขามชีีวิตต่อไปได้ 

ซึ่งก็เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนับแต่สื่อ 

ถูกดิสรัปชั่น มาวันนี้มันก็ยังเป็นโจทย์ที่ยาก

อยู่ในการท�างาน 

 โจทย์ทีส่องเป็นเรือ่งของสภาวะการเมอืง

และเรือ่งความคาดหวงัของประชาชนทีม่ต่ีอ

ส่ือรวมถึงภาครัฐเองด้วยที่ผมมองว่ามันสูง

มาก คล้ายๆ กับว่ามันเริ่มมีกลิ่นของสีเสื้อ 

เริม่มกีลิน่ของความขดัแย้ง เพยีงแต่ครัง้นีม้นั

ไม่ใช่เรื่องของสีเสื้อแล้วมันเป็นเรื่องของ

คล้ายๆ กบัเรือ่งของเจเนอเรช่ันและอะไรอกี

หลายอย่าง เราจะท�าอย่างไรให้เรายืนกันได้

แบบมั่นๆ และบาลานซ์ เพราะสื่อไม่ใช่คู ่

ขัดแย้ง สื่อไม่ใช่คนที่จะไปสนับสนุนใคร  

แต่ว่าจะท�าอย่างไรให้เราให้พ้ืนท่ีได้ขณะ

เดียวกันเราไม่โดนคล่ืนลมพัดไป เพราะผม

ว่าตอนนี้ มันเกิดโซเชียล แซงชั่นได้ง่ายมาก

ในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม

แต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าท่ี

เองก็ตามที ก็จับตาส่ือและบางครั้งเอาสื่อ

เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้ง เช่น สร้างแฮชแท็กขึ้น

มาหรือจับตาเราอย่างใกล้ชิดที่พอเราเสนอ

ข้อมูลที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของเขา 

กอ็าจไปรูส้กึว่าเราเอยีงข้าง ผมว่าน่ีเป็นสิง่ที่

ยากที่สุดของส่ือในชั่วโมงนี้ ที่ต้องยืนมั่นๆ 

ท่ามกลางกระแสลมแรงให้ได้มากท่ีสดุ อนันี้

ยังไม่นับความปลอดภัยของพวกเราในการ

ลงพื้นที่อีก และยังไม่นับเรื่องประเด็นความ

อ่อนไหวต่างๆ เช่น เรือ่งสถาบนัฯ อะไรต่างๆ 

ที่ตอนนี้คนเริ่มพูดกันจนเป็นเรื่องปกติมาก

ขึน้แล้วเราจะน�าเสนอข้อมลูอย่างไร ซึง่เราก็

ต้องน�าเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้รับ แต่จะ

น�าเสนออย่างไรให้เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ 

ถือเป็นโจทย์ตลอดทั้งปี 2564 ที่ทุกคนก็ยัง

ต้องปวดหัวและพูดกันตามตรงก็คือ ก็ไม่ได้

มีค�าตอบตายตัว คิดกันวันต่อวัน ช่วยกันไต่

เส้นลวด ช่วยกันมองหาวิธีการท่ีจะท�าให้

สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีที่สุด 
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 ส�าหรับอีกหน่ึงช ่องทางการสื่อสาร

มวลชนคือ “สื่อวิทยุกระจายเสียง” พบว่า

ได้รับผลกระทบจากสภาวะดิสรัปชั่นของ

สือ่มวลชนระดบัหนึง่ แม้อาจไม่ได้รบัผลกระ

ทบหนักเท่ากับสื่อสิ่งพิมพ์-สื่อโทรทัศน์ แต่

เป็นที่รู ้กันว่าช่วงหลัง คนฟังรายการวิทยุ

น้อยลงจากเดิมค่อนข้างมาก หรือแม้จะมี

การเปิดฟังกจ็ะเปิดฟังจากช่องทางอืน่ๆ เช่น 

โทรศัพท์มอืถอื ไม่ได้ฟังจากเครือ่งวทิยใุนบ้าน

รายการวิทยุ-นักจัดรายการ 
ปรับตัวรับมือโควิด 
หลังโฆษณาหาย-ขอลดค่าจ้าง  

โดย สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน

เหมอืนเดมิ 

ยิ่งพบว่าปัจจุบัน สถานีวิทยุหลายแห่ง ใช้วิธี

การเช่ือมสัญญาณการถ่ายทอดการจัด 

รายการผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ีติดตามดูได้จาก

โทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์  

ท�าให้คนเห็นการจัดรายการวิทยุตลอดเวลา 

เลยยิง่ท�าให้การฟังรายการวทิยมุช่ีองทางใน

การรับข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มอื่น

มากขึ้น 

 ส�าหรับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งรอบ

แรกและรอบสอง พบว่ามีผลกระทบไปถึง

วงการสื่อวิทยุกระจายเสียงเช่นกัน 

 โดยเรื่องนี้มีเสียงสะท้อนมาจากคนใน

วงการสือ่วทิยกุระจายเสยีง ทัง้ทีเ่ป็นทัง้อดตี

ผู้จัดรายการวิทยุอิสระขนาดเล็ก นักจัด

รายการวิทยุโดยเฉพาะรายการข่าว ท่ีบอก

เล่าเร่ืองราวของวงการวิทยุกระจายเสียง 

ผ่านหนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2564 
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 “ปรเมษฐ์ ภูโ่ต ผูด้�าเนินรายการข่าวทาง

สถานีโทรทัศน์ NBT รายการคุยถึงแก่น 

นักจัดรายการวิทยุประเภทรายการข่าว 

รายการ รู้ทันข่าว 92.5 ทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย”ท่ีอยู ่ใน

แวดวงวทิยกุระจายเสยีงมาหลายปี เคยเป็น

ทั้งผู้เช่าเวลารายการวิทยุอิสระรายเล็กและ

นักจัดรายการวิทยุประเภทรายการข่าวที่

ผ่านการจัดรายการมาแล้วหลายสถานี และ

ช่วงปี 2563-2564 กปั็กหลกัจดัรายการวทิยุ

ประเภทข่าว-นิวส์ทอล์ค อยู่ที่ วิทยุกรม

ประชาสัมพันธ์ 92.25 

 “ปรเมษฐ์” พดูถงึสถานการณ์สือ่วทิยใุน

ปัจจุบนัว่า ระยะหลงัในเชงิธุรกจิ สือ่วทิยอุยู่

ได้ล�าบากมากยิง่ขึน้เพราะมสีือ่โซเชยีลมเีดยี 

สื่ออินเทอร์เน็ต ท�าให้เม็ดเงินจากการ

โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ถูกแบ่งไปทางโซเชียล 

มีเดียจ�านวนมาก 

 “ข้อมูลท่ีบอกมำข้ำงต้น	 ผมเช็กจำก

พวกเซลส์ขำยโฆษณำวิทยุที่รู้จักกัน	เขำก็

บ่นให้ฟังว่ำ	 ปัจจุบันกำรหำโฆษณำมำลง

ในรำยกำรวิทยุหำล�ำบำก	 อย่ำงเมื่อก่อน	

โฆษณำทำงวิทยุ	 รำยได้จะมำจำกส่วน

รำชกำร	 เช่น	 กระทรวง-กรม-หน่วยงำน

รฐัวสิำหกจิ	แต่ระยะหลงัหำได้ยำกมำกขึน้

เรื่อยๆ	ปัจจุบันที่ยังพอหำได้อยู่บำ้ง	ก็เป็น

พวกบรษิทัเอกชน	แต่กย็งัหำมำลงโฆษณำ

ทำงส่ือวิทยุได้ยำกเช่นกัน	 เพรำะปัจจุบัน

เม็ดเงินท่ีจะมำลงโฆษณำทำงสื่อวิทย	ุ

ตลำดมันแคบลง	

	 “เห็นได้จำกเม็ดเงินโฆษณำที่จะมำลง

สื่อวิทยุปัจจุบันเหลือน้อยมำกแต่ละปี	

เพรำะภำคเอกชนหันไปใช้สื่ออื่นๆ	 ที่เป็น

สื่อใหม่มำกขึ้น	 ท�ำให้มีสื่อแพลตฟอร์ม

หลำยช่องทำงมำแบ่งเม็ดเงินโฆษณำจำก

วงกำรสื่อวิทยุไป”

 แล้วยิง่มาเจอกบัสภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั

ทีไ่ม่ค่อยดยีิง่ท�าให้สถานการณ์หนกัขึน้ไปอกี 

	 “บำงคลื่นที่เป็นคลื่นรำยกำรข่ำวที่ผม

เคยจัดก่อนหน้ำน้ี	 แม้จะเป็นคลื่นท่ีได้รับ

ควำมนิยมแต่เงินที่ไปลงโฆษณำก็ลดน้อย

ลงไปมำกจำกอดีต”

 บางสถานี ต้องหันไปขายของในรายการ

เลย เช่น ท�าในรูปแบบของสปอตออกกลาง

รายการหรอืบางทกีท็�าเป็นโฆษณามาแล้วให้

ผู้ด�าเนินรายการ ผู้ประกาศในรายการช่วย

อ่านให้ โดย Tie-in เข้าไปโดยที่ผู้ฟังไม่รู้ แต่

จริงๆ มันคือโฆษณา  หรือการขายโฆษณา

แบบอืน่ๆ เช่น การขายเวลาให้กบับางองค์กร

ภาครัฐ ให ้สัปดาห ์ละ 15 นาที เช ่น 

มหาวทิยาลยัรฐับางแห่งซือ้โฆษณา 15 นาที 

ทางรายการก็จะมีการจัดรูปแบบโดยให้

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

มหาวทิยาลัย กจ็ะให้นกัวชิาการของสถาบนั

ที่เช่ียวชาญด้านน้ีเข้าสายมาร่วมพูดคุยใน

รายการ อนัเป็นรปูแบบทีแ่ตกต่างไปจากรปู

แบบเดิมๆ ที่ยิงสปอตโฆษณา ก็หันมาใช้

เป็นการสัมภาษณ์ในรายการไป อย่างไร

ก็ตาม คนที่เขาฟังเป็น ก็พอฟังออกว่า

เป็นการโฆษณาสถาบัน ซึ่งที่ผ่านมาการ

โฆษณาลักษณะแบบนี้จะพบมากขึ้นใน

วงการวิทยุ 

 “ปรเมษฐ์” บอกว่าทัง้หมดคือผลกระทบ

อันหนึ่งที่เห็นในวงการวิทยุ และล่าสุดที่เช็ก 

ดูจากพรรคพวกคนในแวดวงสื่อวิทยุ แม้แต่

ส่ือวิทยใุนวทิยขุองรฐับางแห่ง กท็ราบข่าวว่า 

มีการขอลดค่าใช้จ่ายคือลดค่าจัดรายการ

ของนักจัดรายการวิทยุที่ได้ค่าจัดรายการ

จากสถานี ซึ่งนักจัดรายการวิทยุ ค่าจัดที่ได้

แต่ละวัน-เดือน จริงๆ รายได้ไม่เยอะมาก 

 อย่างก่อนหน้านี้สมัยจัดคลื่นอื่น ที่จัด

เกือบทุกวัน ก็ไม่ได้เงินเดือน เพราะเป็นฟรี

แลนซ์ ได้เป็นค่าจดัรายการแต่ละวนั วนัไหน

ไปจัดก็ได้ วันไหนไม่สบายไปจัดไม่ได้ก็ไม่ได้

ค่าจัดรายการ พอช่วงหลังบางแห่งใช้วิธีลด

ในแง่ของเศรษฐกิจ เม็ดเงินโฆษณาที่มีต่อวงการวิทยุ โดย
เฉพาะพวกงบโฆษณาจากส่วนราชการ ที่โควิดรอบแรก เข้า
มาตัง้แต่มนีาคมปี 2563 รฐับาลกส็ัง่ให้ทกุหน่วยงานตดังบ
ด้านการประชาสัมพันธ์-งบจัดสัมมนา มารวมไว้เป็นกอง
กลางเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิดเกือบหมด พวกเซลส์ขาย
โฆษณาวิทยุหลายคน ก็บ่นโอดครวญกันหมดว่าหาโฆษณา
มาลงในวิทยุได้ยากมาก 
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ค่าจัดรายการ ก็ท�าให้มีผลกระทบต่อรายได้

ของนักจัดรายการวิทยุ นอกจากน้ี ท่ีเห็น

ปัจจบุนัคอื เมือ่ก่อนแต่ละสถานจีะพอมช่ีวง

เวลาให้ผู้จัดรายการอิสระไปขอเช่าเวลาจัด

รายการเอง เช่น ขอเช่าเวลาวิทยุกรม

ประชาสัมพันธ์ จัดวันละหนึ่งชั่วโมง ซึ่งพบ

ว่าลักษณะแบบนี้ปัจจุบันอยู ่ยาก เพราะ

ขนาดบริษัทที่ได้เวลาสถานีมาทั้งคลื่น เวลา

ไปขายโฆษณา เขาขายเป็น package ยังอยู่

ล�าบากเลย 

 อย่างบางคล่ืนท่ีผมเคยอยู่ ได้สัมปทาน

คลื่นมาจากทหาร ที่ได้เวลามา 24 ชม. แต่

ช่วงไหน ผู้ได้สัมปทานรู้ดีว่า ช่วงเวลาที่ไม่

ค่อยดี ขายโฆษณาไม่ค่อยได้ ก็จะตัดเวลา

ขายให้คนมาเช่าต่อหรือขอซื้อเวลาไปจัด

รายการเอง เช่น คนที่ท�าผลิตภัณฑ์ของตัว

เองอย่าง ถัง่เช่า แล้วกม็าเช่าเวลา แล้วมกีาร

จัดรายการเชิงสุขภาพโดยขายถั่งเช่าของตัว

เองไป บริษัททีไ่ด้สมัปทานกไ็ด้ค่าเช่าเวลาไป 

เช่น ขายเวลาไปวันละ 4 ชั่วโมง ผู ้ได้

สัมปทานได้ค่าเช่าเวลามาแล้วก้อนหนึ่งอีก

ทั้งไม่ต้องไปเสียเงินจ้างผู้จัดรายการในช่วง 

สีช่ัว่โมงดงักล่าว หากแบกเวลา 24 ชัว่โมงไว้

ทั้งหมด 

 ปรเมษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ทีผ่่านมาช่วงหลงั

พบว่า เริ่มมีลักษณะแบบนี้เยอะ คือเจ้าของ

สัมปทานแบ่งเวลาออกมาให้ผู้จัดรายการ

หรือผู้เช่าเวลาอิสระ  อย่างผมเองก็เคยเช่า

เวลาของกรมประชาสัมพันธ์ท�ารายการอยู่

ช่วงหนึง่ ในช่วง 17.00-19.00 น. ตอนแรกๆ 

พอไปได้ เช่น ได้สปอนเซอร์จากหน่วย

ราชการบ้าง หรือบริษัทพีอาร์ที่มีลูกค้า แล้ว

เรารูจ้กักไ็ปคยุให้มาลงโฆษณาในรายการได้

บ้าง แต่พอขึ้นปีที่สอง โฆษณาจากหน่วย

ราชการก็ยิ่งน้อยลง ส่วนโฆษณาจากเอกชน 

ยิ่งหายากเข้าไปอีก มันก็ไปไม่ไหว ไม่อยาก

แบก เลยขอคนืเวลา พอคนืเวลาแล้วเวลามนั

ว่าง ทางกรมประชาสัมพันธ์เลยติดต่อมาว่า 

สนใจจะจ้างมาจัดรายการ เราก็เปลี่ยนจาก

เจ้าของรายการ กลายเป็นแรงงานรบัจ้างมา

จัดวิทยุ จนถึงปัจจุบัน 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนก็คือ ผล 

กระทบด้านเศรษฐกจิเรือ่งรายได้จากการหา

โฆษณา รายได้จากการจัดรายการมันลดลง 

ผมก็เคยคุยกับนักจัดรายการวิทยุหลายคน 

เขาก็บอกตรงกันว่า เหนื่อย จากที่เมื่อก่อน 

ยุคสื่อ-เศรษฐกิจบูม การประมูลคล่ืนวิทยุ

แต่ละปี เป็นเรื่องใหญ่โตมาก บริษัทใหญ่ๆ 

ในวงการส่ือวิทยุจะเข้ามาข้องเกี่ยวด้วย

จ�านวนมาก บริษัทดังๆ ทั้งนั้นในวงการวิทยุ  

แต่ช่วงหลงัการประมลูคลืน่วทิย ุแบบทีจ่ะมี

บริษัทหรือคนสนใจเข้าประมูลแข่งขันแบบ

ในอดีตไม่ค่อยมี ก็คงเพราะดูแล้วมันไม่คุ้ม 

เพราะเมื่อตัวเม็ดเงินโฆษณาที่จะมาลง

โฆษณาในสื่อวิทยุแต่ละปีน้อยลงไปเรื่อยๆ 

แต่ค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่น-ด�าเนินงาน

สถานีวิทยุ เช่น ค่าจ้างบุคลากรในสถานี

แต่ละส่วน มันมีแต่มากขึ้นหรือเท่าเดิม 

 ยิ่งช่วงหลังคนฟังเขามีทางเลือกมากขึ้น 

เช่น หากไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนที่คนอยู่บน

ถนน เดนิทางไปท�างาน คนกเ็ปิดวทิยฟัุงน้อย

ลง การเปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้าน ถึงตอนนี้ผมยัง

ไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่อีกหรือไม่ เพราะโดยวิถี

ชีวิตปัจจุบัน อย่างผมอยู่บ้านไม่ได้ท�าอะไร 

ก็จะเป ิดโทรศัพท ์ดูอะไรต ่ างๆ แล ้ว 

นักจัดรายการวิทยุที่พอมีแฟนรายการมี 

ชื่อเสียงบ้าง  ก็มาท�ารายการของตัวเองก็มี 

โดนกระทบเต็มๆ 
ขอลดค่าจัดรายการ 

 - รายได้ของนักจัดรายการวิทยุในช่วง

หลัง โดยเฉพาะที่มีปัญหาเรื่องสภาวะ 

โควิด ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง ได้รับผล 

กระทบมากน้อยแค่ไหน ที่ท�ากันอยู่ ท�าให้

พออยู่ได้หรือไม่?

 ก็พออยู่ได้ แต่ไม่ถึงขนาดอู้ฟู่ สถานีวิทยุ

หลายแห่ง หลายคลื่น ก็ส่งสัญญาณว่า  

ขอปรับค่าจัดรายการ กระทบกันท้ังน้ัน 

อย่างผมเอง บางรายการที่ไปช่วยเขาจัด 

เจ้าของเวลาก็มาคุยด้วยว่าจะขอลดค่าจัด

รายการ เราก็เข้าใจเขา เพราะรู้สถานการณ์

ว่าบางรายการในสถานวีทิยปัุจจบุนั ทีเ่ห็นมี

สปอตโฆษณาออกอากาศจริงๆ แล้วเป็น 

free hand หรือโฆษณามือเปล่า คือยิง 

สปอตไปอย่างนัน้แต่มโีฆษณาทีไ่ด้เงนิไม่ก่ีตวั 

เจ้าของเวลาหลายคนก็ต้องควักเนื้อกัน 

ท�าให้คนจดัรายการวทิยกุม็รีายได้น้อยลงใน

ช่วงหลัง มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแน่นอน 

ซึง่ปัจจบัุนการจ่ายค่าจดัรายการคดิกนัแบบ

รายชั่วโมง แต่พอเจ้าของเวลาได้รับผล 

กระทบมีการตัดลดค่าใช้จ่ายเลยมีผลต่อ 

การจ่ายค่าจัดรายการด้วย 

 ยิ่งการหาโฆษณาวิทยุ ยุคนี้มีการแข่งขัน

ต่อรองกันเยอะ บางทีเสนอราคาไปแล้วถูก

ต่อรองให้ลดราคาบางทีลดมาเกินกว่าครึ่ง

หนึ่งที่เสนอราคาไปเสียอีก แต่ก็ต้องยอม 

อนาคตส่ือวิทยุคงเจอผล 
กระทบ จากสื่อที่ใกล้เคียง
อย่างพอดแคสต์ ที่สื่อด้วย
เสียง รวมถึงแพลตฟอร์ม
อื่นๆ  ที่จะมาแย่งคนฟังไป
จากวิทยุ เพราะจนถึงตอนนี้
ผ ม ก็ ยั ง ไ ม ่ เ ห็ น ก า ร จั ด
รายการวิทยุในรูปแบบใหม่ๆ
เลยตั้งแต่เริ่มจัดรายการ
วิทยุเมื่อหลายปีที่แล้วจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าสื่อวิทยุมีการ
ปรับตัวในเชิงรูปแบบน้อย
มาก
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เช่น สปอต 30 วินาที คิด 800 บาท จากเดิม

ราคามาตรฐาน 30 วนิาที เดมิคอื 1,500 บาท 

แต่หากเป็นช่วงไพรม์ไทม์อาจจะแพงข้ึนมา 

แต่ปัจจบุนัราคากล็ดลงมาแล้วใช้วธิกีารขาย

เป็นแพ็กเกจ  เช่น ยิงสปอตในรายการกี่ครั้ง 

แล ้วก็มี โปรโมชั่นให ้อีกเช ่น ให ้มีการ

สัมภาษณ์ มีการแถมข่าวพีอาร์ให้ ต้องมีการ

หัน่ราคากนัของคนท�าสือ่วทิยเุพราะดกีว่าไป

ยืนแข็งตายก็ต้องยอม ผลกระทบแบบน้ี

จริงๆ ไม่ได้เกิดกับเฉพาะรายการวิทยุพวก

รายการข่าวแต่พวกรายการปกณิกะ รายการ

สุขภาพ ที่มีการเช่าเวลาออกอากาศ ก็จะมี

การขายอาหารเสรมิกนัเยอะพวกถัง่เช่า ต่างๆ  

 ผลจากการแข่งขันในวงการวิทยุด้วย

กันเองรวมถึงการแข่งขันกับสื่อแพลตฟอร์ม

อืน่ๆ ก็ท�าให้จะเหน็ได้ว่า ปัจจบุนั วิทยหุลาย

สถานี มีการปรับรูปแบบการน�าเสนอ มีการ

จัดรายการแล้วไลฟ์สดผ่านเพจของสถานี 

จากเดมิทีจ่ดัรายการวทิยอุย่างเดยีว ทีจ่ะท�า

อย่างไรก็ได้ เช่น ใส่ขาสั้นจัดรายการ แต่พอ

มกีารไลฟ์ผ่านเพจของสถาน ีกจ็ะเหมอืนกบั

มาจัดทางทีวี คนก็จะเห็นหน้าตาคนจัดมาก

ขึน้ บางคนทีเ่ป็นอนรุกัษนยิม อาจบอกว่ารปู

แบบปัจจุบันที่หลายสถานีท�า ท�าให้เสน่ห์

ของรายการวิทยุมันหายไป ท่ีบอกว่าวิทยุ

ต้องฟังแตเ่สยีง คนจะหลงเสียงผู้จดัรายการ 

แต่ผมดูแล้วรูปแบบวิทยุมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยน

ไปจากเดิมเท่าไหร่ คือเมื่อสิบปีที่แล้ว จนถึง

ปัจจุบัน เช่น รายการข่าว ก็เอาข่าวมาสรุป 

แล้วก็มีสัมภาษณ์แหล่งข่าว ในประเด็น hot 

แต่ละวัน โดยแต่ละสถานีก็จะแข่งขันกันที่

ประเด็นว่า วันไหน ประเด็นของคลื่นไหน 

รายการอะไร ใครจะแหลมคมกว่ากัน แข่ง

กันในเรื่องความน่าเชื่อถือของข่าว

 อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังรายการข่าวทาง

วิทยุ พบว่ารูปแบบรายการเร่ิมคล้ายกับ

รายการข่าวทางโทรทัศน์ คือไปเอาข่าวจาก

ข่าวออนไลน์-เวบ็ไซต์ต่างๆ มาอ่าน พดูง่ายๆ 

คือเอาข่าวจากเพื่อนสื่อด้วยกันมาน�าเสนอ 

โควิดฯ ท�าหน่วยงานรัฐ 
ตัดหมดงบโฆษณาสื่อวิทยุ 

 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควดิ มผีลกระทบต่อสือ่วทิยกุระจายเสยีง 

รายการทางสถานีวิทยุมากน้อยแค่ไหน?

 แน่นอนอยู่แล้วในแง่ของเศรษฐกิจ เม็ด

เงนิโฆษณาทีม่ต่ีอวงการวทิย ุโดยเฉพาะพวก

งบโฆษณาจากส่วนราชการ ทีโ่ควดิรอบแรก 

ตอนตั้งแต่ช่วงมีนาคมปี 2563 รัฐบาลก็ส่ัง

ให้ทกุหน่วยงานตดังบด้านการประชาสัมพนัธ์-

งบจดัสมัมนา มารวมไว้เป็นกองกลางเพือ่ใช้

ในสถานการณ์โควิดเกือบหมด พวกเซลส์

ขายโฆษณาวิทยุที่ผมได้คุยด้วยหลายคน ก็

บ่นโอดครวญกันหมดว่าหาโฆษณามาลงใน

วิทยุได้ยากมาก หรือหากจะหาได้บ้าง แต่

เม็ดเงินที่จะน�ามาลงโฆษณาในวิทยุก็ลดลง

ไปในช่วงโควิด แล้วยิ่งเป็นสื่อวิทยุขนาดเล็ก 

ก็ยิ่งอยู ่ล�าบาก เพราะสื่อวิทยุเจ้าใหญ่ใน

วงการ เขาขายโฆษณาแบบเป็น package 

ขายเป็นพวงเลย  เช่น จะยิงโฆษณาให้ทัง้วนั

ในทกุรายการของสถาน ีกท็�าให้ผูจ้ดัรายการ

รายเล็ก เช่น มีเวลาในบางสถานีอยู่สอง

ช่ัวโมง พอจะไปขอโฆษณามาลงบ้าง แล้วเจอ

เจ้าของสินค้ารายเดียวกันกับที่คนท�าธุรกิจ

วิทยุรายใหญ่  ก็เลยต้องสู้กันด้วยการตัด

ราคาลงมา ผลก็เลยท�าให้ผู้เช่ารายการราย

ย่อย คนท�ารายการรายเล็กอยู่ล�าบาก 

 การต่อสู้เพื่อหาโฆษณาวิทยุช่วงหลังเลย

ดเุดอืดมากขึน้ หลายคนอยูล่�าบาก  อย่างผม

เคยไปเช่าเวลาท�ารายการทีก่รมประชาสัมพนัธ์

ท่ีท�าไว้หนึ่งปี แต่ผมมีลูกค้าลงโฆษณาหก

เดือน พอช่วงแรกก็พอไปได้ แต่พอผ่านไป

หกเดือน แล้วลูกค้าหลักผมสัญญาลงโฆษณา

แล้ว แล้วพอเข้าเดือนที่เจ็ด ได้ลูกค้าลง

โฆษณารายย่อยมา เช่น  12,000 บาท แต่

ค่าเช่าเวลาตกเดือนละ 70,000 บาทไปแล้ว 

กต้็องทนฝืนไป ก่อนทีส่ดุท้าย กต้็องคนืเวลา

สถานีไป

 “ปรเมษฐ์” กล่าวต่อไปว่า ส่ือวทิย ุถ้าจะ

น�าเสนอแต่ข่าวอย่างเดียว ก็ต้องปรับตัว ไม่

เช่นนั้นก็ไปล�าบาก อย่างช่วงหลังจะเห็น

รายการวิทยุเริ่มน�าเสนอคอนเทนต์เฉพาะ

ทางที่ท�าให้รายการอยู่ได้ แม้เท่าที่เห็น คนก็

ยงัเสพข่าวทางวทิยอุยู ่ทีผ่มกเ็ชือ่ว่าไม่ได้ลด

ลงไปมากเท่าใด เพราะพฤติกรรมคนชอบ

ข่าว พอขึน้รถ กจ็ะเปิดสถานหีรอืฟังรายการ

เกี่ยวกับข่าว ฟังข่าวต้นชั่วโมง เพียงแต่

ปัญหาคือการแข่งขันในทางธุรกิจของสื่อ

วิทยุทุกวันนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมมาก 

 - พอดแคสต์ มีผลต่อคนฟังวิทยุท�าให้

คนฟังน้อยลง หรือท�าให้โฆษณาทางวิทยุ

น้อยลงหรือไม่?

 ในอนาคตอาจเป็นไปได้หมด วันนี้ พอด

แคสต์ อาจเป็นของใหม่ส�าหรับคนรุ่นเรา ที่

เป็นรุ่นผสม-รุ่นเปลี่ยนผ่าน ที่เราอาจจะยัง

มองว่า ส่ือนีต้อนนีอ้าจจะยงัไม่มพีลงัพอทีจ่ะ

มาเบียดวิทยุได ้ แต่หากดูจากสื่ออย่าง

หนังสือพิมพ์ที่เข้าสู่ออนไลน์  ก็ท�าให้ต่อไป

อนาคตของวิทยุ ก็อาจต้องเปลี่ยนแปลงไป

เพียงแต่จะช้าหรือเร็ว 

 รปูแบบการจดัรายการวทิยมุนัมีฟอร์แมท

ที่ตายตัว หยุดน่ิงมานานแล้ว แล้วมันไม่มี

การปรบัตวัเลข เบรกทีห่นึง่คยุสรปุข่าวก่อน 

จากนั้นเบรกที่สองเป็นการสัมภาษณ์แหล่ง

ข่าว คล้ายๆ กนัหมดทกุคล่ืน กเ็ป็นฟอร์แมท

เดียวกัน เพราะโปรดิวเซอร์รายการต่างๆ 

ตามสถานีวิทยุ ปีนี้อยู ่คลื่นน้ี แล้วหากมี

ปัญหากับเจ้าของคลื่น ลาออก ปีหน้าก็ย้าย

ไปอยูอ่กีคลืน่หนึง่ กว็นไปเวยีนมา อย่างหาก

จ�ากันได้ รายการวิทยุประเภทเชิงข ่าว 

วิเคราะห์ข่าวดังๆ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มาวัน

นี้ รูปแบบรายการก็ยังไม่เปลี่ยน ก็ยังเป็น

เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย 

นี่คือความน่ากลัวว่ามันจะถูกดิสรัป ได้

ส�าหรับสื่อวิทยุ ก็มีสิทธิ์จะโดนแน่”

 อย่างไรก็ตาม “ปรเมษฐ์-นักจัดรายการ



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย78

วิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย” ย�้าตอนท้ายว่า สื่อวิทยุยังไม่

ตาย เพราะตราบใดที่เมืองไทยยังรถติด ยัง

แก้ปัญหาจราจรไม่ได้ วทิยกุจ็ะเป็นสิง่ทีช่่วย

ให้คนแก้เซ็ง ที่นั่งอยู่ในรถยนต์ เพราะคนก็

ยังต้องนั่งรถยนต์กันอยู่ แต่หากรถวิ่งกันไม่

ติดเลย หรือคนไปขึ้นรถไฟฟ้ากันเยอะมาก

ขึ้น คนฟังวิทยุในรถยนต์ก็จะน้อยลง เพราะ

ผมเชื่อว่าคนฟังวิทยุจากบ้านตอนน้ีเหลือ

น้อยลงมาก ตอนนี้มีไม่กี่คนแล้วที่ตื่นเช้ามา 

ดื่มกาแฟแล้วฟังข่าววิทยุ คนท�าวิทยุก็ต้อง 

เตรียมรับมือและปรับตัว เช่น การรับมือกับ

สือ่ใหม่อย่าง Podcast จะรบัมอือย่างไร หรอื

จะไม่ยึดติดว่าวิทยุจะต้องฟังจากคลื่นวิทยุ

อย่างเดียว เช่น การไปจัดวิทยุในยูทูบหรือ

เฟซบุ๊ก ที่หากท�าแล้วเราจะเรียกว่าวิทยุได้

อีกหรือไม่ เพราะวันน้ีค�าว่าวิทยุ แบบเดิม  

ก็ก�าลังถูกท้าทายว่า จากเดิมที่มองในแง่

เทคนิค คือมีวิทยุแล้วหมุนหาคลื่น เพราะ

หากคิดว่าคอนเทนต์คือตัวหลัก การสื่อสาร

แบบใช้เสียง ก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป 

 คือผมยังเชื่อว่าสื่อวิทยุก็คงอยู่ไปอีกสัก

พักยาวๆ ที่ ก็ยังไม่รู ้จะยาวนานแค่ไหน 

เพราะตราบใดที่คนยังต้องมีชีวิตอยู่บนท้อง

ถนน วทิยกุเ็ป็นสือ่ทีอ่ยูใ่กล้ชดิผูค้น เพยีงแต่

ว่าอาจต้องมีการปรบัตวัมากขึน้เพราะว่าผม

มองว่าวิทยุน่าจะเป็นสื่อรายต่อไปที่จะถูก

ท้าทายจากสื่อใหม่ๆ ที่เน้นใช้เสียงอย่างเช่น

วิทยุ  เช ่น พอดแคสต ์ หรือแม ้แต ่สื่อ

แพลตฟอร์มคนละชนิดที่ไปดึงความสนใจ

จากสื่อวิทยุไป เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่ท�าให้

คนก็อาจไม่จ�าเป็นต้องเปิดฟังข่าวต้นช่ัวโมง

จากวิทยุอีกต่อไปแล้ว เพราะหากคนอยาก

รู้ทันทีเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเหตุการณ์

ส�าคัญต่างๆ เขาคงไม่มานั่งรอถึงหนึ่งชั่วโมง

เพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงแบบอดีต เขาแค่กดหา

ข่าวที่สนใจต้องการรู ้ในมือถือเลยทันที 

สภาพแบบนี้ก็ท�าให้ข่าววิทยุต้นชั่วโมงได้รับ

ผลกระทบ 

	 “อนำคตสื่อวิทยุคงเจอผลกระทบ	จำก

สื่อที่ใกล้เคียงอย่ำงพอดแคสต์	 ท่ีสื่อด้วย

เสยีง	รวมถงึแพลตฟอร์มอืน่ๆ		ทีจ่ะมำแย่ง

คนฟังไปจำกวิทยุเพรำะจนถึงตอนนี้ผมก็

ยังไม่เห็นกำรจัดรำยกำรวิทยุในรูปแบบ

ใหม่ๆ	 เลยต้ังแต่เริ่มจัดรำยกำรวิทยุเมื่อ

หลำยปีทีแ่ล้วจนถงึปัจจบุนั	พบว่ำสือ่วทิยุ

มีกำรปรับตัวในเชิงรูปแบบน้อยมำก”	 

นักจัดรำยกำรวิทยุจำกสถำนีวิทยุกระจำย

เสียงแห่งประเทศไทยผู้นี้ให้ควำมคิดเห็น

ถงึสถำนกำรณ์สือ่วทิย-ุสือ่กระจำยเสยีงใน

ปัจจุบัน	

สื่อวิทยุ 
ยังไม่ตาย 

 ขณะที่เมื่อต้นปี 2564 เพจ “จุลสาร
ราชด�าเนนิ” ของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทย น�าเสนอรายงานพิเศษ  
บทสัมภาษณ์คนในวงการสื่อวิทยุกระจาย
เสียง ที่เป็นผู้ด�าเนินรายการข่าว-ผู้ประกาศ
ข่าว ถึงสภาพการณ์ของแวดวงสื่อวิทยุยุค
ปัจจุบนั
 โดย “ศลิลนา ภู่เอี่ยม” หรือ “เอ” นักจัด
รายการวิทยุ ผู้มีประสบการณ์ท้ังจากการ
เคยเป็นดีเจจัดรายการเพลงและปัจจุบันปัก
หลกัเน้นการเสร์ิฟข่าวสารบ้านเมอืงผ่านทาง
คลื่นวิทยุมาร่วมยี่สิบปี บอกไว้ตอนหนึ่งว่า 
 “ตอนนีย้ากล�าบากไปหมด แค่เสยีงอย่าง
เดยีวอาจไม่พอ เราต้องปรบัตวัเพือ่ให้ไปต่อได้ 

ต้องแข่งขันกันเพื่อให้มีพ้ืนที่ท�างาน อย่าง
องค์กรหลายที่เอาคนออก ไม่มีเอาคนเข้า 
วิทยุก็เช่นกันเท่าที่รู้เม็ดเงินโฆษณาน้อยลง 
เนื่องจากไปอยู่ออนไลน์หมด อย่าว่าแต่ทีวี
เลย ไม่ค่อยลง เหลือเงินมาเยียวยา ต้องแย่ง
กันแข่งกัน
 “ก็เป็นช่วงทีย่ากล�าบาก เจ้าของธรุกจิ ผู้จดั
ต้องปรบัตวั ให้มคีวามสามารถท�าหลากหลาย 
ผลิตงานคุณภาพให้ผู้ฟัง และต่อยอด ท�า
อย่างอื่นจัดสัมมนา ไปเป็นพิธีกร ตอนนี้เอา
วิทยุมาขายของ ขายทัวร์ นอกเหนือจาก
เสนอข่าวสาร ต่อยอดทางธุรกิจด้วย”
 ขณะที่ “ดารากาญจน์ ทองลิ่ม-โอปอ   
ผูป้ระกาศข่าวและผูเ้รยีบเรยีงข่าวอาวโุส จาก
คลืน่วทิย ุอสมท เอฟเอม็ 100.5 เมกะเฮริตซ์” 
บอกไว้ตอนหนึ่ง โดยยอมรับว่า สื่อวิทยุ ได้
รับความสนใจน้อยลงไปเยอะ พอมีเฟซบุ๊ก 
สือ่ออนไลน์ ทวีีดจิทิลั
 “สื่อวิทยุก็เหมือนกับสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์เก่าๆ สือ่หลกัเก่าๆ ทีค่นให้ความสนใจ

น้อยลงหนัไปสนใจสือ่ออนไลน์มากกว่า แต่วทิยุ
ปรบัเปล่ียนตอนนี ้เราท�าเฟซบุก๊ไลฟ์ เมือ่คน
สามารถดทูกุอย่างในมือถอื เพราะฉะนัน้ไม่ต้อง
เปิดวิทยุกไ็ด้ วทิยอุอกไปทางเฟซบุก๊ด้วย
 “เราไม่สามารถปฏิเสธสื่อกระแสใหม่ได้ 
สื่อกระแสหลักเก่าๆ เราต้องปรับตัวให้เข้า
กบัสือ่กระแสใหม่ให้ได้  ไม่เช่นนัน้ไม่สามารถ 
ดึงคนดู คนฟังได้เลย แต่ก่อนนี้ เวลาเราจัด
วทิย ุเราจะบอกคนฟังมอีะไรส่งเอสเอม็เอสมา
ได้ แต่ตอนนี้ ส่งมาทางไลน์ ทางเฟซบุ๊กได้ 
คอมเมนต์มาได้ทางเฟซบุก๊ ส่ือวทิยยุงัจ�าเป็น
ต้องมีต่อไป เพราะถือว่า สื่อทีวี วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ์คือสื่อกระแสหลักที่เชื่อถือได้ 
คุณสามารถเชื่อเราได้ ว่าสิ่งท่ีออกอากาศ
ผ่านการตรวจสอบแล้ว เรามกีองบรรณาธกิาร 
มีโต๊ะประชุม มีองค์กรน่าเชื่อถือ วิทยุ ทีวี 
หนงัสือพมิพ์ ยงัเป็นส่ือกระแสหลัก ทีจ่�าเป็น
ต้องมีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ” ผู้ประกาศ
ข่าววทิย ุอสมท เอฟเอม็ 100.5 เมกะเฮริตซ์  
ให้มุมมองไว้ 
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ผลกระทบโควิด-19 - ศก.ซบเซา 
กับการดิ้นรนของคนท�าสื่อ 

ในเสียงสะท้อน ข่าวเจาะ - สืบสวนสอบสวน 
หายไปไหน?
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คนละครึ่ง & ที่พึ่งสังคม 
“สื่อ” ต้องบาลานซ์ตลาด-
คอนเทนต์
 ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อ” มีบทบาทส�าคัญ

มากในสังคมยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการ

ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ไม่ว่า

จะเป็น สือ่ประเพณนียิม เช่น หนงัสอืพมิพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมสื่อเกิดขึ้นตลอดเวลา ตาม

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมท้ังพฤติกรรม 

ผู้บริโภค และล่าสุด การระบาดของโควิด-

19 หรือเรียกได้ว่าโควิดดิสรัปชั่นเป็นองค์

ประกอบท่ีท�าให้วงการสือ่มกีารเปลีย่นแปลง

 ช่วงปี 2557–2558 การเปลี่ยนแปลง

วงการสื่อที่เห็นได้ชัดก็คือการที่มี ทีวีดิจิทัล 

เกิดขึน้มาหลายสถาน ีส่งผลให้ผูบ้รโิภคมทีาง

เลือกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและคอน

เทนต์หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของสื่อด้ังเดิมท่ีไม่ได้รับ

ความนิยมของตลาด เช่น การปิดตัวของ

หนังสือ นิตยสารต่างๆ ในเวลาต่อมา ต่อ

เน่ืองด้วยการเติบโตของโซเชียลมีเดียต่างๆ 

ก็เป็นตัวเร่งให้สื่อต้องปรับตัว 

 ที่ส�าคัญ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ในช่วง 

โควิด-19 ที่มีการเวิร ์คฟอร์มโฮม เกิด

ปรากฏการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคขับเคลื่อน

อุตสาหกรรม 

 อย่างเช่นกรณี Tiktok “ผู้ใช้สื่อสร้าง

โอกาสทางธุรกิจเอง” โดยไม่ต้องพึ่งมีเดีย  

โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ เอเยนซี่  สามารถใช้

ผลกระทบโควิด-19 - ศก.ซบเซา 
กับการดิ้นรนของคนท�าสื่อ ในเสียงสะท้อน 
ข่าวเจาะ - สืบสวนสอบสวน หายไปไหน?

แพลตฟอร์มดังกล่าวส่ือสารและน�าไปสู ่

การท�าธุรกิจได้ด้วยตนเอง

 ปัจจุบนั TikTok มผู้ีใช้งานกว่า 2,000 ล้าน 

เติบโตถึง 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับ

ที่คนนิยมส่ือใหม่อย่าง พอดแคสต์เพราะ

สามารถสื่อสารได้ถึงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว 

ทันสถานการณ์ ขณะที่หนังสือพิมพ์แม้จะมี

คอลัมน์ที่หลากหลาย แต่ก็ยังไม่สนองต่อ

ความต้องการผู้บรโิภคได้เพราะมข้ีอจ�ากดัใน

กระบวนการผลิต

 ดังนั้นจึงจ�าเป ็นอย่างยิ่่ งที่ต ้องมีการ

ทรานส์ฟอร์มจากส่ือดั้งเดิมไปสู่ส่ือออนไลน์ 

ด้วยการปรับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ของกองบรรณาธิการ โดยแอพพลาย

นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น  Data Jour-

nalism AI, IoT, Big Data บลอกเชน มาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด แต่ยังคงคุณค่าของ

งานวารสารศาสตร์ไว้  เพราะไม่ว่าจะเป็น

สื่อไหน หลักส�าคัญของการสื่อสาร ยังคง

เน้นท่ีความน่าเชื่อถือทั้งเนื้อหาสาระและ

ความถูกต้องอยู่เสมอ

โมเดลธุรกิจตามความ
ช�านาญ
 ในอดีตที่ผ่านมาแหล่งรายได้ของส่ือทุก

ประเภทมาจากการขายโฆษณา โดยเฉพาะ 

“สื่อสิ่งพิมพ์” จ�าเป็นต้องพึ่งพิงโฆษณามา 

สนบัสนุน ทว่าปัจจบุนัรายได้จากโฆษณาน้อย

ลง เน่ืองจากรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะ

ไม่ตอบโจทย์ทางการตลาดของผู้ที่ต้องการ

ใช้ส่ือเพ่ือหวังผลทางธุรกิจ ที่ส�าคัญมีสื่อ 

รูปแบบใหม่เกิดขึ้น ที่ เข ้าถึงพฤติกรรม 

ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปมากข้ึน เป็นทางเลอืกให้

ผูบ้รโิภคมากขึน้ ขณะทีเ่มด็เงนิโฆษณาในรปู

แบบเดิมๆ มีแนวโน้มลดลง จึงจ�าเป็นที่สื่อ

ดั้งเดิมต้องปรับรูปแบบการหารายได้ 

 ภาพทีเ่กดิขึน้ในช่วงที่ผ่่านมาจะเห็นว่าทุก

ส่ือมี NewBusiness Model หรือการท�า

โมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ เหมาะสมกับสื่อ

ตนเอง เช่น องค์กรสือ่บางส่วนเริม่ท�าอเีวนต์ 

จัดงานอบรมต่างๆ หรือรับท�าคอนเทนต์

ต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการใช้สื่อตามความถนัด

ของแต่ละองค์กร แต่เกือบทุกสื่อพบว่า  จะ

เน้นไปทีก่ารจดังานอเีวนต์ และน�าคอนเทนต์

ทีไ่ด้จากการจดัการมาเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม

ที่สื่อนั้นๆ เป็นเจ้าของ 

 ทว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด 

โควดิ-19 ท�าให้หลายสือ่จดัอเีวนต์ไม่ได้ ต้อง

ปรบัรปูแบบการหารายได้ในส่วนอืน่ๆ ต่อไป

เพื่อความอยู ่รอด  ไม่ว่าจะเป็นหรือหา

พาร์ตเนอร์เข้ามาช่วยในด้านการลงทุนของ

ธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจสื่อเติบโต หรือขยายไลน์

ธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้นเพื่อหารายได้

      สมยัก่อนการขายโฆษณาของสือ่สิง่พมิพ์ 

จะมีโมเดล ขายควบจากสิ่งพิมพ์ไปโทรทัศน์ 

วิทยุ ทว่าปัจจุบันผู ้ที่มีก�าลังซื้่อโฆษณา 

ตดัสินใจว่าจะจ่ายเมด็เงนิซือ้ส่ือโฆษณาหรอื

ไม่ โดยอิงพฤติกรรมของผู้บริโภค เน้นไปท่ี

ความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นหลัก ซ่ึงเม็ด

เงนิท่ีจ่ายไปจะต้องสมัพันธ์กบัความคาดหวงั
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ผลตอบแทนทางธรุกจิเป็นปัจจยัหลกัในการ

ลงทุน 

 ดังนั้นรูปแบบการหารายได้ของสื่อ จึง

ต้องเปลีย่นไปตามพฤตกิรรมและเป้าหมาย

ของผู้ใช้โฆษณาท่ีคาดหวังผลท่ีจับต้องได้

อย่างชัดเจน

 แน่นอนว่าสื่อท่ีเลือกใช้ต้องเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้มากที่สุด อย่างรวดเร็วและหวัง

ผลทางการตลาดได้อย่างแม่นย�า จะเป็นทาง

เลือกที่ผู้ใช้สื่อต้องการ

พรีเมียมคอนเทนต์-ที่พึ่ง
ธุรกิจ
 ปัจจุบันการจัดอีเวนต์ตามประเด็นท่ีผู้ท่ี

ใช้งบประมาณเพือ่หวงัผลทางการตลาด เป็น

ช่องทางหนึ่งท่ีส่ือดั้งเดิมหลายค่ายใช้เป็น

ช่องทางหารายได้ตั้งแต่การจัดอีเวนต์ และ

น�ามาเผยแพร่สื่อในสังกัด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 

ออนไลน์  ทีวี รวมทั้งแพลตฟอร์มอื่นๆ ใน 

โซเชยีลมเีดยี สามารถพบเหน็ได้จากหลายๆ 

สื่อ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ ส่วนสื่อโทรทัศน์  

ที่เกิดขึ้นพบเห็นอยู่เนืองๆ จะเป็น ไท-อิน 

หรือที่เรียกว่าโฆษณาแฝง

 หลังจากจัดอีเวนต์แล้วคอนเทนต์ที่เกิด

ขึ้น สื่อเกือบทุกค่าย จะน�าเสนอในพื้นที่ข่าว

หน้า 1 ซ่ึงถูกก�าหนดไว้แล้วตั้งแต่ต้นที่มี

การน�าเสนอขายอีเวนต์ พร้อมกับเผยแพร่

ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ด้วย จะ

เห็นได้ว่าพื้นที่ส่ือส่วนหน่ึงเอื้อให้กับผู้ท่ีใช ้

งบโฆษณาเพือ่หวงัผลตามทีต้่องการด้วย ซึง่

จะมากหรือน้อยตามสัดส่วนของก�าลังจ่าย 

เรียกได้ว่าเกือบทุกส่ือจะมีพื้นที่เหล่าน้ีไว้ให้

เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย หรือบางสื่ออาจจะมี

การเปิดพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ หรืออาจจะ

น�าเสนอพรเีมยีมคอนเทนต์เพือ่เป็นประโยชน์

ต่อผู้รับสาร และน�าไปสู่การหารายได้อีก 

ทางหนึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ข่าวหน้า 1 จะมี

การน�าเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้

อ่าน มีผลต่อการตัดสินใจด�าเนินธุรกิจ เช่น 

หนังสือพิมพ์ธุรกิจท�าพรีเมียมคอนเทนต์ที่

ต้องส่งผลต่อการตัดสินใจธุรกิจน้ันๆ เป็น

คู ่มือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

เหล่านี้เป็นคอนเทนต์ที่ขายได้ และอาจจะ

น�าไปสู่ความร่วมมอืทางธรุกจิ เป็นพาร์ตเนอร์

ร่วมลงทุน ขยายไลน์ธุรกิจเพิ่มเติมได้ใน

อนาคต ซึ่งสามารถท�าควบคู่ไปกับการท�า

คอนเทนต์เพื่อหารายได้ พร้อมกับการเป็น

สื่อ ที่พึ่งของสังคม จัดเป็นโมเดลธุรกิจสื่อ

แต่ละค่ายใช้เป็นแนวทางการหารายได้ตาม

ความช�านาญเฉพาะทาง

    “รูปแบบอีเวนต์ที่จัดขึ้น อาจจะมาจาก

ความต้องการของผู้ใช้งบโฆษณา ท่ีให้

โจทย์ว่าต้องการผลลพัธ์จากอเีวนต์อย่างไร 

หรือเกิดจากการน�าเสนอของสื่อนั้นๆ ก็ได้ 

ทว่า ประเด็นที่จัดขึ้นจะต้องทันสมัย ทัน

เหตกุารณ์ เป็นเรือ่งทีค่วรรู ้เร่ืองท่ีก�าลงัจะ

เกิดขึ้น มีผลกระทบในวงกว้าง ในแง่ของ

เศรษฐกิจ การแข่งขัน การอยู่รอดของ

ประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป็นคู ่ มือประกอบการตัดสินใจในการ

ด�าเนินการต่างๆ ได้ คือหัวใจหลักของการ

จัดอีเวนต์ ประเด็นที่โดน องค์กร หรือคน

ที่มาที่ใช่ ก็จะน�ามาซึ่งรายได้และชื่อเสียง

ในภายภาคหน้าด้วยเช่นกนั และกลายเป็น

อเีวนต์ประจ�าทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของสือ่นัน้ๆ

ไปด้วย สื่อในยุคน้ีจะอยู่รอดได้ต้องมีทั้ง

คอนเทนต์ทีเ่ป็นพรเีมยีม และสอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาดและเป็นท่ีพึ่งของ

สงัคม จงึต้องบาลานซ์ให้ได้คนละครึง่ เพือ่
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ยึดหลักการของวารสารศาสตร์ไว้” แหล่ง

ข่าวจากวงการสื่อรายหนึ่งให้ข้อมูลและ

ความเห็นเอาไว้ 

เป็น “นายหน้า” รูปแบบหา
รายได้
 ในส่วนขององค์กรสื่อเอง จะมีการปรับ

โมเดล หรือขยายธรุกจิเพือ่สร้างรายได้มากขึน้ 

มกีารเพิม่แผนก “Business Development  

(BD)” พฒันาคอนเทนต์ เป็นตวักลางท�างาน

ประสานระหว่างฝ่ายขายและกองบรรณาธกิาร

เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์พรีเมียม เพื่อเป็น

ช่องทางในการหารายได้ หรือมองหาช่อง

ทางเพิ่มรายได้จากแพลตฟอร์ม โซเชียล 

มีเดียในปัจจุบัน มีการแชร์คอนเทนต์ แชร์

รายได้กับพาร์ตเนอร์ธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

 จะเริ่มเห็นว่าธุรกิจสื่อจะไปร่วมขายกับ

ธุรกิจอ่ืนๆ มากข้ึน ยกตัวอย่างเช่นเดิม

เป็นการแยกส่วนสินค้าและบริการ การ

โฆษณาสื่อ แต่ปัจจุบัน หลายองค์กรของสื่อ 

มาท�าพาณชิยกรรม เช่น อาร์เอส เวร์ิคพอยท์

หรืออื่นๆ เป็นต้น โดยใช้แพลตฟอร์มใน 

การกระจายสินค้า และจ�าหน่ายสินค้า 

เพราะฉะนั้นจะมีวิธีอื่นที่มีการท�าร่วมกัน 

เข้ามา โมเดลทางธรุกจิส่ือจะเปล่ียนแปลงไป

 การท� า งานของแผนก Bus iness  

Development (BD) จะท�างานร่วมกับ 

ผู้จ่ายเม็ดเงินเพื่อการตลาด โดยออกแบบ

การสื่อสารสินค้าที่ต ้องการออกสู ่ตลาด  

ให้ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

เจ้าของงบประมาณ มกีารถ่ายท�าน�าเสนอให้

ดูคล้ายกับคอนเทนต์ของข่าวมากกว่าการ

ขายในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อโน้มน้าวผู้ที่มี

ก�าลังจ่ายโน้มเอียงไปกับเป้าหมาย โดยที่ไม่

ได้รู้สึกว่าเป็นการยัดเยียด หรือโฆษณามาก

เกินไป ซึ่งบางครั้งคลิปโฆษณาบางชิ้น คนดู

หลักล้านก็มีด้วยความที่เนื้อหาน่าสนใจ 

แม้จะรู้ว่าเป็นการโฆษณาก็ตาม

 “การน�าเสนอในรูปแบบเหมือนกับ 

คอนเทนต์ข่าว รู้สึกคล้อยตามไม่รู้สึกว่า

เป็นการโฆษณา และเกิดพฤติกรรมตามที่

หวังผลทางการตลาด กลับมาในรูปแบบ

ยอดสั่งซื้อ รับรู้เชิงบวกกับโปรดักส์น้ันๆ 

คือหัวใจการท�างานของแผนก  Business 

Development (BD) เม่ือน�ามาใช้กับ

เครื่องต่างๆในยุคนี้ิไม่ว่าจะเป็น Data 

Journalism AI ,  IoT, Big Data  

บลอกเชน ก็จะท�าให้สามารถคาดการณ์

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของงบ

ประมาณสู่การสร้างรายได้ของสื่อๆ นั้นๆ

ได้ เหมือนกับว่าการมีสื่อในมือคือมีหน้า

ร้านน�าเสนอสินค้า เมื่อลูกค้ามองเห็นก็จะ

น�าไปสูก่ารขยายธรุกจิสร้างรายได้ต่อไปได้

นั่นเอง”

 ขณะเดียวกันในอนาคตเทคโนโลยี

นวัตกรรมต่างๆจะถูกใช้ประโยชน์เชื่อมโยง

ทางธรุกรรม โฆษณา และการสือ่สารมากขึน้ 

สื่อและข่าวสารต่างๆ จะอยู่ในระบบนิเวศ

ของชีวิตด้วยเช่น ในอนาคต เครื่องหรือ

หน่วยรับ จะไม่จบแค่ที่สมาร์ตโฟน ต่อไป

ปัจจุบันการจัดอีเวนต์ตามประเด็นท่ีผู้ท่ีใช้งบประมาณเพื่อ
หวังผลทางการตลาด เป็นช่องทางหนึ่งที่สื่อดั้งเดิมหลาย
ค่ายใช้เป็นช่องทางหารายได้ตั้งแต่การจัดอีเวนต์ และน�ามา
เผยแพร่สื่อในสังกัด ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์  ทีวี รวมทั้ง
แพลตฟอร์มอื่นๆ ในโซเชียลมีเดีย...หลังจากจัดอีเวนต์แล้ว
คอนเทนต์ที่เกิดขึ้น สื่อเกือบทุกค่าย จะน�าเสนอในพื้นที่ข่าว
หน้า 1 ซึ่งถูกก�าหนดไว้แล้วต้ังแต่ต้นที่มีการน�าเสนอขาย 
อเีวนต์ พร้อมกับเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโซเชยีลมีเดยีอืน่ๆ
ด้วย จะเหน็ได้ว่าพืน้ที ่สือ่ส่วนหนึง่เอือ้ให้กบัผูท้ีใ่ช้งบโฆษณา
เพื่อหวังผลตามที่ต้องการด้วย ซ่ึงจะมากหรือน้อยตาม
สัดส่วนของก�าลังจ่าย 
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สือ่ในยคุนีจ้ะอยูร่อดได้ต้องมี
ทั้งคอนเทนต์ที่เป็นพรีเมียม 
และส อดคล ้อง กับ ความ
ต้องการของตลาดและเป็น 
ที่ พ่ึงของสังคม จึงต ้อง
บาลานซ ์ ให ้ ได ้คนละครึ่ง  
เ พื่ อ ยึ ด ห ลั ก ก า ร ข อ ง
วารสารศาสตร์ไว้

อาจจะมีนวัตกรรมต่างๆ สามารถเชื่อมโยง

กับชีวิตเพิ่มขึ้น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ

กายภาพ ตอนนี้มีสมาร์ตวอช ต่อไปอาจจะ

มีแผ่นนาโน หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่รับสาร 

ส่งสาร เชื่อมโยงกับระบบนิเวศอื่นๆ ทั้งการ

แพทย์ และพาณิชย์ เป็นต้น

     การหารายได้ของสื่อก็จะเปลี่ยนไปตาม

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาไปตาม ยคุสมยั ตอนนีแ้ค่

คลิกดูเพจ หรือรายการต่างๆ ในโซเชียล 

มีเดีย  อัลกอริทึมก็จดจ�าพฤติกรรมไว้  

พร ้อมกับจัดการหาโปรดักส ์ที่ตรงกับ 

ความต้องการให้ทนัท ีและสือ่ทีเ่ป็นช่องทาง

ที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมซ้ือขายก็จะมีรายได้

จากโปรดักส์นั้นๆ หรือบางโปรดักส์แค่เพียง

ผู้ใช้สื่อนั้นๆ มองเห็นยังไม่ต้องเกิดนิติกรรม 

ก็สร้างรายได้เช่นกัน

Affiliate

    “เทคโนโลยมีกีารพฒันาไปมาก สือ่ดัง้เดมิ

ต้องปรับรูปแบบการหารายได้ให้ทันกับการ

พัฒนาที่เปลี่ยนไปเช่นกัน และการเอาคอน

เทนต์จากสื่อดั้งเดิมไปสู ่ออนไลน์คือทาง

เลือกหนึ่งในการเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายและน�าไปสูก่ารหารายได้ในทีส่ดุ ซึง่ทกุ

วันนี้ สื่อหลายค่ายก็จับตลาดนายหน้าอย่าง 

Affiliate ที่มีขั้นตอนการท�างานคือการที่ไป

น�าสนิค้าของคนอืน่มาแนะน�าลูกค้า เมือ่เกดิ

การซื้อขาย หรือเกิดการกระท�า ตามที่

เจ้าของสินค้าได้ก�าหนดไว้ผู้แนะน�าจะได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นคอมมิชช่ัน พูดง่ายๆ ก็คือ 

การเป็นนายหน้า นั่นเอง”

ทีวี สื่อทรงพลังยุคโควิด19 
  “ภวตั เรอืงเดชวรชยั ประธานกรรมการ 

กลุม่บรษิทั มเีดยี อนิเทลลเิจนซ์ จ�ากดั หรือ

เอ็มไอ” ให้มุมมองถึงการใช้งบโฆษณา

ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าการ

กระตุ้นให้แบรนด์ยังใช้จ่ายเงินโฆษณาช่วง

เวลานี้ เป็นการปูทางให้แบรนด์เป็นที่รับรู้ 

จดจ�า และครองใจผู้บริโภค ดักโอกาสทอง

ในช่วงไฮซีซั่นการค้าขาย

 ส่วนสือ่ทีท่รงพลงัเข้าถงึผูบ้รโิภคในเวลานี้ 

ยกให้ทีวี เพราะการอยู่บ้าน ผู้คนจะติดตาม

ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น นอกเหนือจากเสพ

ละคร รายการวาไรตี้ต่างๆ รวมถึงสื่อดิจิทัล 

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค

ปัจจบุนั ด้านสือ่ท่ีต้องพจิารณาซือ้โฆษณาคือ 

สื่อนอกบ้าน สื่อในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น

 ส�าหรับอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาปี 2564  

ขึ้นอยู่กับ 3 สถานการณ์ ดังนี้ 1. การแพร่

ระบาดโควิดระลอกใหม่แต่ประชาชน รัฐ 

แพทย์พยาบาลคุมสถานการณ์ได้ ผู้ติดเชื้อ

ไม่เพิ่ม สื่อโฆษณาจะมีเงินสะพัดและเติบโต

ขัน้ต�า่ 10% 2. หากยอดผูต้ดิเชือ้เพิม่ ระบาด

ในจังหวดัหลัก เศรษฐกจิขนาดใหญ่ ลอ็กดาวน์

บางพื้นที่ จะท�าให้อุตสาหกรรมโฆษณาโต 

5% และ 3. กรณีเลวร้ายการแพร่ระบาด
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หนัก ทุกภาคส่วนคุมไม่อยู ่ รัฐงัดไม้ตาย 

“ล็อกดาวน์” ในวงกว้างอีกระลอก ยังมอง

บวกว่าอุตสาหกรรมโฆษณาจะโต 1% หรือ

เงินสะพัดเท่าปีก่อน

 ทัง้นีม้กีรณศีกึษา “แมส มาร์เกต็ติง้” หรอื

เจ้าของสินค้ายาสีฟันเทพไทย แชมพูปิดผม

ขาวโอเคเฮอร์เบลิ ทุม่งบโฆษณา 1,541 ล้าน

บาท เพิม่ข้ึน 88% เน้น “ทวี”ี โดยไม่แอคทฟี

ออนไลน์นัก สร้างยอดขายเติบโต กลยุทธ์นี้

ถูกต่อยอดกับสินค้าอื่นๆ ในเครือด้วยหาก

เจาะตลาดแมส ทีวีเป็นตัวจุดติดที่ดีนั่นเอง

      อย่างไรกต็ามปี 2563 มลูค่าอุตสาหกรรม

โฆษณาอยู ่ ท่ี 73,720 ล้านบาท ติดลบ 

18.3% ซ่ึงสาหัสในรอบ 20 ปี และทีวียัง

ครองสัดส่วนเม็ดเงินสูงสุดกว่า 50% ส่วนปี 

2564 ภาพรวมเตบิโตแตะระดบั 8 หมืน่ล้าน

บาทได้ สื่อทีวียังกุมเม็ดเงิน 50% และสื่อ

ดิจิทัลกุมเงิน 31% รวม 2 สื่อครองเม็ดเงิน

รวมกันกว่า 80%

  

งบโฆษณาปี 2020 
หดตัว -15%
 เอจบี ีนลีเสน็ ประเทศไทย เปิดเผยมลูค่า

เม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคมถึงตุลาคม 

ปี 2020 หดตัวลง -15% เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว  โดยมลูค่าอยูท่ี ่86,046 

ล้านบาท ซ่ึงส่ือทีวียังคงเป็นส่ือที่มีสัดส่วน

ของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 59% 

ในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคมปี 2020  

ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล

ส่วนบุคคลและเครื่องส�าอาง (Personal 

Care & Cosmetic) มลูค่า 12,141 ล้านบาท 

เริ่มฟื้นตัวโดยใช้เม็ดเงินโฆษณาคงที่เท่ากับ

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 ขณะทีก่ลุม่อตุสาหกรรมหลกั ยงัคงลดลง

จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิกลุ ่ม

อาหาร และเครื่องดื่ม (Food & Beverage) 

มูลค่า 13,377 ล้านบาท ลดลง -11% กลุ่ม 

Media & Marketing มูลค่า 10,173 ล้าน

บาท ลดลง -8% กลุ่มยานยนต์ (Automo-

tive) มูลค่า 5,028 ล้านบาท ลดลง -36%

 ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณา

สูงสุดของเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2020 

โดย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ บริษัท UNILEVER 

(THAI) HOLDINGS CO., LTD. มลูค่า 3,779 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่

แล้ว +43% โดยแคมเปญทีใ่ช้เมด็เงินโฆษณา

สูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ ่านมาคือ ใหม่  

วาสลนี ซปุเปอร์ วติามนิ ทางสือ่ทีวมีลูค่า 38 

ล้านบาท รองลงมาคือใหม่ วาสลีน สูตร 

กลูต้าโกลว์ ทางสื่อทีวีมูลค่า 35 ล้านบาท

 บรษิทั NESTLE (THAI) CO., LTD. มลูค่า 

2,235 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของ

ปีที่แล้ว +40% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงิน

โฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือ  

เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู หอมนุ่มลงตัว 

ทางสื่อทีวีมูลค่า 38 ล้านบาท รองลงมาคือ 

ไมโล พลังของทีมเวิร์ก กีฬาคือครูชีวิต ทาง

สื่อทีวีมูลค่า 26 ล้านบาท

 บริษั ท  PROCTER  &  GAMBLE  

(THAILAND) มูลค่า 1,850 ล้านบาท ซึ่งลด

ลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว -13% โดย

แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือน

ตุลาคมที่ผ่านมา คือ ใหม่ แพนทีนสูตร 

โปรวิตามิน ลดการขาดหลุดร่วง ทางสื่อทีวี

มูลค่า 26 ล้านบาท รองลงมาคือใหม่  

ดาวน์นี ่เอสเซนเชยีลออยล์ ทางสือ่ทวีมีลูค่า 

23 ล้านบาท
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“สื่อประเพณีนิยม”
ปรับตัวกลับสู่สมดุลอุตสาหกรรม 

	 การเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมสือ่เกิด

ขึ้นตลอดเวลาและมีหลายปัจจัยไม่ใช่แค่

เพียงเทคโนโลยีเท่านั้น	 แต่ยังมีเรื่องของ

สังคม	 การเมือง	 โครงสร ้างเศรษฐกิจ	

พฤติกรรมผู้บริโภค	 และล่าสุด	 การระบาด

ของโควดิ-19	หรอืเรยีกได้ว่า โควิดดสิรัปช่ัน 

ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบที่ขับ

เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อมา

อย่างต่อเนื่องตลอด	2	ทศวรรษที่ผ่านมา	

	 “ภูมิทัศน์สื่อ”	 หรือระบบนิเวศของสื่อ	

หากนับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี	 2000–2020	

เรือ่งของ	Transformation	หรอืการเปลี่ยน

ภูมิทัศน์สื่อ	เปลี่ยนแปลงมาครบ	2	ทศวรรษ	

เริ่มทศวรรษแรกด้วย	 Y2K	 คือ	 การเปลี่ยน

ผ่านข้อมูลทางตัวเลขในคอมพิวเตอร์	 จาก	

19xx	ไปสู่	20xx	เกิดการสับสนวุ่นวาย	เป็น

รอยต่อของการก้าวสู่ยุคของคอมพิวเตอร์

และดิจิทัล

	 หลังจากนั้นส่ือโดยเฉพาะสื่อประเพณี

นิยม	เช่น	หนังสือพิมพ	์วิทยุ	โทรทัศน	์อาจ

จะยงัไม่ตระหนกัว่าก�าลงัก้าวสูย่คุดจิิทลัแล้ว	

ดังนั้น	หลังจากนั้นเป็นต้นมา	ตั้งแต่ป	ี2000	

–2010	 เกิดอะไรขึ้น?	 เริ่มมีการเกิดขึ้นของ

โซเชียลมีเดียยุคแรก	 เช่น	Hifi	My	Space	

แต่อิทธิพลยังไม่แรง	 จนกระทั่งเกิด	 Face-

book	ตอนนั้นสื่อยังไม่ตระหนัก	โดยเฉพาะ

ส่ือหนงัสือพมิพ์	คิดว่าไม่เป็นภัยคกุคาม	เป็น

แค่แฟชั่น	มาแล้วก็ไป

	 ขณะเดยีวกนั	ในต่างประเทศการดสิรปัชัน่

สื่อสิ่งพิมพ์ เริ่มเกิดขึ้น	 ณ	 เวลานั้น	 ใน

โดย ปาริชาติ บุญเอก  
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หนงัสอืพิมพ์หลายฉบบั เช่น The New York 

Times ที่ เคยรุ ่ ง เรือง ย ้อนมองที่สื่ อ

ประเทศไทย เริ่มมีการตระหนัก ในช่วงหลัง 

2010 เป็นต้นมา เพราะฉะนั้น เราอาจจะช้า

กว่าการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในต่างประเทศ 

10-20 ปี หรอื 1– 2 ทศวรรษ มกีารมองภาพ

ที่ช้ากว่า “ทราบแต่ไม่ตระหนัก”

 “Media Disruption ของเมืองไทยที่

ชัดเจน คือ ทีวีดิจิทัล ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา 

และก�าลังจะเข้าปีที่ 7 รวมถึงการเริ่มปิดตัว

ของหนังสือ นิตยสารต่างๆ ในช่วงปี 2557 

–2558 เริ่มเห็นผลของการดิสรัปชั่น และ

เป็นรอยต่อของทวีดีจิิทลั ซ่ึงเริม่มกีารประมูล

ในช่วงเวลานั้น แต่ทีวีดิจิทัล นอกจากจะ 

Digital Disruption แล้ว ยังเป็นช่วงรอยต่อ

เทคโนโลยี เป็นการโอเวอร์ซัพพลาย มี

จ�านวนมากเกินการบริโภคข่าวสาร และ

ตัวแปรส�าคัญ คือ โซเชียลมีเดียเติบโตอย่าง

พุ่งทะยาน หลังปี 2010 เป็นต้นมา”

เศรษฐกจิ-การเมืองดสิรปัชัน่
“สื่อ”
 “ดร.สิขเรศ ศิรากานต์” นักวิชาการ

อิสระด ้านสื่อดิจิ ทัลและสื่อใหม่  การ

วเิคราะห์อตุสาหกรรมสือ่ไม่สามารถมองแค่

เทคโนโลยีดิสรัปชั่น หรือโควิดดิสรัปช่ันได้ 

เนื่ องจากยั งมีป ัจจัยอื่นๆ อีก ได ้แก ่ 

“โครงสร้างทางเศรษฐกิจ” เช่น เม่ือก่อน

ต้นทศวรรษ ปี 1997 วิกฤตต้มย�ากุ้ง ส่งผล 

กระทบ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

รวมถงึปีนีม้ ี “การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง” 

และผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างมีนัย

ส�าคัญในอุตสาหกรรมสื่อ 

 ยกตัวอย ่างเช ่น มีการเคลื่อนย ้าย

แพลตฟอร์มการซื้อโฆษณาสื่อใน MRT และ 

BTS โดยกลุ่มเยาวชน แฟนคลับเกาหลี มาสู่

ตุก๊ๆ แอด ข้อด ีคอื การกระจายรายได้สูท้่อง

ถิ่น แต่ในระบบห่วงโซ่ที่มีมานาน 30-40 ปี 

มันถูกพังทลายด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคสมัย

ปัจจุบัน เติบโตถึง 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา

“สื่อประเพณีนิยม”
ต้องปรับตัว
 กลับมาสื่อประเพณีนิยม ยกตัวอย่างเช่น 

นักจัดรายการวิทยุ เม่ือ 5-6 ปี ที่ผ่านมา 

พอดแคสต์เป็นทีน่ยิม และเป็นกลุม่เป้าหมาย 

ทีย่ิง่ใหญ่มาก ชัดเจนมาก ในการทีม่ผีูบ้รโิภค

สนใจ นิยมฟัง ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์ 

แม้จะมีคอลัมน์ที่หลากหลาย แต่ก็ยังไม่

สนองต่อความต้องการผูบ้รโิภค ในกลุม่นัน้ๆ 

เราพยายามจะให้ประเด็นรอบด้าน เจาะลึก 

เจาะกลุ่มเป้าหมายต่างๆ แต่ท�าไม่ได้ เพราะ

เป็นวิถีของการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อแบบ

ดั้งเดิม เช่น ต้องมีหัวปักษ์ ช่วงเวลา หน้า 

แอร์ไทม์ เป็นข้อจ�ากัด แต่พอดแคสต์ ทลาย

ไปหมด ไม่มีความจ�าเป็น สามารถกระจาย

ให้ความสนใจเฉพาะกลุม่ได้ เช่น กลุม่ศลิปิน

เกาหลี กลุ่มผี ฯลฯ

 ดร.สิขเรศ มองว่าในส่วนของ องค์กร

ดั้งเดิมอย่าง สื่อโทรทัศน์ ท่ีแบกรับภาระ

จ�านวนมาก ทีวีดิจิทัล คือ การแบกรับภาระ

ใบอนุญาต ซึ่งถูกท�าลายโดยมาตรา 44 

เป็นการปลดล็อกไว้ให้ แต่ตอนนีก้ย็งักลบัคนื

มาไม่ได้ เพราะภาระมหาศาลเมื่อ 7 ปีที่แล้ว 

กิจการ หนังสือพิมพ์ ก็เช่นกัน ถูกดิสรัป

โดยที่ตั้งตัว แต่ไม่ได้ตระหนัก กระบวนการ

ทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ผ่านมากว่า 20 ปี แต่เพิ่ง

เร่ิมทรานฟอร์มช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เลย

ไม่ทัน เพราะโครงสร้างใหญ่โต หรือแม้

กระทั่งธุรกิจส่ือส่วนใหญ่ก็จะมีธุรกิจอ่ืนๆ 

หรือบางคนแปลงร่างจากนักข่าว เป็น

นายทุน ไปท�าอย่างอื่นที่เราเองไม่ถนัด

 “ณ ปัจจุบัน องค์กรสื่อที่เป็นองค์กรสื่อ

ด้ังเดิม ที่ปรับตามกระบวนการของมัน

หลายคนจะพอมองเห็นว่าจะพอยั่งยืนอยู่

ได้ในระดบัหนึง่ หากแบ่งเป็น 3 เฟส ตอนนี้

เพิง่เข้าเฟสที ่1 (ยุคดิจทิลั ปี 2010-2020) 

และก�าลงัเข้าสูเ่ฟสที ่2 (ในปี 2020-2030) 

ใหม่ ชีใ้ห้เหน็ว่า ไม่ใช่แค่เร่ืองเศรษฐกจิเพยีง

อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของโครงสร้าง

ทางการเมอืงเช่นเดยีวกนั ท่ีมสีือ่เป็นตวักลาง 

มีทวิตเตอร์เป็นตัวกลาง  มีแฮชแท็ก ค�าว่า 

“แบน” ส ่งผลกระทบเข ้ามาสู ่ ระบบ

อุตสาหกรรมสื่อ

 เพราะฉะนั้น ทั้งหมดมีผลเกี่ยวเนื่องกัน 

ไม่สามารถตดัตวัแปรตวัใดตัวหนึง่ออกไปได้ 

แม้หลายคนจะพดูว่า เทคโนโลยดีสิรปัชัน่ แต่

ยังมีองค์ประกอบอีกเยอะมาก ที่เป็นส่วน

ท�าให้ระบบนิเวศส่ือ หรือภูมิทัศน์ของส่ือ

เปลี่ยนแปลงไป

TikTok เติบโตก้าวกระโดด
ช่วงโควิด
 ดร.สิขเรศ กล่าวต่อไปว่า ถัดมา คือ 

“พฤติกรรมผู้บริโภค” ซึ่งส�าคัญมาก ตั้งแต่

ปี 2020 จนถึง ณ ปัจจุบัน พฤติกรรมขับ

เคลื่อนอุตสาหกรรม ในช่วงโควิด-19 จาก

มาตรการทางสังคม เวิร์กฟอร์มโฮม ก่อให้

เกดิการบรโิภคส่ือเป็นจ�านวนเท่าทวคูีณ เช่น 

TikTok เป็นการก้าวกระโดดคร้ังส�าคัญ  

มีอัตราการเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว จาก

ที่คิดว่าเป็นแอปฯ วัยรุ่น กลับสามารถเป็น

แพลตฟอร์มด้านการค้าได้ มีการขายสินค้า 

รีวิว ไทอิน ดังนั้น จะเห็นว่าพฤติกรรม 

ผู้บริโภคขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

 กรณี Tiktok เรียกว่า “ผู ้ใช้ส่ือ คือ  

ผู้สร้างสรรค์สาร” และสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจของผู้ใช้ส่ือเองที่เป็นคนธรรมดา โดย

ตัดทอนตัวกลาง คือ มีเดีย โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ 

เอเยนซี่ ออกไป พฤติกรรมผู้บริโภคตัดเชน

การผลติสายโปรดกัส์ชัน่ไปเกอืบทัง้หมด โดย

ภายในเดือนมกราคมปี 2020 TikTok 

สามารถทะยานเป็นแอปพลิเคชันที่มียอด

ดาวน์โหลดอนัดบั 1 ของโลกด้วยยอด 104.7 

ล้านครั้ง รวมยอดดาวน์โหลดกว่า 1,500 

ล้านครั้ง ผู้ใช้งานกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก 

และสามารถทะยานเป็น 2,000 ล้านครั้งใน
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MEA Smart Service
าฟฟไงอ่ืรเกุทบรค นลไนออรากิรบhttps://www.mea.or.th/eservice/

บจวยีดเ PPA
าฟฟไอง่ืรเกุทบรค   

มหใาฟฟไชใอข
ม่ิพเาฟฟไชใอข      

 นลไนออราสกอเบัร
liamEอืรห SMS    

บยีพเกีอนชยโะรปิธทิสบัรนุลมถแ
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ซึ่งต้องดูกันต่อไป ปัจจัยแทรกซ้อนต้องมี

อยูแ่ล้ว เราผ่านยคุทีล่่มสลายและพยายาม

กู้วิกฤตสถานการณ์ระยะแรกได้ แต่เผอิญ 

มันมีปี 2020 ท่ีโดนโควิดดิสรัปชั่นซ�้าขึ้น

มาจากเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ดังนั้นตัวแปร

ตรงนี้ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเฟสที่ 2 

หรือไม่ หรือเราอาจจะถูกเริ่มต้นใหม่ก็ได้”

สื่อกลับสู่สมดุลของ
อุตสาหกรรม
 “ดร.สิขเรศ”  ย�้ำว่ำ ดังนั้น ควำมท้ำทำย

ของวงกำรสื่อ คือ ควำมที่เรำสำมำรถท�ำให้

มันเข้ำสู่ภำวะปกติ แต่กลำยเป็นปกติใหม่ 

จำกกำรดิสรัปทั้งหมด 2 ทศวรรษที่ผำ่นมำ 

คือ Business Disruption, Economic 

Disruption, Political Disruption, Social 

Disruption, Technology Disruption, 

Covid Disruption และพฤติกรรมผู้บริโภค

 “สื่อต้องกลับสู่สมดุลของอุตสำหกรรม

เป็นโจทย์ส�ำคัญ เป็นความสมดุลใหม่ วิถี

ใหม่ของสื่อ ‘เป็นวิถีใหม่ของกำรผลิต 

บริหำรจัดกำรสื่อ’ โควิดปีเดียว 3 ไตรมำส

เป็นตัวเร่งพัฒนำกำร วิวัฒนำกำร และกำร

ปฏิรูปสำยกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำร

ทั้งหมดของสื่อ โมเดลทำงธุรกิจเดิมของสื่อ 

อำจจะไปต่อไม่ได้ อำจจะต้องหยุดชะงักไป 

ปัจจัยแทรกซ้อน เช่น กำรท�ำสื่อแต่เดิมต้อง

มีกองถำ่ย พรีโปรดักชั่น โลเคชั่น ฯลฯ แต่

สือ่ออนไลน์ในปัจจบุนั ท�ำให้เชนหำยไปหมด 

เช่นเดียวกับส่ือสิ่งพิมพ์ น่ีคือฐำนปกติใหม่

อุตสำหกรรมส่ือ หรือกระบวนกำรผลิตสื่อ 

เป็นควำมปกติใหม่ของกองบรรณำธิกำร 

และควำมปกติใหม่ของกำรบรรณำธิกร”

    อีกหนึ่งควำมท้ำทำย คือขีดจ�ำกัด ขณะ

เดียวกันเทคโนโลยีช่วยเรำได้ในหลำยส่วน 

เช่น 5G ทีจ่ะเปลีย่นอตุสำหกรรมสือ่ ปัญญำ

ประดิษฐ์ AI, IoT, บลอกเชน เพรำะฉะนั้น 

ในวงกำรบรรณำธิกำร ในฐำนะสื่อต้องกลับ

มำทีค่ณุค่ำของงำนวำรสำรศำสตร์ เรำมฐีำน

ควำมปกตใิหม่ ไม่สำมำรถไปท�ำงำนบำงส่วน

ในเชนสำยกำรผลิตแบบน้ันได้แล้ว แต่ยัง 

สำมำรถแอพพลำยนวัตกรรมเหล่ำนี้ให้เป็น

วำรสำรศำสตร์ดิจิทัลได้อย่ำงไร

ยืนหยัดที่ “คุณค่า
วารสารศาสตร์”
 ดร.สิขเรศ กล่ำวต่อไปว่ำ กลับมำที่ภำค

สังคม เรำถูกประชำชนและนักวิชำกำร

วิพำกษ์อยู่เสมอเกี่ยวกับกำรรำยงำนข่ำว 

จริยธรรม เฟคนิวส์ ดังนั้น ในวิกฤตมีโอกำส 

ตอนนี้กระบวนกำรที่ส่ือมวลชนควรปฏิรูป

ตัวเอง คือ กำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม มำ

เสรมิจดุต่ำงๆ เช่น กำรเปิดตวัผู้ประกำศ AI ของ

ซนิหวั

 “หากเรามองเป็นภัยคุกคาม ก็ใช่ นัก

ข่าวจะถูกแทนที่ด้วย AI แต่ขณะเดียวกัน

หากเราเป็นผู้ประกาศ กลับมาท�าการบ้าน 

แทนทีจ่ะน่ังอ่านแค่สครปิต์ เพิม่เตมิโดยใช้

เทคโนโลย ีAI เหมอืนกนั ใช้ข้อมลูบิก๊ดาต้า 

ในการค้นคว้าเรื่องราว เพราะปัจจุบัน 

บางทีเราเอาแค่โพสต์ของนักการเมืองมา

โพสต์ และกลายเป็นนักข่าวปิงปองไป”

 เช่น โควิด-19 สับสนมำกในระยะเวลำที่

ผ่ำนมำ เช้ือแพร่กระจำยจำกแรงงำนข้ำม

ชำติ กำรใช้ Data Journalism รำยงำนข่ำว

แบบ “เรียลไทม์” คิดว่ำเป็นปัญหำของ

วงกำรส่ือ ค�ำว่ำเรยีลไทม์ไม่ใช่ว่ำทุกคนโปรย 

ด่วนๆๆ หมด แต่ไม่สำมำรถท�ำให้สังคมเห็น 

Mapping ของกำรแพร่กระจำยของโควิด-

19 ได้เลย เรำไม่สำมำรถจัดเรียงไทม์ไลน์ 

ท�ำไมเรำไม่ใช้นวัตกรรม Geolocation ที่มี

อยู่ในมือถือทุกคน เรำไม่พัฒนำกำรรำยงำน

ข่ำวตำมพิกัด จึงท�ำให้เกิดควำมอลหม่ำนไป

ทั้ งประเทศ เรำไม ่สำมำรถเชื่ อมโยง

นวัตกรรมกำรรำยงำนข่ำว เรำจึงท�ำหน้ำที่

ได้แค่กำรโพสต์ข่ำวและตะครุบข่ำว

 “กลับมำที่ AI, Big Data ใช้ประโยชน์ได้

มำก กำรรำยงำนข่ำววำรสำรศำสตร์เชิง

หากเรามองเป็นภัยคุกคาม ก็ใช่ นักข่าวจะถูกแทนที่ด้วย AI 
แต่ขณะเดียวกันหากเราเป็นผู้ประกาศ กลับมาท�าการบ้าน 
แทนที่จะน่ังอ่านแค่สคริปต์ เพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยี AI 
เหมือนกัน ใช้ข้อมูลบิ๊กดาต้า ในการค้นคว้าเรื่องราว เพราะ
ปัจจบุนั บางทเีราเอาแค่โพสต์ของนกัการเมอืงมาโพสต์ และ
กลายเป็นนักข่าวปิงปองไป

MEA Smart Service
าฟฟไงอ่รืเกุทบรค นลไนออรากิรบhttps://www.mea.or.th/eservice/

บจวยีดเ PPA
าฟฟไอง่ืรเกุทบรค   

มหใาฟฟไชใอข
ม่ิพเาฟฟไชใอข      

 นลไนออราสกอเบัร
liamEอืรห SMS    

บยีพเกีอนชยโะรปิธทิสบัรนุลมถแ
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ข้อมูลขำดไปมำก นี่คือควำมทำ้ทำยของสื่อ 

ดงันัน้ ข่ำวต้องพัฒนำตวัเอง ท�ำงำนด้ำนสำย 

Data Journalism หรือวำรสำรศำสตร์เชิง

ข้อมูลมำกขึ้น เพรำะเป็นสิ่งที่เรำถูกวิพำกษ์

มำว่ำเป็นวำรสำรศำสตร์เชิงฉำบฉวย หยิบ

มำหมด คนนัน้กล่ำวนัน้ คนนีก้ล่ำวนี ้โต้กลบั 

ฯลฯ แต่เรำไม่มีกำรเจำะลึกถึงประเด็น

ปัญหำ หรือไขข้อเท็จจริง เรำลืมตรงนั้นไป 

เรำกลำยเป็นนักข่ำวกรรมกำรปิงปองซะ

อยำ่งนั้น”

เพิ่มความเป็น Specialist
 ดร.สิขเรศ มองว่ำ สิ่งท่ีท�ำให้ Data  

Journalism ยังไม่เกิดขึ้นในไทย  ต้องแบ่ง

เป็นหลำยส่วน จรงิแล้วอำจจะไม่ใช่เรือ่งของ

สถำบันวิชำชีพเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นเรื่อง

ของสถำบนัวชิำกำรด้วย กระบวนกำรผลติมี 

2 ส่วน คือ ในรั้วมหำวิทยำลัย ต้องปรับปรุง

หลกัสตูร และอกีส่วนคือ ต้องยอมรบัว่ำ ช่วง

ทีถ่กูดจิทิลัดสิรปัชัน่เมือ่ทศวรรษก่อน วงกำร

สื่อตกอยู่ในเมฆหมอก จนเรำลืมกำรสร้ำง 

พฒันำบคุลำกร แม้สมำคมนกัข่ำวทกุสมำคม

พยำยำมจดัอบรม จัดสมัมนำตลอดเวลำ แต่

ต้องเข้มข้นมำกยิ่งขึ้น กำรเทรนนิ่ง หรือกำร

พัฒนำต้องใช้เวลำ

 ขณะเดียวกัน แนวความคิดสมัยก่อน 

คอื การทีพ่ยายามครองใจ สือ่สาร ในฐานะ

สื่อสารมวลชน จนเราลืมมิติที่จะเป็น  

Specialist ด้วยเหมือนกัน คือ ผู้เชี่ยวชำญ

พเิศษ สมยัก่อนหำกพดูถงึนักข่ำวทีเ่ช่ียวชำญ

ทำงด้ำนกำรเมืองต้องคนนี้ เพรำะเขำสั่งสม

ประสบกำรณ์ แต่หำกยกตวัอย่ำงในสถำนกำรณ์

ปัจจุบัน ให้นึกถึงนักข่ำวที่เชี่ยวชำญด้ำน

สำธำรณสขุอำจจะนกึไม่ออก นีค่อืสิง่ทีส่�ำคญั 

เพรำะเรำไม่มี Specialist ทำงด้ำนแขนงนัน้ 

ไม่ใช่ว่ำต้องเป็นหมอ แต่อย่ำงน้อยต้องมี

ทักษะในกำรสืบค้นเจำะลึก รำยงำนข่ำว 

เรื่องสำธำรณสุข วงกำรแพทย์ให้ได้ลึกซ้ึง

กว่ำนี ้เพรำะประเทศเรำมคีวำมต้องกำร และ

จ�ำเป็นเร่งด่วน รวมถงึประเทศอืน่ๆ ในโลกนีด้้วย

 เอำแค่ปีสองปีท่ีผ่ำนมำ เรำเจออุทกภัย

ตลอดเวลำ น�ำ้ท่วมต้องมำดรำม่ำ แต่ไม่มใีคร

สืบค้นเลยว่ำ น�้ำท่วมที่เดิม ท่วมแหล่งเดิม 

เกิดจำกอะไร รำยงำนไม่เคยเจำะลึก เช่น 

เกิดเพรำะภูมิทัศน์ผังเมืองขวำงทำงน�้ำ เรำ

ไม่สำมำรถรำยงำนได้อย่ำงเป็นวทิยำศำสตร์ 

ไม่สำมำรถสืบค้นควำมจรงิ และเสนอโซลูชัน่

กำรแก้ปัญหำ มีนักข่ำวสักก่ีคนที่เชี่ยวชำญ

ด้ำนอุทกศำสตร์ ด้ำนภูมิศำสตร์ หรือด้ำน

สำธำรณภัย

 หรือกรณีน้องชมพู ่ เป็นกรณีท่ีเป็น

ตัวอย่าง ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม จนถึง

ปัจจบุนั ทกุคนทีอ่่านถงึบรรทดันี ้ช่วยตอบ

ด้วยว่าคดีไปถึงไหนแล้ว และการที่เรายก

กองไปเป็นร้อยวนั ได้ความคบืหน้าอะไรต่อ

สาธารณะบ้าง

อย่าดิสรัป Mindset ตัวเอง
      ในประเด็นกำรท�ำงำน “วารสารศาสตร์ 

ไม่เคยตาย แต่เราเองที่ท�าให้มันตายและ

เป็นอัมพาตเอง” เพรำะไม่พัฒนำตัวเอง 

สื่อมวลชนไม่ได้เจอดิสรัปชั่นองค์กรเดียว 

แม่ค้ำที่ขำยของ เขำก็เจอดิสรัปช่ัน ทุกคน

ทุกภำคส่วน แม้แต่นักวิชำกำร นักวิจัย  

ก็ถูกดิสรัปชั่น คนก่อสร้ำง นักธุรกิจ ก็ถูก 

ดิสรัปชั่น สื่อโดนสปอยล์มำเยอะแล้ว 

ยกตัวอย่ำงเช่น มำตรำ 44 ก็ต้องเป็นไป 

ตำมนั้น แต่ตัวเรำเองจะท�ำอย่ำงไร

     ดงันัน้ ปัจจบุนัความท้าทายถกูปลดลอ็ก

ไปตามกาลเวลาแล้วบางส่วน เพรำะเรำใช้

ทกุมำตรกำร ทัง้ลดพนกังำน ปรบัโครงสร้ำง 

เปล่ียนทุกอย่ำงจนมำถึงจุดหนึ่ง แต่ตอนนี้

ควำมท ้ ำทำยคือ  “โค วิดดิสรัปชั่ น”  

ยุคต่อไปสิ่งที่ประชาชน สาธารณชนจะ

เรียกร้อง คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความน่า

เราเป็นองค์กร สถาบัน เราต้องคงไว้ซ่ึงความเชื่อมั่น และ
ศักดิศ์รด้ีานวชิาชพี ซ่ึงมนัจางหายไปนานมาก เป็นเรือ่งท่ีน่า
เศร้า เป็นหน้าที่ส�าคัญ ดังนั้น ต้องกลับไปมองคุณค่าท่ีแท้
จริงของวารสารศาสตร์ว่าคืออะไร นั่นคือค�าตอบ เมื่อ 2-3 
ปีที่แล้ว เราตื่นเต้นเรื่อง 2G จนมา 5G และจะไปอีกกี่ G ก็ไม่รู้ 
มันไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้ว
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เชื่อถือได้ของสื่อ เพรำะทุกคนสำมำรถเป็น

สื่อได้ แต่เป็นสื่อที่น่ำไว้วำงใจ น่ำเชื่อถือ  

มำกน้อยขนำดไหน น่ันคือ จุดขำยและ 

จุดแข็งของสื่อต่ำงๆ

 “เราเป็นองค์กร สถาบัน เราต้องคงไว้

ซึ่งความเชื่อมั่น และศักดิ์ศรีด้านวิชาชีพ 

ซึ่งมันจางหายไปนานมาก เป็นเรื่องที่น่า

เศร้า เป็นหน้าที่ส�าคัญ ดังนั้น ต้องกลับไป

มองคุณค่าที่แท้จริงของวารสารศาสตร์ว่า

คืออะไร นั่นคือค�าตอบ เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 

เราตื่นเต้นเรื่อง 2G จนมา 5G และจะไป

อกีกี ่G กไ็ม่รู ้มนัไม่ใช่เรือ่งท่ีน่าตืน่เต้นแล้ว

 “สิ่งที่แย่กว่ำเทคโนโลยีดิสรัปช่ัน ใน

วงกำรสือ่คอื เรำดิสรปั Mindset ของเรำเอง 

เรำกล่อมประสำทตัวเรำเอง เทคโนโลยี

ดิสรัปชั่น 10 ปีที่ผ่ำนมำจำก 3G 4G 5G เรำ

ต้องตื่นตระหนกขนำดน้ันอีกเหรอ AI ก็มำ

ตั้งแต่ปี 2018 เรำต้องตื่นเต้นตื่นตระหนก

ขนำดนั้นเลยหรือ ไม่ต้องตื่นตระหนกขนำด

นั้น แค่รู้ว่ำควำมสำมำรถของตัวเอง มีควำม

ตระหนักว ่ำงำนวำรสำรศำสตร ์ส�ำคัญ

มำกกว่ำเทคโนโลย ีเทคโนโลยเีป็นแค่เครือ่ง

มือ และเทคโนโลยีถ้ำใช้ไม่เป็น คือควำม

เสื่อมสลำย และเสื่อมถอย”

ความรวดเร็วมาคู่ 
ความถูกต้อง
     ดร.สิขเรศ ยกตัวอยำ่งว่ำ 3G 4G ที่ผ่ำน

มำท�ำให้กำรส่งสญัญำณก้ำวหน้ำมำกขึน้ แต่

ควำมเร็วไม่ได้ให้ประโยชน์ในหลำยบริบท 

ควำมเรว็ คอื ควำมพลำด หลำยครัง้กดส่งไป

เรียบร้อยโพสต์ไปเรียบร้อย ลบไม่ทันแล้ว 

มนุษย์แคปเจอร์เต็มไปหมด 5G เร็วมำก แต่

เรำต้องแม่นในตัวเองก่อน เช่น เหตุกำรณ์

ประท้วง มบีำงช่องทีร่ำยงำนหน้ำงำน มบีำง

ค�ำพูดซึง่นกัข่ำวยงัไม่เจตนำ แต่อำจจะได้ยิน

ข้อมลูแล้วมำรำยงำน ซึง่ยงัไม่สำมำรถตรวจ

สอบได้ จบกำรรำยงำนไม่ถงึ 2 นำท ีแฮชแทก็ 

มำแล้ว แบนส่ือนัน้ แบนนกัข่ำว ทวัร์ลงอย่ำง

มหำศำล นี่คือควำมท้ำทำย

  ส�ำหรับควำมคำดหวังในอุตสำหกรรมส่ือ

ต่อไป ดร.สิขเรศ กล่ำวว่ำ กำรเปลี่ยนแปลง

เป็นวัฏจักร ทุกสิ่งเกิดขึ้น คงอยู่ เสื่อมสลำย 

หรือมีกำรอภิวัฒน์ ขณะที่ กำรเมือง สังคม 

วฒันธรรม ส่ือ นวตักรรมส่ือ งำนข่ำว นกัข่ำว 

วำรสำรศำสตร์ เป็นห่วงโซ่ในอุตสำหกรรม 

ต่อไปคงมีเทคโนโลยีตำ่งๆ มำกมำย

 ไม่ว่ำนวัตกรรมจะก้ำวหน้ำไปขนำดไหน 

แต่สิ่งส�ำคัญ คือ กำรกลับเข้ำมำสู่คุณค่ำใน

เชิงวำรสำรศำสตร์ สู่แกนกลำง (จริยธรรม 

จรรยำบรรณ) กลับมำรู้ว่ำหน้ำที่คืออะไร 

คุณค่ำของตัวเอง องค์กร และสถำบันสื่อคือ

อะไร เรำมำเป็นนักข่ำวท�ำไม เงินเดือนน้อย 

ควำมคำดหวงัสูง แต่เรำรู้ว่ำคณุค่ำของมนัคอื

อะไรมำกกว่ำ

 “แม้จะเป็นกำรรำยงำนข่ำวเลก็ๆ แต่หำก

มีประโยชน์ และเรำสำมำรถท�ำให้คนที่อ่ำน

ได้รับประโยชน์ ได้รับในส่ิงที่ เขำควรรู ้  

ควรทรำบ อำจเป็นเงินไม่กี่บำท แต่อำจเป็น

สิทธิที่ยิ่ ง ใหญ ่ของประชำชนในสภำพ

เศรษฐกิจนั้น จงภูมิใจ นี่คือคุณค่ำ ต้องมอง

เรือ่งก้ำวต่อไป ต้องมองโลกให้ครบ สือ่ส่ิงพมิพ์

ไม่ตำย แต่จะอยู่ในปริมำณที่เหมำะสมใน

ช่วงเวลำนั้น”

ก�ากับดูแล-สิทธิเสรีภาพ
ท้าทายใหม่
 ส�ำหรับมุมมองในอนำคตต่อไปของสื่อ 

ดร.สิขเรศ ให้ควำมเห็นวำ่ 1. ต้องใช้เวลำใน

กำรฟื้นฟู : ประมำณกำรของทศวรรษต่อไป 

ในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป 

อย่ำงน้อย 2 – 3 ปี จะเป็นช่วงที่ต้องฟื้นฟู

จำกวิกฤตโควิด-19 แต่หำกสถำนกำรณ์ 

โควิด-19 ลำกยำวไปจนถึงปี 2021 ก็จะมี

กำรต่อระยะเวลำฟื้นฟูของกิจกำรสื่ออีกใน

กำรปรับตัวธุรกิจ

 2. นวัตกรรมส่ือสำรจะพฒันำต่อไป : และ

สิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อระบบสื่อ กิจกำรสื่อ คือ 

5G, AI, IoT และ บิ๊กดำต้ำ และบลอกเชน 

3. หำกมองในเรื่องของกำรก�ำกับดูแลและ

นโยบำย : จะมีกำรปฏิรูปกำรก�ำกับดูแล 

นโยบำยสื่อ อย่ำงจริงจังและเข้มข้นมำกขึ้น 

ด้วยปัจจัยทำงด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี

ก้ำวหน้ำ ช่วงทศวรรษทีผ่่ำนมำ นโยบำยกำร

ก�ำกับดูแลเป็นช่องโหว่ และปัญหำ เช่น 

ควำมไม่เท่ำเทียมในระบบดิจิทัล ส่วนหนึ่ง 

สื่อประเพณีนิยม เช ่น ผู ้ถือใบอนุญำต

โทรทัศน์ ต้องเสียรำยได้ให้รัฐ

 แต่ขณะเดยีวกนั แพลตฟอร์ม ทีเ่ป็น OTT 

(Over-The-Top) ยงัไม่มข้ีอกฎหมำย ในกำร

ก�ำกับดูแล ดังนั้น ต่อไปทั่วโลกจะเริ่มมีวิธี

กำรก�ำกับดูแลในรูปแบบอื่นๆ เช่น ในเชิง

เศรษฐศำสตร์ เรียกเก็บภำษีดิจิทัลมำกข้ึน 

กำรดแูลภำคกำรเมอืง สังคม ส่ือจะมอีทิธพิล

ในกำรเช่ือมโยงมำกยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กร

ก�ำกบัดแูลภำครฐั กจ็ะหนัมำโฟกสัมำตรกำร

ในกำรก�ำกบัดแูลสือ่ดจิทิลัให้มปีระสทิธภิำพ

มำกขึ้น

 “แต่ขณะเดียวกัน ก็มีควำมท้ำทำยใน

อตุสำหกรรม คือ ระหว่ำงกำรก�ำกบัดแูล กบั 

สิทธิเสรีภำพ ตรงนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ วำ่จะมีวิธี

กำรก�ำกับดูแลส่ือใหม่ ในนิยำมใหม่ได้

อย่ำงไร เพรำะปัจจุบัน หลำยอย่ำงไม่มีกำร

กับก�ำดูแล หลำยอย่ำงเป็นกำรกระจำย 

กฎหมำย”
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 ผลพวงจำกวิกฤตไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้

เกิดกำรส่ันสะเทือนในวงกำรสื่อสำรมวลชน

มำกข้ึนกว่ำเดิม โดยเฉพำะสื่อเก่ำ อย่ำง 

หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ วิทยุ ท่ีต้อง

ยอมรบัว่ำสูก้บัสือ่ใหม่แบบสือ่ออนไลน์ไม่ได้ 

เพรำะพฤติกรรมของผู้เสพสื่อ กำรใช้ชีวิต

ของผูค้นล้วนอยู่บนโลกออนไลน์สถำนกำรณ์

สือ่ในปัจจบุนั ทกุองค์กรสือ่จงึต้องอพยพสือ่

โควิด-19ดันตลาดสื่อออนไลน์เติบโต
สร้างพรีเมียมคอนเทนต์เป็นที่พึ่งสังคม

ตัวเองไปสู่โลกออนไลน์ โลกโซเซียลมีเดีย 

เพรำะถ้ำไม่เปล่ียนอย่ำงรวดเร็วก็คงต้องล้ม

หำยตำยจำกอย่ำงวกิฤตกำรณ์ส่ือในปี 2563

โควิด-19 ตวัเร่งสือ่ออฟไลน์
ปรับตัว
 “ผศ.ดร.วไิลวรรณ จงวไิลเกษม หวัหน้า

กลุ ่มสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะ

วารสารศาสตร ์และ ส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” ให้ทัศนะ-ควำม

คิดเห็นไว ้ว ่ ำ  หำกพูดถึ งสถำนกำรณ ์

ส่ื อ ม ว ล ช น ใ น ป ั จ จุ บั น ที่ มี สื่ อ ห ล ำ ย

แพลตฟอร์มเกิดขึ้น แต่สำมำรถแบ่งออกได้

เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 

 1.สื่อออฟไลน์

 2.สื่อออนไลน์ 

โดย ชุลีพร อร่ามเนตร  
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 โดยในส่วนของ “สื่อออฟไลน์” ก็คือสื่อ

อย่ำง  หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ต้อง

ยอมรับว ่ำก�ำลังเป ็นขำลง โดยเฉพำะ

หนังสือพิมพ์ท่ีในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่ำ

เหลอืเพยีงไม่กีฉ่บบั และหนงัสอืพมิพ์ฉบบัที่

เหลือที่มียอดพิมพ์สูงสุดในอดีต พบว่ำ

ปัจจบุนัเองก�ำลงัอยูใ่นช่วงวกิฤต ต้องเออร์ลี่

เอำคนออก และมีกำรท�ำธุรกิจในรูปแบบ

ใหม่ๆ เพื่อควำมอยู่รอด ไม่ว่ำจะกำรท�ำ 

โลจิสติกส์  เป็นสำยส่งหลัก เพื่อหำรำยได้

ประคับประคองสื่อของตนเอง

 “เมือ่ 3-4 ปีทีผ่่านมา สือ่ไทยถกูดจิทิลั 

ดิสรัปชั่น ท�าให้หลายสื่อต้องปิดตัวเอง 

และพอเกิดโควิด-19 ย่ิงเป็นตัวเร่งให้สื่อ

ต่างๆ แย่ลงไปอีก โดยเฉพาะสื่อออฟไลน์ 

เพราะพฤติกรรมของผู้รับสาร ผู้เสพส่ือ  

วนันีไ้ปอยูบ่นโลกออนไลน์หมดแล้ว ย่ิงเกดิ

สถานการณ์โควดิ-19 คนต้อง work from 

home ไปไหนไม่ได้ ต้องเว้นระยะห่างทาง

สังคม ท�าให้พฤติกรรมคนจาก 8 ชั่วโมง

หรือมากกว่านั้นที่อยู่บนโลกออนไลน์อยู่

แล้ว กลายมาเป็นอยู่บนโลกออนไลน์ 24 

ชัว่โมง ทุกคนเริม่ปรบัตวัเข้าสูแ่พลตฟอร์ม

ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ” ผศ.ดร.วิไล

วรรณ กลำ่ว

 และย�ำ้ว่ำ ปัจจบุนักำรใช้ชวิีตของผู้คนอยู่

บนโลกออนไลน์ พฤตกิรรมกำรเสพข่ำว เสพ

สื่อ คนไม่ไปตำมหำหนังสือพิมพ์อ่ำนแล้ว 

พวกเขำคลิกผ่ำนหน้ำจอโทรศัพท์มือถือ 

สำมำรถดูข ่ำวสำรได ้ เฉกเช ่นเดียวกับ

โทรทัศน์ พวกเขำดูทุกอย่ำงผ่ำนหน้ำจอ

คอมพวิเตอร์  โดยทีเ่ขำสำมำรถทีจ่ะเลอืกได้

ว่ำจะตดิตำมชมในเวลำใด สำมำรถไปดยู้อน

หลังได้

สื่อออฟไลน์ต้องปรับตัวสู่
ออนไลน์ให้ไว
 “ผศ.ดร.วไิลวรรณ” กล่ำวต่อว่ำ ทกุอย่ำง

ทีเ่กดิขึน้ในปี 2564 เปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ 

ทุกคนมีวิถีชีวิตใหม่ ที่สวิตช์ไปอยู่ออนไลน์ 

จึงท�ำให้สื่อออฟไลน์ต้องปรับตัวอย่ำงมำก 

ต้องพัฒนำตนเองกระโดดเข้ำสู่ส่ือออนไลน์

ให้ไว โดยต้องก�ำหนดว่ำปี 2564 นี้ จะเป็น

สื่อออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์ และส่ือออฟไลน์ก่ี

เปอร์เซน็ต์ ต้องมคีวำมชดัเจนในองค์กรของ

ตนเอง เท่ำที่ทรำบ ปัจจุบันมีสื่อจ�ำนวนมำก

ปิดออฟไลน์และผันตัวเองไปสู่ออนไลน์ 

100% ส่วนที่เหลือเม่ือเกิดโควิด-19 ก็เป็น

ตวัเร่งท�ำให้สือ่ออฟไลน์ตืน่ตวัขยบัสู่ออนไลน์ 

เพรำะชีวิตคนอยู ่ออนไลน์ กำรตลำดทุก

อย่ำงอยู่บนออนไลน์ควำมไวในกำรปรับตัว 

และกำรก�ำหนดทิศทำงสัดส่วนออนไลน์มี

ควำมจ�ำเป็น เช่นเดียวกับเน้ือหำที่จะน�ำ

เสนอในสื่อออนไลน์ ซึ่งถ้ำเรำดูจำกเนื้อหำ 

วันนี้ ไม่มีส่ือมวลชน แต่เป็นส่ือมวลชน

เฉพำะเกิดขึ้น เพรำะถ้ำเรำพิจำรณำกำร

เตบิโตของข่ำวสด ไทยรฐัออนไลน์ จะเหน็ว่ำ

ตอบโจทย์ควำมเป็นส่ือมวลชนแต่เป ็น

สื่อมวลชนที่มีควำมเฉพำะกลุ่มเกิดขึ้น ไม่ได้

เป็นสื่อสำธำรณะที่เป็นสื่อดั้งเดิม

	 “ในความเป็นสื่อมวลชนกลุ่มเฉพาะ	

ท�าให้เกิดการเติบโตในกลุ่มออนไลน์	 การ

จะเข้าสู่สื่อออนไลน	์ส่วนหนึ่งนอกจากจัด

ท�าเนือ้หาแล้ว	ต้องมกีารวเิคราะห์ทีช่ดัเจน	

ว่ากลุม่เป้าหมาย	ผูร้บัสารคือใคร	และผูร้บั

สารในขณะนีไ้ม่ได้ดเูรือ่งของอาย	ุเพศ	หรือ

การศึกษา	 แต่เป็นการดูตามไลฟ์สไตล์	

ความสนใจ	 คัดแยกเนื้อหา	 ท่ีจะน�ามาลง

ออนไลน์”	ผศ.ดร.วิไลวรรณ กล่ำว

สื่อต้องลงทุนวิจัยตลาด
กลุ่มเป้าหมาย
 กำรเตบิโตของส่ือว่ำจะอยูร่อดหรอืไม่นัน้ 

ปัจจยัเรือ่งของทนุมผีลส่วนหนึง่ เพรำะสือ่ต้อง

มองทัง้เรือ่งก�ำไรทำงธรุกิจ และผลประโยชน์

ของประชำชน สำธำรณชนที่ได้รับ เพรำะ

ธุรกิจสื่อ จะมุ่งเพียงก�ำไรอย่ำงเดียวไม่ได้

 ผศ.ดร.วิไลวรรณ กล่ำวต่อไปอีกว่ำ 

ปัญหำอย่ำงหนึ่งของส่ือไทย โดยเฉพำะสื่อ

ด้ำนข่ำวยังให้ควำมส�ำคัญกับเรื่อง “กำร

ลงทุนในเรื่องกำรท�ำวิจัย” น้อยมำก ทั้งที่

เรือ่งดงักล่ำวมคีวำมส�ำคัญมำก อย่ำงกำรท�ำ

วจิยักำรตลำด เพือ่ท�ำให้รู้ว่ำกำรผลติสือ่ของ

แต่ละแห่งต ้องกำรให้คนกลุ ่มไหนอ่ำน 

ประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยคือคนกลุ่มใด และ

ต้องวิเครำะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเรำ

ต้องกำร ว่ำเขำมีควำมรู้ มีควำมสนใจ มี

รสนิยมอย่ำงไร เพื่อน�ำไปสู่กำรสร้ำงเนื้อหำ

ที่ตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม
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 อำทิ เนื้อหำเรื่องกำรเมือง รัฐบำลกับ

มำตรกำรช่วยเหลอืประชำชนกรณโีควดิ-19 

ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็พบว่ำประชำชนใน

แต่ละกลุ่มในประเทศกลับมองเรื่องน้ีแตก

ต่ำงกนั หรือมเีป้ำหมำยต่ำงกันทีจ่ะได้รับกำร

ช ่วยเหลือ หรือกรณีของ “พิมรี่พำย” 

(พิมรดำภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์-แม่ค้ำไลฟ์

สดผ่ำนทำงแฟนเพจ พมิรีพ่ำยขำยทกุอย่ำง)

ที่มีกำรถกเถียงในหลำยมิติมำก ผู้คนแต่ละ

กลุ่มมีควำมสนใจต่ำงกัน สื่อต้องรู้จักกลุ่ม

เป้ำหมำย พฤตกิรรมของผูอ่้ำนข่ำวสือ่ตนเอง 

และอย่ำดูถูกผู้อ่ำน ว่ำสื่อจะน�ำเสนออะไร

กไ็ด้ เพรำะคนอ่ำนสมยัใหม่เขำมข้ีอมลูหลำก

หลำยแหล่ง มกีำรวเิครำะห์ข้อมลู ซ่ึงหำกสือ่

วเิครำะห์ผดิ ควำมน่ำเชือ่ถอื กำรตดิตำมของ

ผู้เสพสื่อก็อำจจะน้อยลง

จัดท�าพรีเมียมคอนเทนต์
คุณภาพ
 “ผศ.ดร.วิไลวรรณ” ให้ควำมเห็นว่ำ สื่อ

ออนไลน์ในยุคปัจจุบันถึงจะมีเน้ือหำคล้ำย 

กันๆ แต่จะเห็นได้ว่ำบำงสื่อพยำยำมท�ำ 

พรีเมี่ยมคอนเทนต์ ที่แตกตำ่งจำกฉบับอื่นๆ 

ซึ่งกำรท�ำพรีเมียมคอนเทนต์ หรือข่ำว

คณุภำพ แตกต่ำงจำกทีอ่ืน่ๆ ในต่ำงประเทศ

มีกำรท�ำจ�ำนวนมำก และข่ำวดังกล่ำว

สำมำรถขำยได้ เพรำะหำกใครทีจ่ะดพูรเีมยีม

คอนเทนต์เหล่ำนี้ จะต้องจ่ำยค่ำเข้ำดู ผู้เสพ

สือ่ในต่ำงประเทศกพ็ร้อมจะเข้ำอ่ำน หำกสือ่

ไทยท�ำได้ เชื่อว่ำ สื่อไทยก็จะอยู่รอด และมี

คอนเทนต์คณุภำพทีม่คีณุค่ำมำกๆ กจ็ะเป็น

ผลต่อธุรกิจสื่อ

 ผศ.ดร.วิไลวรรณ  มองวำ่ ประเทศไทย

มีผู้เสพส่ือที่ต้องกำรพรีเมียมคอนเทนต์และ

เต็มใจซื้อข่ำวนั้นอ่ำนหำกเป็นข่ำวคุณภำพ

จริงๆ แต่ต้องยอมรับว่ำตอนนี้ยังไม่มีใครท�ำ

หรือประกำศออกมำชัดเจน เป็นเหมือนกำร

ทดลองท�ำในบำงสือ่ เพรำะมหีลำยส�ำนกัข่ำว

ได้ศึกษำกรณีจำกสื่อต่ำงประเทศที่เขำเจอ

วิกฤตสื่อก่อนเรำ และท�ำให้เกิดโมเดลธุรกิจ

ใหม่ เพื่อควำมอยู่รอดของสื่อ โดยมีกำรจัด

ท�ำพรีเมยีมคอนเทนต์ และหำกสนใจอ่ำนจะ

ต้องซ้ือเข้ำไปอ่ำน เป็นกำรเพิม่มลูค่ำให้แก่ข่ำว

 ดังนั้น เมื่อถำมว่ำสื่อไทยจะท�ำพรีเมียม

คอนเทนต์ได้หรือไม่นั้น ต้องดูเรื่องคุณภำพ

ของคนท�ำข่ำวด้วยว่ำมีควำมพร้อมที่จะท�ำ

พรีเมียมคอนเทนต์หรือไม่ อำจำรย์เช่ือว่ำมี 

อีกทั้งกำรที่คนท�ำส่ือหลำยคนมักบอกว่ำ 

เวลำท�ำข่ำวคุณภำพดีๆ ไปไม่มีคนดูคนอำ่น 

ไม่ใช่เรื่องจริง เพรำะถ้ำมีคุณค่ำจริง เชื่อว่ำ

ทกุคนเตม็ใจซือ้อ่ำน เพยีงแต่สิง่ทีค่ณุท�ำอำจ

ไปไม่ถึงหรือก่อให้เกิดคุณค่ำ

เม็ดเงินธุรกิจสื่อ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม
  ทั้งนี้ในอดีตแหล่งรำยได้ของสื่อมำจำก

โฆษณำ ซ่ึงถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ เม็ดเงินท่ี

จะท�ำให้สื่ออยู่รอดหรือไม่ เพรำะเนื้อหำสื่อ

เป็นอ่ำนฟร ีจ�ำเป็นต้องพึง่พงิโฆษณำมำสนบั

สนุน แต่ถ้ำสถำนกำรณ์สื่อตอนนี้ รำยได้จะ

เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมหรือไม่?

 “ผศ.ดร.วิไลวรรณ” ให้ทัศนะเรื่อง 

“แหล่งรายได้ของสื่อ” ว่ำ คนท�ำสื่อด้ำน

ข่ำว หรือเนื้อหำต่ำงๆ เริ่มรู้แล้วว่ำส่วนแบ่ง

กำรตลำดไม่ได้เหมอืนเดมิอกีแล้ว มส่ีวนแบ่ง

กำรตลำดมำกขึน้ มคีนมำหำรค่ำโฆษณำมำก

ขึ้น ส่วนแบ่งตลำดที่จะมำถึงองค์กรสื่อน้อย

ลงมำก เมื่อรำยได้จำกโฆษณำน้อยลง สื่อก็

หำรำยได้จำกส่วนอื่นๆ เช่น องค์กรสื่อบำง

ส่วนเริ่มท�ำอีเวนต์ จัดงำนอบรมต่ำงๆ หรือ

รับท�ำคอนเทนต์ต่ำงๆ แต่เมื่อเกิดโควิด-19 

ท�ำให้หลำยส่ือจัดอีเวนต์ไม่ได้ ท�ำให้ต้องหำ

รำยได้ส่วนอื่นต่อไป

 ทุกสื่อต้องจัดท�ำ NewBusiness Model 

หรอืกำรท�ำโมเดลธรุกจิแบบใหม่ทีเ่หมำะสม

กับส่ือตนเอง หรือหำพำร์ตเนอร์เข้ำมำช่วย

ในด้ำนกำรลงทุนของธุรกิจ แต่กำรหำ

พำร์ตเนอร์หรอืก�ำหนดโมเดลธรุกจิแบบใหม่ 

ต้องมีกำรมองอย่ำงรอบด้ำน และเลือกให้

เหมำะสม เพรำะธุรกิจสื่อ เมื่อน�ำพำร์ตเนอร์

ซ่ึงต้องเป็นนำยทุนจะให้มองแต่เรื่องผล

ประโยชน์ของสังคมแบบหน้ำที่สื่อควรท�ำ

อย่ำงเดยีวกค็งไม่ได้ นกัธรุกิจนำยทนุต้องกำร

ก�ำไร ด้วยธุรกิจสื่อครึ่งหนึ่งเพื่อก�ำไร แต่อีก

ครึ่งหน่ึงต้องท�ำธุรกิจสังคม มีผลประโยชน์

ต่อสังคม ต้องหำพำร์ตเนอร์ จัดท�ำโมเดล

ธุรกิจที่จะเข้ำมำช่วยให้ธุรกิจสื่อเติบโต และ

หนุนส่งเสริมกำรท�ำประโยชน์เพื่อสังคม 

ร่วมด้วย 

สิง่ทีจ่ะท�าให้องค์กรสือ่ ธรุกจิ
สื่ออยู่รอดในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
มีสถานการณ์โควิด-19 มา 
กระตุ้นนี้ คนท�าสื่อ บุคลากร
ด้านส่ือต้องเปลีย่น Mindset 
หรือเปลี่ยนความคิดใหม ่
ทั้งหมด จากท่ีเคยคิดถูกทุก
อย่าง เป็นใหญ่ เป็นผู้เลือก
เนื้อหาแก่สังคมและมีความ
เป็น mass มอี�านาจมาก มอง 
กว้างๆ ต้องคิดให้แคบลง 
เพราะโลกใบเดิมจบลงแล้ว 
mass media ไม่มีอีกแล้ว 
ต้องคิดถึง NewBusiness 
Model ให้ความส�าคัญกับ
กลุ่มเป้าหมาย คนอ่านของคณุ
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พรีเมียมคอนเทนต์-โมเดล
ธุรกิจใหม่
 “ผศ.ดร.วิไลวรรณ” ให้ควำมเห็นอีกว่ำ 

สื่อเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุน แต่จะคุ้มทุนได้ 

ต้องมบีคุลำกรทีม่คีวำมเช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ 

เพรำะพำร์ตเนอร์ท่ีจะมำลงทุน คงต้องดู

ผลิตภัณฑ์ นั่นคือเนื้อหำ พรีเมียมคอนเทนต์ 

บุคลำกรดำ้นสื่อ และโมเดลของธุรกิจในรูป

แบบใหม่ๆ ที่จะท�ำให้สื่อขำยได้ และตรงกับ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์

ธรุกิจกต้็องท�ำสือ่ออนไลน์ พรเีมยีมคอนเทนต์

ที่ต้องส่งผลต่อกำรตัดสินใจในธุรกิจนั้นๆ

 โลกออนไลน์มพีืน้ทีใ่ห้สือ่ได้น�ำเสนอเรือ่ง

รำว ท�ำเนื้อหำให้กลำยเป็นผผลิตภัณฑ์ที่จะ

ดึงดูดผู ้อ่ำน ดังนั้น ผู ้ผลิตสื่อต้องจัดท�ำ

เนือ้หำ พรเีมยีมคอนเทนต์ และเลอืกเนือ้หำ

ที่ถูกต้อง มีควำมชัดเจน ให้ควำมกระจ่ำง 

หรอืท�ำให้ผูอ่้ำนได้รบัประโยชน์จำกกำรอ่ำน

สื่อนั้นๆ โดยจัดแบ ่ง พ้ืนที่มหำศำลใน

ออนไลน์ที่ส�ำนักข่ำวต่ำงๆ จะเล่นข่ำวได้ให้

เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย เพรำะตอนน้ี 

ผูอ่้ำนสำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำรได้มำกมำย เขำ

ไม่ได้มีทำงเลือกเหมือนเม่ือก่อนท่ีสื่อต้อง

เลือกให้ แต่เขำสำมำรถเลือกได้ด้วยตนเอง

 คนไทยมคีวำมรูเ้ท่ำทนัส่ือมำกกว่ำในอดตี 

พวกเขำรู ้จักน�ำข้อมูลข่ำวสำรมำเปรียบ

เทียบจำกหลำยๆ แหล่ง ผู้ผลิตสื่ออย่ำดูถูก

ผู ้อ่ำน อีกทั้งตอนนี้ผู ้เสพสื่อยังเป็นกลไก

ควบคุมทำงสังคมร่วมด้วย สื่อไหนแหลมขึ้น

มำสังคมก็จะก�ำกับเร็วมำกขึ้น อย่ำงกรณ ี

พิมรี่พำยก็มีควำมคิดเห็นหลำกหลำย และ

หลำยฝ่ำยกจ็ดักำร ไม่ต้องรอให้สือ่ตดัสนิแต่

สังคมส่วนหนึ่งได้ตัดสินไปแล้ว เพรำะโลก

ออนไลน์ไม่ได้เป็นโลกของสื่อ และโลก

ออนไลน์ ไม่ได้เป็นโลกของคนใดคนหนึ่ง

แนะสื่อเปลี่ยน Mindset
เป็นที่พึ่งสังคม
	 “สิ่งที่จะท�าให้องค์กรสื่อ	 ธุรกิจส่ืออยู่

รอดในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอด

เวลาและมสีถานการณ์โควดิ-19	มากระตุน้

นี้	 คนท�าสื่อ	 บุคลากรด้านสื่อต้องเปลี่ยน	

Mindset	หรอืเปล่ียนความคดิใหม่ทัง้หมด	

จากที่เคยคิดถูกทุกอย่าง	 เป็นใหญ่	 เป็นผู้

เลือกเน้ือหาแก่สังคมและมีความเป็น	

mass	 มีอ�านาจมาก	 มองกว้างๆ	 ต้องคิด

ให้แคบลง	 เพราะโลกใบเดิมจบลงแล้ว	

mass	media	 ไม่มีอีกแล้ว	 ต้องคิดถึง	

NewBusiness	Model	ให้ความส�าคญักบั

กลุ่มเป้าหมาย	คนอ่านของคุณ	อย่าคิดว่า

สังคมต้องการสิ่งที่เป็นเบาๆ	 	 โลกของ 

ออนไลน์	 แตกต่างจากโลกmass	media	

สื่อสิ่งพิมพ์	หรือทีวี	ที่ก�าหนดวาระข่าวได้

เอง	 แต่ต้องค�านึงถึงผู้รับสารเป็นส�าคัญ” 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ กล่ำว

 สือ่จะมคีวำมอยูร่อดได้หรอืไม่ในปี 2564 ? 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ บอกว่ำต้องกลับไปถำมว่ำ 

สื่อมีควำมส�ำคัญต่อสังคมหรือไม่ในตอนน้ี 

เป็นที่พึ่งพิงให้แก่สังคมได้หรือไม่ ถ้ำมองว่ำ

ตวัเองไม่มคีวำมส�ำคญั ไม่ต้องพึง่คณุกไ็ด้ คณุ

ก็จะหมดควำมหมำย โดยส่วนตัวอยำกเห็น

สือ่ทีเ่ป็นทีพ่ึง่พงิต่อสังคม มองสังคมใหม่ คน

อ่ำนใหม่

คนรุ่นใหม่สนใจท�าหน้าที่สื่อ
มากขึ้น
 “หัวหน ้ากลุ ่มสาขาวิชาวิทยุและ

โทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

มวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์” 

ให้ควำมเห็นหลังมีกำรถำมถึง สถำนกำรณ์

กำรเมอืงในประเทศในช่วงปี  2563 ต่อเนือ่ง

มำจนถึงปี 2564 ที่คนรุ่นใหม่ให้ควำมสนใจ

เรือ่งกำรเมอืงมำกขึน้ว่ำ ในเรือ่งของกำรผลิต

คนท�ำสื่อ หรือนักสื่อสำรมวลชนรุ่นใหม่ ไม่

ได้ผลิตคนท�ำส่ืออย่ำงในอดีต เพรำะเด็กรุ่น

น้ีพวกเขำเข้ำมำเรียน เน่ืองจำกสนใจเรื่อง

เหตุบ้ำนกำรเมือง สนใจสังคมมำกกว่ำมอง

เรื่องของตัวเอง ยิ่งมีกำรรวมพลังของคนรุ่น

ใหม่ทีอ่อกมำเรยีกร้องกำรเมอืง ท�ำให้เหน็ได้

ว่ำหลำยคนเริ่มอยำกเป็นนักข่ำวกำรเมือง 

ปลุกให ้เด็กรุ ่นใหม่ถกเถียงในชั้นเรียน 

นักศึกษำเริ่มคุยเก่ียวกับข่ำวกำรเมือง ข่ำว

หนัก ข่ำวที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่มำก

ขึ้น และมองมิติกำรท�ำข่ำวที่แตกต่ำงไป 

จำกเดิม

 “เมื่อคนท�ำข่ำวเปลี่ยนไป เชื่อว่ำข่ำวสำร

ที่จะถูกน�ำเสนอในอนำคตย่อมเปลี่ยนไป มี

มติคิวำมสนใจข่ำวกำรเมอืง ข่ำวหนกัมำกขึน้ 

เม่ือผู้น�ำเสนอข่ำวและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ

มีมำกขึ้น กำรน�ำเสนอข่ำวจะเกิดจำกกลุ่ม

คน ผู้เสพส่ือทีม่คีวำมหลงใหล (passion) ใน

ทิศทำงเดียวกัน และจะท�ำให้คุณภำพของ

ข่ำวสำรดขีึน้ ซึง่คนท�ำข่ำวทีด่ต้ีองสนใจเรือ่ง

ส่วนรวมมำกกว่ำเรือ่งรอบตวัเรือ่งของตวัเอง 

และต้องมองว่ำตัวเองจะสร้ำงข่ำวมีคุณค่ำ  

มีควำมหมำยและเป็นที่พึ่งต่อสังคม ดังนั้น  

ในวันสมำคมนักข่ำวปีน้ี ก็หวังว่ำองค์กรสื่อ

จะมีควำมคิดใหม่ ท�ำข่ำวออนไลน์แบบใหม่ 

คิดพรีเมียมคอนเทนต์ และสร้ำงข่ำวคุณค่ำ

เป็นที่พึ่งพิงของสังคมไทย
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ข่าวคุณภาพ หายไปไหน?
การฝังตัว-ล่าข่าว แบบในอดีต 
ยุคนี้ มันหมดไปแล้ว!

 จำกสภำพกำรณ์ของธุรกิจสื่อในยุค

ปัจจุบัน ที่ต้องเจอกับผลกระทบจำกสภำวะ

เศรษฐกิจถดถอย ผลกระทบจำกโควิด-19 

ระบำดในประเทศไทย ทั้งเมื่อปี 2563 และ

ปี 2564 จนส่งผบกระทบโดยตรงกับภำพ

รวมธุรกิจสื่อหลำยแขนง 

 อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำธุรกิจส่ือจะได้รับผล 

กระทบจำกสภำวะเศรษฐกิจอย่ำงไรก็ตำม

แต่ “หน้าท่ีของสื่อมวลชน” ที่สังคมในวง

กว้ำงคำดหวัง ก็คือกำรได้เห็นกำรท�ำหน้ำที่

ของสือ่มวลชน ในกำรน�ำเสนอข้อมลูข่ำวสำร

ทีเ่ป็นประโยชน์กบัประชำชน รวมถงึกำรท�ำ

หน้ำที่เป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” ที่สื่อจะต้องเฝำ้

ตดิตำม เกำะตดิ และส่งเสียงเตอืนประชำชน 

ว่ำก�ำลังมีอะไรเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพำะ

หำกพบควำมผิดปกติจำกกำรใช้อ�ำนำจรัฐที่

ไม่ถูกต้อง หรือกำรเสนอข่ำวสำรคุณภำพ

ชีวิตของประชำชนในด ้ำนต ่ำงๆ เช ่น  

สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข กำรศึกษำ กำร

บังคับใช้กฎหมำยโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐ เพื่อ

อ�ำนวยควำมยุติธรรมกับประชำชน เป็นต้น  

 และเมือ่ส่ือมวลชนน�ำเสนอข่ำวสำรต่ำงๆ 

ออกมำ หำกเป็นข่ำวที่เป็นประโยชน์กับ

ประชำชน เป็นข่ำวเจำะพิเศษ มีควำมลึกใน

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 
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เนือ้หำ-เป็นข่ำวเดีย่วทีส่ือ่บำงส�ำนกัน�ำเสนอ

ออกมำที่แตกต่ำงจำกเพื่อนร่วมวิชำชีพ อีก

ทั้งเป็นข่ำวที่สร้ำงผลกระทบในวงกว้ำงกับ

สงัคม  สิง่ทีต่ำมมำกค็อื องค์กรสือ่แต่ละแห่ง 

ก็จะส่งข่ำวพิเศษ-ข่ำวเจำะ-ข่ำวสืบสวน

สอบสวน  ดังกล่ำว เข้ำร่วมประกวดกำร

ตดัสนิรำงวลัข่ำวยอดเยีย่มแต่ละปี อย่ำงเช่น

สื่อส่ิงพิมพ์-หนังสือพิมพ์ ก็จะส่งข่ำวก็เข้ำ

ประกวดชงิรำงวลัข่ำวยอดเยีย่มรำงวลัอศิรำ 

อมนัตกุลของสมำคมนกัข่ำวนกัหนงัสอืพมิพ์

แห่งประเทศไทย ที่จัดข้ึนทุกปีติดต่อกันมำ

หลำยสบิปีแล้ว ทีจ่ะมกีำรประกำศผลกำรคดั

เลือกในช่วงวันที่ 4 มีนำคม ของทุกปีที่เป็น

วันนักข่ำวฯ 

 โดยกำรตัดสินรำงวัลข่ำวยอดเยี่ยมดัง

กล ่ำว ก็มีควำมเห็นจำกหนึ่ ง ในคณะ

กรรมกำรตัดสินกำรประกวดข่ำวยอดเยี่ยม

รำงวัลอิศรำ อมันตุกล ที่ร่วมตัดสินรำงวัล

ข่ำวยอดเยีย่มของสมำคมนกัข่ำวฯ มำหลำย

สบิปี ทีใ่ห้มมุมองสะท้อนถงึสภำพกำรณ์กำร

ส่งข่ำวเข้ำประกวดในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำว่ำ 

มีควำมเปล่ียนแปลงแบบมีนัยส�ำคัญ ที่น่ำ

เป็นห่วง เพรำะพบว่ำช่วงหลงัมำนี ้สือ่แต่ละ

แห่ง มีกำรส่งข่ำวเข้ำประกวดชิงข่ำวยอด

เยีย่มลดน้อยลงเรือ่ยๆ อีกทัง้ข่ำวทีส่่งเข้ำมำ 

ก็เห็นชัดวำ่ เนื้อหำ-คุณภำพข่ำวไม่โดดเด่น-

ไม่เข้มข้นเหมอืนในอดตี ซึง่หำกยงัเป็นเช่นนี้

ต่อไปเร่ือยๆ สุดท้ำยแล้ว กน่็ำเป็นห่วงว่ำ จะ

เป็นสภำพกำรณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม

วงกว้ำงได้ 

 นั่นก็คือควำมเห็นของ “สกุล บุณยทัต 

อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชานาฏยสังคีต 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขาธิการสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย  

โดยล่าสุด ปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นประธาน

คณะกรรมการตัดสนิรางวลัซไีรต์ ประจ�าปี 

2563” โดย อาจารย์สกุล ได้ร่วมเป็น 

“กรรมการตดัสนิรางวลัข่าวยอดเย่ียมของ

สมาคมนักข่าวฯ” มำหลำยปีติดต่อกัน   

และมำวันนี้ ได้ส่งเสียงสะท้อนควำมคิดเห็น 

-แง ่มุม ดังกล ่ำวข ้ำงต ้นเอำไว ้  โดยม ี

รำยละเอียด ดังนี้  

 เริม่ต้นท่ี “อ.สกลุ” บอกเล่ำถงึกำรท�ำงำน

ในฐำนะกรรมกำรตัดสินรำงวัลข่ำวยอด

เยี่ยมฯ ในช่วงที่ผ่ำนมำว่ำ เป็นกรรมกำรฯ 

มำหลำยปีมำก ตัง้แต่ยุคสมำคมนักข่ำวฯ ยงั

มสี�ำนกังำนอยูแ่ถวถนนรำชด�ำเนนิกลำง จน

ย้ำยมำอยู่ตรงข้ำม รพ.วชิระ ถนนสำมเสน 

รวมเวลำแล้วร่วมยีส่บิปีตดิต่อกนั โดยทีผ่่ำน

มำข่ำวที่หนังสือพิมพ์แต่ละแห่ง ส่งเข้ำ

ประกวดแต่ละปีจะมีส ่งมำมำก บำงที 

หนังสือพิมพ์บำงฉบับก็ส่งข่ำวมำประกวด

หลำยข่ำว อนัแตกต่ำงจำกช่วงปีหลงัๆ ท่ีกำร

ส่งข่ำวเข้ำประกวด หนังสือพิมพ์ส่งข่ำวเข้ำ

ประกวดน้อยลงอย่ำงเห็นได้ชัด 

 ข่ำวยอดเยี่ยมที่ได้รำงวัลแต่ละปีในอดีต 

ก็เป็นข่ำวเปิดโปง น�ำเสนอเรื่องกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นเป็นสวนใหญ่ เป็นกำรเสนอข่ำว

แบบทะลุทะลวง ข่ำวเจำะ อย่ำงข่ำวยุค 

ประสงค์ เลิศรตันวสิทุธิ ์ทีส่่งเข้ำมำกเ็น้นข่ำว

เจำะแบบถงึเลือดถึงเนือ้ แต่ช่วงสบิปีหลงัมำ

น้ี ข่ำวที่ส่งเข้ำประกวดไม่เจำะเหมือนเดิม 

ซึ่งในอดีตศักยภำพ ศักดิ์ศรีของคนท�ำข่ำว

เป็นบิก๊เนมจรงิๆ สถำบนันกัข่ำวเป็นสถำบนั

ใหญ่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี แต่ระยะหลังข่ำวมัน

อ่อนลง กำรเจำะข่ำวก็อ่อนลง 

 คนในวงกำรนกัข่ำวนกัหนงัสอืพมิพ์เอง ก็
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ยังบอกว่ำข่ำวมันไม่สุดยอดเหมือนเดิม ยัง

เจำะไม่ถึง กำรหำแหล่งข่ำวไม่ครอบคลุมไม่

ครบประเดน็ บำงทเีสนอไปแล้วกไ็ม่สดุ ถอย

ออกมำ เหมือนกับมีอ�ำนำจแฝงเข้ำมำ หรือ

เป็นเพรำะสื่อมีกำรเซ็นเซอร์ตัวเอง ไม่เสนอ

ต่อ อำจเพรำะกลัวไปเอง จนระยะหลังกำร

ตดัสินข่ำวแต่ละปี กำรลงมตว่ิำข่ำวใดสมควร

เป็นข่ำวยอดเย่ียมเริ่มตัดสินได้ยำกมำกขึ้น 

ข่ำวทจุริตคอร์รัปชัน่กล็ดน้อยลง กมี็ข่ำวแบบ 

อื่นๆ เขำ้มำ เช่น ข่ำวเรื่องสิ่งแวดล้อม ข่ำว

ในเชงิควำมเป็นมนษุย์ ก็มบีำงปีได้รำงวลั แต่

เห็นชัดว่ำช่วง 2-3 ปีหลังมำนี้ คุณภำพขำ่ว

ที่ส่งเข้ำประกวดแย่มำก 

 “อ.สกุล” มองว่ำ สำเหตุที่ช ่วงหลัง 

คุณภำพข่ำวไม่เข้มข้นเหมือนในอดีต ส่วน

หนึ่งก็เป็นผลพวงมำจำกสภำวะเศรษฐกิจท่ี

ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของธรุกจิสือ่ 

เพรำะเป็นทีรู้่กนัว่ำกอง บ.ก.สือ่-หนงัสอืพมิพ์ 

แต่ละแห่งน้อยลงไปมำก ไม่เหมือนในอดีต 

อีกทั้งสภำพกำรท�ำงำน คนในกอง บ.ก. คน

หนึ่งจำกเดิมที่ท�ำข่ำวในสื่อของตัวเองอย่ำง

เดยีว กไ็ม่พอแล้ว เขำต้องไปช่วยเสรมิท�ำข่ำว

ช่องทำงอื่นๆ ให้กับต้นสังกัดด้วย เช่น สื่อ 

โซเชียลมีเดีย ในส�ำนักงำนต้นสังกัด ก็ท�ำให้

ท�ำงำนกันไม่ไหว รวมถึงสถำนกำรณ์สื่อ ท่ี

บำงแห่งก็มีกำรเลย์ออฟ-เอำคนออก ท�ำให้

กอง บ.ก.เหลือคนท�ำงำนน้อย 

 ปัจจัยข้ำงต้นท�ำให้สถำนกำรณ์ในกำรท�ำ

ขำ่วยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ำ ไม่เอื้อเหมือน

ก่อนหน้ำนี้ อย่ำงปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ประเด็น

ข่ำวที่มีกำรส่งเข้ำประกวด topic หลำย 

เรื่องดี แต่ไม่สำมำรถลงลึกได้ จนระยะหลัง  

พบว่ำสือ่ทีส่่งข่ำวเข้ำประกวด มแีค่ไม่กีส่งักดั

เท่ำนั้น เช่น ไทยรัฐ-เดลินิวส์  

	 “ประเด็นที่ เราเห็นชัดคือ	 การท�า

ประเด็นข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์มันอ่อนล้า

ลง	จนบางครัง้	คดิว่าค�าว่า	wag	the	dogs	

สนุขัเฝ้าบ้าน	การล่าข่าว	การฝังตัวเพือ่หา

ข่าวแบบในอดีต	 มันแทบจะไม่มีแล้ว	 ซึ่ง

เดมิมนัเคยม	ีแต่ปัจจบุนั	หากจะให้นกัข่าว	

คนท�าสื่อไปฝังตัว	ก็ฝังตัวเพื่อท�าข่าวแบบ

ข่าวลุงพลในคดีน้องชมพู	่	ที่มีสื่อโทรทัศน์

ไปฝังตัวในพื้นที่และรายงานทุกวันว่าลุง

พลวันนี้จะเดินทางไปไหน	 แต่ในอดีตนัก

ข่าวไปฝังตัวเพื่อแสวงหาความจริง	ที่ก็ได้

อะไรมากมายมาน�าเสนอ	จนท�าให้การท�า

ข่าว	เป็นเรือ่งทางวชิาการได้	เป็น	academic	

มาก	 ที่คนรุ ่นใหม่ควรได้ศึกษาศาสตร์ 

แขนงนี้	 แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว”	 กรรมกำร

ตัดสินรำงวัลข่ำวยอดเยี่ยมฯ ยอมรับสภำพ

ควำมเป็นไปของธุรกิจสื่อที่มีผลต่อกำร 

น�ำเสนอข่ำวในยุคปัจจุบัน  

 “อ.สกลุ กรรมการตดัสนิรางวลัข่าวยอด

เย่ียมฯ” ให้ควำมเห็นต่อว่ำ นอกจำกนี้ 

ปัจจบุนัพบว่ำ หนงัสือพมิพ์ปัจจบุนัเร่ิมมกีำร

แบ่งฝ่ำย หนังสือพิมพ์ค่ำยนี้ใครเป็นนำยทุน 

โยงไปถึงตรงไหน พูดง่ำยๆ ก็ถูกมองว่ำ เป็น

ฉบับฝ่ำยเหลืองกับฝ่ำยแดง ทั้งท่ีสื่อควร 

ต้องเป็นกลำงด้วยควำมรู้สึกที่จริงต้องน�ำ

เสนอประเดน็ข่ำวทัง้สองด้ำนได้ หำกคุณเป็น

สื่อสำรมวลชนจริงๆ ต้องเจำะข่ำวไปทำงใด

ทำงหนึ่งที่เห็นว่ำมันถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ซึง่สิง่เหล่ำนีไ้ม่ใช่ไม่มใีนบ้ำนเรำ มนักม็ ีไม่ใช่

มำบอกว่ำเรำเป็นสื่อเป็นกลำง แต่เรำหลอก

ตัวเรำเองว่ำเรำเป็นกลำง แต่เอำตัวรอดเสีย

มำกกว่ำ 

 ผมอยำกให้สื่อมวลชนโดยเฉพำะสื่อ

หนงัสือพมิพ์ทีต้่องยอมรบัว่ำก�ำลังโรยรำ วนั

นี้สื่อสิ่งพิมพ์บำ้นเรำก�ำลังแพ้ ท�ำไมแพ้เยอะ

ขนำดนั้น ไม่มีใครยันสู ้ขึ้นมำว่ำ ถ้ำอ่ำน

หนังสือพิมพ์ของเรำ รอคอยหนังสือพิมพ์ท่ี

จะออกมำ คุณจะได้อ่ำนข่ำวที่มีคุณภำพ ซึ่ง

ผมเข้ำใจว่ำสื่อแต่ละแห่งก็เอำตัวรอดยำก  

แต่ท�ำไมในต่ำงประเทศ ส่ือหนังสือพิมพ์

หลำยประเทศถึงยังไม่โรยรำ เขำยังยืนหยัด

อยูไ่ด้ เพรำะมจีดุแขง็ เช่น บทควำม ข้อเขยีน

ของคอลัมนิสต์ มันสำมำรถบ่งบอกอะไรได้

บำงอย่ำง เช่น เรื่องลิเวอร์พูล หำก สื่ออยำ่ง 

เจมส์ เพียช์ น�ำเสนอข่ำว แฟนลิเวอร์พูล 

ทั่วโลก ก็เชื่อถือข่ำวที่เขำน�ำเสนอ 

 อย่ำงข่ำวเชงินโยบำยปกต ิเช่น “โครงการ

 คนในวงการนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เอง ก็ยังบอก
ว่าข่าวมนัไม่สดุยอดเหมอืนเดมิ ยงัเจาะไม่ถงึ การหา
แหล่งข่าวไม่ครอบคลมุไม่ครบประเดน็ บางทีเสนอไป
แล้วกไ็ม่สดุ...เหน็ชดัว่าช่วง 2-3 ปีหลงัมานี ้คุณภาพ
ข่าวท่ีส่งเข้าประกวด แย่มาก ...ประเด็นท่ีเราเห็นชัด
คอื การท�าประเด็นข่าวในสือ่หนงัสอืพมิพ์มนัอ่อนล้า
ลง จนบางครั้ง คิดว่าค�าว่า wag the dogs สุนัขเฝ้า
บ้าน การล่าข่าว การฝังตัวเพื่อหาข่าวแบบในอดีต 
มันแทบจะไม่มีแล้ว ซึ่งเดิมมันมี 
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คนละครึ่ง” ไม่ค่อยเห็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์

กัน แม้อำจมีบ้ำงแต่ไม่มำก เช่น ท่ีออกมำ

วิจำรณ์เรื่องจ�ำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วได้รับ

สทิธ ิซึง่หำกเป็นเม่ือก่อน นโยบำยแบบนีอ้ำจ

ท�ำเป็นข่ำวเจำะได้ แต่ไม่ม ีจนบำงคนต้องไป

อ่ำนข่ำวนอกกระแสไปเลยที่วิพำกษ์วิจำรณ์

ประเทศไทยในด้ำนต่ำงๆ จนบำงทียังตั้ง

ค�ำถำมว่ำ ประเทศเรำเป็นแบบนีไ้ปแล้วหรอื 

ต้องไปเสพข่ำวจำกข่ำวนอกกระแสไปเลย 

ซึ่งลักษณะข่ำวแบบนั้น ไม่แน่เสมอไปวำ่จะ

เป็นข่ำวจริงหรือข่ำวไม่จริง 

 ซึง่ในอดตี เรำจะมคีวำมเชือ่มัน่ในสือ่บำง

ส�ำนักที่วิพำกษ์วิจำรณ์อะไรต่ำงๆ แล้วเวลำ

น�ำเสนอแต่ละครัง้ กส็ร้ำงแรงสัน่สะเทอืนได้ 

หนังสือพิมพ์บำงฉบับก็มีคอลัมนิสต์ระดับ 

แม่เหล็กของหนังสือพิมพ์ท่ีเขียนแต่ละเรื่อง

ต้องสะเทอืน รวมถงึกำรพำดหวัหนงัสอืพมิพ์ 

ทีเ่มือ่ก่อนเรำถอืว่ำกำรพำดหวัข่ำวหนงัสอืพมิพ์

คือศิลปะ ที่ชวนติดตำม แต่ทุกวันนี้ เหมือน

กับเป็นข่ำวรำยวันไป 

 “สกุล” พูดปลุกเร ้ำกำรท�ำงำนของ

สือ่มวลชนไว้ว่ำ สือ่มวลชนต้องเป็นควำมหวงั 

สื่ อมวลชนต ้ อ ง เป ็ นควำมบริ สุ ท ธ์ิ ใ จ 

สือ่มวลชนต้องให้ค่ำต่อผูร้บัสำรทีส่ำมำรถน�ำ

ไปปฏิบตัทิำงควำมคิดได้ในบำงครัง้ อย่ำงใน

อดีต เรำเชื่อใน ศรีบูรพำ หรือ กุหลำบ สำย

ประดิษฐ์ แม้แต่ปัจจุบัน คนก็ยังพูดถึงศรี

บูรพำ ผมก็ตกใจเหมือนกันที่ มี ส่ือต ่ำง

ประเทศ เคยบอกว่ำในไม่ช้ำไม่นำน สือ่อย่ำง

พวกเรำจะหำยไป อำชีพคนหนังสือพิมพ์จะ

หำยไป มนัน่ำตกใจ เพรำะอำชีพนกัหนงัสอืพมิพ์ 

เป็นอำชีพที่อยู ่มำนำน พอหนังสือพิมพ ์

หำยไป ข้อเขยีนกจ็ะไปอยูใ่นโลกออนไลน์หมด 

ซ่ึงบำงทีเม่ือไปอยู่ในโลกออนไลน์ คนบำง

กลุ่มก็ขี้เกียจอ่ำน เพรำะมันไม่มีชีวิตเหมือน

หนังสือพิมพ์

 อย่ำงตวัผม เดินทำงจำกบ้ำนนครปฐมเข้ำ

กรุงเทพฯ จอดรถแวะตรงปั๊มน�้ำมัน มีร้ำน

ข้ำวแกง มีหนังสือพิมพ์วำงอยู่ ผมต้องหยิบ

หนังสือพิมพ์มำเปิดอ่ำนตลอด ที่ยอมรับว่ำ 

ข่ำวในหนังสือพิมพ์มันช้ำ จำกอดีตที่ถือว่ำ

เร็วแต่ปัจจุบันควำมเร็วก็แพ้ข่ำวในโซเชียล 

มเีดยี  ตรงนีคื้อโจทย์คนท�ำหนงัสือพมิพ์แล้ว

ว่ำจะสู้ยังไง เพรำะอย่ำงข่ำวในออนไลน์ 

บำงทเีหน็พำดหวั มข่ีำวส่งมำทำงมอืถอืแล้ว 

แต่รำยละเอยีดของข่ำวอำจไม่ม ีเช่นเดยีวกบั

เรื่องกำรท�ำรำยงำนพิเศษท�ำสกู๊ปของสื่อ ที่

ปัจจบุนัเหน็ชดัว่ำมน้ีอยลงมำก ส่วนหนึง่คน

ท�ำสกู๊ปเอง จำกอดีตท�ำสกู๊ปอย่ำงเดียว แต่

ปัจจบุนัไม่ได้แล้ว เขำต้องไปท�ำข่ำวอย่ำงอืน่

ให้องค์กรด้วย ทั้งหมดเป็นเรื่องน่ำเห็นใจ  

เพรำะคนคนเดียว จะไปท�ำงำนหลำยอย่ำง

ได้ยังไง และงำนเขียนเชิงวิเครำะห์ไม่ใช่

ง่ำยๆ วิเครำะห์ผิด ก็เสี่ยงโดนฟ้องได้  

 ส่ือมวลชนต้องเลือกที่จะน�ำเสนอข่ำวที่

เป็นประโยชน์มำกที่สุด ได้ยินมำว่ำบำงแห่ง 

กำรประชุมโต๊ะข่ำวแทบจะไม่มีแล้วใน

ปัจจุบัน น่ำกลัวเหมือนกัน จำกเมื่อก่อนท่ี

เวลำประชุมโต๊ะข่ำวแต่ละครั้งแทบจะเอำ

เป ็นเอำตำยในกำรเลือกที่จะน�ำเสนอ

ประเด็นข่ำว ประเด็นไหนจะเป็นข่ำวลีด  

ข่ำวลีดน�ำของหนังสือพิมพ์แต่ละวันจะไป

ทำงไหน แต่ปัจจุบันมันไม่มี 

 “ข่าวลีดหนังสือพิมพ์ที่มันลีดจริงๆ ลีด

แล้วคนตะลงึกนั แต่ทกุวนันีข่้าวลดีคอืข่าว

อะไร ข่าวประเภททรงเจ้าเข้าผี ข่าว

มหัศจรรย์ต่างๆ ท่ีแข่งกันน�าเสนอตอนใกล้

วันหวยออก มันอะไรกันวะเนี่ย”

 หรือว่ำสิ่งที่เห็นจะเป็นวิถีทำงกำรเอำตัว

รอดในทุกวันนี้ ผมก็อยู ่ในแวดวงสื่อ จัด

รำยกำรวทิยมุำ 20 กว่ำปี วนันีก็้เศร้ำเหมอืน

กันว่ำอำชีพพวกเรำก�ำลังจะหำยไปไหน มัน

อยากเห็นอุดมคติกลับมา การท�าข่าวแบบเต็มที่กลับมา 
อดุมคตทิีว่่า คอืหวัใจของคนท�างานด้านสือ่ เราต้องยอมรบั
ว่าทุกวันนี้ อุดมคติเราหายไป อุดมคติเป็นนามธรรม แต่
อยากให้คนท�าสือ่มอีดุมคต ิเหมอืนนกัข่าวสมัยก่อนทีม่คีวาม
ย่ิงใหญ่ เราคิดว่านักหนังสือพิมพ์คือตัวจุดชนวนของฮีโร่
สมยัก่อน เป็นตวัแทนของความถูกต้องยตุธิรรม เรายกย่อง
เขามาก เราอยากให้สิ่งนี้กลับมาอีก แต่มันคงยากมาก
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มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งชื่อ one true thing หรือ

ส่ิงทีม่นัเป็นควำมจรงิหนึง่เดยีว หนงัพยำยำม

บอกว่ำชีวิตเรำมันต้องมีควำมจริงสักอย่ำง 

มันคืออะไรวันนี้ในสังคมของพวกเรำ

 สังคมเรำวันนี้ก�ำลังอยู่ในช่วง chaos อยู่

ในควำมสับสนวุ ่นวำย สมัยก่อนนักข่ำว

หนังสือพิมพ์เขำสู้ เขำถึงก้ำวไปได้ หลำยคน

มีประวัติกำรต่อสู้กันมำทั้งนั้น บำงคนโดน

จบักมุ แต่ผมไม่ได้ต้องกำรให้คนหนงัสอืพมิพ์

ยุคนี้ต้องไปโดนจับแบบน้ันแต่อยำกให้มี

ทิศทำงกำรต่อสู ้ มีแนวทำงกำรต่อสู ้ มี

อุดมคติที่ ออกมำในกำรท� ำ งำน คุณ 

(ผู้สัมภำษณ์) ท�ำงำนอยู่ในแวดวง คุณเห็น

ไหมว่ำมีใครที่ต่อสู ้ ไม่เห็นมีแบบสมัยยุค

เสนีย์ เสำวพงศ์ (นักหนังสือพิมพ์-นักเขียน) 

ที่มีสภำวะพวกนี้อยู่ เรำรู้อยู่ ชัยชนะของคน

แพ้ มนัมสีภำวะพวกนีอ้ยู ่หำกเรำดูกำรตอ่สู้

ของนักหนังสือพิมพ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

ก็เห็นตัวอย่ำงมำกมำย ท่ีเรำเห็นได้ว่ำเขำ

เป็นไฟเตอร์ เป็นนักสู ้มำกกว่ำที่พวกเรำ 

เป็นในขณะนี้ มันก็ล�ำบำก ท่ีพูดกันว่ำ

“คมปำกกำ”ที่พร้อมจะตำยด้วยคมปำกกำ 

ทีเ่สยีดแทง แต่ปัจจบุนัฝ่ำยรฐับำลกเ็ดด็ยอด

หมด หำกคมปำกกำเกิดเมื่อใด ก็สร้ำง

อำณำจกัรของควำมกลวัขึน้มำ กระบวนกำร

พวกนี้มันเหมือนกับบำปของนักบุญ 

 - การตดัสนิลงมตว่ิาจะให้ข่าวไหน เป็น

ข่าวยอดเยีย่มแต่ละปี กรรมการมกีระบวน 

การท�างาน ตดัสนิอย่างไร กว่าจะได้ข้อสรปุ

ออกมา?

 แต่ละปี กรรมกำรก็คุยกันนำน กรรมกำร

ทกุคนก็จะต้องอ่ำนข่ำวทีแ่ต่ละองค์กรส่งมำ

เข้ำประกวดข่ำวยอดเยี่ยมประจ�ำปี อย่ำง

บำงยุค เช่น ยุคคุณรุ่งเรือง ปรีชำกุล เป็น

นำยกสมำคมนักข่ำวฯ มีข่ำวส่งเข้ำประกวด

ตอนนัน้ร่วม 30 กว่ำข่ำว กรรมกำรแต่ละคน

กจ็ะได้ส�ำเนำไปอ่ำนศกึษำ แล้วกม็กีำรนดัคยุ

กัน จนถึงนัดประชุมรอบสุดท้ำย ที่จะคัด

เลือกเหลือ 5 ข่ำวสุดท้ำย แล้วกรรมกำร

แต่ละคนก็จะร่วมวงอภิปรำยข่ำวแต่ละชิ้น 

 กำรตัดสินรำงวัลข ่ำวยอดเยี่ยมของ

สมำคมนกัข่ำวฯ เป็นกำรตดัสนิทีแ่ปลก หำก

เป็นกำรประกวดด้ำนอืน่ๆ อย่ำงสถำบนัหรอื

องค์กรที่ส่งงำนเข้ำประกวดตัดสิน จะไม่มี

สิทธิ์ที่คนในองค์กรนั้นไปร่วมตัดสิน เช่น 

หำกกำรตดัสนิรำงวัลข่ำวของสมำคมฯ อย่ำง 

ไทยรฐั ส่งข่ำวเข้ำประกวด ถ้ำเป็นหลกัเกณฑ์

ที่ว่ำ ไทยรัฐ ก็ต้องไม่มีสิทธิ์ส่งคนของตัวเอง

ไปร่วมตัดสิน แต่กำรตัดสินรำงวัลข่ำว จะไม่

เป็นแบบน้ัน คือหำกไทยรัฐ ส่งข่ำวเข้ำ

ประกวด ไทยรัฐ ก็อำจมีตัวแทนของไทยรัฐ

อยูใ่นกรรมกำรตดัสินรำงวลัอยูด้่วยทีเ่ป็นมำ

ก่อนแล้ว อำจจะ 2-3 คน หรือเดลินิวส์ส่ง 

เดลินิวส์ก็มีตัวแทน แล้ววัดกันยังไงว่ำข่ำว

ไหนดกีว่ำกนั  กว็ดักนัตรงทีว่่ำ คนทีร่่วมเป็น

กรรมกำรตัดสินที่อยู ่ไทยรัฐ เขำก็ต ้อง

ยุติธรรม คุณไม่สำมำรถไปโจมตีเดลินิวส์ได้ 

คุณต้องว่ำกันตำมเนื้อข่ำว นั่นหมำยถึง คน

ท�ำข่ำวต้องสัตย์ซื่อ ข่ำวไหนดีหรือไม่ดี เมื่อ

คุณเห็นข่ำวของคู่ตรงข้ำมคุณ ถ้ำมันดี คุณ

ต้องบอกว่ำมันดี ไม่ใช่ว่ำข่ำวเขำดี แต่คุณไป

บอกว่ำไม่ดี แล้วจะมำคอยบอกแต่ว่ำข่ำว

ของคุณดีกว่ำ ก็ไม่ได้ มันก็มันส์ดี 

 ตอนแรก ผมก็สงสัยว่ำกำรที่กรรมกำรมี

โครงสร้ำงแบบนี ้มนักอ็ำจเกิดกำรเข้ำข้ำงกนั 

แต่ในที่สุด กรรมกำรร่วมตัดสินรำงวัลข่ำว

ยอดเยี่ยม เขำก็บอกกันรุ่นต่อรุ่นว่ำ จะเข้ำ

ข้ำงกันไม่ได้ กรรมกำรต้องใช้ควำมเป็น

สื่อมวลชนตัดสิน ถ้ำข่ำวไหนมันดี เซนส์ของ

นักข่ำว ที่ตำ-หู-จมูกไว ที่เป็นเซนส์ของนัก

ข่ำว ก็ต้องรู ้ว ่ำข่ำวไหนมันดี คนที่เป็น

กรรมกำรก็ต้องยอมรับว่ำแพ้เขำ เช่น ข่ำว

ไทยรัฐดีกว่ำเดลินิวส์ ข่ำวเดลินิวส์ดีกว่ำ

ไทยรัฐ หรือข่ำวหนังสือพิมพ์เล็ก คุณภำพดี

กว่ำข่ำวฉบับใหญ่

  สิ่งนี้คือจุดดีมำกของกำรตัดสินรำงวัล

ข่ำวยอดเยีย่ม เพรำะหำกเป็นกำรตัดสนิแบบ 

อื่นๆ ถ้ำโครงสร้ำงเป็นแบบน้ีก็อำจมีกำร

โจมตีกัน อันนี้คือเกียรติภูมิของนักข่ำว เรำ

จะนับถือซึ่งกันและกัน หำกปีไหน ถ้ำถึงจุด

ที่เห็นชัดแล้วไม่มีข่ำวที่ควรได้รำงวัลยอด

เยี่ยม ก็ต้องยอมรับกำรตัดสิน

 ส�ำหรับกำรประชุมตัดสินรำงวัลข่ำวยอด

เยีย่มแต่ละปี กรรมกำรตดัสินรำงวลัฯ แต่ละ

ปี ทกุคนถกกนัพอสมควรในกำรตดัสนิ  แล้ว

กไ็ปเปิดผลกำรตดัสนิกนัว่ำข่ำวไหนได้ท่ีหนึง่

ข่ำวยอดเยี่ยม ข่ำวอันดับรองลงมำ จะเปิด

เผยกันเลยตอนวันที่มีกำรจัดงำนวันนักข่ำว 

ตำมสถำนที่แต่ละแห่งที่จัดในปีนั้นๆ เช่น

โรงแรมต่ำงๆ  ที่กรรมกำรแต่ละคนจะโหวต

ควำมเห็นของตัวเองในซองว่ำโหวตให้ข่ำว

ไหนเป็นข่ำวยอดเยี่ยม และอันดับรองลงมำ 

แล้วกเ็ซน็ชือ่ก�ำกบั แล้วกรรมกำรกจ็ะน�ำผล

กำรลงมติของกรรมกำรตัดสินรำงวัลข่ำวฯ 

มำอ่ำนกันในวันที่จัดงำนเลย

 ช่วงหลังที่แทบจะไม่มีข ่ำวยอดเยี่ยม

ประจ�ำปีเลย เพรำะข่ำวคุณภำพไม่ถงึ ซึง่กำร

ทีก่รรมกำรไม่ให้รำงวลัข่ำวยอดเยีย่ม เพรำะ

กรรมกำรแต่ละคนตัดสินกันมำนำน เรำรู้ 

ลิมิต ไม่ใช่ว่ำอคติอะไร เพรำะด้วยสภำพ

ปัจจุบัน นักข่ำวยุคปัจจุบันต้องท�ำหลำย

อย่ำง ไม่ได้ไปน่ังเฝ้ำข่ำวแบบเดิมได้แล้ว 

เพรำะกำรไปฝังตัวเพื่อท�ำข่ำว เช่น ท�ำข่ำว

เรื่องกำรท�ำเหมืองแร่  มันต้องใช้เวลำมำก  

เพื่อศึกษำข้อมูลว่ำกำรท�ำเหมืองแร่ เป็น

อย่ำงไร มีกำรล�้ำที่หรือไม่ แต่ยุคนี้ ไม่มีทำง

ทีน่กัข่ำวจะไปใช้เวลำฝังตวันำนขนำดนัน้ได้ 

ต้องถูกเรียกไปท�ำข่ำวอย่ำงอื่นด้วย ท�ำให้ดู

แล้วต่อไปคงยำกมำกทีจ่ะมข่ีำวยอดเยีย่มถ้ำ

ส่ือยงัมสีภำพแบบนีอ้ยู ่อำจจะมกีำรท�ำสกูป๊
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อะไรต่ำงๆ ออกมำบ้ำงไม่ก่ีตอน แต่ว่ำไป

เดี๋ยวนี้สกู๊ปเองก็แทบไม่มีแล้ว 

 “อาจารย์สกุล” เล่ำให้ฟังว่ำ ส�ำหรับ

เกณฑ์กำรตดัสนิของกรรมกำรฯ ว่ำจะให้ข่ำว

ใดเป็นข่ำวยอดเยีย่ม -ข่ำวชมเชย หลกัเกณฑ์

คือ ข่ำวดังกล่ำว ต้องมีรำยละเอียด มีแง่มุม

ข่ำวรอบด้ำน ไม่ได้มีแค่เสนอข่ำวฝ่ำยหน่ึง

ฝ่ำยใดเพยีงฝ่ำยเดยีว แต่ต้องเป็นข่ำวทีม่กีำร

หำแง่มุมกำรน�ำเสนอที่คนอำจคิดไม่ถึง ต้อง

มีกำรเปิดเผยอะไรสักอย่ำง เช่น นักข่ำวไป

ค้นเจอข้อมลูอะไรสกัอย่ำงแล้วนกัข่ำวคดิว่ำ

สิ่งนั้นสมควรที่ประชำชนต้องรับรู้ และต้อง

น�ำเสนอแล้วต้องมีนัยทำงควำมคิด   

 อย่ำงมีข่ำวเรื่องกำรทุจริตกำรจัดซื้อพวก

อปุกรณ์ แบบเรยีนหนงัสอืทีจ่งัหวดันครสวรรค์ 

ที่มีกำรผูกขำดกำรขำย แล้วเม่ือเจำะไปพบ

มีกำรโยงใยถึงกลุ่มบุคคลหลำยฝ่ำย ทั้งใน

ส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด 

 กำรตัดสินของกรรมกำรฯ ที่ผ่ำนมำ มี

หลำยปีทีข่่ำวทีส่่งเข้ำประกวดเข้มข้นกนัมำก 

จนกรรมกำรรู้สึกรักพี่เสียดำยน้อง ชนิดว่ำ 

ข่ำวที่ 1 กับข่ำวที่ได้ที่ 2 แข่งกันแบบแทบ

จะบดบีข้ยีก้นัเลย จนถงึข่ำวอนัดบั 3 ด้วยซ�ำ้ 

แต่ระยะหลัง ผมรู้สึกว่ำ มันชนะกันขำด อัน

นี้ขนำดข่ำวที่ชนะ ไม่ใช่ข่ำวที่ได้รำงวัลยอด

เยี่ยมด้วยซ�้ำ ขนำดไม่ใช่ข่ำวยอดเยี่ยมยัง

ชนะกนัขำด แสดงว่ำคณุภำพมนัแย่  แต่สมยั

ก่อน ข่ำวยอดเยี่ยม ชิงกันบดบี้กันนำ่ดู 

 - เมื่อข่าวท่ีสื่อมวลชนน�าเสนอออกมา 

ภาพรวมของคณุภาพข่าวลดน้อยลงไป จะ

มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างอย่างไร?

 กระทบแน่นอน ประชำชนจะไม่รับรู้อะไร 

สื่อมวลชนที่ดีต้องเสนอสิ่งที่ดีให้ประชำชน

รับรู้ เช่น ปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่น ประชำชน

ต้องเกิดดวงตำที่ 3 ไม่ใช่ดวงตำแค่ 2 ตำ 

ดวงตำที ่3 third eyes ส�ำคญัมำก เช่นท�ำให้

ประชำชนเห็นสภำพที่แท้จริงของบ้ำนเรำ 

บ้ำนเรำเป็นแบบนี้แล้ว  รวมถึงเกิด six 

sense ทีไ่ม่ใช่ เซนส์ทีเ่หน็ผีสำง แต่เป็นเซนส์

ท่ีท�ำให้ประชำชนขบคิดได้เอง ว่ำเรื่องที่สื่อ

น�ำเสนอเป็นควำมจริงหรือไม่ 

 สงัคมไหน ทีไ่ม่มสีำยตำทีเ่พ่งมอง สำยตำ

พิเศษ ก็เป็นสังคมที่ยำกมำก ปัญญำมันไม่

เกิด บ้ำนเรำมักสอนกันว่ำอย่ำไปเชื่อควำม

รู้สึก แต่จริงๆ แล้วโดยหลักกำรของศิลปะ 

และหลักกำรใช้ชีวิตต่ำงๆ ก็ต้องเชื่อควำม

รู้สึกให้มำก เช่น ควำมรู้สึกว่ำบ้ำนเมืองเรำ

ตอนนี้ไม่ปกติ อย่ำงเรำเรียนและเชื่อกันมำ

ตั้งแต่ยุคสมัยพ่อขุนรำมค�ำแหง ว่ำในน�้ำมี

ปลำในนำมีข้ำว แต่ตอนนี้มันยุคปี 2020 ที่

ในน�้ำมี polusion ในนำมีแต่ตึก หมู่บ้ำน

จัดสรร 

 อย่ำงบทควำมของคอลมันิสต์บำงคน เช่น 

ซูม ไทยรัฐ สิ่งที่คุณซูมเขียนมำ สุดท้ำยของ

คอลัมน์ จะให้ข้อคิด หรือคอลัมน์ เปลว  

สีเงิน คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

สดุท้ำยของข้อเขยีน เขำกจ็ะต้องให้อะไรกับ

เรำ หรอืลม เปลีย่นทศิ ในไทยรฐั ทีต่อนท้ำย

ของข้อเขียนพวกเขำ เรำจะรู้ได้ว่ำ เขำจะให้

ข้อคิดเห็นอะไรกับเรำ 

 สื่อยุคนี้ จำกเมื่อก่อน นำยทุนจะบอกไม่

เข้ำไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย  จะปล่อยให้กอง 

บ.ก.ท�ำงำนกันไปตำมอุดมคติ  แต่ปัจจุบัน

นำยทุนเขำ้มำเป็นตัวก�ำหนด บำงแห่งที่เกิด

ควำมวุน่วำยในองค์กรกเ็พรำะนำยทนุเข้ำไป

ยุ่ง ผมว่ำสถำนกำรณ์สื่อวันนี้หนักมำกว่ำจะ

ด�ำรงตนต่อไปอย่ำงไร ผมเหน็ใจพวกเขำเลย 

กำรก้ำวย่ำงก็ล�ำบำก ฝืดเคอืงมำก มนัก้ำวไป

ทำงไหนล�ำบำกมำก 

 - ข่าวยอดเยี่ยมที่จะได้รางวัลแต่ละปี  

จ�าเป็นหรือไม่ ต้องเป็นข่าวเร่ืองเปิดโปง

การทุจริตคอร์รัปชั่น?

 ไม่จ�ำเป็น ข่ำวด้ำนสงัคมเช่นข่ำวเกีย่วกบั

ด้ำนสำธำรณสุข ก็มี ซึ่งก็มีบำงปีเหมือนกัน

ทีเ่ป็นข่ำวทีด่ ีได้รำงวลัยอดเยีย่ม แต่สดุท้ำย 

กลบัไม่ได้รบักำรสำนต่อ ไม่มกีำรขยำยควำม 

ทีก่เ็ป็นสิง่หนึง่ทีอ่ยำกพดูให้สมำคมนักข่ำวฯ 

ได้รับรู้ ว่ำท�ำไมไม่มีกำรขยำยควำมในข่ำว 

น้ันๆ ต่อไป ไม่ใช่ตัดสินให้รำงวัลกันเสร็จ 

เลี้ยงกันจบ ก็จบ แต่จริงๆ ควรต้องมีกำร

บริหำรกระแสข่ำวนั้นต่อไป ไม่ใช่ได้รำงวัลก็

จบกันไประหว่ำงสมำคมฯ กับหนังสือพิมพ์

นั้น โดยไม่มีกำรสำนต่อ มันเป็นเรื่องตลกใน

บ้ำนเรำ ไม่ใช่เรำท�ำข่ำวกนัมำแทบตำย แล้ว

มำได้รำงวัล แล้วก็จบแค่นั้น แบบนี้ก็แสดง

ว่ำสังคมเรำไม่อ่ำน หรอืจะอ่ำนแต่ข่ำวทจุรติ

อย่ำงเดียว แต่ข่ำวยอดเยี่ยมแนวสังคม มัน

สะท้อนสะท้ำนควำมรู้สึกควำมเป็นมนุษย์

ของสังคม 

 - องค์กรสื่อแต่ละแห่ง ตอนนี้ก็ได้รับผล 

กระทบด้านเศรษฐกจิไปตามกัน หลายแห่ง 

ก็มีคนท�างานน้อยลง มีการลดคน ก็ย่อม

ท�าให้การเสนอข่าวท�าข่าว คุณภาพก็อาจ

ลดลงไปด้วย?

 กล็ดลง (ตอบรบัทนัท)ี นกัข่ำวคนหนึง่ต่อ

ไปก็ท�ำหลำยอย่ำง ท�ำออนไลน์อะไรต่ำงๆ  

ดีไม่ดี ต้องขำยข่ำวตัวเองให้ได้ด้วย ที่ก็อำจ

ได้ประมำณหนึ่ง ก็เหมือนข่ำวออนไลน์

ปัจจุบัน ท�ำข่ำวหนึ่งประเด็น แต่ไม่ได้สืบ 

ต่อไป ไม่ได้ท�ำข่ำวแบบเจำะลกึ ไม่ได้ search 

ลงไปอกี ข่ำวสบืสวนสอบสวน แบบลกึลงไป

จรงิๆ ต่อไปคงไม่ได้มเีวลำท�ำกนัขนำดนัน้ได้ 

ต่อให้ไม่ใช่ข่ำวทุจริต แต่เป็นข่ำวทั่วไป เช่น

กำรระบำดรอบสองของโควิดในประเทศไทย

ตั้งแต่ปลำยเดือนธันวำคม 2563 ที่ก็มีหลำย
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ประเด็นให้ท�ำได้ หำกเป็นสมัยก่อนสื่อต้อง

ล่อแล้ว เช่น กำรปล่อยให้แรงงำนต่ำงด้ำว

หลุดเข้ำมำแพร่เชื้อในประเทศไทย มีกำร

ปล่อยให้เข้ำมำได้อย่ำงไร สื่อต้องตั้งค�ำถำม

ว่ำแรงงำนเถื่อนเหล่ำนี้เขำเข้ำมำได้ยังไง 

และเข้ำมำด้วยวธิกีำรอย่ำงไร แต่กไ็ม่เหน็สือ่

น�ำเสนอกัน  แม้แต่เรื่องโควิด สื่อก็ยังไม่ท�ำ

ขำ่วเชิงลึก

 “กรรมการตดัสนิรางวลัข่าวยอดเย่ียมฯ”  

ย�้ำว่ำสิ่งที่เขำในฐำนะประชำชนคนหน่ึง

อยำกเห็น-คำดหวังกับกำรท�ำงำนของ

สื่อมวลชน ก็คือ อยำกเห็นอุดมคติกลับมำ 

กำรท�ำข่ำวแบบเต็มที่กลับมำ อุดมคติที่ว่ำ 

คือหัวใจของคนท�ำงำนด้ำนสื่อ 

 “เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ อุดมคติเรา

หายไป อุดมคติเป็นนามธรรม แต่อยากให้

คนท�าสือ่มอีดุมคต ิเหมอืนนกัข่าวสมัยก่อน

ทีม่คีวามยิง่ใหญ่ เราคดิว่านกัหนงัสอืพมิพ์

คือตัวจุดชนวนของฮีโร่สมัยก่อน เป็น

ตัวแทนของความถูกต้องยุติธรรม เรา

ยกย่องเขามาก เราก็อยากให้สิ่งนี้กลับมา

อีก แต่มันคงยากมาก”

 เด็กที่เรียนด้ำนสื่อสำรมวลชนทุกวันน้ี 

เขำกไ็ม่ได้เรยีนในเชงิอดุมคตแิบบนี ้เขำอำจ

เรยีนเชงิว่ำ ทฤษฎกีำรเสนอข่ำวสำรมกีีแ่บบ 

แต่อดุมคตใินกำรเสนอข่ำวควรเป็นแบบไหน 

เขำอำจไม่ได้ถูกสอนมำ 

 ผมหวังว่ำส่ิงเหล่ำนี้ มันจะกลับมำสักวัน

หนึ่ง ต้ังแต ่ระบบกำรสอนนักศึกษำใน

มหำวทิยำลยั ไม่ใช่แค่เสนอข่ำวแบบปัจจบุนั

ทีพ่อแค่ได้เสนอข่ำว แต่ไปหวงัเรือ่งกำรเจำะ

ลกึอะไรไม่ได้ ข้อมลูทีเ่ป็นองค์รวมทีส่ดุกลบั

ไม่มี 

 - เป็นไปได้หรือไม่ที่ในอนาคต อาจไม่มี

การตัดสินการประกวดข่าวยอดเยี่ยมที่จัด

ขึ้นแต่ละปีอีกต่อไปแล้ว? 

 ใช ่ครับ อย ่ำงผมก็กลัวป ีนี้ จะไม ่มี 

(สัมภำษณ์ก่อนมีกำรตัดสินรำงวัลประกวด

ข่ำวยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2563) เพรำะเห็นว่ำ

บำงค่ำยก็อำจไม่ส่งแล้ว ปี 2562 สู้กันแค่

ไทยรัฐกับเดลินิวส์เท่ำนั้นเอง เหมือนกับว่ำ

องค์กรหนงัสือพมิพ์บำงแห่ง เริม่ไม่เหน็ควำม

ส�ำคัญกันแล้ว ที่เขำไม่เห็นควำมส�ำคัญอำจ

เพรำะเขำไม่ได้ท�ำข่ำวแบบข่ำวเจำะลึก

เหมือนสมัยก่อน คือท�ำข่ำวไปวันต่อวัน ข่ำว

แบบเจำะลึกไม่มี นอกเสียจำก กรรมกำร

ตัดสินรำงวัลข่ำวยอดเยี่ยม จะยอมลดดีกรี

กำรตดัสนิลงมำ แต่กรรมกำรเองเขำลดไม่ได้ 

เพรำะมำตรฐำนกำรตัดสินตั้งกันไว้สูง กำร

ประกวดไม่ใช่ท�ำกันแค่ 1-2 วันแล้วตัดสิน  

ผมหวังว่ำ สุดท้ำยถึงที่สุดแล้วมันจะต้อง 

กลับมำ (ข่ำวยอดเยี่ยม) 

 “อยากให้คนท�าสือ่มคีวามหวงัว่าจะท�า

ข่าวออกมาให้ดทีีส่ดุ เพราะสือ่คือสนัุขเฝ้า

บ้าน เป็นผู้ที่ต้องขบกัด ต้องส่งเสียงให้

สังคมได้ยิน เช่น บอกสังคมว่า ก�าลังมีคน

มาขโมยทรัพย์สินของเราแล้ว อาชีพของ

คนท�าสื่อ ธรรมดาที่สุดเลยคือต้องท�าแบบ

นี้ ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์ ให้เกียรติ

มนุษย์ ต้องแสดงความสัตย์ซื่อออกมา

อย่างจริงใจและชัดเจน ผมหวังว่าสิ่งนี้มัน

จะกลับมาอีก เราต้องท�างานด้วยลักษณะ

แบบนี้ เราต้องไม่ขายจิตวิญญาณของเรา 

ถ้าเมื่อใดคนท�าอาชีพนี้ขายจิตวิญญาณ

ของตัวเองมันก็จบ 

 “ข่าวยอดเยี่ยมแต่ละปี มันคือหมุด

หมายของประเทศ ที่หมายถึงในปีนั้น เป็น

อทุาหรณ์ส�าคญัว่าเราได้ท�าอะไร ประชาชน

คนไทยได้ท�าอะไร และใครเป็นผู้กระท�า มี

ตัวละครชัดเจน ว่าบุคคลคนน้ันในข่าวมี

บทบาทส�าคัญในสังคมได้ท�าสิ่งนี้ไป และ

สิ่งที่เสียหายจริงๆ คือโครงสร้างประเทศ

ชาติของเรา ซึ่งถ้าข่าวยอดเยี่ยม มัน

สามารถแสดงจดุยนื แสดงจติวญิญาณตรง

น้ีออกมาได้ ผมคิดว่าประชาชนจะสื่อสาร

อะไรกับชีวิตที่ถูกต้องได้”

ข่าวยอดเยี่ยมแต่ละปี มันคือหมุดหมายของประเทศ ที่หมาย
ถงึในปีน้ัน เป็นอุทาหรณ์ส�าคญัว่าเราได้ท�าอะไร ประชาชนคน
ไทยได้ท�าอะไร และใครเป็นผูก้ระท�า มตีวัละครชดัเจน ว่าบคุคล
คนนั้นในข่าวมีบทบาทส�าคัญในสังคมได้ท�าสิ่งนี้ไป และสิ่งที่
เสียหายจริงๆ คือโครงสร้างประเทศชาติของเรา ซึ่งถ้าข่าว
ยอดเยี่ยม มันสามารถแสดงจุดยืน แสดงจิตวิญญาณตรง
นี้ออกมาได้ ผมคิดว่าประชาชนจะสื่อสารอะไรกับชีวิตที่ถูก
ต้องได้
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ถึงเวลา องค์กรวิชาชีพสื่อฯ 
เป็นเจ้าภาพสนับสนุน การท�าข่าว
Investigative Reporting

 ด้ำนควำมเห็นเรื่อง คุณภำพของข่ำว

ประกวดชิงรำงวัลข่ำวยอดเยี่ยมประจ�ำปี  

จำกผู ้มีประสบกำรณ์โดยตรงและอยู ่ใน

วงกำรข่ำว-หนังสือพิมพ์มำตลอดท้ังชีวิต

อย่ำง “ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ บรรณาธิการ

อาวุ โส  หนั งสื อพิมพ ์ผู ้ จั ดการ -นั ก

หนังสือพิมพ์อาวุโส” ที่มีประสบกำรณ์กำร

เป็นนักหนังสือพิมพ์-ท�ำข่ำว จนได้รับรำงวัล

ข่ำวยอดเยีย่มประจ�ำปีของกำรประกวดข่ำว

ยอดเยีย่มสองปีตดิต่อกนั สมยัเป็นนกัข่ำวอยู่

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ น่ันก็คือ ข่ำวเปิดโปง

กระบวนกำรทจุรติในส�ำนกังำนเร่งรดัพฒันำ

ชนบท  ในปี 2522 และข่ำวเผชิญหน้ำ

ขบวนกำรโจรก่อกำรร้ำยพูโลในปีถัดไป 

2523 

 ก่อนจะไปคุยกันถึงเรื่องควำมเห็น-ข้อ

เสนอแนะต่อเรื่องกำรส่งเสริมกำรท�ำข่ำว

แบบสืบสวนสอบสวน ให้มีมำกขึ้นเพื่อ

พัฒนำวงกำรข่ำว อันจะเป็นกำรสร้ำง

ประโยชน์ต่อประชำชนท่ีจะได้รับรู ้ควำม

จริง-ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและ

ส่วนรวม “ตุลย์-นักหนังสือพิมพ์อาวุโส” 

เล่ำว่ำตอนที่ท�ำข่ำวและส่งข่ำวเข้ำประกวด

จนได้รำงวลัสองปีซ้อนดงักล่ำวข้ำงต้น จรงิๆ 

แล้วในสองปีเดียวกันนั้น ขำ่วที่ตนเองท�ำ ได้

รำงวัลทั้งข่ำวยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งและข่ำว

อันดับสอง สองปีติดต่อกันเช่นกัน โดยข่ำว 

ทจุริต รพช. ทีไ่ด้รำงวลัในปี 2522 ข่ำวทีไ่ด้ที่

สอง คอืเรือ่ง “ปลอมหมายศาล” ทีเ่ป็นข่ำว

ท่ีสร้ำงผลกระทบกระเทือนมำก กับวงกำร

กระบวนกำรยติุธรรม เป็นข่ำวทีท่�ำ-น�ำเสนอ

แล้วภำคภูมิใจเพรำะเป็นข่ำวที่ท�ำยำก ท�ำ

จำกประสบกำรณ์กำรท�ำข่ำว เป็นเรื่อง

นักโทษค้ำเฮโรอีน โดนจ�ำคุก 24 ปี แต่พอ

ติดคุกสักพัก ก็มีหมำยปล่อยตัวออกไป ต้อง

ใช้เวลำนำนกว่ำจะตดิตำมตวัมำได้ ทีต่อนนัน้

คนตดิตำมตวัมำได้คอื พล.ต.อ.สล้ำง บนุนำค 

อดีตรองอธิบดีกรมต�ำรวจ ที่เป็นสำรวัตร

หำดใหญ่ในช่วงนั้น จนภำยหลังสอบสวน

แล้วพบว่ำ ออกมำได้เพรำะมีกำรปลอม

หมำยศำลเพือ่ให้เรือนจ�ำปล่อยตวัทัง้ท่ียงัไม่

ได้สิทธ์ิปล่อยตัว ท�ำให้ต่อมำกระบวนกำร

ยุติธรรมต้องมีกำรปรับปรุงกำรท�ำงำนครั้ง

ใหญ่ ทั้งด้ำนงำนของกรมรำชทัณฑ์และ

ระบบกำรท�ำงำนของศำลยุติธรรม

 และต่อมำในปี พ.ศ. 2523  ก็ได้รำงวัล

ข่ำวยอดเยี่ยม จำกกำรท�ำข่ำว เผชิญหน้ำ

ขบวนกำรโจรก่อกำรร้ำยพูโล และในปี

เดียวกันก็ยังได ้ข ่ำวที่ตัวเองท�ำและส ่ง

ประกวดอีกหนึ่งข่ำวคือกำรทุจริตใน รพช.ที่

ได้รำงวลัทีส่อง ทีเ่ป็นข่ำวทีส่ร้ำงควำมฮอืฮำ

ในวงกำรกระทรวงมหำดไทยมำก 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 
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 ส�ำหรบักำรท�ำข่ำวของสือ่ยคุปัจจบุนัโดย

เ ฉ พ ำ ะ สื่ อ ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ “ ตุ ล ย ์ - นั ก

หนงัสอืพิมพ์อาวโุส” บอกว่ำ ทุกสิง่ทกุอย่ำง

เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ เพรำะ

สื่อมวลชนปัจจุบันถูกสื่อดิจิทัล-โซเชียล 

มีเดีย-สื่อออนไลน์เข้ำมำแทนที่ ที่ไปได้ทั้ง

ภำพและเสียง เป็นสื่อยุคใหม่ ท�ำให้กำร

ท�ำงำนของสื่อมวลชนก็เปลี่ยนไปจำกอดีต

มำก เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป สื่อจึงต้อง

เปลี่ยนแปลงไปด้วยตำมกำลเวลำ อย่ำงกำร

ประกวดข ่ำว-ภำพข ่ำวยอดเยี่ยมของ

ส่ือมวลชนโดยเฉพำะสือ่สิง่พมิพ์-หนงัสอืพมิพ์

ทีเ่คยท�ำกนัมำหลำยสบิปีจนถงึปัจจบุนั มอง

ว่ำอำจจ�ำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

สภำพกำรท�ำงำนของสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ด้วย ซึ่งกำรท�ำต้องยึดหลักกำรท�ำข่ำวแบบ 

investigative reporting ที่เป็นจุดก�ำเนิด

ของกำรประกวดรำงวลักำรท�ำข่ำวยอดเยีย่ม

ของวงกำรสื่อทั่วโลก ที่เรียกกันว่ำ รำงวัล 

พลิูเซอร์ ซึง่วงกำรสือ่มวลชนทัว่โลกสนบัสนนุ

ให้มีกำรรำยงำนข่ำวแนว investigative 

reporting หรือข่ำวสืบสวนสอบสวน 

ต้องขวนขวำยเรียนรู้ 

 หำกถำมผมวำ่วิธีกำรประกวดรำงวัลข่ำว

ยอดเยี่ยมต่อไปควรท�ำอย่ำงไรในยุคสมัยที่

เปล่ียนแปลงไปแบบนี้ ผมเห็นว่ำองค์กร

วิ ชำชีพสื่ อ  คื อตั วสมำคมนักข ่ ำวนัก

หนังสือพิมพ์ ควรต้องมำนั่งคิดเรื่องกำรส่ง

เสรมิสนบัสนนุให้มกีำรรำยงำนข่ำวประเภท

นี ้อย่ำงมลูนธิอิศิรำ อมนัตกลุ กค็วรมกีองทุน

ก้อนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนของนัก

ข่ำว-ส่ือ ในลักษณะว่ำควรจะมีกำรท�ำข่ำว 

น�ำเสนอข่ำวบำงประเด็น ที่เป็นข่ำวแบบ 

investigative reporting เพรำะต้องยอมรบั

ว่ำกำรท�ำข่ำวแบบสืบสวนสอบสวน จ�ำเป็น

ต้องมี “ทุน-ค่ำใช้จ่ำย” ในกำร invest หรือ

กำรลงทุน ที่องค ์กรต ้นสังกัด ทั้ ง ส่ือ

หนังสือพิมพ์-โทรทัศน์-วิทยุ เจ้ำของสื่อ  

ผูบ้รหิำรองค์กร ต้องสนบัสนนุเพรำะเป็นกำร

ท�ำข่ำวที่ต้องใช้ทุนในกำรท�ำข่ำว เช่น กำร

ค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ต้องมีกำรไปสัมภำษณ ์

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยต้องมีกำรน�ำเสนอ

ข้อมลูอย่ำงหนกัแน่นจรงิจงั เพือ่ให้ข่ำวออก

มำมีคุณภำพ 

 ขณะที่นักข่ำว-กอง บ.ก. ต้องมีทักษะ มี

ลักษณะเป็นคนชอบตัง้ข้อสงัเกต ตัง้ข้อสงสยั

ในปรำกฏกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ว่ำมี

เงื่อนง�ำอะไรหรือไม่ แล้วสื่อ ก็ต้องท�ำหนำ้ที่ 

“คล่ีเงือ่นง�า” ออกมำเสนอต่อสงัคม ให้เหน็

ว่ำ สิง่ไหนถกู-ผดิ อะไรจรงิ-ปลอม แล้วกต็ำม

ข่ำวไปเรื่อยๆ แบบอดทน ทุ ่มเท ถึงจะ

ประสบควำมส�ำเร็จได้ 

 ที่ส�ำคัญเจ้ำของส่ือ องค์กรต้นสังกัดของ

นักข่ำว ตลอดจนองค์กรที่ให้ทุน ก็ต้อง

สนับสนุนกำรท�ำข ่ำวอย ่ำงจริงจังด ้วย  

อย่ำงไรกต็ำม นักข่ำว-กอง บ.ก. เอง หำกข่ำว

ชิ้นใด ประเด็นไหน หำกท�ำข่ำวนั้นไปได้สัก

พกั แล้วเหน็ชดัว่ำ ประเดน็ข่ำวมนัเดนิต่อไป

ไม่ได้ กอ็ย่ำไปฝืน อนันีพ้ดูจำกประสบกำรณ์

 และต่อมำ กรรมกำรสมำคมนักขำ่วฯ ใน

ประเทศไทยในอดีต ก็เคยหยิบยกเรื่องนี้มำ

หำรอืและสนบัสนนุให้สือ่มวลชนไทยท�ำข่ำว 

investigative reporting น�ำเสนอต่อสังคม 

โดยเฉพำะกำรจัดให้มีกำรประกวดทั้งข่ำว

ยอดเยี่ยมและภำพข่ำวยอดเยี่ยมประจ�ำปี 

 “ตลุย์-นักหนังสอืพมิพ์อาวโุส” กล่ำวต่อ

ไปว่ำ อย่ำงไรกต็ำม ปัจจบุนัสือ่สิง่พมิพ์ได้ล้ม

หำยตำยจำกกันไป ตำมสภำพสังคมในยุค

กำรเปลีย่นแปลง แต่ผมเหน็ว่ำ กำรประกวด

รำงวลัข่ำวยอดเยีย่ม ภำพข่ำวยอดเยีย่ม ควร

จะต้องมีอีกต่อไปเรื่อยๆ เพรำะแม้สภำพ

สังคมกำรท�ำงำนของสื่อมวลชนยุคนี้จะ

เปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต แต่หน้ำที่และจิต

วญิญำณของสือ่ไม่ได้เปลีย่นแปลงไป แต่ต้อง

มีควำมเข ้มข ้นมำกขึ้นกว ่ำเดิมด ้วยซ�้ำ 

สือ่มวลชน นกัข่ำวต้องเรยีนรูใ้ห้มำกข้ึน ต้อง

ศึกษำให้มำกขึ้น ท�ำงำนให้มำกขึ้น ต้องยอม

ทุ ่มเท ท�ำงำนเหนื่อยมำกขึ้นเพื่อที่จะได้

รำยงำนข่ำวเพื่อให้มีกำรน�ำข้อเท็จจริงตีแผ่

ออกมำ เพือ่ท�ำควำมจริงให้ปรำกฏแม้จะยำก

ล�ำบำก แต่มันคือควำมท้ำทำยของนักข่ำวที่
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กำรท�ำข ่ำวในอดีต เพรำะหำกท�ำข ่ำว

ประเด็นไหนไปแล้วสักระยะดูแล้วไปต่อไม่

ได้ กไ็ม่ควรฝืนเพรำะหำกฝืนแล้วไปต่อไม่ได้ 

ก็จะเสียเวลำ ไม่ได้อะไร แต่หำกประเด็นไป

ต่อได้ ก็ต้องตำมต่อเนื่อง แล้วก็จะประสบ

ควำมส�ำเร็จในกำรท�ำข่ำว 

 ผมเหน็ว่ำ สมำคมนกัข่ำวฯ องค์กรวิชำชพี

สือ่ อำจต้องเข้ำมำเป็นเจ้ำภำพเองในอนำคต

ในลกัษณะกำรส่งเสรมิให้นกัข่ำวท�ำข่ำวแบบ 

investigative reporting เอง จำกปัจจุบัน

ที่สื่อแต่ละแห่ง พอท�ำข่ำวอะไรมำแล้วเห็น

ว่ำ ข่ำวพอส่งเข้ำประกวดได้ก็ส่งมำ แต่ต่อไป 

สมำคมนักข่ำวฯ ก็อำจต้องเข้ำมำเป็นเจ้ำ

ภำพตรงนี้เอง เพรำะต้องยอมรับว่ำสื่อบำง

ลักษณะวันนี้มันไม่มีพลังแล้ว กำลเวลำมัน

เปลี่ยนไปแล้ว แต่จิตวิญญำณของสื่อยังอยู่ 

สมำคมนักข่ำวฯยังอยู่ องค์กรวิชำชีพสื่อยัง

อยู่ องค์กรต้นสังกัดสื่อยังอยู่ ก็อยำกเห็น 

กรรมกำรในองค์กรวชิำชพีสือ่ และคนท�ำสือ่

นั่งคุยกันว่ำ สื่อควรจะเดินต่อไปอย่ำงไรใน

ยุคปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมอำชีพน้ีให้เขำท�ำ

หน้ำที่แล้วเกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะ เรำ

ควรต้องท�ำอย่ำงไร ควรมำนั่งคิดร่วมกัน ก็

อำจเปลี่ยนมำเป็นรูปแบบเช่น เมื่อเกิด

ประเด็นอะไรขึ้นมำในสังคม แล้วก็มำนั่งคุย

กนัว่ำ เรือ่งนีม้อีะไรน่ำสงสยั ใครพูดจรงิหรอื

พูดโกหก จำกน้ันต้องส่งเสริมให้นักข่ำวไป

สืบค้นมำน�ำเสนอ ท่ีแน่นอนว่ำ กำรท�ำข่ำว

ลักษณะดังกล่ำว ต้องใช้เวลำในกำรท�ำ ต้อง

มีทุนพอสมควร และคนท�ำต้องมีจิตใจท่ียึด

มั่นในกำรค้นหำควำมจริง อย่ำงตอนนี้ผมก็

อำยุมำกแล้ว หำกผมยังหนุ่มๆ ก็มีบำง

ประเด็นข่ำวที่ผมเห็นตอนนี้แล้วผมก็อยำก

เข้ำไปท�ำข่ำวเหมือนกัน 

- มีเสียงสะท้อนว่า ข่าวที่เข้าประกวด

รางวัลข่าวยอดเยี่ยมระยะหลัง คุณภาพ

ข่าวลดลงไปจากอดีตมาก?

 ผมไม่อยำกไปวิพำกษ์วจิำรณ์อะไรเรือ่งนี้ 

เป ็น เรื่ อ งของกำรพิจำรณำของคณะ

กรรมกำรตดัสนิรำงวลัแต่ละปีว่ำจะมกีำรให้

รำงวัลกันอย ่ำงไร และหลังจำกนี้จะมี

แนวทำงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท�ำข่ำว

อย่ำงไร เป็นเรือ่งของผูเ้กีย่วข้องจะพจิำรณำ 

แต่อยำกให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันกับคนท่ี

ท�ำงำนข่ำวปัจจบุนัเพรำะกำรท�ำข่ำวคอืกำร

ท�ำงำนเพื่อสำธำรณชน ท่ีสื่อก็ต้องปรับ

เปลี่ยนกำรท�ำงำนให้เหมำะสมกับกำลเวลำ

และเรื่องรำวต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะกำร

พจิำรณำประเดน็ข่ำวแต่ละข่ำวว่ำมปีระเดน็

ที่มีเงื่อนง�ำอยำ่งไร และข่ำวนั้นมีผลกระทบ

ต่อสงัคมอย่ำงไร แล้วท�ำควำมจรงิให้ปรำกฏ

ออกมำ เพื่อให้สังคมเขำ้ใจ 

 หลำยเร่ืองที ่มลูนธิอิศิรำ อมนัตกลุ ได้ท�ำ

ไว้กับวงกำรสื่อ ผมว่ำเป็นเรื่องที่ดี และหลัง

จำกนี้ มูลนิธิอิศรำ อมันตกุล  ควรเขำ้มำส่ง

เสริมกำรท�ำข่ำวสืบสวนสอบสวน หลัง

สถำนกำรณ์สื่อวันนี้เปลี่ยนแปลงไป โดย  

มูลนิธิอิศรำ อมันตกุล กับสมำคมนักข่ำวฯ 

อำจเข้ำมำเป็นเจ้ำภำพมำกขึ้นในกำรส่ง

เสริมกำรท�ำข่ำว ประกวดข่ำว ประเภท

สืบสวนสอบสวน เช่น จัดหำงบประมำณ

ส�ำหรับกำรท�ำข่ำวสืบสวนสอบสวน เช่น 

หำกมีกอง บ.ก.ที่ใดเสนอเรื่องไปยังสมำคม 

นักข่ำวฯ หรือมูลนิธิอิศรำ เพื่อขอทุนใน 

กำรท�ำข่ำวบำงประเด็น กรรมกำรสมำคม 

นักข่ำวหรือมูลนิธิอิศรำ ไปพิจำรณำดูเพื่อ 

จัดงบประมำณไปสนับสนุนกำรท�ำข ่ำว  

investigative reporting โดยเฉพำะเลย 

 “ตุลย์-นักหนังสือพิมพ์อำวุโส” กลำ่วทิ้ง

ท้ำยว่ำ วันนี้ต้องยอมรับว่ำ ส่ืออยู่ในภำวะ

ล�ำบำก อย่ำงส่ือส่ิงพิมพ์ ทุกวันน้ีแทบไม่มี

ก�ำไร เลยท�ำให้สือ่กต้็องพยำยำมหำทำงปรบั

ตัว เช่น ลดค่ำใช้จ่ำยลง รวมถึงดิ้นรนไปสู ่

ส่ืออื่นๆ เช่น ส่ือออนไลน์ โซเชียลมีเดีย  

อันเป ็นกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพ

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งกำรดิ้นรน 

ปรับตัวของสื่อ เป็นเรื่องธรรมดำ 

 อย่ำงกำรปรับตัวของส่ือในยุคปัจจุบันที่

น่ำสนใจก็เช่น กำรที่ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้

ก่อตัง้สือ่เครอืผูจ้ดักำร ทีปั่จจบุนัท�ำรำยกำร

วิเครำะห์ข่ำว เสนอข้อมูลข่ำวสำรที่ชื่อ  

Sondhi Talk ผ่ำนส่ือหลำยช่องทำงทั้ง

เวบ็ไซต์ในเครอืผู้จดักำร-ยทูบู-facebook ที่

มคีนตดิตำมจ�ำนวนมำก โดยส�ำหรบัคณุสนธิ 

กเ็ป็นทีรู่กั้นดใีนวงกำรสือ่สำรมวลชนว่ำ เป็น 

“บคุคลทีม่ำก่อนกำลเวลำ” กเ็ป็นปรำกฏกำรณ์

ใหม่ของส่ือ ที่จะเห็นได้ว่ำ บำงประเด็นใน

รำยกำร Sondhi Talk ก็น่ำสนใจ เพรำะวิธี

กำรน�ำเสนอมีกำรวำงแผนกำรท�ำงำนแบบ

กำรเจำะข่ำว investigative reporting ที่

ตัวคุณสนธิและทีมงำนมีกำรหำข้อมูล-ข้อ

เทจ็จรงิในลกัษณะกอง บ.ก. ในแต่ละประเดน็

ที่จะน�ำเสนอว่ำมีท่ีมำที่ไปอย่ำงไร มีกำร

แสวงหำข้อมูลเชิงลึก จนเมื่อได้ข้อมูลครบ

เพียงพอแล้ว จึงมีกำรน�ำเสนอในรำยกำรดัง

กล่ำวแล้วคนก็สนใจ ทีก่เ็ป็นกำรแสดงให้เหน็

ว่ำ คนที่ติดตำมข่ำว เขำก็ต้องกำรกำรน�ำ

เสนอข่ำว-เสนอรำยกำรทีแ่ตกต่ำงมคีวำมลกึ

ในเนื้อหำ ซึ่งสิ่งนี้ สื่ออื่นๆ ก็สำมำรถน�ำหลัก

กำรนี้ไปใช้ได้ เพรำะแสดงให้เห็นแล้วว่ำ 

ประชำชนยังต้องกำรข่ำวสำรที่มีควำมลึก 

และแตกต่ำงจำกที่อื่น หำกใครท�ำได้ ก็ต้อง

มีคนติตตำม 

 ดังน้ัน ที่มีใครมำบอกว่ำ ตอนน้ีเข้ำสู่ยุค

สือ่ถดถอยมนัจงึไม่เป็นควำมจรงิ เพรำะยงัไง 

คนกย็งัต้องตดิตำมข่ำวสำร ยงัต้องกำรควำม

รูข้้อเทจ็จรงิในเรือ่งต่ำงๆ แต่ขึน้อยูก่บัคนท�ำ

สือ่ นกัข่ำว กอง บ.ก. จะต้องมคีวำมมุง่มัน่ 
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อดทน ในกำรค้นหำควำมจริงและน�ำเสนอ

ควำมจริงออกสู ่สังคม เพรำะสื่อมีหน้ำที่ 

รับใช้สังคม 

  ทั้งนี้ “ตุลย์-นักหนังสือพิมพ์อาวุโส” 

ย�้ำไว้ตอนท้ำยว่ำ สิ่งส�ำคัญคือไม่วำ่จะสื่อจะ

ปรับตัวไปอย่ำงไร แต่จิตวิญญำณควำมเป็น

สื่อต้องคงอยู่ ต้องไม่หำยไปจำกสังคม เป็น

จิตวิญญำณของคนที่อยำกท�ำควำมจริงให้

ปรำกฏ ด�ำรงควำมเป็นสื่อให้เป็นประโยชน์

ต่อสำธำรณชนต่อไป 

 ซึ่งควำมส�ำคัญของสื่อมวลชนมีมำก เห็น

ได้จำกที่บำงคนจัดให้สื่ออยู่ในส่วนหน่ึงของ

ฝำ่ยกระบวนกำรยุติธรรม เพรำะหลำยเรื่อง

ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม หำกสือ่มวลชนไม่น�ำเสนอ

ข้อเทจ็จรงิไม่รำยงำนข่ำวออกมำ ประชำชน

ก็ไม่รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้น จึงมีกำรพูดกันว่ำ ใน

แวดวงวิชำกำรระดับสำกล กระบวนกำร

ยุติธรรมต้องมีส่ือมวลชนรวมไว้ด้วย เพรำะ

ถ้ำสื่อมวลชนไม่น�ำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้น สังคมก็

ไม่มีโอกำสได้รับรู้ 

 ครั้งหนึ่งในกำรอบรมหลักสูตร ผู้บริหำร

กระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง ของศำล

ยุติธรรม เคยมีกำรพูดกันว่ำ ในหลักวิชำกำร

ทำงสำกล สือ่มวลชน คอืหนึง่ในกระบวนกำร

ยุติธรรมด้วย เพรำะสื่อคือผู้น�ำเสนอข้อมูล

ข้อเทจ็จริง ซึง่กระบวนกำรยตุธิรรม กค็อืกำร

ค้นหำควำมจรงิ หำกส่ือไม่น�ำเสนอประชำชน

ย่อมไม่รู้วำ่เกิดอะไรขึ้นในสังคม และข้อเท็จ

จริงคืออะไร 

 “อ�านาจอธิปไตยของระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย มีอยู ่สาม

อ�านาจ คอืนติบิญัญติั-บรหิาร-ตลุาการ แต่

มีอ�านาจหนึ่ งที่ เกิดขึ้นพร ้อมกับสาม

โครงสร้างอ�านาจดงักล่าว คอื ‘สทิธใินการ

รับรู้ของประชาชน’ หรือ Right to know 

ซึ่งคนท�าหน้าที่น�าเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้

สังคมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ฝ่ายบริหาร 

ท�างานผิดพลาดอย่างไร หรืออ�านาจฝ่าย

ตุลาการ พิพากษาคดีไปแล้ว เป็นการให้

ความเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่ หรือ

ฝ่ายนิติบัญญัติ ออกกฎหมายมาบังคับใช้

กับประชาชน มีลักษณะการเอื้อประโยชน์

ให้กับใคร คนท�าหน้าที่น้ีคือส่ือมวลชนท่ี

สะท้อนเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆ ออกมา

น�าเสนอต่อประชาชน” ตลุย์ ศริกุิลพพิฒัน์

นักหนังสือพิมพ์อาวุโส กล่ำวท้ิงท้ำยถึง

บทบำทควำมส�ำคัญในกำรค้นหำควำมจริง

และน�ำเสนอข้อเท็จจริงให้กับสังคมได้รับรู้  

อ�านาจอธิปไตยของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
มอียูส่ามอ�านาจ คอืนติบิญัญตั-ิบรหิาร-ตลุาการ แต่มอี�านาจ
หนึ่งที่เกิดข้ึนพร้อมกับสามโครงสร้างอ�านาจดังกล่าว คือ 
‘สิทธิในการรับรู้ของประชาชน’ หรือ Right to know ซึ่งคน
ท�าหน้าที่น�าเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้สังคมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น 
เช่นฝ่ายบริหาร ท�างานผิดพลาดอย่างไร หรืออ�านาจฝ่าย
ตุลาการ พิพากษาคดีไปแล้ว เป็นการให้ความเป็นธรรมกับ
ประชาชนหรอืไม่ หรอืฝ่ายนติบิญัญติั ออกกฎหมายมาบงัคบั
ใช้กับประชาชน มีลักษณะการเอ้ือประโยชน์ให้กับใคร คนท�า
หน้าที่นี้คือสื่อมวลชนที่สะท้อนเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆ 
ออกมาน�าเสนอต่อประชาชน
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         แม้สื่อต้องการเรตติ้งกระแสนิยมใน 
โซเชียลมีเดียแต่ต้องไม่ทิ้งความเป็นมืออาชีพ

ในค�าถามเรื่อง ‘‘ความเป็นกลาง” 
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 และจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองในปี 2563 

ที่ผ่ำนมำ ต่อเนื่องมำถึงต้นปี 2564 กับกำร

เคลื่อนไหวทำงกำรเมืองที่ร้อนแรง ผ่ำนกำร

ชุมนมุทำงกำรเมอืงหลำยต่อหลำยครัง้ท้ังใน

กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด สิ่งหนึ่งท่ี

หลำยคนพบเหน็กค็อื ช่วงกำรชมุนมุทำงกำร

เมอืงดงักล่ำว เกดิขึน้ในยคุทีส่ือ่โซเชยีลมีเดีย

อยู่ในช่วงขำขึ้นสุดขีด จนพลิกโฉมหน้ำกำร

รำยงำนข่ำวของสื่อมวลชนท้ังกระแสหลัก

และกระแสรองไปด้วย เช่นกำรท่ี นักข่ำว- 

พิธีกรรำยกำรข่ำว-ผู ้ด�ำเนินรำยกำรข่ำว

หลำยคน ได้รับมอบหมำยให้ไปรำยงำนขำ่ว

ม.ล.ณัฏฐกรณ์ : วอยซ์ทีวีตามเทรนด์โลก
บริษัทสื่อที่สร้างก�าไร ต้องแคร์เรตติ้งคนดู  

แบบ “ไลฟ์สด” เรยีลไทม์ uncut แบบเกำะ

ติดกำรชุมนุมทุกนำที 

 และสิ่งที่ได้ตำมมำ อย่ำงหนึ่งที่เห็นชัดก็

คอืเรือ่งของ เรตติง้-ยอดคนตดิตำม-ยอดไลค์ 

ยอดแชร์ โดยสื่อหลำยส�ำนักข่ำว มีกำร

แข่งขนักำรรำยงำนข่ำวกนัอย่ำงเข้มข้น เพือ่

ชิงฐำนคนดู และแน่นอนว่ำ บริบทหนึ่งที่

หลำยคนพบเห็นก็คือ สื่อบำงค่ำย บำง

แพลตฟอร์ม ก็ถูกต้ังค�ำถำมไม่น้อยถึงเรื่อง

ควำมเป็นกลำงในกำรน�ำเสนอข่ำวสำรควำม

เห็นกับสถำนกำรณ์ร้อนๆ ทำงกำรเมืองใน

ช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำ 

 “กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว 5 

มนีาคม 2564” พดูคยุกบั หนึง่ในพธิกีรหลกั

ของ สถำนีวอยซ์ทีวีออนไลน์ หรือ voice tv 

นั่นก็คือ “ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล-ปลื้ม” 

พิธีกรตัวหลักของ “วอยซ์ทีวีออนไลน์” ถึง

บทบำทกำรท�ำหน้ำที่เสนอข้อมูลข่ำวสำรใน

ช่วงที่ผำ่นมำ ซึ่งควำมเห็นดังกลำ่ว  ปรำกฏ

ในบรรทัดต่อไปจำกนี้

 @ วอยซ์ทีวีออนไลน์มีการคัดเลือก

ประเด็นในการน�าเสนออย่างไร?

 เรำดูประเด็นที่สังคมสนใจในแต่ละวันที่
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เป ็นเรื่องเ ก่ียวกับการเมืองล ้วนๆ เรา 

คดักรองเนือ้หาทีไ่ม่เกีย่วกบัการเมอืงออกไป

เลย เพราะทั้งสถานีเราเบนเข็มความสนใจ

ของคนดูไปสู่การกระจายอ�านาจ การเมือง 

การปกครอง และกฎหมาย เราจะไม่เสีย

เวลากับข่าวชาวบ้าน เราเชื่อว่าชาวบ้าน

สนใจเร่ืองว่าอะไรเกิดขึ้นกับผู้แทนราษฎร

ของเขา 

 นอกจากนั้น สิ่งส�าคัญที่น�าเสนอ เราจะดู

ว่าในแต่ละรอบการท�างานของเครือข่าย

อ�านาจฝ่ายเผด็จการเขาจะมาด้วยกลไก

อะไรที่จะมาบ่อนท�าลายประชาธิปไตย ผม

เข้าใจว่าโครงสร้างอ�านาจการเมืองการ

ปกครองเป็นอย่างไร เช่น คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง เตรียมด�าเนินคดีกับบุคคลต่างๆ 

หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ เตรียมตรวจสอบบุคคล

ต่างๆ หรือศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคดี 

ผมจะดึงประเด็นเหล่าน้ีมามาน�าเสนอต่อ

สงัคมให้ประชาชนได้เหน็ว่า กลไกต่างๆ ของ

เผด็จการท�าอะไรอยู่บ้าง 

 ซึ่งกลายมาเป็นข่าวแต่ละวัน แต่ละ

สปัดาห์ แต่ละเดอืน ทัง้หมดล้วนแต่เป็นส่วน

หน่ึงในภารกิจเดียวกันคือบ ่อนท�าลาย

ประชาธิปไตย ดังนั้น การคัดเลือกประเด็น

ในการน�าเสนอ เกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิตวัอย่าง

ทีเ่รือ่งไม่ส�าคญัถ้าวนัไหนผมจดัรายการแล้ว

จะโยนทิ้ง เช ่น การตั้งคณะกรรมการ

สมานฉันท์ ที่ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ตั้งขึ้น มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว เพราะ

ไม่ส�าคญัในภาพใหญ่ ไม่มคีวามหมาย หลกัๆ 

คือเราไปที่แก่นสาร กลไก ของระบบ ไม่เสีย

เวลากับเรื่องน�้าๆ ส่วนถ้าเป็นวันที่ผมไม่ได้

ด�าเนนิรายการ กเ็ป็นเรือ่งของพธิกีรคนอืน่ๆ 

หรือทีมงานคัดเลือกข่าว 

	 @	 หลักในการเลือกแหล่งข่าวมาร่วม

รายการหรือโฟนอินในรายการ?

 แทบจะไม่ค่อยมีเวลา เพราะทีมงานของ

เรามีจ�านวนน้อยมาก เราไม่ใช่ช่องทีวีดิจิทัล

แบบเมื่อก่อนที่มีทีมงานเป็นร้อย แม้กระทั่ง

คนทีม่าท�าหน้าทีเ่ชญิแขกให้คุยทางโทรศพัท์

แทบจะไม่มีเวลาเลย แต่ถ้ามีเวลาเชิญแบบ

เมือ่ก่อนกจ็ะเชญิแขกทีอ่ยูใ่นประเดน็ จะให้

ความส�าคัญเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของ

องค์กรอิสระ ว ่าเป็นปัญหาต่อระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างไร แขกรับเชิญขึ้นอยู่กับ

ประเด็น แต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยมีแขก เพราะ

มแีขกกเ็ป็นเวลาให้ทมีงานประสานคดัเลือก

แขก ซ่ึงเป็นเรื่องให้ทีมงานหาเวลามาเชิญ

แขก ซึ่งเราไม่มีทีมงานฟูลทีมตอนนี้

	 @	 การเสนอประเด็นทางการเมืองโดย

เฉพาะเจาะจง	 คิดว่าสร้างอิทธิพลทาง

ความคดิให้คนเลอืกข้างทางการเมืองหรอืไม่?	

 มันสร้างความรู ้สึกร่วมของคนดูท่ีชม

รายการ และเป็นสิง่ท่ีกลายมาเป็นเทรนด์ใน

การท�างานทีวหีลายๆ ประเทศ ไม่ว่าประเทศ

ที่มีประชาธิปไตยแล้ว มีพิธีกรที่มีทัศนะ

ทางการเมอืงอย่างใดอย่างหนึง่ เพราะมแีรง

เราไม่ต้องการให้คนดูถูก
ล้างสมอง เราไม่ต้องการให้
คนไปชมุนมุทกุวนัทีด่ขู่าว เรา
ต้องการให้เขาได้ข้อมูล และ
ให้เขามีอารมณ์ร่วมระดับ
หนึ่ง สนุกสนานไปพร้อมๆ 
กันด้วย ความพอดีส�าคัญ 
ถ้าไม่พอดี จืดไปเลย คนก็ไม่
ด ูแต่ถ้าเข้มข้นมากคนดเูสรจ็
ก็ ไ ป ชุ ม นุ ม ห น ้ า ท� า เ นี ย บ
รัฐบาลกันหมด...ก็ไม่ใช่
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โน้มน้าวให้คนดูเชื่อไปตามนั้น ซึ่งผมมองว่า

เป็นเทรนด์สากล ไม่ใช่เป็นแนวโน้มที่ดี แต่

เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะหลาย

ประเทศ หลายช่องกท็�ากนั วทิย ุหนงัสอืพมิพ์ 

ออนไลน์ก็ท�า แต่อิทธิพล ในการน�าเสนอวิธี

การเล่า วิธีการใส่เรื่อง วิธีการท�า CG ที่ท�า

บนหน้าจอมอีทิธพิลต่อคนดหูรอืไม่... ม ีและ

สร้างอารมณ์ให้ชอบพอ หรือ เกลียดชัง

บุคคลสาธารณะได้อยู่เสมอ ในประเด็นนี้ไม่

ปฏิเสธ ก็เป็นตามนั้น แต่ประเด็นที่ระบาย

ออกมาเป็นความรูส้กึ เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้โดย

ทั่วไป ในภาพใหญ่หวังว่าอารมณ์ท่ีสะท้อน

ออกมาในมุมมองเกลียดชัง หรือสนับสนุน 

นิยมชมชอบฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะถ่วงดุล

กันเอง เมื่อมีเสรีภาพของการแสดงออก

อย่างทั่วถึง หวังว่าเป็นเช่นนั้น เพราะแนว

โน้มมาตามนี้ เหมือนกับฝั่งอเมริกา ฝั่งยุโรป 

หลายประเทศ 

	 @	 การเสนอข่าวของสื่อ-ส�านักข่าว

ใหญ่ๆในต่างประเทศ	 ทั้งในยุโรป	 สหรัฐ 

อเมริกา	 หรืตะวันออกกลางเรื่องความ

เป็นกลางเป็นอย่างไรบ้าง?

 ถ้าจะแยกต้องลงรายละเอียด เช่น อัลจา

ซีรา มีจรรยาบรรณของการเป็นส่ือสาร

มวลชนสูงมาก  และรายการให้พิธีกรให้

ความเหน็แทบจะไม่มเีลย รายงานข่าวล้วนๆ 

มรีายการสารคด ีดีๆ เยอะ แต่อลัจาซรีาไม่ใช่

โมเดลในการสร้างก�าไร เพราะอัลจาซีราอยู่

ได้เพราะทุนใหญ่ของรัฐบาลกาตาร์ มีเงิน

เหมือนไทยพีบีเอส ไม่ต้องสร้างก�าไร แต่ถ้า

บริษัทซ่ึงต้องสร้างก�าไร ทั้ง CNN-FOX- 

MSNBC จะค�านึงบทบาทหน้าที่ของความ

เป็นสื่อโดยไม่แคร์เรื่องเรตติ้งไม่ค่อยได้ 

 ปัญหาในการแคร์เรตติง้ท�าให้นัง่ประเมิน

ว่า ถ้าพิธีกรวิพากษ์วิจารณ์ แขกรับเชิญ 

วิจารณ์แรงๆ คนก็จะคลิกออนไลน์คลิป 

วิดีโอของช่องหลักโดยเฉพาะ มีแรงโน้มถ่วง 

เห็นปรากฏการณ์รายการ commentary 

แสดงความคิดเห็นแบบที่เห็นไทย เห็น

ปรากฏการณ์ ในทีวีซ่ึงแสวงหาก�าไรในโลก

ตะวันตกเยอะด้วย อเมริกาก็เป็นหนึ่งในนั้น

เป็นเทรนด์สากล แต่เป็นเทรนด์ซึ่งน�ามาสู่

การแตกแยกทางความคิดการเมอืง ผมไม่ได้

บอกว่าเป็นแนวโน้มที่ดี แต่เป็นแนวโน้มที่

หลีกเล่ียงได้ยาก เว้นแต่จะมีมาตรฐานเข้า

มาระงับ น่าสนใจ แต่ไม่รู้จะท�าได้หรือเปล่า

	 @	เส้นแบ่งการท�าหน้าทีข่องส่ือ	กบัการ

ท�าหน้าที่เพื่อเรียกเรตติ้งคืออะไร?

 ทั้งหมดอยู่ท่ีความพอดี ในสังคมที่มีการ

แสดงความคิดเห็น จะให้สถานีหนึ่งไม่มี

รายการแสดงความคิดเห็นเลยคงเป็นไปไม่

ได้ ถ้าให้ผมเป็นคนตัดสิน ผมกลับมองว่าอยู่

ที่ผู ้บริหารของแต่ละสถานีว่าจะหาความ

พอดีนั้นอย ่างไร สมัยก ่อนผมเคยให ้

สัมภาษณ์ช่วงท่ีมีการเล่าข่าวเยอะๆ ว่าข่าว

ภาคค�า่ หรอืข่าวภาคเทีย่งปกต ิข่าวท่ีไม่มมีมุ

มองเลยก็ต้องม ีและต้องมกีารรายงานข้อมลู

ให้ทั่วถึงรอบด้านพอ ขณะเดียวกัน ก็ต้องมี

รายการที่มีการแสดงความคิดเห็นเยอะๆ  

ไม่ว่าจากพิธีกรหรือแขกรับเชิญ ก็เพื่อเสริม 

เป็นรสชาติ อาจท�าเพื่อเรตติ้งด้วยก็ได้ แต่
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ต้องมีความพอดี สื่อต้องมีฐานะในการให้

ความบันเทิงในความคิดเห็น ซ่ึงเป็นความ

เหน็ของพิธกีร หรอื แขกรบัเชญิ แต่สือ่กต้็อง

ให้ข้อมูลให้ครบถ้วน รอบด้านด้วยซึง่จะเป็น

ข่าวพื้นฐานที่ไม่ใช่ความคิดเห็น ความพอดี

นี้จะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่ละช่อง 

และนีค่อืความมจีรรยาบรรณ รกัษาความพอ

เหมาะพอควร เพราะเราไม่ต้องการให้คน

ดถูกูล้างสมอง เราไม่ต้องการให้คนไปชุมนมุ

ทุกวันที่ดูข่าว เราต้องการให้เขาได้ข้อมูล 

และให้เขามอีารมณ์ร่วมระดบัหนึง่ สนกุสนาน 

ไปพร้อมๆ กันด้วย ความพอดีส�าคัญ ถ้าไม่

พอดี จืดไปเลย คนก็ไม่ดู แต่ถ้าเข้มข้นมาก

คนดเูสรจ็กไ็ปชมุนมุหน้าท�าเนยีบรฐับาลกนั

หมด...กไ็ม่ใช่ ความพอดเีป็นสิง่ทีโ่ลกแสวงหา

อยูไ่ม่ว่าในไทย หรอืต่างประเทศ  

	 @	การหยิบประเดน็มาพูดมาน�าเสนอใน

การท�ารายการต้องระมัดระวังไหมในช่วง

เวลาที่สถานการณ์แหลมคม?

 ผมไม่อยากจะตอบว่าต้องมี ต้องระมัดระวงั 

พร้อมโดนทัวร์ลงก็มีความส�าคัญ ผมคิดว่า

สังคมมนัหาความพอด ีทุกคนระมดัระวงั แต่

คนที่ไม่ระมัดระวังมักจะเป็นคนที่ไม่มีชื่อ

เสียง และไม่มีคนติดตามเลย แต่คนที่มีชื่อ

เสียงเขาระมัดระวังทั้งนั้น

มันอยู่ที่รายการท่ีผมได้รับ
มอบหมาย บงัเอิญรายการที่
วอยซ์ทีวีโดยคอนเซปต์เป็น
รายการที่พิธีกรใส่อารมณ์
และความคดิเหน็ มนัไม่ได้เริม่
ด้วยคอนเซปต์ว่าตวัรายการ
เป็นกลาง แต่คอนเซปต์คือ
พิธีกรแต่ละคนอัดเต็มที่ 

เพราะคดิว่าทกุคนระมดัระวงักันอยูแ่ล้ว ไม่มี

ใครอยากโดนด่า ยกเว้นผม แต่คนส่วนใหญ่

ที่จัดรายการ พิธีกร หรือ กองบรรณาธิการ

ไม่ชอบโดนด่า แต่ถ้าจะพดูถงึสถานการณ์ใน

ประเทศไทย กฎหมายเข้มงวดอยูแ่ล้ว เพราะ

กฎหมายค่อนข้างเข้มงวด และสื่อไม่กล้าน�า

เสนอด้วยในสังคมไทย ไม่ค่อยมีที่เลยขอบ

เท่าไหร่ ผมจะจบัประเดน็ทีส่วนกระแสจรงิๆ 

ไม่ใช่ขับไล่รฐับาลนะ หนนุมอ็บคณะราษฎรฯ 

ไม่ได้สวนกระแส แต่หนุนกระแสจริงๆ ที่ผม

เคยท�า คอื ทัง้โลกชืน่ชม เกรต้า ธนัเบร์ิก เดก็

ผู้หญิงชาวสวีเดน ที่มาบอกให้เรารักษาสิ่ง

แวดล้อม ไม่ขดุถ่านหินมาใช้ ต้องช่วยลดก๊าซ

เรอืนกระจก ผมบอกว่า เด็กคนนีต้้องกลบัไป

เรียนหนังสือ เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย แบบ

นีค้อืสวนกระแสทีพ่ร้อมจะโดนด่าความเล่น

ตามกระแสนี่แหละที่เป็นปัญหา ถ้าเล่นตาม

กระแสในโซเชยีลมีเดยีฝ่ายเสรนียิม ก็เหมือน

กับม็อบคณะราษฎรฯ ท�าอะไรก็ถูกไปหมด 

ใครขวางก็โดนด่า ไอ้คนที่กล้าสวนกระส แม้

กระทั่งต�าหนิคณะราษฎรเรื่องน้ันเรื่องน้ี
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 @ ระหว่างทัวร์ลงในโซเชียลมีเดีย กับ 

ระวังเรื่องผิดกฎหมาย จ�าเป็นต้องระวัง 

สิ่งไหนมากกว่ากัน?

 ผมเห็นที่เป็น influencer ส่วนใหญ่กลัว

ทวัร์ลง กลวัสวนกระแสมำกกว่ำ ยกตวัอย่ำง

ให้แก้ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 112 

ผมพูดมำตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ถ้ำ

ตะแบงว่ำห้ำมแก้มำตรำ 112 ทัวร์ลง บำง

เรือ่ง บำงคนพูดเพรำะเป็นกระแสเท่ำนัน้ แต่

ก็ไม่ใช่ไม่ส�ำคัญ แต่ส�ำหรับผมถ้ำเป็นกระแส

แล้วจะไม่น�ำเสนอ เพรำะสังคมตื่นรู้แล้ว 

 เพรำะคอนเซปต์ของ wake up ต้ังแต่

แรก คือ ให้สังคมตื่นรู้ ตอนนี้ทุกคนอยู่ฝำ่ย

ประชำธิปไตยกันหมดแล้ว ไม่มีใครเห็น

คุณค่ำของเผด็จกำรแล้ว ผมต้องมำน่ังให้

ข้อมูลตรงข้ำม เพื่อขยับให้มำอยู่สำยกลำง

 @ คิดว่าตัวเองเป็นกลางหรือไม่ เพราะ

เวลาคนดูมองมาที่คุณปลื้มทุกครั้ งก็

วิจารณ์รัฐบาล?

 มันอยู ่ที่รำยกำรที่ผมได้รับมอบหมำย 

บงัเอญิรำยกำรทีว่อยซ์ทวีโีดยคอนเซปต์ เป็น

รำยกำรที่พิธีกรใส่อำรมณ์และควำมคิดเห็น 

มันไม่ได้เริ่มด้วยคอนเซปต์ว่ำตัวรำยกำร

เป็นกลำง แต่คอนเซปต์คอืพธิกีรแต่ละคนอดั

เต็มที่ ถ้ำให้ผมไปนั่งจัดรำยกำรอีกแบบหนึ่ง

ผมก็จะนั่งเป็นกลำง สมมติผมนั่งตรงกลำง

แขกรับเชิญนั่งเถียงกัน ผมสวมบท สวม

หมวกในกำร perform (จัดรำยกำร) เมื่อ

ก่อนที่ผมเริ่มดังๆ ผมเป็น performer (นัก

จัดรำยกำร)  ไง ให้ผมไปจัดเกมโชว์ผมก็จัด

ได้ ให้สัมภำษณ์แขกรับเชิญผมก็ท�ำได้ แต่ก็

มีสื่อที่เป็นกลำงเพียวๆ ที่มำท�ำอย่ำงผมไม่

เป็น perform อย่ำงผมไม่ได้ แต่จะให้ผม 

perform  เชียร์ โดนัลด์ ทรัมป์ หรือไม่เชียร์

ทรัมป์ ผมก็ท�ำได้ทั้งสองอย่ำง อยู่ที่ว่ำผมจะ

เอำอะไรมำน�ำเสนอ 

 @ วอยซ์ให ้ความส�าคัญกับเรตต้ิง

รายการ เรตติ้งสถานีมากน้อยแค่ไหน?

 ในแต่ละวนั ในกำรท�ำงำนไม่คดิเร่ืองเรตติง้ 

กำรคัดกรองประเด็น ไม่เคยเจอใครมำบอก

ว่ำต้องน�ำเสนอเร่ืองนี้เพรำะคนดูเยอะ แต่

ส่วนใหญ่น�ำเสนอเรือ่งนีเ้พรำะส�ำคัญต่อกำร

สร้ำงประชำธิปไตยในประเทศไทย ไม่มีเลย

ทีจ่ะพดู จะจดั จะเตรยีมประเดน็เรือ่งเรตติง้ 

แต่ปัญหำคือในยุคโซเชียลมีเดีย พอจัด

รำยกำรไปจะเห็นเลยวำ่คนดูเยอะ ดูน้อย ที่

ส�ำคัญคือเรำต้องไม่ไปดูยอดวิว ยอดไลค์ 

ยอดแชร์ ผมเองผมไม่เคยสนใจเลย และกำร

ทีไ่ปสนใจเรือ่งพวกนัน้มำกกไ็ม่เป็นประโยชน์

 ไม่ต้องไปด ูไม่ควรไปดแูละส่วนใหญ่ไม่มใีคร

เขำดูกัน เท่ำที่รู้นะ 

 @ คดิว่าช่องวอยซ์น�าเสนอข่าวช่วงการ 

ชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมารอบ

ด้านหรือไม่?

 รอบด้ำนนะ ถ้ำดูทุกๆ รำยกำร และดู

ออนไลน์ด้วย แต่คอมเมนต์พิธีกรก็เป็นของ

แต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบกันเอง เรำไม่มี

หน่วยงำนในสถำนีที่มำนั่งเบรกพิธีกรแต่ละ

คนว่ำจะต้องห้ำมพูดอะไร เพรำะมันเป็น

รำยกำร commentary 

 สมัยที่เรำเป็นวอยซ์ทีวี มีรำยกำร 15 

รำยกำร เรำมีข่ำวธรรมดำที่ไม่มีควำมเห็นก็

เยอะ แต่ด้วยควำมทีเ่ปลีย่นจำกทวีดีจิทิลัมำ

เป็นทีวีออนไลน์ จ�ำนวนรำยกำร โครงสร้ำง

รำยกำรเปลี่ยนไป จึงเหลือแต่รำยกำร 

 commentary ซึ่งเรำไม่ได้ตั้งใจให้มำถึงจุด

นี้ที่มีแต่รำยกำร commentary 

 ดังนั้น เวลำคนดูอำจจะรู้สึกว่ำมีแต่ควำม

คิดเห็น แต่จริงๆ แล้วเรำไม่ได้ตั้งใจวำงไว้

อย่ำงนั้น แต่ถ้ำดูทั้งหมด และอ่ำนออนไลน์

ของวอยซ์ด้วย คิดว่ำเรำเสนอครบถ้วนรอบ

ด้ำน เป็นกลำง แต่พิธีกรจะมีคอมเมนต์ก็

เรื่องของแต่ละคน

 @ เฟซบุ๊กไลฟ์ส่งผลกระทบต่อการ

ท�างานหรือไม่?

 กระทบต่อกำรท�ำงำนมันบังคับให้ทุกคน

ต้องท�ำรำยกำรสดตลอดเวลำ จะบันทึกเทป

อะไรไว้ พอเจอข่ำวไลฟ์มำก็ต้องรำยงำนข่ำว

ตำมนั้น ท�ำให้ช่วงชุมนุมพิธีกรหลำยคนต้อง

ออกไปภำคสนำม และรำยงำนจำกภำค

สนำมเข้ำมำพร้อมๆ กับไลฟ์ มันค่อนข้ำง

ปวดกบำลในกำรตรยีมงำนพอสมควร เพรำะ

เตรียมอะไรล่วงหนำ้ไม่ได้เลย พอถึงเวลำมี

อะไรไลฟ์ คนก็ไม่ดูรำยกำรที่เรำบันทึกเทป 

เพรำะจะกลำยเป็นเนือ้หำเก่ำ ดงันัน้ เรำต้อง

รอเวลำ พอจะมีไลฟ์อีเวนต์ไหน พิธกีรก็ต้อง

กระโดดไปภำคสนำมและไปจดัหนกัจำกข้ำง

นอกแทน ซึง่ท�ำให้กำรเตรยีมกำรล่วงหน้ำไม่

ค่อยได้ ในมมุหนึง่กน่็ำปวดหวั แต่อกีมมุหนึง่

ท�ำให้ประชำชนได้ข้อมูลเร็ว ทันทีทันใด ได้

ข่ำวระดับปฐมภูมิเลย ควำมใหม่สดส�ำคัญ

กว่ำเนื้อหำ บำงทีคนดูต้องกำรควำมใหม่สด

...ปัญหาคือในยุคโซเชียลมีเดีย พอจัดรายการไปจะ
เห็นเลยว่าคนดูเยอะ ดูน้อย ที่ส�าคัญคือเราต้องไม่ไป
ดูยอดวิว ยอดไลค์ ยอดแชร์ ผมไม่เคยสนใจเลย และ
การที่ไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากก็ไม่เป็นประโยชน์ ไม่
ต้องไปดู ไม่ควรไปดู
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 “ณัฏฐา โกมลวาทิน-นักสื่อสารมวลชน

ชื่อดัง-ผู ้อ�านวยการศูนย์ Thai PBS 

WORLD ศูนย์ข่าวภาคภาษาอังกฤษของ

ไทยพบีเีอส และผูด้�าเนนิรายการท่ีนีไ่ทยพี

บเีอส” ให้ความเหน็กับ “กอง บ.ก.หนงัสอื

วันนักข่าว 5 มีนาคม 2564” ถึงกำรท�ำ

หน้ำที่ของสื่อมวลชน ในยุคปัจจุบัน ที่สื่อ

แต่ละแห่งต้องมีกำรแข่งขันเพื่อสร้ำงเรตติ้ง

รำยกำรทำงสถำนีโทรทัศน์รวมถึงต้องสร้ำง

กระนิยมในโซเชียลมีเดียให้มียอดแชร์- 

ยอดไลค์จ�ำนวนมำก 

ต้องยึดหลักรอบด้าน เป็นสื่อมืออาชีพ 
มากกว่าคิดแต่เรื่องเรตติ้ง 

 โดยเมือ่เรำถำมถงึ รปูแบบกำรท�ำงำนโดย

เฉพำะกำรน�ำเสนอข่ำวสำรและควำมคดิเหน็

ต่ำงๆ ในรำยกำรข่ำวและรำยกำรประเภท 

News Talk ของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

เช่น กำรด�ำเนินรำยกำรที่นี่ไทยพีบีเอส 

“ณัฏฐา” เปิดเผยโดยยกตัวอย่ำงรำยกำร 

“ที่นี่ไทยพีบีเอส” ว่ำ รำยกำรที่น่ีไทยพีบี

เอส เป็นรำยกำรที่วิเครำะห์ข่ำวใหญ่ใน

แต่ละวัน ทำงทีมงำนจะพิจำรณำประเด็นที่

เป็นข่ำวใหญ่ประจ�ำวันน้ัน แล้วก็เลือกที่จะ

อธบิำยเพิม่เตมิ เช่น ในช่วงกำรแพร่ระบำดของ 

โควดิ-19 เรือ่งของแรงงำนข้ำมชำตชิำวเมยีนมำ 

ทำงรำยกำรต้องพยำยำมอธิบำยให้เห็น

เพรำะรำยกำรที่นี่ไทยพีบีเอส เป็นช่วงเวลำ

ประมำณ 22.00 น.ที่เจำะกลุ่มส�ำหรับกลุ่ม

บุคคลที่อำจจะพลำดตำมควำมเคลื่อนไหว 

ในระหว่ำงวนั เมือ่เขำมำดรูำยกำรท่ีนีไ่ทยพบีเีอส 

ก็คำดหวังว่ำคนดูจะเข้ำใจเต็มท่ีว่ำเกิดอะไร

ขึ้นในวันดังกล่ำว

  “ณฏัฐา” ยงับอกอกีว่ำ นอกจำกประเด็น

ข่ำวรำยวันแล้ว ก็จะมีรำยงำนพิเศษเข้ำมำ

เสริมเช่น อำจจะอธิบำยว่ำแรงงำนข้ำมชำติ
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เมียนมำ เข้ำมำอยูใ่นประเทศไทยได้อย่ำงไร 

มีควำมส�ำคัญกับเศรษฐกิจไทยอยำ่งไร เป็น

ส่วนที่เรำจะพยำมจะอธิบำยเพิ่มเติม 

 สรุปว่ำหลักในกำรเลอืกประเดน็ คอื ต่อยอด 

จำกประเดน็ข่ำวใหญ่ในแต่ละวนั และถ้ำเป็น

ประเด็นที่ควรจะต้องอธิบำยเพิ่มเติม ก็อำจ

จะสัมภำษณ์แหล่งข่ำวโดยสัมภำษณ์พิเศษ

ทำงโทรศัพท์ หรือบันทึกเทปไว้ล่วงหน้ำ ท่ี

ขึน้อยูกั่บประเด็นข่ำวภำยใต้หลกัคอืให้คนดู

เข้ำใจเรื่องดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วน รอบดำ้น

มำกที่สุดภำยในรำยกำรเดียว มีช่วงกำร

วิเครำะห์เข้ำมำโดยทีมข่ำวของไทยพีบีเอส

ที่มำอธิบำยมุมข่ำวต่ำงๆ  

 - เส้นแบ่งระหว่าจรรยาบรรณการท�า

หน้าที่สื่อกับเรื่องของการต้องสร้างเรตติ้ง 

ต้องแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ เพื่อสร้างเรตติ้ง 

ยอดแชร์ ยอดติดตาม สื่อมวลชนควรมี

หลักอย่างไร?

 เรื่องของเรตติ้งก็เข้ำใจว่ำเป็นเส้นทำง

แข่งขันในวงกำรสื่อ ที่ก็ส�ำคัญโดยเฉพำะสื่อ

ที่ต้องอำศัยสปอนเซอร์ ต้องมีเงินทุนในกำร

ท�ำงำน ตรงนี้เข้ำใจว่ำเป็นไปตำมหลักกลไก

กำรตลำด ท�ำให้เมือ่มีเรตติง้เป็นปัจจัยในกำร

ก�ำหนดทิศทำงกำรแข่งขัน เป็นปัจจัยที่บอก

ว่ำสื่อไหน  ได้รับควำมนิยมหรือไม่ ก็ปฏิเสธ

ได้ยำก

 “ด้วยความเป็นสื่อมวลชนถ้าจะคาด

หวังจากเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งเป็นหลัก ก็

อาจจะท�าให้เปราะบางในการท�าหน้าที่

เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาจุดสมดุล 

ระหว่างการท�าหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่าง

ครบถ้วน รอบด้านเป็นมอือาชพี ไม่เข้าข้าง

ใคร ไม่มีอคติ ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว

และสร ้ างความรู ้ เป ิดมุมมองให ้กับ

ประชาชน ส่ิงเหล่านี้เป็นเร่ืองส�าคัญท่ี

สื่อมวลชน ต้องพยายามยึดคุณธรรมเหล่า

นี้ เป ็นหลัก แล้วเรตติ้งเป็นเรื่องรอง” 

ผูด้�ำเนนิรำยกำรข่ำวจำกไทยพบีเีอสกล่ำวย�ำ้ 

 “ณัฏฐา”กล่ำวต่อไปว่ำเรื่องของ เรตติ้ง

กส็�ำคญักบักำรคงอยูข่องสือ่ แต่ถ้ำเอำเรตติง้

เป็นหลกัแล้วอำจจะน�ำเสนอข่ำวแบบดรำมำ 

หรือใช้ประเด็นที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับ

สื่อมวลชนเพื่อหวังจะเรียกเรตติ้งสูงๆ อย่ำง

เดียว ก็อำจจะไม่ได้สร้ำงประโยชน์ให้กับคน

ดูสักเท่ำไหร่ ตรงนี้คิดว่ำเป็นเส้นแบ่งส�ำคัญ

ของกำรท�ำหน้ำที่สื่อมวลชน แต่แน่นอน

โจทย์ใหญ่ก็คือจะท�ำอย่ำงไร ให้ผลิตสื่อที่

เนื้อหำมีคุณภำพ แล้วก็ให้มีคนมำติดตำม มี

กำรแชร์ไปด้วย ก็เป็นโจทย์ยำกส�ำหรับสื่อ 

แต่คดิว่ำยำกแค่ไหนกต้็องพยำยำมท�ำให้เกดิ

ขึ้น เพ่ือที่จะได้สร้ำงสังคมที่มีภูมิปัญญำ 

เสรมิควำมรู ้เพ่ิมมุมมองให้กบัประชำชนและ

ได้เท่ำทันกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น

 “ผอ.ศูนย์ Thai PBS WORLD” กล่ำว

ต่อไปว่ำ ในควำมเป็นส่ือสำธำรณะของสถำนี

ไทยพีบีเอสก็ช่วยได้มำก เพรำะเมื่อไม่ต้อง

กังวลกับเรื่องของสปอนเซอร์ เรำสำมำรถที่

จะคิดประเด็นได้อย่ำงเป็นอิสระพอสมควร 

แต่แน่นอนไทยพบีเีอสกม็คีวำมเป็นห่วงเรือ่ง

เรตติง้ เพรำะอยำกให้คนมำดเูนือ้หำเรำด้วย 

เพรำะเรำก็ตั้งใจผลิตงำน นอกจำกนี้ เมื่อไม่

ต้องกังวลเรื่องเรตติ้ง กำรคิดประเด็นก็อำจ

จะหลุดไปจำกกรอบที่จะต้องกังวลเรื่อง 

เรตต้ิง แต่แน่นอนนะเรำก็ต้องคิดเนื้อหำที่

เพิ่มพูนและเปิดมุมมองให้กับประชำชน

 “เรือ่งเรตติง้นัน้สถานใีห้ความส�าคญัใน

ระดับหนึ่ง เพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีคน

ตดิตามข้อมูลขา่วสารจากไทยพบีเีอสมาก 

น้อยแค่ไหน แต่ก็อาจจะไม่ใช่เร่ืองส�าคัญ

ระดับหน่ึงเพราะอันดับหน่ึงเราต้องการท่ี

จะเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณภาพบางคร้ังอาจ

จะไม่ได้รับความนิยมในแง่ของยอด like 

ยอดแชร์ หรือเรตติ้ง  แต่ถ้าเป็นเนื้อหาที่มี

คุณภาพและเป็นไปตามนโยบายสื่อเพื่อ

สาธารณะไทยพีบีเอส ก็มีหน้าที่ต้องน�า

เสนออยากให้เจาะลึกรอบด้านมากที่สุด”

  “ณัฏฐา โกมลวาทิน” ยังให้มุมมองและ

นยิำม “ควำมเป็นกลำงในกำรท�ำหน้ำท่ีสือ่” 

ว่ำค�ำวำ่ “ความเป็นกลาง” อำจต้องมีกำร

ถกเถยีงกนัอย่ำงมำกมำย เพรำะสือ่กม็คีวำม
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เป็น suggestive หรือขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้น

อยู ่ กับควำมเห็น ของ ท้ัง ตัวผู ้ สื่ อข ่ ำว 

บรรณำธิกำรข่ำว และนโยบำยขององค์กร 

เพรำะฉะนัน้ค�ำว่ำควำมเป็นกลำงอำจจะไม่มี

อยู่จริง แต่จะท�ำอย่ำงไรให้เสนอข่ำวอย่ำง

รอบด้ำน และไม่มีอคติ คือ กำรตั้งโจทย์ท�ำ

อย่ำงไร ที่จะให้มีคนดูเป็นหลักในกำรท�ำ

หน้ำที่ของสื่อ เพรำะถ้ำก�ำหนดว่ำเป็นกลำง 

ก็ต้องอำจจะถำมต่อว่ำเป็นกลำงในควำม

หมำยของใคร ซ่ึงก็คงจะต้องถกเถียงกันอีก

เยอะ แต่ถ้ำกลบัอกีนดินงึว่ำเป็นกำรน�ำเสนอ

โดยปรำศจำกอคติปรำศจำกควำมล�ำเอียง 

และไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน กอ็ำจจะท�ำให้

ช่วยตีโจทย์ในกำรน�ำเสนอแต่ละประเด็น  

 นอกจำกนี้จะต ้องพยำยำมน�ำเสนอ

ข่ำวสำรด้วยมุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับข่ำวนั้น

ให้รอบด้ำนมำกที่สุด เพื่อท่ีจะได้ให้คนรับรู้

หรือถ้ำต้องท�ำข่ำวที่ไม่เป็นกลำงจริงๆ เช่น

ท�ำข่ำวนีท้ัง้ๆ ท่ีรูว่้ำข่ำวนีม้สีปอนเซอร์หรอืมี

องค์กรใดมำขอให้ท�ำ ก็บอกไปเลยตรงๆ ว่ำ

เนื้อหำที่ท�ำนี้เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ

กำรน�ำเสนอผลงำนของสถำบันหรือองค์กร

อะไรก็ว่ำไป ก็อำจจะเป็นลักษณะ Adver-

torial  เพือ่ทีจ่ะให้คนดเูข้ำใจด้วยว่ำ เนือ้หำ

สื่อมวลชนเองด้วย ที่จะต้องหันมำท�ำหนำ้ที่

ตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น

 อย่ำงก่อนหน้ำนี้ ถ้ำไปดู Twitter ในตำ่ง

ประเทศส่ือมวลชนจะตื่นตัวอย่ำงมำกโดย

เฉพำะสื่อโซเชียลมีเดียใน Twitter จะขึ้น

ข้อควำมเตือนเลย อยำ่งตอนโดนัลด์ ทรัมป์ 

เป็นประธำนำธบิดสีหรฐัฯ แล้วน�ำเสนออะไร

ที่อำจจะเป็นข้อมูลเท็จ เป็นกำรกล่ำวหำ

ลอยๆ หรือโจมตีคนอื่น Twitter ก็จะขึ้นว่ำ

ข้อควำมเป็นประโยคเตอืนทนัท ีพร้อมกบัถ้ำ

คลิกเข้ำไป ก็จะเห็นข้อมูลของส�ำนักข่ำว

ต่ำงๆ ที่ตรวจสอบในประเด็นนั้นๆ อย่ำงมือ

อำชีพ ตรงนี้คิดว่ำมีประโยชน์อย่ำงมำกถ้ำ

ส่ือมวลชนไทย สำมำรถท�ำได้ในรูปแบบที่

คล้ำยกัน คือมีคลังข้อมูลเพื่ออธิบำยว่ำใน

ประเด็นเรื่องนี้ข้อเท็จจริงคืออะไร ก็จะช่วย

ประชำชนได้เพื่อที่จะเท่ำทันสื่อ

 - สือ่จะมีอทิธิพลหรอืสร้างความรูส้กึ ใน

เรื่องการเลือกข้างทางการเมือง ในช่วงท่ี

คนในสังคมมีความเห็นต่างทางการเมือง 

อกีทัง้สือ่ควรวางตวัอย่างไร ในการท�างาน 

และการแสดงความเห็น?

 ถ้ำเป็นกำรน�ำเสนอในพื้นที่สื่อหน้ำจอ

ท่ีเรำก�ำลังจะน�ำเสนอเกี่ยวข้องกับองค์กร 

ภำคเอกชน ภำครัฐใดๆ ก็ตำม เพื่อคนดูจะ

ได้เข้ำใจว่ำท�ำไมเรำถึงน�ำเสนอข้อมูลแบบ

นั้น ณ เวลำนั้น

 ส�ำหรับเรื่อง “Media Literacy-การรู้ 

เท่าทนัสือ่” ของผูบ้รโิภคข่ำวสำร มองว่ำ นบั

วันยิ่งมีควำมส�ำคัญมำกขึ้นกับกำรรู้เท่ำทัน

สื่อ โดยเฉพำะในยุคนี้ที่โซเชียลมีเดียก�ำลัง

เติบโตอย่ำงมำก แล้วภำยใต้ค�ำพูดที่ว่ำทุก

คนก็เป็นสื่อได้ทุกคนน�ำเสนอขำ่วได้ ค�ำถำม

กค็อืน�ำเสนอได้จรงิแต่ข่ำวของคณุมคุีณภำพ

มำกน้อยแค่ไหน สร้ำงกำรรับรู้ให้คนมำก

น้อยแค่ไหน ไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวัมำก

น้อยแค่ไหน เหล่ำนี้ล้วนจะต้องเป็นส่ิงที่คน

มำท�ำหน้ำทีส่ื่อต้องพึงระวงั และผู้บรโิภคเอง

ก็ต้องมีควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบมำก

ยิ่งขึ้น

 แต่เชือ่ว่ำทกุวนันีผู้บ้รโิภคมคีวำมตืน่ตวัรู้

เท่ำทันและมีควำมรู ้มำกขึ้นกว่ำเมื่อก่อน

เยอะ ด้ำนหนึ่งก็เห็นผู้บริโภคตื่นตัวขึ้นเยอะ 

แต่อกีด้ำนหนึง่กย็งัเหน็ผู้บรโิภคทีแ่ชร์ข้อมลู

ข่ำวสำรโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบ แล้วก็เชื่อ

ตั้งแต่เห็นเพรำะฉะนั้นกำรรู้เท่ำทันส่ือมี

ควำมหมำยอย่ำงมำก และเป็นหน้ำที่ของ

ความเป็นสื่อมวลชนถ้าจะคาดหวังจากเรตต้ิงเป็น
อันดับหนึ่งเป็นหลัก ก็อาจจะท�าให้เปราะบางในการ
ท�าหน้าท่ีเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาจุดสมดุล  
ระหว่างการท�าหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างครบถ้วน 
รอบด้านเป็นมอือาชพี ไม่เข้าข้างใคร ไม่มีอคต ิไม่หวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและสร้างความรู้เปิดมุมมองให้
กับประชาชน เป็นเรื่องส�าคัญที่สื่อมวลชน ต้อง
พยายามยดึคณุธรรมเหล่านีเ้ป็นหลกั แล้วเรตติง้เป็น
เรื่องรอง
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โทรทัศน์ ก็ควรจะวำงตัวให้รอบด้ำนมำก

ที่สุด ไม่ควรจะมีควำมเห็นส่วนตัว แต่ขนำด

นี้ก็อำจจะแยกกันยำกมำกขึ้นเรื่อยๆ ควำม

จริงแล้วแต่ละคนมีควำมเห็นมีมุมมองส่วน

ตวัในกำรท�ำงำนอยูแ่ล้ว แต่กต้็องระมดัระวงั 

ว่ำจะไม่น�ำมำน�ำเสนอผ่ำนเนื้อหำ ที่ตัวเอง

จะต ้องเป ็นผู ้ประกำศหรือว ่ำ เป ็นนัก

วเิครำะห์ แต่ในยคุปัจจบุนัก็อำจจะเป็นพืน้ที่

ที่เป็นเส้นแบ่งที่มันเบลอมำกยิ่งขึ้น

  สื่อเองก็คงต้องพยำยำมที่จะวำงตัวเป็น 

กลำงไม่มีอคติและต้องจะท�ำงำนอย่ำงรอบ

ด้ำนถึงแม้ว่ำจะมีจุด ยืนทำงกำรเมืองชอบ

พรรคใดมำกเป็นพเิศษหรอืชอบนกักำรเมอืง

คนไหนมำกเป็นพิเศษ ก็ควรที่จะไม่ใช้ควำม

เป็นสือ่ไปเชยีร์คนคนนัน้หรอืพรรคกำรเมอืง

นั้นอย่ำงชัดเจน หมำยถึงว่ำต้องเก็บควำม

รู้สึกชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวไว้ แล้วเวลำท�ำ

หน้ำทีส่ือ่กข็อให้ท�ำ เพือ่ประโยชน์ของสงัคม

ให้มำกทีส่ดุ ถ้ำจะใช้พืน้ที ่Facebook ส่วนตวั 

เชยีร์ใคร ถ้ำจะให้ชดัเจนกค็วรจะบอกไปเลย

ว่ำชอบคนนัน้เป็นกำรส่วนตวั แต่เอำเข้ำจรงิ

ก็คงจะแบ่งยำก คิดว่ำเก็บไว้กับตัวน่ำจะดี

กว่ำ เพรำะมมุมองทีบ่อกว่ำชอบคนไหนหรอื

มอีคติกบัคนไหน และพยำยำมท�ำงำนให้ดใีน

หน้ำที่ให้มำกที่สุด ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำนักข่ำว

เองหรือสื่อเองก็มีควำมเป็น infrurencer  

อยูใ่นตวั  มคีนตดิตำม ซึง่ถ้ำไปน�ำเสนอควำม

คิดเห็นส่วนตัวก็จะส่งผลต่อควำมคิดเห็น 

ของประชำชน แต่ตรงน้ีก็ต้องขึ้นอยู ่กับ

วิจำรณญำณของแต่ละคนและนโยบำยของ

แต่ละสถำนีด้วย

 ส�ำหรับตัวอย่ำงในต่ำงประเทศเมือ่ถงึช่วง

ใกล้วันเลือกตั้ง ส่ือบำงส�ำนักก็จะออกมำ

ประกำศตัวเลยว่ำสนับสนุนพรรคกำรเมือง

ไหน เป็นเรือ่งปกตเิป็นวฒันธรรมทีเ่กดิข้ึนใน

สหรัฐอเมริกำ ของไทยก็อำจจะยังไม่ชัดเจน

ขนำดนั้น คิดว่ำเส้นแบ่ง ตรงนี้ก็อำจจะเป็น

สีเทำๆ มำกขึ้นเรื่อยๆ เพรำะฉะนั้นผู้สื่อขำ่ว

ก็ต้องพยำยำมรักษำควำมเป็นมืออำชีพของ

ตัวเองให้มำกที่สุด ในแง่ของกำรท�ำหน้ำที่

ตรวจสอบกำรวิพำกษ์วิจำรณ์และกำรตั้ง

ค�ำถำมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลัก

พื้นฐำนในกำรท�ำงำนของสื่อทุกคนอยู่แล้ว

 - ข่าวบางประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูง 

ทางสถานีไทยพีบีเอส หรือทางรายการ 

สามารถน�าเสนอได้เหมอืนข่าวปกตหิรอืไม่

เช่น กรณีการเสนอให้แก้ไขหรือยกเลิก

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112? 

เป็นต้น

 ถ้ำมำดูย้อนหลัง เนื้อหำของรำยกำรของ

สถำนีไทยพีบีเอส ก็จะรู้ว่ำน�ำเสนออยำ่งต่อ

เน่ือง ทั้งข้อเสนอของผู้ชุมนุมท่ีให้ยกเลิก

ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 112 ว่ำข้อ

เสนอคืออะไรแล้วมำตรำ 112 มีเนื้อหำ

อย่ำงไร มีกำรถกเถียงอย่ำงไร อันนี้เรำน�ำ

เสนอ แต่ก็ต้องเข้ำใจว่ำ เป็นกฎหมำยที่มี

อ�ำนำจก�ำกับอย่ำงสูงเช่นเดียวกัน ส�ำหรับ

มำตรำนี้ เพรำะฉะนั้นสถำนีจึงมีนโยบำยที่

จะต้องใช้ควำมระมดัระวงัในกำรน�ำเสนอซึง่

ถ้ำสังเกตก็จะไม่ใช่สื่อมวลชนไทยเท่ำนั้นที่

ระวัง ลองไปอ่ำนของ CNN หรือ BBC ก็จะ

เขียนไว้ชัดเจน ว่ำประมวลกฎหมำยอำญำ

มำตรำ 112 มีบทลงโทษอย่ำงแรงเพรำะ

ฉะน้ันกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กฎหมำย ก็จะไม่

เห็นในกำรน�ำเสนอของส่ือมวลชนต่ำง

ประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทำงก็จะคล้ำย

กับสื่อมวลชนของไทย เรำก็ต้องพยำยำมน�ำ

เสนอในแง่ของข้อเทจ็จรงิ ควำมจรงิทีเ่กดิขึน้

และข้อถกเถียงโดยพยำยำมที่จะรักษำหรือ

ตระหนักถึงควำมละเอียดอ่อนด้วย

 - มองยังไงท่ียุคน้ี คนพูดกันว่า ทุกคน

เป็นสื่อได้ ในยุคโซเชียล มีเดีย เพราะมีทั้ง

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์?

 ควำมจริงด้ำนหนึ่งก็เป็นกำรเสริมพลังให้

ประชำชน เพรำะทุกวันนี้สื่อทั่วไปที่เคยถูก

มองว่ำเป็นสื่อกระแสหลัก พลังอ�ำนำจก�ำลัง

ลดลง แต่พลังของประชำชนทั่วไปที่รับสื่อ 

ก�ำลังมำกขึ้นผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ อย่ำง 

Facebook-Twitter-TikTok ช่วยได้มำก 

ท�ำให้คนสำมำรถติดต่อส่ือสำรเชื่อมโยง

กันเองได้ และอีกด้ำนหนึ่งก็เป็นแรงกดดัน

กลบัมำยงัสือ่กระแสหลกั ให้ท�ำงำนอย่ำงตรง

ไปตรงมำ ต้องตรวจสอบเรื่องที่ประชำชน

สนใจเช่นเดียวกัน แต่ภำยใต้กำรเสริมพลัง

ให้กับประชำชน สื่อกระแสหลักก็ต้องมีพลัง

อ�ำนำจที่จะคัดกรองค�ำพูดที่ว่ำ “ทุกคนเป็น

สือ่” ได้ว่ำจะท�ำอย่ำงไรทีจ่ะท�ำให้คนไม่หลง

เชื่อตำมๆ กันไปโดยไม่ได้ตรวจสอบ

 เพรำะฉะนั้นสื่อกระแสหลักก็อำจจะต้อง

ถอยหลังออกมำสักเล็กน้อยและท�ำให้คน

เหน็ภำพทีร่อบด้ำนมำกยิง่ขึน้ ตรงนีย้ิง่ควำม

ส�ำคัญมำกยิ่งขึ้น เพรำะภำยใต้ท่ีทุกคนน�ำ

เสนออะไรก็ได้ เสมือนมีเสียงตะโกนดัง 

สภำพโกลำหลของข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึน

อย่ำงมำกในยุคโซเชียลมีเดีย เพรำะฉะน้ัน

เป็นบทบำทของส่ือกระแสหลัก จะต้องตั้ง

หลักและให้แง่คิดแก่สังคม เป็นหลักที่ท�ำให้

สังคมเดนิหน้ำต่อไปได้ด้วยดเีอน็เอของควำม

เป็นขำ่ว หมำยควำมว่ำตั้งกองบรรณำธิกำร

สื่อมวลชนต้องรักษำคุณภำพไว้ให้ดี 

 -  การที่ปัจจุบันมีสื่อแพลตฟอร์มต่างๆ 

เช่น  Facebook Live ที่ได้รับความนิยม

แพร่หลาย การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม

ต่างๆ เหล่านี้ ที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบ

ต่อการท�างาน การเสนอข่าว ของคนข่าว

โทรทัศน์มากน้อยแค่ไหน และคนท�าสื่อ

โทรทัศน์-กองบรรณาธิการข่าว มีการปรับ

ตัวอย่างไรบ้าง? 

 Facebook live ก็เป็นอีกหนึ่งทำงเลือก

ส�ำหรบัส่ือทวีทีีต่่อยอดได้ มำจดัรำยกำรผ่ำน 

Facebook live ได้ ให้คนในกองบรรณำธกิำร

มำท�ำ ที่ก็ เห็นหลำยช ่องน�ำเสนอผ่ำน  

Facebook live เช่นเดียวกัน คือ เป็น

รำยกำรที่น�ำเสนอทำง Facebook live  
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เลยไม่ใช่ดึงสัญญำณจำกทีวีเข้ำมำ 

 แน่นอนว่ำเหรียญย่อมมีหลำยด้ำน ด้ำน

ที่ดีก็คือช่วยให้เข้ำถึงคนดูและคนติดตำมได้

ง่ำยขึน้และแนวทำงกเ็ป็นลกัษณะพดูคยุเป็น

กันเองสบำยๆ มำกยิ่งขึ้น แต่แน่นอน ก็ต้อง

ไม่ลมืถงึคณุภำพท่ีน�ำเสนอออกไปว่ำจะต้อง

รักษำคุณภำพไว้ให้ดี ซ่ึงข้อดีก็คือจะเป็น

พื้นที่เป็นแพลตฟอร์มส�ำหรับนักข่ำว ท่ีให้

ลองผิดลองถูก น�ำเสนอรำยงำนและคุยกัน

ในแง่ของกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ได้มำกขึน้ 

น�ำประสบกำรณ์ของผู้สื่อข่ำวมำน�ำเสนอ

ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์มำกขึน้ แต่แน่นอน

ว่ำก็ต้องรักษำคุณภำพไว้ให้ดีไม่ใช่ว่ำเพรำะ

เป็น Facebook live แล้วก็จะรู ้สึกว่ำ

มำตรฐำนไม่ต้องเท่ำกับทวีแีต่มำตรฐำนต้อง

สูงเพียงแต่กำรน�ำเสนออำจจะแตกต่ำงกัน

  ถำมปิดท้ำยถึงบทบำทกำรเสนอข่ำวสำร

ของสือ่มวลชนไทยทัง้สือ่กระแสหลกัและสือ่

โซเชียลมีเดีย ในช่วงปี 2563 ที่ผ่ำนมำโดย

เฉพำะช่วงกำรชุมนุมทำงกำรเมืองช่วง

ตุลำคม-ธันวำคม 2563 ท่ีก็มีกำรวิพำกษ์

วจิำรณ์กนัถงึบทบำทของสือ่จำกคนในสงัคม

พอสมควร เรื่องดังกล่ำว “ณัฏฐา-ผู้ด�าเนิน

รายการที่นี่ไทยพีบีเอส” ตอบวำ่ เป็นควำม

รับผิดชอบของส่ือที่ต้องไม่กระโดดเข้ำไป

สร้ำงควำมเกลยีดชงัหรอืว่ำแบ่งขัว้เลอืกข้ำง 

ในแง่ของกำรใช้ค�ำพูดและเรียกผู้ชุมนุมใน

แต่ละกลุ่มด้วยควำมรูสึ้กทีจ่ะยิง่เพิม่ควำมจง

เกลยีดจงชงั เพรำะกำรท�ำหน้ำทีข่องส่ือต้อง

รักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และพยำยำม

ให้ปรำศจำกอคติและควำมล�ำเอียงให้เหลือ

น้อยที่สุด

  - สื่อมีการน�าเสนอข่าวได้รอบด้านหรือ

ไม่ในช่วงการชมุนมุทางการเมอืงทีผ่่านมา 

และสื่อมีส่วนขยายความขัดแย้งหรือไม่?

 เร่ืองนี้ก็คงจะเป็นข้อสังเกตว่ำแต่ละ

องค์กรก็จะมีนโยบำยที่แตกต่ำงกันออกไป 

ซึง่ตรงนีจ้ะเป็นบททดสอบส�ำคญัเรือ่ง ควำม

รู้เท่ำทันสื่อ ซึ่งประชำชนภำคพลเมืองตำ่งๆ

เองกค็งจะต้องตืน่ตวัให้มำกขึน้ เพรำะปฎิเสธ

ไม่ได้ว่ำ พอส่ือส่วนใหญ่ต้องผูกกับเงินทุน

และผู้ให้เงินทุน และผู้ที่ออกนโยบำยของ

องค์กรก็อำจจะมีจุด ยืนทำงกำรเมืองที่แตก

ต่ำงกันออกไป ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำจะส่งผลต่อ

เนื้อหำในกำรน�ำเสนอของแต่ละสื่อ 

 เพรำะฉะนัน้กำรทีส่ือ่จะพยำยำมยนืหยดั 

และคำนอ�ำนำจกบันโยบำยขององค์กรกเ็ป็น

เรื่องที่ท้ำทำยอยู่แล้วส�ำหรับคนท�ำงำนตัว

เลก็ๆ อย่ำงกองบรรณำธกิำร ผูส่ื้อข่ำว กอ็ำจ

จะต้องใช้วิธีทลำยข้อจ�ำกัด หรือว่ำพยำยำม

ท�ำหน้ำที่ของตัวเองให้ได้มำกที่สุด ถ้ำไม่

สำมำรถหลบนโยบำยขององค์กรได้ ก็ต้อง

เพิ่มควำมระมัดระวัง ว่ำจะไม่สร้ำงควำม 

ขดัแย้งและไม่เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะน�ำไปสู่ควำม

ขัดแย้ง ผำ่นค�ำพูดและกำรน�ำเสนอ เพรำะ

ค�ำพดูมผีลอย่ำงมำกในกำรเรยีกผู้ชมุนมุกลุ่ม

ต่ำงๆ ค�ำพูดหยำบคำยที่เกิดขึ้นในที่ชุมนุมก็

ต ้องระวัง เพรำะแน่นอนน�ำไปสู ่ควำม 

จงเกลียดจงชัง ตรงนี้กองบรรณำธิกำรก็

คงจะต้องช่วยกันกลั่นกรองมำกทีเดียว

  ส่วนสิ่งที่สื่อและกอง บ.ก. ควรจะต้อง

ระมดัระวงัในกำรเสนอข่ำวหรอืควำมเหน็นัน้ 

กก็ลบัมำเรือ่งเดมิคอืไม่ว่ำสือ่จะเปลีย่นแปลง

ไปอย่ำงรวดเร็ว เทคโนโลยีจะช่วยเรื่อง

ควำมเร็วในกำรส่ือสำร ส่ือมวลชนเองก็ยัง

ต้องยึดหลักเดิมคือรอบด้ำนปรำศจำกอคติ 

ไม่ล�ำเอยีงเข้ำข้ำงใคร ไม่ยดึโยงผลประโยชน์

ส่วนตวั และยงัต้องคงจรยิธรรมในกำรน�ำเสนอ 

 ควำมเหน็โดยสรปุมองว่ำ ไม่ว่ำบรบิทรอบ

ตัวจะเปลี่ยนไปอย่ำงไร แต่หลักกำรท�ำงำน

พื้นฐำนของส่ือ ยิ่งต้องคงเดิมและยิ่งต้อง

หนกัแน่นมำกยิง่ขึน้ เพรำะส่ือเองกอ็ำสำเข้ำ

มำแล้วเพือ่ท�ำหน้ำที ่เป็นหลกัในกำรเปิดมมุ

มองเปิดข้อมลูข่ำวสำรให้กับสงัคม และถ้ำจะ

ช่วยกันเพื่อที่จะให้สื่อเป็นมืออำชีพต่อไป ก็

คงต้องพยำมรักษำหลักกำรเหล่ำนี้ไว้ให้ได้ 

เพรำะเทคโนโลยีก็จะไม ่ไหลกลับเช ่น

เดยีวกนั แต่เทคโนโลยกีค็งจะเดนิไปข้ำงหน้ำ

อย่ำงต่อเนื่อง โจทย์ก็คือหลักกำรพื้นฐำน

ของส่ือ เรำจะรักษำอย่ำงไร ภำยใต้ควำม

ท้ำทำยที่ก�ำลังถำโถมเกิดขึ้นและก�ำลัง 

ซับซ้อนมำกขึ้นเรื่อยๆ

   “มุมมองที่เข้ามาในโลกโซเชียลมีเดีย 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็จะมีความรวดเร็วมาก

ขึ้นในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพราะฉะนั้น

สื่อก็ต้องเก่งขึ้น ในแง่ของการหาข้อมูล

ข่าวสาร-เก่งขึ้นในแง่ของวิเคราะห์ให้รอบ

ด้าน-เก่งขึ้นในการเป็นหลัก เพื่อท่ีจะย่อย

ข้อมูลแล้วท�าให้คนเข้าใจถึงบริบทที่เกิด

ขึ้น อย่างน้อยสื่อพยายามท�าตัวเป็นสาร 

ต้ังต้นที่ดี แล้วพอน�าเสนอเข้าไปในสังคม  

ก็คงจะต้องขึ้นอยู ่กับวิจารณญาณของ

คนในสังคมซึ่งตรงนี้เราก็ห้ามไม่ได้ว่าใคร

จะตีความข่าวของเราอย่างไร แต่ถ้าช่วย

กนัเพิม่พนูข้อมลูข่าวสาร เพิม่พนูความรูก้็

หวังว่าการท�างานของสื่อจะเป็นอีกแรง

พลังในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมที่มี

ความสร้างสรรค์และดีขึ้น” ผอ.ศูนย์ Thai 

PBS WORLD  กล่าวทิ้งท้าย 

สื่อก็ต้องเก่งขึ้น ในแง่ของ
การหาข้อมลูข่าวสาร-เก่งขึน้
ในแง่ของวิเคราะห์ให้รอบ
ด้าน-เก่งขึ้นในการเป็นหลัก 
เพื่อที่จะย่อยข้อมูลแล้วท�าให้
คนเข้าใจถึงบริบทที่เกิดขึ้น 
อย่างน้อยสือ่พยายามท�าตวั
เป็นสารตั้งต้นที่ดี
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 หลักเกณฑ์การให้รางวัล

 หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

 1. จะต้องเป็นข่ำวจริง  มีลักษณะของขำ่วที่ดีครบถ้วน เป็นข่ำวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ

 2. จะต้องเป็นข่ำวที่ถือเอำเนื้อหำสำระเป็นคุณค่ำ มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดควำมเสื่อมเสียทำงศีลธรรมแก่ผู้อำ่นทุกวัย

 3. ถ้ำเห็นว่ำไม่มีขำ่วใดดีเด่น  คณะกรรมกำรอำจจะให้รำงวัลชมเชย หรือไม่ให้รำงวัลเลยก็ได้

 หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม

 1. จะต้องเป็นภำพมีลักษณะที่เรียกว่ำ ภำพข่ำว เป็นภำพที่มีควำมสมบูรณ์ในตัวท�ำให้ผู้อ่ำนทรำบได้ว่ำเกิดอะไรขึ้นโดยไม่จ�ำเป็นต้อง

อธิบำยใต้ภำพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

 2. เป็นภำพขำ่วที่ได้มีกำรตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง

 3. เป็นภำพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่ำนทุกวัย

 4. ไม่เป็นภำพที่จงใจสร้ำงขึ้นโดยอำศัยเทคนิคของกำรถ่ำยภำพ

 5. ต้องเป็นภำพข่ำวที่แสดงถึงศักยภำพและทักษะในกำรถ่ำยภำพ รวมทั้งแนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรน�ำเสนอ ทั้งด้ำนเนื้อหำและ

ศิลปะกำรถ่ำยภำพ

 6. เป็นภำพขำ่วที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นขำ่ว

 7. ถ้ำเห็นว่ำไม่มีภำพข่ำวใดดีเด่น คณะกรรมกำรอำจจะให้รำงวัลชมเชยหรือไม่ให้รำงวัลเลยก็ได้

 การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล

 1. กำรตัดสิน ข่ำว และ ภำพข่ำว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมกำรตัดสิน  แต่ละชุดแยกจำกกันกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน  

ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำร สมำคมนักขำ่วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ

 2. กรณีไม่มีข่ำวหรือภำพข่ำวใดสมควรได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมกำรตัดสินฯ อำจให้ได้รับรำงวัลชมเชย หรือ   

งดเว้นกำรให้รำงวัลในแต่ละประเภทได้

 3. กำรประกำศผลกำรตัดสิน  และกำรมอบรำงวัล  จะมีขึ้นในวันพุธที่  5  มีนำคม 2564  ซึ่งตรงกับวันนักข่ำว

ประกาศมา	ณ	วันที่	14	มกราคม	2564

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ 
ในรอบปี ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2563
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 เนื่องในโอกำสวันนักขำ่ว 5 มีนำคม  2564 สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงกำรจัดประกวดข่ำว และภำพข่ำว  

ชิงรำงวัล “อิศรำ อมันตกุล” ของมูลนิธิอิศรำ อมันตกุล และข่ำวอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่ำวสิ่งแวดล้อม 

สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563  ขึ้น  อันเป็นโครงกำรที่ด�ำเนินต่อเน่ืองมำทุกปี เพื่อเป็นกำรประกำศ

เกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้ำของผลงำน  อันจะยังผลต่อกำรพัฒนำวิชำชีพและกำรสร้ำงเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป

 โดยในปีนี้จะมีกำรจัดประกวดรวม 3 ประเภท คือ

1. ข่ำวยอดเยี่ยมรำงวัลอิศรำ อมันตกุล   2. ภำพข่ำวยอดเยี่ยมรำงวัลอิศรำ อมันตกุล  และ 3. ข่ำวอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

ส�ำหรับกำรจัดประกวดขำ่วและภำพข่ำว  ประจ�ำปี 2563 มีประเภทรำงวัล ดังนี้

ประเภทรางวัล

1. ประเภท  ข่าว  แบ่งเป็น

1.1 รำงวัล “อิศรำ อมันตกุล” ประเภท ขำ่วยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รำงวัลยอดเยี่ยม

จ�ำนวน 1 รำงวัล รำงวัลละ 100,000 บำท  พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

1.2 รำงวัล “อิศรำ อมันตกุล” ประเภท ขำ่วยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รำงวัลชมเชย ล�ำดับที่ 1

จ�ำนวน 2 รำงวัล รำงวัลละ 20,000 บำท   พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

1.3 รำงวัล “อิศรำ อมันตกุล” ประเภท ขำ่วยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รำงวัลชมเชย ล�ำดับที่ 2

จ�ำนวน 2 รำงวัล รำงวัลละ 10,000 บำท   พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

2. ประเภท ภาพข่าว  แบ่งเป็น

2.1 รำงวัล “อิศรำ อมันตกุล” ประเภท ภำพข่ำวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รำงวัลยอดเยี่ยม

จ�ำนวน 1 รำงวัล รำงวัลละ 100,000 บำท   พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

2.2 รำงวัล “อิศรำ อมันตกุล” ประเภท ภำพข่ำวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รำงวัลชมเชย ล�ำดับที่ 1        

จ�ำนวน 2 รำงวัล รำงวัลละ 20,000 บำท  พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

2.3 รำงวัล “อิศรำ อมันตกุล” ประเภท ภำพข่ำวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2563 รำงวัลชมเชย ล�ำดับที่ 2      

จ�ำนวน 2 รำงวัล รำงวัลละ 10,000 บำท  พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

3. ประเภท ข่าวอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมดเีด่น ของชมรมนกัข่าวสิง่แวดล้อม  สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย  

แบ่งเป็น

3.1 รำงวัล  ข่ำวอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 รำงวัลดีเด่น

จ�ำนวน 1 รำงวัล รำงวัลละ  30,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

3.2 รำงวัล  ข่ำวอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 รำงวัลชมเชย

จ�ำนวน 2 รำงวัล รำงวัลละ  10,000 บำท พร้อมโล่ประกำศเกียรติคุณ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง   ปรับกติกา การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว - ภาพข่าว 

ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  
ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจ�าปี 2563
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 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ข่ำว และ ภำพข่ำว  ที่ส่งเข้ำประกวด  จะต้องมีบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ ที่สังกัดท�ำหนังสือรับรองกำรส่งประกวด

 2. ข่ำว ทุกประเภทสำมำรถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน  และขำ่วเดียวกันสำมำรถส่งประกวดชิงรำงวัลได้ทั้งรำงวัลข่ำวยอดเยี่ยม

ของมลูนธิอิศิรำ อมันตกลุ  และรำงวลัข่ำวอนรุกัษ์ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมดเีด่น ของชมรมนกัข่ำวสิง่แวดล้อม สมำคมนกัข่ำวนกัหนงัสอืพมิพ์

แห่งประเทศไทย  แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน

 3. ข่ำว  ที่ส่งประกวด รำงวัลข่ำวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรำ อมันตกุล  ให้ปฏิบัติดังนี้

 - ให้จัดท�ำส�ำเนำข่ำวนั้นเรียงล�ำดับตำมวันเวลำ  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่ำวนั้นควำมยำวไม่เกิน  

2 หน้ำกระดำษเอ4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�ำนวน 14 ชุด

 4. ขำ่ว ที่ส่งประกวด รำงวัลข่ำวอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักขำ่วสิ่งแวดล้อม สมำคมนักขำ่วนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย  ให้ปฏิบัติดังนี้

 - ให้จัดท�ำส�ำเนำข่ำวนั้นเรียงล�ำดับตำมวันเวลำ  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่ำวนั้นควำมยำวไม่เกิน 2 หนำ้

กระดำษเอ4   จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�ำนวน  10 ชุด

 5. กรณีส่งข่ำวเดียวกันเข้ำประกวดชิงรำงวัลทั้ง 2 ประเภท  ผู้ส่งจะต้องท�ำแฟ้มส�ำเนำแยกต่ำงหำกตำมจ�ำนวนชุดที่ระบุไว้ในแต่ละ

ประเภท

 6. ข่ำว  ที่ส่งเขำ้ประกวดทุกประเภท  จะต้องเป็นข่ำวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน  รำย 3 วัน  หรือรำยสัปดำห์  ที่ตีพิมพ์ใน

ประเทศไทย  ด้วยภำษำไทย  หรือภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่ำงวันที่  1 มกรำคม 2563  ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563  ส�ำหรับ

ขำ่วภำษำต่ำงประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่ำวนั้นเป็นภำษำไทย

 7. ภำพข่ำว ที่ส่งประกวดชิง รำงวัลภำพขำ่วยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรำ อมันตกุล ให้อัดขยำยภำพข่ำว  ขนำด 8  คูณ  10 นิ้ว  จ�ำนวนภำพ

ละ 1 ภำพ พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภำพข่ำวนั้น และไฟล์ภำพดิจิทัลมำด้วย โดยมีขนำดไฟล์ภำพตั้งแต่ 1 เมกกะไบต์ขึ้นไป 

และต้องเป็นไฟล์ภำพข่ำวจำกกำรถ่ำยภำพไม่ใช่ไฟล์จำกกำรสแกน หรือส�ำเนำภำพจำกไฟล์วิดีโอ

 8. ภำพข่ำว  ที่ส่งเขำ้ประกวดจะต้องเป็นภำพข่ำวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รำยวัน  รำย 3 วัน หรือ  รำยสัปดำห์  ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย

ด้วยภำษำไทย หรือภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ-จีน) ระหวำ่งวันที่  1 มกรำคม 2563  ถึงวันที่  31 ธันวำคม 2563 ถ่ำยโดยช่ำงภำพหรือผู้

สื่อขำ่วในสังกัดหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ส�ำนักข่ำว ที่ส่งเข้ำประกวด ส่งได้ฉบับละไม่เกิน 15 ภำพ

 9. ส่งผลงำนประกวด  ข่ำว  ภำพข่ำว และขำ่วอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ได้ที่  สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   

538/1 ถนนสำมเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2668-9422  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ขยำยเวลำไปจนถึงวันศุกร์ที่ 29  

มกรำคม 2564 เป็นวันสุดทำ้ย
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 หลักเกณฑ์การให้รางวัล

 หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

 1. จะต้องเป็นข่ำวจริง  มีลักษณะของข่ำวที่ดีครบถ้วน เป็นข่ำวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ

 2. จะต้องเป็นข่ำวที่ถือเอำเนื้อหำสำระเป็นคุณค่ำ มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดควำมเสื่อมเสียทำงศีลธรรมแก่ผู้อำ่นทุกวัย

 3. ถ้ำเห็นว่ำไม่มีขำ่วใดดีเด่น  คณะกรรมกำรอำจจะให้รำงวัลชมเชย หรือไม่ให้รำงวัลเลยก็ได้

 หลักเกณฑ์  ภาพข่าวยอดเยี่ยม

 1. จะต้องเป็นภำพมีลักษณะที่เรียกว่ำ ภำพข่ำว เป็นภำพที่มีควำมสมบูรณ์ในตัวท�ำให้ผู้อ่ำนทรำบได้ว่ำเกิดอะไรข้ึนโดยไม่จ�ำเป็นต้อง

อธิบำยใต้ภำพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์

 2. เป็นภำพข่ำวที่ได้มีกำรตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง

 3. เป็นภำพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่ำนทุกวัย

 4. ไม่เป็นภำพที่จงใจสร้ำงขึ้นโดยอำศัยเทคนิคของกำรถ่ำยภำพ และห้ำมดัดแปลงแก้ไขหรือตัดต่อภำพที่ส่งประกวด

 5. ต้องเป็นภำพข่ำวที่แสดงถึงศักยภำพและทักษะในกำรถ่ำยภำพ รวมทั้งแนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรน�ำเสนอ ทั้งด้ำนเนื้อหำและ

ศิลปะกำรถำ่ยภำพ

 6. เป็นภำพข่ำวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นขำ่ว

 7. ถ้ำเห็นว่ำไม่มีภำพขำ่วใดดีเด่น คณะกรรมกำรอำจจะให้รำงวัลชมเชยหรือไม่ให้รำงวัลก็ได้

 การตัดสิน  ประกาศผล  และมอบรางวัล

 1.  กำรตัดสิน ขำ่ว และ ภำพข่ำว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมกำรตัดสิน  แต่ละชุดแยกจำกกันกำรตัดสินของคณะกรรมกำรตัดสิน ซึ่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริหำร สมำคมนักขำ่วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ  

 2.  กรณไีม่มข่ีำวหรอืภำพข่ำวใดสมควรได้รับรำงวลัยอดเยีย่มหรือดเีด่น  คณะกรรมกำรตดัสินฯ  อำจให้ได้รบัรำงวลัชมเชย  หรืองดเว้น 

กำรให้รำงวัลในแต่ละประเภทได้

 3. กำรประกำศผลกำรตัดสิน  และกำรมอบรำงวัล  จะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนำคม 2564  ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ องค์กำรกระจำยเสียง

และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

 จึงมีมติให้ยกเลิกประกำศสมำคมนักขำ่วนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง   กำรส่งผลงำนประกวดชิงรำงวัล ข่ำว - ภำพข่ำว ของ

มูลนิธิอิศรำ อมันตกุล  ข่ำวอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่ำวสิ่งแวดล้อม  สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย  ประจ�ำปี 2563   ที่ลงเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2563  และให้ใช้ประกำศนี้แทน

ประกาศมา	ณ	วันที่		14	มกราคม	2564

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล
อิศรา อมันตกุล

ประเภทข่าวยอดเยี่ยม
 ประจ�าปี 2563
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 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

 คนในกระบวนกำรยุติธรรม คุ้นเคยกับ 

“ยี่ต๊อก” หรือแนวมำตรฐำนกำรลงโทษคดี

อำญำที่มีรูปแบบลักษณะเดียวกันก็ให ้ 

ลงโทษในทิศทำงเทำ่ๆ กัน เช่น ในควำมผิด

ฐำนกระท�ำโดยประมำท เป็นเหตุให้ผู ้อื่น

ถงึแก่ควำมตำย หำกจ�ำเลยได้จ่ำยค่ำสนิไหม

ทดแทน แก่ผู้เสียหำยโดยสมควร ก็มีเหตุ

บรรเทำผลร้ำย จ�ำเลยอำจได้รับกำรรอกำร

ลงโทษ แทนกำรเอำไปเข้ำคุก หรือเอำคุม

ประพฤติสักระยะเพื่อ ให้โอกำสแก้ไขกลับ

ตวั แต่คดนีำยวรยทุธ อยูว่ทิยำ ทำยำทเคร่ือง

ดื่มกระทิงแดง กลับไม่เป็นเช่นน้ัน โดยเม่ือ

วันที่ 3 ก.ย. 2555 นำยวรยุทธ ขับรถเฟอร์

รำรีชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ในท้องที่ 

สน.ทองหล่อ คดีเริม่ฉ้อฉลตัง้แต่แรก กว่ำจะ

ได้ตวันำยบอสเข้ำในชัน้สอบสวน ท�ำส�ำนวน 

เห็นควรฟ้อง อัยกำรรับส�ำนวนไว้พิจำรณำ 

ระหว่ำงนี้ผู้ต้องหำก็หลบหนีสัญญำประกัน

ไปต่ำงประเทศ และปรำกฏตัวทำงสื่อด้วย

กำรไปร่วมชมกำรแข่งขันรถยนต์บ้ำง ขณะท่ี

ทนำยควำมของผู้ต้องหำยื่นค�ำร้องขอควำม

เป็นธรรมต่ออัยกำรสูงสุดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำถึง  

14 ครั้ง จนท้ำยสุดอัยกำรเจ้ำของส�ำนวน 

มีค�ำสั่งฟ้อง และออกค�ำสั่งให้ต�ำรวจไปเอำ

ตัวมำฟ้อง ถ้ำตัวอยู่ต่ำงประเทศให้ร้องขอ

เอำตัวเป็นผู้ร้ำยข้ำมแดน แต่ทว่ำเมื่อต้นปี 

2563 นำยเนตร นำคสุข รักษำกำรรอง

อัยกำรสูงสุด ได้หยิบยกค�ำร้องขอควำมเป็น

ธรรมครั้งล่ำสุดมำพิจำรณำ แล้วออกค�ำส่ัง

ไม่ฟ้องคดี ต�ำรวจก็เห็นพ้องกับค�ำสั่งไม่ฟ้อง 

คดีจึงยุติ และเพิกถอนหมำยจับเขำ

 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันท่ี 25 ก.ค. 

2563 ได้เปิดเผยค�ำสั่งไม่ฟ้องดังกล่ำวนำ่จะ

ฉ้อฉลผิดปกติ จนมีกำรตั้งคณะท�ำงำน สอบ

ข้อเท็จจริง และต้ังคณะพนักงำนอัยกำร 

สัง่ส�ำนวนในประเดน็หลักฐำนชิน้ใหม่ พร้อม

ออกค�ำสั่งฟ้อง เพื่อให้ต�ำรวจเริ่มต้นเอำตัว

นำยบอสมำฟ้องใหม่ กระบวนกำรนับหนึง่

ใหม่ ขณะทีน่ำยวชิำ มหำคณุ ศำสตรำจำรย์

พิเศษทำงด้ำนกฎหมำย ถูกนำยกรัฐมนตรี 

เชิญมำท�ำหน้ำที่สืบสวนกระบวนกำรฉ้อฉล

นี้ มีควำมเห็นว่ำกำรสั่งคดีของนำยเนตรไม่

น่ำถูกต้อง และกระบวนกำรยุติธรรมทำง

อำญำต้องปฏิรูป

 วิธีการน�าเสนอข่าว

 หนงัสอืพมิพ์ไทยรัฐ พยำยำมเสนอข่ำวใน

กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำตำมหลัก

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำและ 

กฎหมำยอื่น โดยพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง

ประกอบด้วยแล้วตัง้เป็นสมมตฐิำน เพือ่หลีก

เลี่ยงควำมซ�้ำประเด็นกับสื่ออื่นในยุค “แชร์

ข่ำว” ดังนี้

 1. ค�ำส่ังไม่ฟ้องของนำยเนตรน่ำจะไม ่

ถกูต้องตำมกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

และ พ.ร.บ.อยักำร และขดัต่อหลักนติธิรรม 

จรยิธรรมของนักกฎหมำย มีกำรกระท�ำเป็น

ขบวนกำรช่วยเหลือนำยวรยุทธ ทั้งต�ำรวจ

และอัยกำร

 2. กระบวนกำรน�ำสอบข้อเทจ็จรงิชดุของ

นำยวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยกำรสูงสุด 

น่ำจะเป็นกำรท�ำให้เรื่องนี้ยุ ่งยำก และ

บิดเบือนควำมจริงมำกขึ้นไปอีก เพรำะ

เป็นกำรสอบสวนผู้กระท�ำผิดคนเดิม ใน

ควำมผิดเดยีวกนั เพือ่ปกป้องนำยเนตร นำค

สุข ขัดต่อหลักนิติธรรม

 3. กำรทีน่ำยเนตรใช้อ�ำนำจเรยีกส�ำนวน 

ขอควำมเป็นธรรมครั้งท่ี 14 มำโดยไม่มี 

อ�ำนำจ แล้วใช้โอกำสนัน้ส่ังไม่ฟ้อง น่ำจะเป็น

เรือ่งผดิปกต ิสมควรแก้ไขระเบยีบกำรสัง่คดี

ของส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และ พ.ร.บ. 

อัยกำรและองค์กรอัยกำร หรือกำรมอบ 

อ�ำนำจ หรือไม่

 4. แม้จะมีกำรสั่งฟ้องนำยบอส ในข้อหำ

กระท�ำโดยประมำท และอำยคุวำมจะขำดปี 

2570 กับคดียำเสพติด คดีจะขำดอำยุควำม

ปี 2565 หำกได้ตัวมำฟ้องจริง แต่ก็น่ำจะขัด

กบัหลกักฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำตรง

ที่ว่ำ ถ้ำขึ้นฟ้องในคดีที่คิดว่ำเป็นหลักฐำน 

ชิ้นใหม่ แต่ที่แท้จริงไม่ใหม่เพรำะปรำกฏอยู่

ก่อนแล้วเพยีงแต่ต�ำรวจไม่เอำเข้ำในส�ำนวน 

ที่สุดศำลก็จะยกฟ้อง

 5. คณะท�ำงำนของ ศ. (พิเศษ) วิชำ มหำ

คุณ น่ำจะช้ีทำงออกของปัญหำในกระบวนกำร

ยุติธรรมในภำพรวม

 คุณค่าและผลกระทบของข่าว

 1. ท�ำให้เกิดกำรตั้งคณะท�ำงำนสอบสวน

ทำงวินัยกับนำยเนตร นำคสุข และส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมกำรอัยกำร

ทบทวนกำรแต่งตั้งนำยเนตรเป็นอัยกำร

อำวุโส (2-3 ม.ค. 2564) และให้ ป.ป.ช., 

ป.ป.ท.ด�ำเนนิคดกัีบต�ำรวจทีพ่วัพนักับเร่ืองนี้ 

21 คน (3-4 ก.ย. 2563)

 2. ท�ำให้เกิดแนวคิดว่ำ กระบวนกำรสั่ง

คดีของอยักำรส�ำนกังำนคดอีำญำกรงุเทพใต้

บอส กระทิงแดง 
คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนจริงหรือ
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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เดิม และอดีตอัยกำรสูงสุดได้สั่ง ยุติธรรม

เรือ่งร้องขอควำมเป็นธรรมไปแล้วต่อมำนำย

เนตรหยบิยกมำพจิำรณำโดยไม่ได้รบัอนญุำต

จำกอัยกำรสูงสุดคนปัจจุบัน มีผลต่อกำร 

ด�ำเนินคดีในขั้นตอนต่อๆ ไป (นำยอรรถพล 

ใหญ่สว่ำง ให้สัมภำษณ์ 6 ส.ค. 2563)

 3. คณะท�ำงำนของ ศ. (พเิศษ) วชิำ มหำคณุ 

เห็นว่ำ สมควรแก้ไขระเบียบกำรด�ำเนินคดี

อำญำ ประมวลกฎหมำยวิธี พิจำรณำควำม

อำญำ (นำยวิชำ 2 ต.ค. 2563)

 4. กำรตัง้คณะท�ำงำนของอยักำรสงูสุดสัง่

คดนีำยวรยทุธครัง้ล่ำสดุ ทีว่่ำมพียำนหลกัฐำน

ชิ้นใหม่ ในอนำคตจะเกิดปัญหำ เพรำะเป็น

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในส�ำนวนเดิมเพียงแต่

ต�ำรวจไม่หยิบเข้ำมำ พยำนบุคคลดังกล่ำว

ให้กำรกลับกลอกไปมำไม่น่ำเชื่อถือ (ว่ำที่ 

พ.ต.ดร.สมบัติ วงศ์ก�ำแหง 9 ส.ค. 2563) 

และมีโอกำสท�ำให้คดีถูกยกฟ้องในช้ันที่สุด 

(นำยอรรถพล 6 ส.ค. 2563)

 5. น�ำไปสู ่กำรแก้ไขกฎหมำยที่ส�ำคัญ  

โดย ศ. (พิเศษ) วิชำ มหำคุณ เสนอข้อสรุป

ส่งนำยกรัฐมนตรี ว่ำต้องแก้ไขร่ำง พ.ร.บ. 

ต�ำรวจแห่งชำติ, ระเบียบกำรสั่งคดีของ

พนกังำนอยักำร, กฎหมำยวธิพีจิำรณำควำม

อำญำ เพื่อให้กำรสอบสวน กำรสั่งคดี  

เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ (นำยวชิำ 2 ต.ค. 

2563)
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 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

 กำรเข้ำยึดอ�ำนำจของคณะรักษำควำม

สงบแห่งชำติ หรือ คสช. เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 

2557 เป็นชนวนเหตุให้เกิดกำรชุมนุมบน 

ท้องถนนครั้งใหม่ของกลุ ่มนิสิตนักศึกษำ 

หลงับทบำทนีห่้ำงหำยจำกหน้ำประวตัศิำสตร์

กำรเมอืงไทยไปยำวนำนนบัตัง้แต่เหตกุำรณ์ 

14 ตุลำ 16 และ 6 ตุลำคม 19 จำกจุด 

เร่ิมต้นเลก็ๆ ของนกัศกึษำกลุม่หนึง่ทีอ่อกมำ

เดนิขบวนและชมุนมุขบัไล่ คสช. พฒันำกำร

ไปสู ่กำรตั้ง กลุ่มรณรงค์ประชำชนให้ลง

ประชำมติไม่รับ รธน.60 จนถึงกำรตั้งกลุ่ม

คนอยำกเลือกตั้งกดดันให้รัฐบำล คสช. 

จัดกำรเลือกตั้งตำมที่สัญญำไว้ ด้วยเหตุ

ปัจจยัในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ทีไ่ม่เอือ้ให้พลงั

คนรุ่นใหม่ได้เบ่งบำน กำรแสดงออกยงัจ�ำกดั

อยู ่เฉพำะในโลกโซเชียลคล้ำยภูเขำไฟท่ี

สะสมพลังเพื่อรอกำรปะทุ

 หลั งกำรเลือกตั้ งทั่ ว ไปในป ี  2562 

พรรคกำรเมืองที่ประกำศจุดยืนสนับสนุน

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ รวบรวมเสียงข้ำง

มำก จดัตัง้รฐับำลผลกัดนั พล.อ.ประยทุธ์ ขึน้

เป็นนำยกฯ สมยัทีส่อง สถำนกำรณ์กำรเมอืง

ไทยเริ่มกลับสู่วังวนเดิม ผนวกกับกำรแพร่

ระบำดของไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563  

ส่งผลให้สภำพเศรษฐกิจตกต�่ำ พร้อมฟำง

เส้นสดุท้ำยคอืเหตกุำรณ์อุม้หำยบคุคลทีเ่ป็น

ปฏิปักษ์กับรัฐบำล คสช. ซ่ึงหลบหนีคดีไป 

พ�ำนักอยู ่ในประเทศเพื่อนบ้ำน ควำมไม่

พอใจของคนหนุม่สำวทีส่ะสมไว้ยำวนำนกไ็ด้

เวลำปะทุ และครั้งนี้ เปลี่ยนจำกในโลก

“ม็อบราษฎร”
ปลกุฝันคนรุน่ใหมสู่ก่ารพลกิโฉมประเทศ
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ออนไลน์ลงมำสู่ท้องถนนแทน ในวันที่ 18 

ก.ค. 2563 มีกำรจัดชุมนุม แฟลชม็อบ  

ที่อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย ของกลุ่มท่ีเรียก

ตวัเองว่ำ “เยำวชนปลดแอก” ทีน่อกจำกจะ

มีนกัเรียนนกัศกึษำเข้ำร่วมมำกเป็นประวตักิำรณ์

แล้ว ยงัได้เกดิแนวทำงกำรจดัชมุนมุรปูแบบ

ใหม่ ที่ไม่มีแกนน�ำ หรือนักปรำศรัยหลัก มี

เพยีงจดุร่วมทีเ่ป็นสัญลกัษณ์ชูสำมนิว้เพือ่สือ่

ถึงกำรต่อต้ำนรฐับำล กลุม่เยำวชนปลดแอก 

ได้ยื่นเรียกร้องต่อรัฐบำล 3 ประกำร คือ ให้

รฐับำลหยดุคกุคำมประชำชน พล.อ.ประยทุธ์ 

ต้องลำออก และร่ำง รธน.ใหม่ ที่กลำยเป็น

เชื้อไฟให ้เกิดปรำกฏกำรณ์แฟลชม็อบ

กระจำยไปท่ัวประเทศเหมอืนไฟลำมทุง่ กำร

ชมุนมุสูำมนิว้ผดุยนื 3 ข้อเรยีกร้องเกดิข้ึนใน

รั้วสถำบันอุดมศึกษำ เกือบทุกแห่งและลำม

เข้ำไปถึงในโรงเรียนมัธยม ข้อมูลจำกศูนย์

ทนำยควำมเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุไว้ว่ำ

ตั้งแต่ 18 ก.ค. ถึงวันที่ 10 ต.ค. 2563 มีกำร

ชุมนุมเกิดขึ้นถึง 246 ครั้งใน 62 จังหวัด

 กำรรวมตัวของพลังคนหนุ่มสำวในครั้งนี้

ได้ก่อให้เกดิรปูแบบใหม่ของกำรชมุนมุในยคุ

ดิจิทัล เริ่มจำกกำรน�ำส่ือโซเชียลมีเดียทุก

แพลตฟอร์มมำใช้เป็นเคร่ืองมือจัดตั้งกลุ่ม

หรือชุมชนออนไลน์เชื่อมโยงกันเป็นโครง

ข่ำย ก่อนส่งต่อเรยีกร้อง สญัลกัษณ์ และกำร

นัดหมำยชุมนุมไปถึงกัน ท�ำให้เป็นกำรรวม

ตัวท่ีไร้รูปแบบ ไม่จ�ำเป็นต้องมีแกนน�ำหลัก 

มกีำรบัญญติัศพัท์เฉพำะขึน้เพือ่สือ่สำรกนัใน

กลุ่ม มีกำรใช้สื่อออนไลน์สร้ำงแผนลวงเจ้ำ

หน้ำท่ี หยิบยกศิลปะภำพยนตร์ กำร์ตูน 

บทเพลงฮิต วลีดัง มำเป็นอำวุธในกำรพิ่ม

แทงเสียดสีรัฐบำล จำกหลำยกลุ่มก้อนที่

กระจำยกันในแต่ละรัว้มหำวทิยำลยัเร่ิมรวม

ตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ำยใหญ่ ในนำม 

“รำษฎร” ยื่นข ้อเสนอข้อเรียกร้อง ที่

ครอบคลมุมำกขึน้ไม่เพยีงแค่กำรเปลีย่นแปลง

ทำงกำรเมือง แต่ยังรวมไปถึงระบบกำร

ศึกษำ สิทธิทำงเพศสภำพสิ่งแวดล้อม ไป

จนถึงกำรเรียกร ้องให ้ปฏิรูปสถำบันฯ 

อย่ำงไรก็ตำม ควำมไม่พอใจต่อควำมล่ำช้ำ

ในกำรตอบสนองข้อเรียกร้องของรัฐบำล 

ผลกัดนัให้เกดิกำรชมุนมุของกลุม่รำษฎรตำม

สถำนท่ีส�ำคัญต่ำงๆ มีกำรบุกล้อมสถำนที่

รำชกำร ภำคเอกชน น�ำไปสู่กำรถูกสลำย 

กำรชุมนุมและกำรปะทะกับ เจ้ำหน้ำที่รัฐ

หลำยครั้ง มีมวลชนรำษฎรบำดเจ็บ และ 

ถูกด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยไปนับร้อยคน



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 129

 โลกต้องพบกับวิกฤตครั้งส�ำคัญ อย่ำง

รนุแรงและหนกัหน่วงทีส่ดุในประวตัศิำสตร์

ของมวลมนุษยชำติ จำกกำร 

ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 

ที่เรียกกันย่อๆ ว่ำ “โควิด-19” 

ที่ มีต ้นก�ำเนิดจำกเมืองอู ่ ฮ่ัน 

ประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงปลำย

เดือนพฤศจิกำยน 2562 แล้ว

ลำมระบำดเป็นวงกว้ำงไปท่ัว

โลกอย่ำงต่อเนือ่งตลอดปี 2563 

จนถึงปี 2564 โดยยังไม่มีทีท่ำ

ว่ำจะยุติกำรระบำดลง

 ที่มาและข้อเท็จจริงของ

ข่าว

 เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกำยน 

2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้

เปิดประเดน็ข่ำวโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนำ 2019 หรอื “โควดิ-19” 

ตั้งแต่เป็นข่ำวต่ำงประเทศ ลงตี

พิมพ์ในหน้ำ 1 เน่ืองจำกได้

ประเมินจำกเนื้อหำข่ำวที่ออก

มำและคำดกำรณ ์ ถึ งควำม 

รนุแรงของโรคทีม่กีำรระบำดใน

วงกว้ำง ว่ำกำรแพร่กระจำย

อย่ำงรวดเรว็ของไวรสัโคโรนำตวันีไ้ม่ใช่เรือ่ง

โรคระบำดธรรมดำอย่ำง แน่นอนเพรำะกำร

ระบำดที่เริ่มจำกเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของ

มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ได้แพร่กระจำย

อย่ำงรวดเร็วไปในหลำยเมืองของหลำย

มณฑลในประเทศจีน มีผู้ป่วยติดเชื้อจ�ำนวน 

มำกและเสียชีวิตไปก็มิใช่น้อย ก่อนที่ไวรัส

โคโรนำ 2019 จะมีกำรติดเชื้อแพร่กระจำย

ระบำดไปทั่วโลก ต่อมำองค์กำรอนำมัยโลก

ได้ประกำศให้กำรระบำดนี้เป็นภำวะฉุกเฉิน

ทำงสำธำรณสขุระหว่ำงประเทศในวันที่ 30 

มกรำคม 2563 และประกำศให้เป็นโรค

ระบำดทั่วโลกในวันที่ 11 มีนำคม 2563 จน

มีกำรล็อกดำวน์ปิดเมือง จ�ำกัดกำรเดินทำง

ทั้งทำงบกทำงอำกำศและทำงน�้ำในหลำย

ประเทศท่ัวโลกรวมถงึไทย ถอืเป็นเหตกุำรณ์

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนในประวัติศำสตร์โลก

ขณะเดยีวกนัหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัได้รบัทรำบ

จำกแหล่งข่ำววงในของกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง 

รวมถงึกำรเตรยีมกำรของกระทรวงสำธำรณสขุ 

ในกำรเตรยีมกำรวดัอณุหภมูแิละตรวจอย่ำง

เข้มงวด ผู้คนจำกต่ำงประเทศที่จะเดินทำง

เข้ำมำประเทศไทย

 วิธีการน�าเสนอข่าว

 ก อ ง บ ร ร ณ ำ ธิ ก ำ ร

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงได้ระดม

สรรพก�ำ ลัง ในกำรเกำะติด

สถำนกำรณ์ของโรค ท้ังใน

ประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อ 

น�ำเสนออย่ำงครอบคลุมทุกมิติ 

มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจใน

หมู ่ประชำชน ถึงอันตรำยท่ี 

ร้ำยแรงของโรคนี้ โดยให้ควำม

ส�ำคัญในกำรน�ำเสนอถึงพื้นที่

อั นตรำยที่ เ กิ ดกำรระบำด 

มำตรกำรของรัฐในกำรช่วย

เหลือเยียวยำ และป้องกันกำร

ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้ งวิธี

ปฏบิตัขิองคนในสงัคม ผลกระทบ

ด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน

นวัตกรรมต่ำงๆ และกำรคิดค้น

วคัซนีเพือ่ป้องกนัโควดิ-19 จำก

ฝีมือคนไทย

 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มี

ควำมพยำยำมเจำะหำข่ำวรำย

ละเอียดของพื้นที่ที่มีกำรแพร่เชื้อ เพื่อเตือน

ประชำชนให้อยู ่ ห่ำงจำกพื้นท่ีนั้น อำทิ 

สนำมมวยย่ำนรำมอินทรำ ที่เป็นต้นตอ 

ส�ำคัญของกำรระบำดใหญ่ในประเทศไทย 

สถำนบันเทิงย่ำนทองหล่อ ร้ำนตัดผมย่ำน

“โควิด-19”
 ไวรัสล้างโลก
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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ประชำชื่น ฯลฯ พร้อมทั้งน�ำเสนอข่ำวอย่ำง

ละเอียดในกำรออกมำรับผิดชอบสังคม  

ด้วยกำรประกำศ ตัวอย่ำงชัดเจนว่ำป่วย 

ติดเชื้อโควิด-19 ของนักร ้องนักแสดง  

“แมทธิว ดีน” ที่ส่งผลให้ภรรยำสำวนักร้อง

คนดัง “ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์” ป่วยติดเชื้อตำม

ไปด้วย รวมทั้งยังมีคนดังและคนส�ำคัญของ

ไทยหลำยคน กป่็วยตดิเชือ้จำกไวรสัอันตรำย

ตัวนี้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังน�ำเสนอข่ำวกำร

กวดขันกำรข้ำมแดนของคนไทยและแรงงำน

ต่ำงด้ำว แหล่งอบำยมขุทีเ่ป็นต้นตอกำรแพร่ 

ระบำด เช่น บ่อนกำรพนัน บ่อนชนไก่ เสนอ

ข่ำวทัศนะทำงกำรแพทย์ของผู ้ที่รู ้จริง  

รวมทั้งกำรรักษำผู้ติดเชื้อในระยะแรกจน

หำย ขำด เช่น ที ่รพ.นครปฐมและเหตกุำรณ์ 

ส�ำคัญของโรคโควิด-19 ในต่ำงประเทศ ที่มี

ผู้ป่วยติดเชื้อรำยวันพุ่งสูงเกือบ100 ล้ำนคน 

(ถึงช่วงต้นปี 2564) และเสียชีวิตกว่ำ 1 ล้ำน

คน ข่ำวควำมก้ำวหน้ำในส่วนของกำร

ป้องกันและรักษำ ตลอดถึงเรื่องกำรพัฒนำ 

วคัซนี โดยเฉพำะวคัซนีทีผ่ลิตในประเทศไทย

ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซ่ึงร่วมมือกับ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และบริษัท ใบยำ 

ไฟโตฟำร์ม จ�ำกัด รวมถึงวัคซีนของบริษัท 

สยำมไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด ท่ีร่วมกับบริษัท

เอสซีจี, แอสตร้ำเซเนกำ และกระทรวง

สำธำรณสุขลงนำมร่วมมือกันในกำรรับจ้ำง

ผลิตวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนควำมร่วมมือ

กับนำนำชำติในกำรผลิตวัคซีนหลำยตัว  

รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรจอง กำรจัดซื้อ

วัคซีนจำกต่ำงประเทศและผลิตวัคซีนจำก 

ในประเทศ

 คุณค่าและผลกระทบของข่าว

 หนงัสอืพิมพ์ไทยรฐั ได้สะท้อนควำมทกุข์

ยำกควำมล�ำบำกของผู้คนในกำรด�ำรงชีวิต 

เพื่อให้รัฐจัดควำมช่วยเหลือ ตรงตำมควำม

ต้องกำรให้อยู ่รอด น�้ำเสียงสะท้อนของ

ประชำชนทีป่ระสบควำมยำกล�ำบำก ในกำร

ปฏิบัติตำมมำตรกำรของรัฐ กลับไปให้ผู ้

บริหำรรับทรำบเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเป็น

สื่อกลำงในกำรท�ำควำมเข้ำใจของทั้งสอง

ฝ่ำย รวมทั้งเป็นก�ำลังใจให้ผู้ที่ต่อสู้ชีวิตหลัง

ได้รับผลกระทบจำกโรคนี้ นอกจำกนี้ยังได้

น�ำเสนอวิธีกำรปฏิบัติตัวของประชำชนตำม

มำตรกำรสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้

คนในสงัคมได้ตระหนกัถงึอนัตรำยและควำม

รุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกัน 

ตัวเองให้ห่ำงไกลจำกกำรติดเชื้อเพื่อควำม

ปลอดภัย

 นอกเหนอืจำกกำรน�ำเสนอข่ำวประจ�ำวนั

อย่ำงต่อเน่ืองตลอดมำ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ยังได้น�ำเสนอกำรแพร่ระบำด ของโรค 

โควิด-19 ในรูปแบบสกู๊ปข่ำวที่เกี่ยวข้อง

อย่ำงรอบด้ำน ทั้งในสกู๊ปข่ำวหน้ำ 1 ที่ในปี 

2563 ได้มีกำรน�ำเสนอถึง 115 เรื่อง อำทิ 

เมนูสัตว์เปิบพิสดำร เสี่ยงเจอไวรัสโคโรนำ, 

ชวีติแนวหน้ำนกัรบโควดิ หน้ำทีย่นืบนควำม

เสี่ยง, รัฐจองซื้อวัคซีนล่วงหนำ้ เพื่อคนไทย

พ้นภัยโควิด, ช�ำแหละเงินฟื้นฟูโควิด กลุ่ม

เปรำะบำงตกหล่น, กลโกงเงินกู้ฟื้นฟูโควิด 

คอร์รัปชัน? เชิงบริหำร และโควิดผิดเพี้ยน

ร้ำยทวีคูณ แพร่สู่คน สัตว์เล้ียงได้ดี (ตำม

เอกสำรแนบทำ้ย) และสกู๊ปข่ำวในหน้ำกำร

ศึกษำ ศำสนำ-สำธำรณสุข น�ำเสนอถึง 18 

เรื่อง อำทิ เกำะติดมำตรกำรโรงพยำบำลทั่ว

ประเทศตั้งรับโควิด-19 ระบำดหนักใน ไทย

จดั 5,000 เตยีงรบัมอืระยะ 3, ไวรสัโควดิ-19 

เซตซีโร่ระบบมหำวิทยำลัยจำกห้องเรียนสู่

ออนไลน์ โอกำสท่ำมกลำงวิกฤต ปี 63 และ

อื่นๆ (ตำมเอกสำรแนบท้ำย) รวมถึงสกู๊ป

ใหญ่ฉบับประจ�ำวันที่ 1 ม.ค. 2564 อีก 1 

เรื่อง คือ มหันตภัยร้ำยไวรัส “โควิด-19” 

คุกคำม เป ล่ียนพฤติกรรมมนุษยชำติ  

วิกฤตโลก - โอกำสประเทศไทย

 แม้ว่ำกำรระบำดของโควิด-19 จะยังไม่มี

ใครทรำบว่ำจะยุติลงเมื่อใด แต่หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐก็ยังท�ำหน้ำที่ในกำรน�ำ เสนอข่ำวนี้

อย่ำงต่อเนือ่ง จนกระทัง่เกดิกำรระบำดของ

โควิด-19 ระลอกสอง ที่เกิดขึ้นจุดแรกใน

จังหวัดสมุทรสำคร ก่อนลำมระบำดไปทั่ว

ประเทศถงึ 60 จงัหวดัและเป็นกำรระบำดท่ี

มีผู้ติดเชื้อมำกกว่ำครั้งแรก
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 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

 โลกออนไลน์ ตกเหยื่อทุกนำที ปี 2563 

ผ่ำนไปอย่ำงหนักหน่วงเพรำะสถำนกำรณ์

แพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ท่ีเปลี่ยนวิถีชีวิต 

และกำรท�ำมำหำกินของคนปกติ ไม่เว้น

แม้แต่ “มจิฉำชพี” ทีพ่ยำยำมปรบัตวัเข้ำหำ

เป้ำหมำยอย่ำงไม่หยุดนิ่ง

 กำรหลอกลวงในลักษณะระดมทุน หรือ

ที่เรียกกันว่ำ “แชร์ลูกโซ่” ลงทุนงำ่ย ได้เงิน

เร็ว ผลตอบแทนสูง แม้ได้ยินกิตติศัพท์บอก

เล่ำควำมเสียหำยแบบปำกต่อปำก กระทั่ง

เห็นอุทำหรณ์ผ่ำนสื่อมำนักต่อนัก แต่ไม่ว่ำ

อดีตหรือปัจจุบันยังคงมีผู ้หลงเป็นเหยื่อ  

ตกเป็นผู้เสียหำยจ�ำนวนมำก

 หนึง่ในวธีิกำรทีพ่บว่ำแม้จะระมดัระวังแต่

ก็ยังพลำดเข้ำสู่วังวันคือกำรท่ีผู้เสียหำยต้อง

ท�ำงำนแลกจริงๆ อย่ำง ที่เกิดขึ้นกับคดีแชร์

แพก็สนิค้ำ (ลกูปัด) ทีต้่องท�ำงำนจรงิ คดแีชร์

ลกูโซ่ไนซ์รีววิ (Nice Review) ทีเ่ปิดรบัสมคัร 

สมำชิกรับจ้ำงกดไลค์ กดแชร์สินค้ำ ตำม

เงือ่นไขแลกกบัเงนิปันผล ผูเ้สยีหำยหลำยคน

จึงไม่คิดว่ำเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่เพรำะมีกำร

ท�ำงำนเกิดขึ้นจริง

 สัญญำณตลอดปี 2563 ช้ีให้เห็นชัดเจน

ท่ำมกลำงเศรษฐกจิถดถอย แต่กำรระดมทนุ

สำรพัดกลุ ่มกลับผุดขึ้นรำว “ดอกเห็ด”  

ข้อสังเกตส�ำคัญคือหลำยกรณีไม่ใช่คดีใหญ่ 

มลูค่ำควำมเสยีหำยมหำศำลเช่นในอดตี และ

นิยมใช้ช ่องทำงผ่ำนเทคโนโลยีมำกขึ้น  

ระวังโรคโลภ...เเชร์ระบาด

 ลวงลงทุน “เก๊”
แผนกข่าวอาชญากรรมและชุมชนเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ซึง่นบัเป็นเรือ่งอนัตรำยในยคุทีใ่ครๆ ต่ำงก็มี

โลกออนไลน์อยู่กับตัวตลอด 24 ชั่วโมง

 กำรระดมทุนไม่จ�ำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ 

หรือสินค้ำจริง มีเพียงค�ำอ้ำงลงทุนแล้วรวย 

ไม่เหนื่อย ใช้เงินท�ำงำนแล้วรอรับปันผลเขำ้

กระเป๋ำ ยกตัวอย่ำง กำรตั้งแชร์วงรำยวัน 

รำยเดือน ในกลุ่มไลน์ หลำกหลำยเท้ำแชร์ 

กำรหลอกลงทุนในหุ้นต่ำงประเทศ หรือท่ี

นยิมกนัมำกคอืกำรลงทนุแลกเปลีย่นเงินตรำ

ตำ่งประเทศ (เทรดเงิน) เช่น คดี (เทรดเงิน)

ฉำวฟอร์เรก็ซ์ ทรดีี (Forex 3D) ทีม่เีครือข่ำย

โยงใยผู้มีชื่อเสียงในวงกำรบันเทิง และยังคง

อยูใ่นกระบวนกำรตรวจสอบเส้นทำงกำรเงนิ 

ทยอยยึดและอำยัดทรัพย์ตัวกำรหลักได้

อยำ่งต่อเนื่อง

 ควำมกังวลปัญหำหลอกระดมทุนผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์ไม่เพียงจ�ำนวนผู้เสียหำยที่

สำมำรถเกิดขึ้นได้จ�ำนวนมำก ในเวลำอัน

รวดเร็ว กำรไม่รู้จักตัวตน และกำรปิดช่อง

ทำงออนไลน์ที่ท�ำได ้อย ่ำงง ่ำยดำยเม่ือ

ต้องกำรเกบ็กระเป๋ำหน ีกลำยเป็นควำมยำก

ต่อกำรติดตำมแกะรอยของเจ้ำหน้ำที่

 อย่ำงไรก็ตำม ช่วงปี 2563 มีอีกหลำย

เทรนหลอกลวงเงนิทีอ่ำศัยช่องทำงออนไลน์

ในกำรเข้ำหำเหยือ่ เช่น ลกัษณะระดมทนุใน

รูปแบบ “แสร้งรักออนไลน์ท่ีใช้รูปโปรไฟล์

เป็นชำยหนุม่หรอืหญงิสำวต่ำงชำติหน้ำตำดี

มำตีสนิทก่อนชักชวนลงทุนท�ำธุรกิจ และ

ลอยแพในภำยหลัง กำรเจำะข้อมูลส่วนตัว

ไปใช้หลอกลวงคนอืน่ เช่น กำรส่งลิงก์เข้ำไป

ขโมยข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ ก่อน

สวมรอยหลอกขำยสนิค้ำและมผีูซ้ือ้หลงเชือ่

โอนเงินค่ำสินคำ้ให้ไปก่อนเชิดหนี

 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พยำยำมท�ำหน้ำที่

เป็นสือ่กลำงในกำรน�ำเสนอให้เหน็พฒันำกำร 

ควำมเคลือ่นไหวมจิฉำชพีทีป่รบัตวัอยูต่ลอด 

เพ่ือให้ประชำชนมีโอกำสรับทรำบข้อมูล

ประกอบกำรตัดสินใจ หรือหลีกเลี่ยงควำม

สญูเสยีทีอ่ำจเกดิขึน้กบัตวัเองและคนใกล้ชดิ 

ขณะเดียวกันยังต้องกำรให้เห็นตัวอย่ำง

กระบวนกำรด�ำเนนิคดกีบัผูก้ระท�ำผดิทีอ่ำจ 

ไม่ได้มีแค่ตัวกำรหลัก แต่รวมถึงผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องชักจูงที่หำกพิสูจน์ได้ว่ำมีควำม

เชือ่มโยงกม็โีอกำสต้องรบัโทษ ตำมกฎหมำย

ได้เช่นกัน

 เป็นกระบวนกำรด�ำเนินคดีที่เริ่มเห็น

ควำมเด็ดขำดเพื่อตัดวงจรให้ส้ินซำก โดย

เฉพำะกำรใช้มำตรกำรติดตำมยึดและอำยัด

ทรพัย์ผู้เกีย่วข้อง อดุช่องไม่ให้ “ล้มบนฟกู” 

ด้วยกำรใช้กฎหมำยฟอกเงินไล่ล่ำอย่ำง 

ต่อเนื่องชนิดกัดไม่ปล่อย เรียกคืนควำมเสีย

หำยไม่มำกกน้็อยให้ประชำชน เพรำะบำงคดี

เกิดขึ้นต่อเนื่องนำนนับปีแต่กำรยึดและ 

อำยัดทรัพย์ก็ยังไม่จบสิ้น

 ที่ส�ำคัญกำรน�ำเสนอข่ำวและบทควำม

ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ยังคำดหวังเป็น

ช่องทำงสื่อสำรข้อเท็จจริง ควำมเดือดร้อน 

ตลอดจนเบำะแสไปยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อหำแนวทำงป้องกัน ปรำบปรำมอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เท่ำทันสถำนกำรณ์ที่ปรับ

เปลี่ยน แนบเนียนมำกขึ้น
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 ประวตัศิำสตร์ศรทัธำ...ด่ำงพร้อย คงไม่มี

ใครคำดคิดว่ำคดีอุบัติเหตุทำงถนนคดีเดียว

จะสัน่คลอน “ศรทัธำ” กระบวนกำรยติุธรรม

ทัง้ระบบได้อย่ำงทีไ่ม่เคยปรำกฏมำก่อน นบั

จำกวันเกิดเหตุ 3 ก.ย. 2555 จนถึงปัจจุบัน 

ผ่ำนมำกว่ำ 8 ปี คดีนำยวรยุทธ อยู่วิทยำ 

ทำยำทตระกูลดัง ซ่ึงขับรถยนต์หรูชนรถ

จักรยำนยนต์ ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ 

ผบ.หมูง่ำนปรำบปรำม สน.ทองหล่อ เสยีชวีติ 

ไม่เพียงไม่จบแต่ยังสร้ำง “รอยด่ำงพร้อย” 

ดวงใหญ่ในสำยธำรยุติธรรม

 สถำนภำพทำงสังคมของคู่กรณี ท�ำให้คดี

ได้รบัควำมสนใจอย่ำงเลีย่งไม่ได้กจ็รงิ แต่สิง่

ทีท่�ำให้สงัคมไม่อำจปล่อยผ่ำน จนถงึขัน้ช่วย

กันติดตำม ตรวจสอบ และตั้งค�ำถำมมำ

ตลอดคือ พฤติกรรมผู้ต้องหำต้ังแต่วันเกิด

เหตทุัง้ไม่หยดุช่วยเหลอื มคีนใกล้ชดิมอบตวั

แทน อ้ำง “เมำหลังขับ” กระทั่งหลบหนีคดี

ไปต่ำงประเทศ จนคดียืดเยื้อยำวนำน

 หลังเงียบหำยพักใหญ่ ไร้ควำมคืบหน้ำ

ติดตำมตัวผู้ต้องหำกลับมำด�ำเนินคดี ข่ำว 

“อัยกำร” พลิกจำก “สั่งฟ้อง” เป็น “ไม่

ฟ้อง” จึงจุดกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์ดัง “ไฟ

ลำมทุ่ง” ทุกสำยตำจับจ้องหำต้นตอ พร้อม

เหตผุลสัง่ไม่ฟ้อง ข้อหำเดยีวทีย่งัไม่ขำดอำยุ

ควำม “ขับรถโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถึงแก่ควำมตำย” เพรำะน่ัน หมำยถึง 

ค.ต.วิเชียร ตำยฟรี วรยุทธพ้นผิดทุกคดีโดย

ปริยำย ยิ่งค�ำสั่งไม่ฟ้อง “เงียบกริบ” ใน

“ยุติธรรม”อุ้มทายาทตระกูลดัง 
สมคบคิด บิดส�านวน
แผนกข่าวอาชญากรรมและชุมชนเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ประเทศไทย แต่ “ฉำวโฉ่” ไกลมำจำกสื่อ

ตำ่งประเทศ พร้อมข้อเท็จจริงที่ค่อยๆ พรั่ง

พรูช็อกซ�้ำหลังเพิ่งรู ้ว่ำผู้เสียชีวิตตกเป็นผู้

ต้องหำร่วมด้วย!!

 กระแสควำมรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม 

ที่ส่อเค้ำรุนแรงกระทบภำพกระบวนกำร

ยุติ ธรรม อันเป ็นสิ่ งที่ ควรยึด ม่ันและ 

รักษำมำตรฐำนอย่ำงเท ่ำเทียม ท�ำให ้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 

และ รมว กลำโหม สั่งกำรคลำยปมคำใจไม่

ให้วกิฤตศรัทธำกระบวนกำรยตุธิรรมลกุลำม

ด้วยกำรตั้ง “คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อ

เท็จจริงและข้อกฎหมำย กรณีค�ำสั่งไม่ฟ้อง

คดอีำญำทีอ่ยูใ่นควำมสนใจของประชำชน”  

มีนำยวิชำ มหำคุณ เป็นประธำน

 ภำพกำรท�ำงำนที่ชัดเจนคือกำรเรียก

บคุคลทีป่รำกฏรำยช่ือเก่ียวข้องช้ีแจงข้อเทจ็

จริง โดยเฉพำะ 2 ปมส�ำคัญพลิกผันคดีคือ 

ผลตรวจควำมเร็วรถยนต์ที่เปลี่ยนจำก 177 

กม.ต่อ ชม. เป็นไม่เกิน 80 กม.ต่อ ชม. และ

กำรปรำกฏข้ึนของ 2 พยำนบคุคลท่ีเพิง่ออก

มำให้กำรเรือ่งควำมเรว็รถหลงัผ่ำนเหตกุำรณ์ 

มำนำน ยืนยันเห็นรถขับมำด้วยควำมเร็ว

ปกติ ซึ่งน่ำแปลกมำกขึ้นไปอีกเมื่อจู่ๆ นำย

จำรชุำต ิมำดทอง หนึง่ในพยำนปำกเอกทีจ่่อ

ถูกเรียกให้ข้อมูลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กะทันหัน

 ผลสรุปรำยงำนข้อเท็จจริงครั้งน้ีจบลง

ด้วยข้อสงสัยเป็น “ขบวนกำรสมคบคิด” 

ช่วยเหลือผู ้ต ้องหำพ้นผิดอย่ำงเป็นขั้น 

เป็นตอน โดยผู้เกี่ยวข้อง 8 กลุ่ม ได้แก่ 

 1. พนักงำนสอบสวนที่ เกี่ยวข้องกับ 

ส�ำนวน 

 2. พนักงำนอัยกำรซึ่งปฏิบัติหน้ำที่โดย 

มิชอบ 

 3. ผู้บังคับบัญชำซึ่งแทรกแซงกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ 

 4. สมำชกิสภำนติบิญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) 

ซึ่งแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 5. ผู ้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองซึ่ง

แทรกแซงกำรปฏิบัติหนำ้ที่ 

 6. ทนำยควำมซึ่งกระท�ำผิดกฎหมำย  

 7. พยำนซึ่งให้กำรเป็นเท็จ 

 8. ตัวกำรผู ้ใช้และผู ้สนับสนุนในกำร 

กระท�ำผิดกฎหมำย

 ส�ำหรับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีกำรน�ำ

เสนอท้ังข้อเท็จจริงตำมสถำนกำรณ์ควบคู่

กบัขยำยผลเพิม่เตมิแง่มมุต่ำงๆ โดยช่วงแรก

ที่ยังไม่มีต�ำรวจหรืออัยกำรออกมำเปิดเผย

เหตุผลที่แท้จริงของกำรกลับค�ำส่ังเป็นไม่

ฟ้อง ตำมที่ส่ือต่ำงประเทศเริ่มรำยงำนข่ำว

ครัง้แรกเมือ่วนัที ่24 ก.ค. 2563 หนงัสอืพมิพ์ 

เดลินิวส์ได้พยำยำมติดตำมจนสำมำรถหำ

รำยละเอียดมำน�ำเสนอ เป็นเอกสำรสรุปย่อ

ค�ำบรรยำยของอัยกำรที่สั่งไม่ฟ้องนำยวร

ยุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงส�ำคัญที่ท�ำให้

รูปคดีเปลี่ยน “โดยน�ำเสนอเป็นที่แรกเพียง

สื่อเดียว” (ลงฉบับวันที่ 27 ก.ค. 2563)  

ระบถุงึ 2 พยำนปำกเอกเป็นทหำรอำกำศยศ 

พล.อ.ท. และพลเรือนรำยหนึ่ง เข้ำให้กำร

เห็นนำยวรยุทธ ขับรถมำด้วยควำมเร็ว  

50-60 กม.ต่อชม. และเห็น ด.ต.วิเชียร 

เปลี่ยนเลนกะทันหัน เป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้

เกิดจำกนำยวรยุทธ จนท�ำให้ ด.ต.วิเชียร  

ตกเป็นผู้ต้องหำที ่2 ในข้อหำขับรถโดยประมำท

เป็นเหตุให้ชนรถของผู้อื่นเสียหำยด้วย

 นอกจำกควำมคบืหน้ำแง่ข่ำว หนงัสอืพมิพ์

เดลินวิส์ ยังต่อยอดประเด็นน่ำสนใจเพื่อให้

มุมมองเป็นประโยชน์ในลักษณะสกู๊ปพิเศษ 

เช่น ปมกำรประวิงเวลำต่อสู้คดีให้หมดอำยุ

ควำม และข้อเสนอแนะ ยกระดับมำตรฐำน

คดีจรำจร โดยใช้หลักฐำนวิทยำศำสตร์

กระแสตื่นตัวของประชำชน กำรเกำะติด

ควำมคืบหน้ำของส่ือมวลชนมีส่วนอย่ำงยิ่ง

ในกำรปลกุ ควำมสนใจ และให้ผลลพัธ์ส�ำคญั 

คือ กระบวนกำรเอำผิดกับนำยวรยุทธ

สำมำรถเดินหน้ำได้อีกครั้ง จำกสำรตั้งต้น

ส�ำคัญที่ตกหล่น คือผลตรวจสำรเสพติด

(โคเคน) โดยอัยกำรมีควำมเห็นส่ังฟ้อง 2 

ข้อหำ ได้แก่ ข้อหำเสพยำเสพติดให้โทษ 

ประเภท ที่ 2 และข้อหำขับรถโดยประมำท

เป็นเหตุให้เฉ่ียวชนผู้อื่นถึงแก่ควำมตำย 

ขณะที่บุคคลเกี่ยวข ้องในกระบวนกำร

ยุติธรรมเส้นทำงตรวจสอบควำมบกพร่องก็

เริ่มเดินหนำ้ได้เช่นกัน

 แม้ประเด็นกลับค�ำสั่งไม่ฟ้อง จะไม่ได้ถูก

เปิดเผยโดยส่ือในประเทศ แต่หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์ ก็พยำยำมจะแสวงหำและคัดกรอง

ข้อเท็จจริงมำน�ำเสนอให้รอบด้ำนที่สุด 

เนื่องจำกคดีดังกล่ำวไม่เพียงกระทบกับตัว  

ผู้เสียหำยในคดี แต่กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่

เป็นธรรมในกระบวนกำรยุติธรรมยังส่งผล 

กระทบต่อสงัคมโดยรวมทีย่กให้กระบวนกำร

ยตุธิรรมเป็นควำมหวงัสดุท้ำยทีจ่ะด�ำรงไว้ซึง่

ควำมถูกต้องด้วย
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 ที่มาของข่าว

 ต้องยอมรับ ช่วงปี 2563 มข่ีำวใหญ่ๆ เหตุ

กำรณ์ส�ำคัญๆ หลำกหลำยเรื่องรำวเกิดขึ้น

ในประเทศไทย เรียกว่ำครบแทบจะทุกดำ้น

ทั้งสังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ ถ้ำไม่มี 

ข่ำวของวิกฤตโควิค-19 เจ้ำไวรัสมรณะที่

แพร่ระบำด ลุกลำมไปทั่วโลกเกิดขึ้น เชื่อวำ่

ข่ำวอกีชิน้หนึง่ทีเ่กดิขึน้มำในช่วงเดยีวกนักบั 

โควิด-19 คือ กำรล้มตำยของม้ำไทย ครั้ง

ประวัติศำสตร์ ก็วำ่ได้ เพรำะไม่เคยเกิดเหตุ

ลกัษณะนีข้ึน้ในประเทศไทยมำก่อน ช่วงแรก

ที่ม้ำล้มตำยนั้น หำกจะเรียกวำ่ตำยเป็นเบือ

หรือห่ำลงม้ำก็คงจะไม่ผิด

 ทีน่่ำตกใจเป็นอย่ำงมำกคอื พอมำตดิเชือ้

จะล้มตำยภำยในเพียงระยะเวลำแค่ 1-2 วนั

เท่ำนั้น ยังมีบรรดำกลุ่มผู้เลี้ยงมำ้ ได้บันทึก

ข้อมูลเอำไว้ เริ่มจำกวันที่ 27 มี.ค. 63 ซึ่งมี

ทัง้ ม้ำเลีย้ง ของชำวบ้ำน และม้ำแข่ง ในเขต

พื้นที่ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ ล้มตำยผิด

สังเกตรวดเดียวอย่ำงน้อย 42 ตัว ก่อนจะ

แพร่ระบำดไปในฟำร์มม้ำ อกี 11 แห่ง ต.ขนง

พระ, ต.หมูสี อ.ปำกช่อง จำกยอด 42 ตัว 

ขยับพุ่งพรวดไป 59 ตัว โดยอำกำรของม้ำที่

ติดเชื้อก่อนจะล้มตำย เหมือนกันหมด คือ 

ป่วยด้วยอำกำรไข้สูง ขอบตำบวมแดง 

หน้ำตำบวม หำยใจติดขัดเสียงดังก่อนเกร็ง 

และล้มตำย ในเวลำ 24-48 ชม. เรียกว่ำ

เป็นกำรสูญเสียทั้งคำดไม่ถึงและตั้งตัวกันไม่

ถอดบทเรียน 
กาฬโรคมา้ บนิลัดฟ้าขา้มทวปี 
คร่าชีวิตม้าไทยตายครั้งใหญ่
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ติด เกิดขึ้นรวดเร็วมำก ผู้สื่อข่ำวเดลินิวส์ใน 

พื้นที่ อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ ส่งข่ำวมำ

ทีก่องบรรณำธิกำรเดลนิวิส์ ว่ำเป็นเหตกุำรณ์

ค่อนข้ำงไม่ปกติและมีแนวโน้มจะแพร่

ระบำดขยำยวงกว้ำงอย่ำงแน่นอน ถ้ำยงัไม่รู้

สำเหตุที่แท้จริงว่ำสำเหตุที่ม้ำล้มตำยเป็น  

จ�ำนวนมำกมำจำกอะไรแน่?

 การน�าเสนอข่าว

 แม้ในช่วงเวลำเดียวกับที่ผู ้คนในสังคม

ไทย ต่ำงก�ำลังแตกต่ืนกับโควิด-19 ที่ก�ำลัง

เกดิข้ึน แต่ทำงกองบรรณำธกิำรข่ำวเดลนิวิส์ 

ได้ให้ควำมส�ำคัญกับข่ำวชิ้นน้ี เห็นว่ำกำร 

สูญเสียมำเป็นจ�ำนวนมำกเพียงแค่ 2 วัน  

ทีย่งัไม่รูส้ำเหตมุำจำกอะไรนัน้ จึงจ�ำเป็นต้อง

เร่งเกำะติดน�ำเสนอข่ำวให้ครบรอบด้ำนทุก

แง่มุม โดยเฉพำะประเด็นกำร ค้นหำสำเหตุ

แท้จริง อะไรเป็นต้นตอท�ำให้ม้ำตำย 2 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จึงเป็นฉบับแรกๆ ที ่

น�ำเสนอรำยงำน เหตุกำรณ์เกำะติดรำยวัน

อย่ำงใกล้ชิด มีทั้งผู ้ ส่ือข่ำวในพื้นที่ต ่ำง

จังหวัดและผู้ส่ือข่ำวส่วนกลำงก็เกำะติด

หน่วยงำน เกี่ยวข้องทุกส่วนเพื่อน�ำข่ำวมำ

เสนอข้อมูลมำ้ตำยอย่ำงละเอียด

 กระทัง่ทำงหน่วยงำนภำครฐัเกีย่วข้องทัง้ 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และกรมอทุยำนแห่งชำติ สตัว์ป่ำ และพันธุพ์ชื 

กระทรวงทรพัยำกรแห่งชำตแิละส่ิงแวดล้อม 

ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบใน อ.ปำกช่อง เกบ็ตวัอย่ำง 

“เลอืดของม้ำป่วยและตำย” ไปตรวจวนิจิฉัย 

หลงัจำกนัน้ทำงสถำบนัสุขภำพสตัว์แห่งชำติ 

กรมปศุสัตว ์ยืนยันผลกำรตรวจสอบว่ำ  

เลือดม้ำทีต่ำยมเีชือ้โรคแอฟรกินัฮอสชกิเนส 

(African Horse Sickness : AHS)  สำยพนัธุ์ 

(serotype) เป็นโรคประจ�ำถิ่นในประเทศ

แถบทวปีแอฟรกิำ สตัว์ทีไ่วต่อกำรรบัเช้ือ คือ 

ม้ำ, ลำ, ล่อ, ม้ำลำย และอูฐ โดยมีแมลง 

ดูดเลือดประเภทร้ิน เป็นพำหะไปกัดสัตว์ที่

มีเชื้อ AHS แล้วน�ำแพร่เชื้อต่อสู่ม้ำไทย หลัง

จำกรู้ข้อมูลเบื้องต้น วำ่ม้ำตำยโดยเชื้อ AHS 

กำรเขียนข่ำวเพื่อให้ชำวบ้ำนและผู้อ่ำนได้

เข้ำใจว่ำม้ำทีป่่วยล้มตำยนัน้มำจำก กำฬโรค

ม้ำ โดยกลุม่ผูเ้ลีย้งม้ำยกให้เป็นโรคท่ีมคีวำม

รนุแรงมำก เพรำะตดิเชือ้ล้มป่วยกจ็ะตำยใน

เวลำอันรวดเร็ว แทบจะเกือบ 100% ขยำย

เป็นวงกว้ำงจำก อ.ปำกช่อง กระจำยไปยัง

พืน้ที ่อ.มวกเหล็ก จ.สระบรุ ีอ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลตรวจเลือดก็

พบว่ำ ติดเช้ือกำฬโรคม้ำ ท�ำให้กลุ่มผู้เลี้ยง

ม้ำ ต้องผจญทั้งโควิด และต้องมำเจอมรสุม

กบั เจ้ำกำฬโรคม้ำ ไม่ว่ำจะเป็นม้ำเลีย้ง หรอื 

ม้ำแข่งล้มตำยไปแบบต่อหน้ำต่อหน้ำแบบไม่

คำดฝัน เพียงแค่เดือน มี.ค.-เม.ย. จนมำถึง

มิ.ย. 63 ยอดม้ำตำยรวม 30 จังหวัด รวม 

561 ตัว ใน อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ มีม้ำ 

ตำยมำกที่สุด (กว่ำ 300 ตัว) หลำยตัวเป็น

ม้ำชื่อดัง ไม่ว่ำจะเป็นม้ำแข่งอดีตแชมป์

หลำยสนำมมูลค่ำหลำยล้ำนบำท, ม้ำใน

สโมสรกฬีำทีเ่คยสร้ำงผลงำนระดบัชำติ และ

ม้ำดำรำที่เคยร่วมแสดงในหนัง-ละครหลำย

เรือ่ง เช่น บพุเพสันนวิำส ฯลฯ ควำมเสยีหำย

สูง 560-600 ล้ำนบำท

 จำกนั้นกรมอุทยำนฯ น�ำก�ำลังชุดปฏิบัติ

กำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผดิด้ำนสตัว์

ป่ำและพืชป่ำ และต�ำรวจกองบังคับกำร

ปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับ 

ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมปศสุตัว์ 
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(ปทส.) ลงไปตรวจสอบข้อมลูตำมเบำะแสได้

รับแจ้งข้อมูลว่ำมีผู้ครอบครองสัตว์ป่ำชนิด 

“ม้ำลำย” จ�ำนวนมำกอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 

ต.เขำหนิซ้อน อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 

มีเนื้อที่รวม 44 ไร่ 1 งำน 31 ตำรำงวำ ระบุ

ว่ำ ประกอบกิจกำร สวนสัตว์สำธำรณะ แต่

ตรวจนับม้ำลำย ท่ีมีอยู่ในครอบครอง รวม 

222 ตวั พร้อมหลกัฐำนใบอนญุำตน�ำเข้ำของ

กรมอุทยำนแห่งชำติฯ 2 ฉบับ รวม 312 ตัว 

ระบวุ่ำ ผ่ำนกำรตรวจโรคจำกประเทศต้นทำง

และกรมปศุสัตว์แล้ว

 นอกจำกนีย้งัพบข้อมลูกำรรำยงำนจ�ำนวน 

กำรเปลีย่นแปลงของม้ำลำยทีค่รอบครอง ใน

ปี 2561-2562 จ�ำนวน 80 ตัว และในปี 

2563 ส่งออกม้ำลำย ไปยังประเทศจีน 10 

ตัว (รวมส่งออกไปจีน 90 ตัว) คงเหลือรวม 

222 ตัว โดยชำวต่ำงชำติ 2 คนให้ถ้อยค�ำไว้

ว่ำ ปัจจบุนัตลำดในประเทศจนี ไม่ได้มคี�ำสัง่

ซือ้ม้ำลำยของบรษัิทฯ ตำมทีต่กลงกันไว้ โดย

อ้ำงถงึเหตุผลเนือ่งจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19  

จงึยงัไม่ได้ก่อสร้ำงกรงหรอืคอกสตัว์ และน�ำ

เข้ำสัตว์ป่ำอืน่เพิม่เตมิ แต่เบือ้งต้นเจ้ำหน้ำที่

จงึสัง่ห้ำมเคลือ่นย้ำย พร้อมเร่งตรวจตวัอย่ำง

เลือดมำ้ลำย นอกจำกกำรลงพื้นที่ ไปตรวจ

ฟำร์มม้ำลำยใน จ.ฉะเชิงเทรำแล้ว ยังส่ง 

ทีมกระจำยไปเก็บตัวอย่ำงเลือดม้ำลำย  

อีกหลำยจุด
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 ผลกระทบจากการน�าเสนอข่าว

 กำรน�ำเสนอข่ำวของเดลนิิวส์ จนสำมำรถ

ช่วยตีแผ่เรื่องของกำฬโรคม้ำแล้ว แต่ก็ยัง

มีค�ำถำมติดตำมมำว่ำ “กำฬโรคม้ำ” ที่มีต้น

ก�ำเนิดจำกทวีปแอฟริกำนั้น มันขำ้มน�้ำขำ้ม

ทะเลเข้ำมำในประเทศไทยได้อย่ำงไรกัน? 

ช่วงนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีค�ำ

สั่งด่วน เรียกประชุมหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมอุทยำนฯ รวมไปถึง

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อหำรือและวำง

มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด ถือเป็น 

โรคอุบัติใหม่ ในประเทศไทย จึงสั่งด�ำเนิน

มำตรกำรห้ำมเคลื่อนย้ำยม้ำอย่ำงเคร่งครัด 

รวมทั้ ง เร ่งสอบสวนโรคอย ่ำงละเอียด

รอบคอบเพื่อหำข้อสรุปที่แน่ชัด

 กระทัง่หน่วยงำนภำครฐั โดยกรมปศสุตัว์ 

ได้บูรณำกำรท�ำงำนกับทุกหน่วยงำนภำคี

เครือข่ำยด้ำนโรคระบำดสัตว์ ไม่ว่ำจะเป็น  

ผูแ้ทนจำกองค์กำรสวนสัตว์ กรมอทุยำนแห่ง

ชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช สมำคมกีฬำขี่มำ้ 

แห่งประเทศไทย, เครือข่ำยสมำคมม้ำแห่ง

ประเทศไทย นักวิชำกำร ผู ้ เ ช่ียวชำญ 

อำจำรย์มหำวิทยำลัย สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำ

ระวงัโรคในม้ำ ร่วมกนัลงพืน้ทีเ่ผชิญเหต ุกำร

ประชำสัมพันธ์และเตือนภัย กำรเฝ้ำระวัง

โรคในพ้ืนที่ ฉีดพ่นยำฆ่ำ เช้ือลดแมลงดูด

เลือดและป้องกันแมลงดูดเลือด “ริ้น” ใน

สตัว์กลุ่มเส่ียง (ให้กำงมุง้คอกม้ำ) กำรควบคุม

เคลื่อนย้ำย สัตว์และกำรฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคม้ำ ลำ ล่อ ในพืน้ทีเ่กิดโรค คอื รศัม ี20 กม.

รอบฟำร์มที่มีโรคระบำดและพื้นท่ีป้องกัน

โรคและเมือ่มีกำรน�ำวคัซนีเข้ำมำฉดีให้ม้ำใน

พื้นที่เสี่ยง ท�ำให้ช่วยหยุดยั้งได้ระดับหนึ่ง

 ขณะที่ยังท�ำให้ เครือข่ำยผู้เลี้ยงม้ำใน

ประเทศไทย หลำกหลำยกลุ่มรวมตัวไปยื่น

ห นั ง สือที่ รั ฐสภำ  ถึ ง  ประธำนคณะ

กรรมำธิกำรพำณิชย์และทรัพย์สินทำง

ปัญญำ เพื่อให้ด�ำเนินกำรตรวจสอบทั้งใน

เรือ่งกำรแก้ปัญหำของ “ต้นตอ” ทีท่�ำให้เกดิ

โรคกำฬโรคแอฟริกำในมำ้ (African Horse 

Sickness) รวมไปถงึให้เร่งตรวจสอบกำรน�ำ

เข้ำและค้ำขำย “ม้ำลำยแอฟริกำ” ใน

ประเทศไทย เชื่อว่ำเป็นสำเหตุท�ำให้ม้ำไทย

ติดกำฬโรคม้ำจนล้ม ตำยเป็นจ�ำนวนมำก 

โดยพบหลักฐำนชัดเจนว่ำมีกลุ่มบุคคลและ

บริษัทชำวต่ำงชำติ ได้จดทะเบียนขอจัดตั้ง

สวนสัตว์ แต่กลับพบข้อมูลว่ำ กลำยเป็น 

“ฟำร์มม้ำลำย” และยังพบหลักฐำนส่งออก

ม้ำลำยไปต่ำงประเทศ จึงเรียกร้องให้คณะ

กรรมำธิกำรฯ เชิญผู้เกี่ยวข้อง, ผู้เสียหำย, 

กลุ่มบริษัทผู้น�ำเข้ำม้ำลำย และหน่วยงำน

รำชกำรที่รับผิดชอบ มำชี้แจง เพื่อหำข้อมูล

ท่ีแท้จริงและหำผู้รับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อ 

น�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ และหำข้อเสนอแนะที่

เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย

 ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออก

ประกำศกฎกระทรวงเกษตรฯ ก�ำหนดให้ 

“ม้ำลำย” เป็นสัตว์ชนิด อื่นตำมมำตรำ 34 

(4) ตำมพระรำชบญัญตัโิรคระบำดสตัว์ พ.ศ. 

2558 หำกมีผู้ประสงค์จะน�ำเข้ำม้ำลำย เข้ำ

มำยังรำชอำณำจักร ต้องปฏิบัติตำมหลัก

เกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมประกำศกรม

ปศุสัตว์ เรื่อง กำรขออนุญำต กำรออกใบ 

อนุญำต วิธีกำรน�ำเข้ำ ส่งออก หรือน�ำ ผ่ำน

รำชอำณำจักรซ่ึงสัตว์หรือซำกสัตว์ พ.ศ. 

2558 พ.ร.บ.โรคระบำดสัตว์ ท�ำให้กรม

ปศสุตัว์ มอี�ำนำจในกำรตรวจสอบกำรน�ำเข้ำ 

น�ำผ่ำน ส่งออกทุกขัน้ตอนอย่ำงละเอียดตำม 

พ.ร.บ.โรคระบำดสัตว์ ขณะที่กรมอุทยำน

แห่งชำตฯิ ยงัได้ออกประกำศ เข้มงวดในกำร

อนุญำตกำรน�ำเข้ำส่งออกสัตว์ป่ำและซำก

สัตว์ป่ำ ตำมที่อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ ซึง่ชนดิสตัว์ป่ำและพชืป่ำที่

ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับ

ยรีำฟและม้ำลำย ยงัคงไม่พจิำรณำให้น�ำเข้ำ

มำในประเทศเช่นเดียวกัน

 เหนือสิ่งอื่นใดผลกำรท�ำหน้ำที่รำยงำน

ข่ำวของหนงัสือพมิพ์เดลินวิส์ นอกจำกจะท�ำ

ให้หน่วยงำนเกี่ยวข้อง เข้ำไปเร่งแก้ไขตรวจ

สอบเพือ่ช่วยชวีติม้ำไทยแล้ว ยงัช่วยตแีผ่เปิด

ประเดน็ให้เหน็ถงึขบวนกำรค้ำม้ำลำยข้ำมชำติ 

ซึ่งมีชำวต่ำงชำติและกลุ่มคนไทย อำศัยช่อง

โหว่กฎหมำยในกำรยื่นขอจัดตั้งสวนสัตว์ 

เพื่อเอำมำรองรับม้ำลำยจำกทวีปแอฟริกำ 

มำพักเอำไว้จ�ำนวนมำกผิดปกติ หำกไม่เกิด

โป๊ะแตกจำกกำฬโรคม้ำก็จะท�ำให้เมืองไทย

กลำยเป็นดินแดนสวรรค์ค้ำสัตว์ป่ำข้ำมชำติ

อีกแน่นอน
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 ที่มาของข่าว

 ในช่วงเดือนธันวำคม 2562 เกิดกระแส

ข่ำวผู้ติดเชื้อไวรัสประหลำดมีอำกำรป่วย

และเสียชีวิตลงในเมืองอู ่ฮั่น ประเทศจีน 

เหตุกำรณ์ดังกล่ำวสร้ำงควำมสงสัยและ

ตกใจให้กับคนทั้งโลกเป็นอย่ำงมำก เพรำะ

ในเวลำไม่นำนเมือ่เข้ำสูปี่ใหม่เดอืนมกรำคม 

2563 ดูเหมือนว่ำกำรแพร่ระบำดของไวรัส

ประหลำดนี้จะรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเป็นวง

กว้ำงในประเทศจีนอย่ำงมำก ท�ำให้รัฐบำล

หลำยแห่งทั่วโลกต่ำงออกมำตรกำรรับมือ

เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อของไวรัสนี้

กันอย่ำงเข้มข้น อย่ำงไรก็ดี ควำมพยำยำม

ป้องกนัไม่ให้ไวรัสดงักล่ำวแพร่กระจำยเผชญิ

กับควำมล้มเหลวลงอย่ำงสิ้นเชิง เพรำะใน 

วันที่ 13 มกรำคม 2563 ประเทศไทยเป็น

ประเทศแรกในโลกท่ีพบผู ้ติดเชื้อไวรัส 

ดงักล่ำวนอกประเทศจนี ในเวลำไม่นำนแทบ

ทกุประเทศในโลกต่ำงมผีูต้ดิเชือ้เป็นคนของ

ตวัเอง และกำรแพร่กระจำยก็กินเป็นวงกว้ำง

รวดเร็ว มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�ำนวน

มำก โลกทั้งใบถูกเขย่ำด้วยมหันตภัยไวรัส

ประหลำดนี้

 จำกตอนแรกเรียกขำยกันว่ำ ไวรัสอู่ฮั่น 

ในเวลำต่อมำมีกำรตั้งชื่อเรียกขำนไวรัส

ประหลำดนี้อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ โควิด-19 

หลำยประเทศทั่วโลกประกำศสถำนกำรณ์

ฉุกเฉิน มำตรกำรรับมือไวรัสเกิดข้ึนมำ

มำกมำย วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป

อย่ำงสิน้เชงิ เกดิกำรลอ็กดำวน์เมอืง ให้ผูค้น

เจาะลกึวกิฤติโควดิ-19
มหันตภัยไวรัสเขย่าโลก
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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งดเดินทำง อยู่กับบ้ำน อำชีพหลำยแห่งต้อง

หยุดท�ำงำน ธุรกิจท่องเท่ียวซ่ึงดลบันดำล

รำยได้มหำศำลให้กับหลำยประเทศท่ัวโลก 

กลำยเป็นเพียงอดีตที่ไม่รู้ว่ำจะจบสิ้นลงเมื่อ

ใด เศรษฐกิจโลกซวนเซ ควำมบอบช�ำ้ ควำม

สูญเสียเกิดขึ้นผ่ำนหยำดน�้ำตำด้วยฝีมือจำก

ไวรัสชนิดนี้  ประเทศไทยได้รับผลกระทบ

จำกโควิด-19 ไม่น้อยไปกว่ำประเทศอืน่ ภำย

หลงัภำครฐัออกมำตรกำรรบัมอืกบัโควดิ-19 

จนดูเหมือนสถำนกำรณ์จะทุเลำลง แต่ใน

ปลำยปี 2563 ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ 

โควดิ-19 ระลอก 2 ก็ออกมำเขย่ำประเทศไทย

อกีครัง้ สดุท้ำยนีว้นิำททีีบ่ทเกริน่น�ำของข่ำว

นี้ถูกเขียนลงไป ยังมีผู ้เสียชีวิต ผู ้ติดเชื้อ  

ผูเ้ดอืดร้อนจำกมหนัตภัยไวรสัท่ีเกิดขึน้อย่ำง

ต่อเนื่อง สร้ำงควำมสั่นสะเทือนเปลี่ยน

โฉมหน้ำวิถีชีวิตมนุษย์ไปอยำ่งสิ้นเชิง

 การน�าเสนอข่าว                         

 กองบรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

เล็งเห็นถึงภยันตรำยของไวรัสโควิด-19 

นอกจำกกำรน�ำเสนอข่ำวสำรตำมปกติเพื่อ

ให้สำธำรณชนได้รับรู้แล้ว ยังมีกำรน�ำเสนอ

บทควำมพิเศษเพื่อแตกยอดต่อประเด็นให้

ประชำชนได้มีข้อมูลเพียงพอในกำรรับมือ

กับโรคระบำด นอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำเสนอ

บทควำมพิเศษเพื่อเล่ำถึงควำมเดือดร้อน

ของประชำชนในแทบทุกสำขำอำชพีทีไ่ด้รบั

ผลกระทบเพื่อบอกเล่ำเร่ืองราวของพวก

เขาในฐานะมนุษย์และเพื่อนร่วมชาต ิ 

น�ำเสนอเป็นข่ำวสำรให้สงัคมไทยได้รบัรูแ้ละ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำให้กำรช่วยเหลือ

 นอกจำกนีย้งัเลง็เหน็ว่ำนอกจำกประชำชน

ที่เดือดร้อนกับโควิด-19 แล้ว บุคลำกร

ทำงกำรแพทย์เองก็เป็นส่วนส�ำคัญในกำร

รับมือกับวิกฤติโรคระบำดน้ี ในฐำนะ

สื่อมวลชนที่ท� ำหน ้ำที่บันทึกเรื่ องรำว

ประวตัศิำสตร์อนัยิง่ใหญ่ของมวลมนษุยชำติ

ในช่วงเวลำหนึ่งของสังคม จึงเป็นควำม

จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องน�ำเสนอมุมมอง

ข่ำวสำร บุคคลผู้เกี่ยวข้องในวิกฤติโควิด-19 

ให้ครบถ้วนท่ีสุด ดังนั้นจึงมีกำรน�ำเสนอทั้ง

ทีมนักสืบติดตำมโรค ซึ่งมีหน้ำที่ในกำร

สอบถำมผู้ติดเช้ือโควิด-19 เพื่อตำมหำไทม์

ไลน์อันจะน�ำไปสู่กำรป้องกันโรคได้อย่ำง

รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำร

เกำะติดปัญหำสุขภำพจิตของคนไทยและ

บคุลำกรกำรแพทย์ ซึง่สะท้อนว่ำภำยใต้กำร

แพร่ระบำดนี้ มันได้เปิดเปลือยปัญหำใน

สังคมไทยหลำยอย่ำง หำกสังคมไทยไม่

ตระหนกักบัปัญหำนีอ้ย่ำงเพยีงพอ มนัจะน�ำ

มำซ่ึงผลกระทบจำกโควดิ-19 ทีอ่นัตรำยและ

รุนแรงไม่แพ้ตัวเชื้อไวรัสเลย

 อีกทั้งยังน�ำเสนอข่ำวสำรเรื่องรำวจำก

ต่ำงประเทศเพื่อเน้นย�้ำว่ำส่ิงที่ประเทศไทย

เจอนั้น เป็นปัญหำระดับโลกซึ่งทุกชำติล้วน

หำทำงป้องกนัและแก้ไขเรือ่งนีก้นัอย่ำงเตม็ที่ 

หรือปัญหำแรงงำนข้ำมชำติ ในเวลำต่อมำ 

กลำยเป็นปัญหำใหญ่ในสังคม เพรำะมีกำร

แพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 ก็มีที่มำจำก

ลักลอบน�ำแรงงำนข้ำมชำติเข้ำมำอย่ำงผิด

กฎหมำย เปิดเปลือยให้เห็นว่ำมีเจ้ำหน้ำที่

ภำครัฐเข้ำมำเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งน�ำ

ไปสูก่ำรตรวจสอบเพือ่ขยำยผลในเรือ่งนีแ้ละ

ท�ำให้สังคมได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องของ

เจ้ำหน้ำที่ต่อกำรรับมือกับปัญหำเหลำ่นี้  

 กองบรรณำธิกำรยดึมัน่ว่ำ “ไม่มใีครอยำก

ติดเชื้อ” และกำรพยำยำมแก้ปัญหำในเรื่อง

นี้จะต้องค�ำนึงให้ไปไกลกว่ำกำรรับมือของ

โรคจำกทั้งรัฐบำลและบุคลำกรทำงกำร

แพทย์ จงึน�ำเสนอประเดน็แตกยอดมีเนือ้หำ

ท้ังประชำชนที่เดือดร้อนจำกกำรตกงาน 

หลำกหลำยเรื่องรำวและมุมมองท�ำให้ได้

สะท้อนบทบำทควำมเป็นมนุษย์ ควำมเสี่ยง 

ควำมมุง่ม่ัน ส่ิงเหล่ำนีเ้ป็นเครือ่งสะท้อนแห่ง

ยุคสมัยได้ดีเป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำคร้ังหนึ่งในห้วง

เวลำวิกฤติแห่งประวัติศำสตร์ไทยและ

ประวัติศำสตร์โลก มนุษย์จ�ำนวนมำกต่ำงไม่

ยอมจ�ำนนกบัวกิฤตโิรคระบำด และพยำยำม

ต่อสู ้หยุดยั้งป้องกันเพื่อให้สังคมในวันน้ี

สำมำรถด�ำรงรอดจำกวิกฤติมหันตภัยไปได้

 ผลกระทบจากการน�าเสนอข่าว

 ตลอด 1 ปีที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ท�ำ

หน้ำที่บทบำทสื่อมวลชนด้วยควำมภำค

ภมูใิจ ในภำวะวกิฤติโควดิ-19 น�ำเสนอข้อมลู

ทัง้ข่ำวหน้ำ 1, บทควำม, รำยงำนพิเศษเรือ่ง

โควิด-19 อย่ำงต่อเนื่องทุกวัน แม้ปัจจุบัน

สถำนกำรณ์ของโรคระบำดนีจ้ะยงัไม่ทุเลำลง

ไป แถมดเูหมอืนจะมคีวำมรนุแรงมำกยิง่ข้ึน 

เพรำะมกีำรกลำยพนัธุข์องไวรสั จ�ำนวนผูต้ดิ

เชื้อในต่ำงประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับ

จ�ำนวนผู ้ติดเช้ือในสังคมไทยก็เพิ่มก ้ำว

กระโดดอย่ำงรนุแรงและถอืเป็นสถำนกำรณ์

ที่ต้องวิตกเป็นอย่ำงยิ่ง มำตรกำรล็อกดำวน์

ที่มีกำรคลำยลง ก็ต้องน�ำมำบังคับใช้ใหม่ 

ท่ำมกลำงวกิฤติเศรษฐกิจทีร่นุแรงขึน้เรือ่ยๆ 

จงึถอืว่ำโรคระบำดครัง้นีไ้ด้เขย่ำท�ำลำยแทบ

ทุกพื้นที่อย่ำงแท้จริง  

  กำรน�ำเสนอข่ำวโควิด-19 ของกอง

บรรณำธิกำรเดลินิวส์ จึงนับเป็นอีกบทบำท

ของสื่อมวลชนไทยที่มีโอกำสได้ร่วมบันทึก

เหตกุำรณ์ประวตัศิำสตร์โลก ถอืเป็นมหันตภัย

เลวร้ำยในรอบ 100 ปีทีม่นษุย์ทัว่ทกุประเทศ

ได้เผชิญหน้ำต่อสู ้กับโรคระบำด ข้อมูล

ของกองบรรณำธิกำรเดลินิวส์ ที่น�ำเสนอไป

ยงัสังคม เชือ่ว่ำจะเป็นประโยชน์กบัประเทศ

ชำติทั้งในปัจจุบันและอนำคต พร้อมจะช่วย

ย�้ำเตือนควำมทรงจ�ำให้คนรุ่นหลังได้เข้ำใจ

เรยีนรู ้รวมถงึหำกอนำคตภำยภำคหน้ำ เกดิ

วกิฤตโิรคระบำดขึน้กบัโลกและสงัคมไทยอกี 

จะเป็นบทเรียนน�ำไปสู่กำรปรับปรุงรับมือ

โรคระบำดในอนำคตให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นกำร

ท�ำหน้ำทีข่องสือ่มวลชนด้วยควำมภำคภมูใิจ 

นอกจำกจะรำยงำนข่ำวในยำมภำวะวิกฤติ

แล้ว ยงัเป็นส่วนหนึง่ในกำรบนัทกึประวตัศิำสตร์

เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้อย่ำงละเอียด



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย140

      ศ.ดร.สุชาติ เซี ่ยงฉิน อธิการบดี มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า

พระนครเหนือ (มจพ.) เป�ดเผยว�า มจพ. ไดรวมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

คิดคนสิ�งประดิษฐและนวัตกรรมใหมสูโรคโคว�ด-19 มอบใหกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เพ�่อใชแกปญหาการขาดแคลนหนากากอนามัยและลดปญหาการแพรกระจายของ

เชื้อโคว�ด-19 โดยนำนวัตกรรมตางๆ เปนตัวชวยบุคลากรทางการแพทยใหทำงาน

ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�้น ดังนี้

มจพ. ขอเชิญชวนร�วมบร�จาคเง�น 
สมทบทุนกองทุนพัฒนามหาว�ทยาลัย
ตานภัย C     VID-19

ออกแบบหนากากเสร�มแผนกรองเสนใย
นาโนมอบใหโรงพยาบาลรามาธิบดี

ออกแบบและผลิตกลองปองกันการแพร
กระจายเชื้อผูปวย มอบใหสถาบันบำราศ
นราดูร

ออกแบบและผลิตหนากากผา เจลแอลกอ
ฮอลมอบใหกองพ�สูจนหลักฐานและชุมชน
รอบ มจพ.

1

2

3

ออกแบบและผลิตหนากาก Face Shield
มอบใหสภากาชาดไทย 

4

ศูนยว�จัยเผากากของเสีย คณะว�ศวกรรม
ศาสตร มจพ. ออกแบบและผลิตเตาเผาขยะ
ติดเชื้อขนาดเล็กมอบใหกับโรงพยาบาล
ตาง ๆ ทั่วประเทศ 

5

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

6

ออกแบบและผลิตหนากาก Full Face
พรอมขอตอสำหรับประกอบชุดปรับแรงดัน
(mini PAPR) ใหกับคณะแพทยศาสตร
วชิรพยาบาล 

7

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

8

มจพ. สงมอบตูอบฆาเชื้อดวยรังสียูว� 
ใหกับโรงพยาบาลบานแพว สมุทรสาคร 

10

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

11

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

9
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ออกแบบและผลิตตูตรวจโรคโคว�ด-19 
ความดันบวก มอบใหแกสถาบันว�จัย
ว�ทยาศาสตร การแพทยทหารเพ�่อใชใน
การคัดกรองโรค

ออกแบบและผลิตหนากากปองกัน
สารพ�ษทางการทหารพรอมไสกรอง
มาตรฐานสูง มอบใหกับศูนยอำนวยการ
แพทย จังหวัดชายแดนภาคใต

ออกแบบและผลิตเคร�่องจายขาวสาร
อัตโนมัติ ถวายแดเจาอาวาสวัด
เสมียนนาร�

12

ออกแบบและผลิตหุนยนตเคลื่อนที่แบบ
หลายแกนฆาเช้ือดวยแสง UVC แบบบังคับ
ขับเคลื่อนลอแมคคานั่มนำไปทดสอบการ
ฆาเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

15

13

14

      ในโอกาสนี้ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญ
ชวนผูมีจิตศรัทธาทุกทานรวมบร�จาคเง�น เขากองทุนพัฒนามหาว�ทยาลัยและ
ตานภัยโคว�ด เพ�อ่เปนเง�นทุนว�จัยสำหรับสรางนวัตกรรมตาง 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
ความเดือดรอนของประชาชนและบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ.  
เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 
หร�อเว็บไซต http://covid-19.kmutnb.ac.th/donate_info.php  
ใบเสร็จรับเง�นสามารถนำไปลดหยอนภาษีได 200%  

สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมไดที่ กองคลัง 
โทรศัพท 0-2555-2000 ตอ 1602-1604 
กลุมงานประชาสัมพันธ ตอ 1121, 1166, 2091, 1175

ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาว�ทยาลัยและตานภัยโคว�ด มจพ.” 
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล
อิศรา อมันตกุล

ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม 
ประจ�าปี 2563
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ชื่อภาพข่าว รั เส ก ิ

พระ าทสมเ พระเ าอย่หวั ะสมเ พระนางเ า พระ รมรา นิ เส เยยมพสกนกิรทไปรอเ า รั เส อย่าง 
ก ิ ท่ามก างความป า ป ืมป ิยิน

ชื่อช่างภาพ	 สพ น์ ศิ ปงาม

หนังสือพิมพ์	 ไทยรั

วันที่พิมพ์	 พ ย
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ชื่อภาพข่าว	 กพระหั ์

พระ าทสมเ พระเ าอย่หัว ะสมเ พระนางเ า พระ รมรา ิน ทรง กพระหั ์ ก่พสกนิกรทไปเ า  
รั เส ริเว พระ รมมหารา วัง

ชื่อช่างภาพ	 สพ น์ ศิ ปงาม

หนังสือพิมพ์ ไทยรั

วันที่พิมพ์	 พ ย
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ชื่อภาพข่าว	 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 รเิว พระ รมมหารา วงั รวม งนาย ิ ์

ะนายเอกพัน รร ือ ท ิ ทร่วมเ า รั เส วย

ชื่อช่างภาพ	 ิ ิ เว

หนังสือพิมพ์	 ไทยรั

วันที่พิมพ์	 พ ย
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ชื่อภาพข่าว	 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 
า่ย าพเ ร่วมกั พระองค์ทงัสอง ห งัเ ก ายไ วายกา งั พ่ระองค์ ะขอพระรา ทานพระ รมรา าน า  
ากพระเ าอย่หัวระหว่างททรงเยยมรา รทมาเ าท ะออง พระ าทรั เส ทรง กพระหั ์ ยมพระสรว  
ะมพระรา ป ิสัน ารกั รา รอย่าง ก ิ

ชื่อช่างภาพ	 วิ า เ ริ เกยร ิ าก

หนังสือพิมพ์	 างกอก พส ์

วันที่พิมพ์	 ค
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ชื่อภาพข่าว	 ข วนเส

ข วนเส สมเ พระนางเ าสทิ า พั รส าพมิ 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

ชื่อช่างภาพ	 กัมพ เสนสอน

หนังสือพิมพ์ ั การรายวัน องศา

วันที่พิมพ์	 ค
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ชื่อภาพข่าว	 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

ชื่อช่างภาพ	 กอ ัค พรหมเรขา

หนังสือพิมพ์ กรงเทพ รกิ

วันที่พิมพ์	 ค
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ชื่อภาพข่าว	 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 ศกัรา ทวั รา อรสารามรา วรวหิาร ะวั อร รา วราราม

รา วรมหาวิหาร น อกาสน สมเ พระเ า กยาเ อ เ า าทปงกรรศัม ิ มหาว ิ ร มางกร สริวิิ ยรา กมาร 
ยเส นการน วย

ชื่อช่างภาพ	 พรพรหม สา รา ัย

หนังสือพิมพ์	 างกอก พส ์

วันที่พิมพ์	 ค
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ไวรับประทานตลอดทั้งป และในปนี้เจียไตเปดรับศักราชใหมดวยการ

สนับสนุนเมล็ดพันธุผักสวนครัวคุณภาพพรอมดวยของใชจำเปนแก

หนวยงานและองคกรตางๆ อาทิ สำนักงานเขตพระโขนง ศูนยเยาวชน

จตุจักร ชมรมอาสาพัฒนาของสถาบันศึกษา รวมถึงองคกรเอกชนที่

จัดโครงการปนความสุขเพ่ือเด็กและผูขาดแคลน เปนตน เพ่ือสงเสริม

ใหเยาวชนไดเรียนรูการปลูกผักไดรับโภชนาการที่เหมาะสมจากผักที่

สดสะอาดและปลอดภัยท่ีตนเองปลูกข้ึนมา พรอมเสริมสรางกิจกรรม

ความรักความสัมพันธท่ีดี ภายในครอบครัวและชุมชน ท้ังยังชวยสราง

ความม่ันคงทางอาหารในระยะยาว ท้ังน้ี เมล็ดพันธุเจียไตท่ีรวมสนับสนุน

ในกิจกรรมเพ่ือสังคมตางๆ ไดแกคะนายอด ผักบุงจีนเรียวไผ กะเพรา

โหระพา ค่ืนฉาย พริกข้ีหนู มะเขือเปราะจาว ถ่ัวฝกยาว-ถ่ัวเสน กวางตุง

ฮองเต และขาวปลีเบา

นอกจากน้ี ในดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ปุยตรากระตาย

โดยบริษัท เจียไต จำกัด ไดจับมือเกษตรกรบานหนองหินและราน

กิจเกษตรกิจ จังหวัดอำนาจเจริญรวมจัดกิจกรรมมอบผาหมใหกับ

ประชาชนท่ีประสบภัยหนาวในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 16 หมูบาน

จาก 3 ตำบล ไวหมคลายหนาว เพื่อเปนอีกหนึ่งกำลังใจจากเจียไต

ที่อยูเคียงขางและไมละทิ้งพี่นองประชาชนชาวไทยในทุกสถานการณ 

เจียไต มุงม่ันพัฒนาตอยอดการเกษตรไทย โดยยืนหยัดใหความสำคัญ

กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกันไปจึงผลักดันและพรอม

สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบตางๆ ตามเจตนารมณของบริษัท

ที่มุงมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใหดีขึ้นอยางยั่งยืนผานการสง

มอบนวัตกรรมการเกษตรดวยผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ และ

เพ่ือเจริญเติบโตไปพรอมกับพ่ีนองเกษตรกรและสังคมไทยตอไป

บริษัท เจียไต จำกัด ผูนำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทยท่ีนอกจาก

จะเติบโตเคียงคูพี่นองเกษตรกรมาอยางยาวนานแลวยังพรอมกาวสู

ความยั่งยืนเคียงขางสังคมไทยดวยการมุงสงเสริมชีวิตความเปนอยู

ของผูคนรวมถึงใหความสำคัญกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร

พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนอยางย่ังยืนโดยเจียไตรวมสนับสนุน

โครงการหมดอยคลายหนาว ปที่ 2 จัดโดยเพจอีจันรวมกับมูลนิธิ

เพชรเกษมเพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่หางไกลในอำเภอแมสะเรียง

จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน บานจอปราคี บานปอหม้ือและบานโกแประ โดยเจียไตไดมอบ

เมล็ดพันธุผักสวนครัวท่ีปลูกงายเหมาะสมกับภูมิอากาศในพ้ืนท่ีสูงและ

เพียงพอกับจำนวนคนในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการสรางความม่ันคง

เจ�ยไต�
กาวสูความยั่งยืน 
เคียงขางสังคมไทย
พัฒนาเกษตร 
พัฒนาสังคม

ทางอาหารแกไขปญหาการขาดแคลนแหลงอาหารที่สมบูรณและ

ตอบโจทยหนึ่งในเปาหมายของโครงการคือ การสรางคลังอาหารให

กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดมีอาหารท่ีสด สะอาด และปลอดภัย
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ชื่อภาพข่าว	 ล็อกไผ่ดาวดิน

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจควบคุมฝูงชนน�าก�าลังเข้าจับกุมนายจตุภัทร์	 บุญภัทรรักษา	 หรือไผ่ดาวดิน	 หนึ่งในแกนน�ากลุ่ม 

	 	 	 	 	 คณะราษฎร	หลังจากเจรจาขอคืนพื้นที่ผิวจราจร	เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชด�าเนิน	ไม่ประสบผลส�าเร็จ	จนก่อ 

	 	 	 	 	 ให้เกดิการปะทะกนั	ซึง่ทางผูช้มุนมุได้สาดสใีส่เจ้าหน้าทีต่�ารวจจนเลอะเทอะอกีด้วย	ทีบ่รเิวณอนสุาวรย์ีประชาธปิไตย

ชื่อช่างภาพ	 ปัญญพัฒน	์	เข็มราช

หนังสือพิมพ์	 ผู้จัดการรายวัน	360	องศา

วันที่พิมพ์		 14	ต.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 ศึกสาดสี	

	 	 	 	 	 วนัที	่13	ตลุาคม	2563	เจ้าหนา้ทีต่�ารวจชดุควบคมุฝูงชนเข้าจบักมุกลุม่มวลชน	หลังเจรจาขอคืนพืน้ทีบ่รเิวณถนนหน้า

	 	 	 	 	 ร้าน	McDonald	 ไม่ส�าเรจ็	ทีอ่นุสาวรย์ีประชาธปิไตย	ถนนราชด�าเนนิ	ทัง้นี	้ เส้นทางบรเิวณดงักล่าวในเวลา	17.00	น. 

	 	 	 	 	 เป็นเส้นทางเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินใีนการพระราชพธิทีรงบ�าเพญ็ 

	 	 	 	 	 พระราชกุศล	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

	 	 	 	 	 บรมนาถบพิตร	พุทธศักราช	2563	ณ	พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	ในพระบรมมหาราชวัง

ชื่อช่างภาพ	 พรพรหม	สาตราภัย

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์

วันที่พิมพ์		 14	ต.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 ลานพ่อขุน

	 	 	 	 	 วันที	่21	ต.ค.	เกิดความวุ่นวายขึ้นที่ลานพ่อขุน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	หลังจากมีการปะทะกันเล็กน้อย	ระหว่างกลุ่ม

	 	 	 	 	 ปกป้องสถาบัน	และกลุ่มคณะราษฎร	ก่อนเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ได	้และแยกผู้ชุมนุมทั้งสอง

	 	 	 	 	 ฝ่ายออกจากกัน

ชื่อช่างภาพ	 วรุฒม์	หิรัญเทพ	

หนังสือพิมพ	์ บางกอกโพสต์	

วันที่พิมพ์		 22	ต.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 หาทางออก

	 	 	 	 	 วันที	่19	ตุลาคม	2563	กลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไปได้ทยอยเดินทางมารวมตัวกัน

	 	 	 	 	 เป็นจ�านวนมาก	ตัง้แต่เวลา	15.00	น.	จนเตม็พืน้ทีโ่ดยรอบแยกเกษตร	ถนนปิดการจราจรไปโดยปรยิาย	ใช้การได้เฉพาะ

	 	 	 	 	 ในช่วงทางลงอุโมงค์ข้ามแยกเกษตรฯ	การชุมนุมในจุดนี้มีการปรากฏตัวของนายสิรวิชญ	์เสรีธิวัฒน	์หรือ	“จ่านิว”	เข้า

	 	 	 	 	 มาร่วมชมุนมุด้วย	โดยได้มกีารปราศรัยถงึประเด็นการด�าเนนิคดกีบัสือ่มวลชน	การปิดเทเลแกรม	พรอ้มเรยีกร้องไปยงั

	 	 	 	 	 รัฐบาลให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพฯ	เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนน�า	รวม

	 	 	 	 	 ทั้งข้อเรียกร้องหลัก	คือ	ให้นายกรัฐมนตรีลาออก,	การเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ	และการปฏิรูปสถาบัน

	 	 	 	 	 กษัตริย์

ชื่อช่างภาพ	 วรุฒม์	หิรัญเทพ	

หนังสือพิมพ	์ บางกอกโพสต์	

วันที่พิมพ์		 20	ต.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 ปลิว

	 	 	 	 	 วนัที	่17	พฤศจกิายน	2563	ผู้ชุมนมุคณะราษฎรดนัแนวกัน้ของต�ารวจบรเิวณหน้าบรษิทั	บญุรอด	โดยต�ารวจได้ตัง้แนว

	 	 	 	 	 แบรเิออพร้อมรัว้ลวดหนามเพือ่ป้องกนักลุ่มผู้ชมุนมุเข้าไปยงัหน้าสภาในขณะท่ีอยู่ระหว่างการพจิารณาร่างรัฐธรรมนญู	

	 	 	 	 	 โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดน�้าแรงดันสูงพร้อมด้วยแก๊สน�า้ตาเพื่อสกัดผู้ชุมนุมเป็นระยะ	

ชื่อช่างภาพ	 วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล	

หนังสือพิมพ	์ บางกอกโพสต์	

วันที่พิมพ์		 18	พ.ย.	63
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ชื่อภาพข่าว	 รักษ์ปลอดภัย

	 	 	 	 	 21	มีนาคม	2563	บรรยากาศงานแต่งงานระหว่าง	นางสาวศศิธร	ยัญชนะไทย	และนายอภิชัย	ภายในโรงพยาบาลสงฆ์	 

	 	 	 	 	 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง	 เจ้าสาวบอกกับเราว่าเหตุผลที่ยังไม่งดหรือเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนในขณะที่ 

	 	 	 	 	 ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	เนื่องจากได้จ่ายเงินส�าหรับการเตรียมพิธีไปกว่า	70	เปอร์เซ็นต์แล้ว	รวม 

	 	 	 	 	 ท้ังได้ท�าการจองห้องท่ีใช้ส�าหรับงานแต่งในโรงพยาบาลสงฆ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเม่ือปีที่แล้ว	 ซึ่งคิวส�าหรับห้องท่ีใช้ 

	 	 	 	 	 ส�าหรับงานแต่งที่นี่นั้นต่อคิวกันนานมาก	 ส่วนอีกเหตุผลประกอบอย่างหนึ่งก็คือทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวถือฤกษ์เป็น 

	 	 	 	 	 สิ่งส�าคัญ	 อีกท้ังการจัดเตรียมงานได้เตรียมการไว้จนเสร็จแล้ว	 เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเลยเลือกเชิญแต่ญาติและเพื่อนๆ	 

	 	 	 	 	 ทีส่นทิเท่านัน้และป้องกนัโดยการใส่แมสก์	ป้องกนัตลอดในขณะร่วมงานทัง้เจ้าบ่าวและเจ้าสาว	รวมทัง้แขกทีม่าร่วมงาน 

	 	 	 	 	 ทั้งหมด	โดยจะถอดแมสก์ก็ต่อเมื่อเมื่อถ่ายรูปเท่านั้น

ชื่อช่างภาพ	 วิชาญ	เจริญเกียรติภากุล	

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์

วันที่พิมพ์		 22	มี.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 แรงดันสูง

	 16	ตุลาคม	2563	ปฏิบัติการกดดันผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืน	ประกาศ	พ.ร.ก.ฉุกเฉิน	บริเวณถนนพระราม	1	ต�ารวจใช้รถเปิดน�้าแรง 

	 ดนัสงู	เพือ่เปิดพืน้ที	่และผลักดนัให้กลุม่ผูช้มุนุมกลบัทีพั่กอาศยั	ไม่ให้กระท�าผดิกฎหมาย	โดยตัง้แต่เวลาประมาณ	18.30	น. 

	 ต�ารวจชุดควบคมุฝงูชนแสดงก�าลงัประชดิแนวผูช้มุนมุ	ก่อนทีผู่ช้มุนมุจะถอยร่น	แกนน�าแจ้งให้ผูช้มุนมุไปรวมตัวทีจ่ฬุาลงกรณ์ 

	 มหาวิทยาลัย	ซึ่งอยู่ใกล้เคียง	และประกาศยุติการชุมนุม	ในเวลาประมาณ	20.00	น.	แต่ระหว่างนั้นผู้ชุมนุมบางส่วนยังคง

	 อยูใ่นพืน้ทีแ่ยกปทมุวนั	สยามสแควร์		ท�าให้ต�ารวจต้องแสดงก�าลงัชดุปฏบิตักิารควบคมุฝงูชน	เข้าประชิดผูช้มุนมุหลายครัง้	 

	 ฉดีน�า้ผสมสแีละสารเคม	ีแก๊สน�า้ตาขอคืนพืน้ที	่กระทัง่ในเวลา	22.00	น.ยังคงมผู้ีชุมนมุอยูบ่รเิวณสะพานหวัช้าง	ถนนพญาไท 

	 ท�าให้ต�ารวจควบคุมฝูงชนเข้าพื้นที่และเปิดปฏิบัติการกดดันขอคืนพื้นที่อีกครั้ง	 กระทั่งเวลาประมาณ	 22.50	 น.	 ต�ารวจ 

	 สามารถขอคืนพื้นที่แยกปทุมวันและบริเวณต่อเนื่องได้ทั้งหมด	

ชื่อช่างภาพ	 ภัทรพงษ์	ฉัตรภัทรศิลป์

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์	

วันที่พิมพ์		 31	ธ.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 นนท	์เคอร์ฟิว

	 1	 เมษายน	 2563	 สุนัขน้อยตัวหนึ่งเดินเล่นอยู่บริเวณที่หอนาฬิกา	 นนทบุรี	 ท่ามกลางความเงียบของเมือง	 ไร้ผู้คนใน 

	 ยามวิกาล	 ตามประกาศค�าสั่งลงวันที่	 31	 มีนาคม	 2563	 เรื่อง	 มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 

	 โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	หรอืโรคโควดิ-19	ฉบบัที	่2	:	ขอความร่วมมอืประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน	ตัง้แต่เวลา	 

	 23.00	 –	 05.00	 น.	 ของวันรุ่งขึ้น	 ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า	 ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว	 หรือมีความจ�าเป็น 

	 เร่งด่วน	จากจ�านวนผูต้ดิเช้ือในจงัหวดันนทบรุทีีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว	หากสถานการณ์ยังคงด�าเนนิเช่นนีต่้อไป	อาจมจี�านวน 

	 ผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ	 ทั้งจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์และ 

	 สาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	

ชื่อช่างภาพ	 ภัทรพงษ์	ฉัตรภัทรศิลป์

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์

วันที่พิมพ์		 2	เม.ย.	63
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ชื่อภาพข่าว	 ขอหอมหน่อย

	 เด็กผู้หญิงก�าลังหอมแก้มคุณแม่ผ่านหน้ากากอนามัย	บรรยากาศช่วงเช้าขณะเด็กนักเรียนโรงเรียนทรงวิทยา	 เขตอ�าเภอ 

	 เมอืง	จงัหวัดสมทุรปราการ	ก�าลงัเผชญิปัญหาฝุน่มลพษิ	PM	2.5	โดยสวมใส่หน้ากากป้องกนัฝุน่มลพษิ	PM	2.5	ทัง้เดก็อนบุาล

	 และเดก็ประถมระหว่างเดนิทางมาเรยีนหนงัสือ	โดยมคุีณครปูระกาศออกทางไมโครโฟนเสียงตามสายให้ความรูถ้งึอันตราย

	 ฝุ่นมลพิษ	PM	2.5	และวิธีป้องกันในเบื้องต้น

ชื่อช่างภาพ	 สมชาย	ภูมิลาด

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์

วันที่พิมพ์		 22	ม.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 พีพีอี

	 25	 มีนาคม	 2563	 นักท่องเท่ียวสวมใส่ชุดป้องกันตนเอง	 PPE	 เพื่อป้องกันการติดเช้ือจากฝอยละอองและจากการสัมผัส 

	 ต่างๆ	 เดินทางกลับประเทศ	 ในขณะเดียวกันผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ต้องดาวน์โหลด	 AOT	 Airports	 

	 Application	(บริเวณหน้า	Gate	D8)	และห้องพักรอการคัดกรองผู้โดยสาร	(บริเวณ	Gate	D3	และ	D4)	เพื่ออ�านวยความ 

	 สะดวก	และลดความหนาแน่นในการเข้าควิ	และลดความเสีย่งโดยเว้นระยะห่างทางสงัคม	(Social	Distancing)	แก่ผูโ้ดยสาร	

	 ตามมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด	COVID-19	ที่สนามบินสุวรรณภูม	ิ

ชื่อช่างภาพ	 สมชาย	ภูมิลาด

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์

วันที่พิมพ์		 31	ธ.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 ตลาดกลางกุ้ง

	 20	 ธันวาคม	 2563	 ร้ัวลวดหนามถูกน�ามาปิดกั้นบริเวณด้านหน้าตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและโดยรอบ	หลังจาก 

	 เม่ือวันท่ี	 19	 ธันวาคม	 2563	 มีผู้ติดเชื้อสะสม	 548	 ราย	 โดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าออกตลาดขึงลวดหนามเป็นแนวกั้น 

	 ห้ามเข้าออกพื้นที่ตลาดกุ้งสมุทรสาคร	

ชื่อช่างภาพ	 อานันท	์ชนมหาตระกูล

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์	

วันที่พิมพ์		 21	ธ.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 พื้นที่ควบคุม

	 22	ธันวาคม	2563	เจ้าหน้าที่ก�าลังฉีดพ่นน�า้ยาฆ่าเชื้อให้กับคนขี่จักรยานยนต์รับจ้าง	หลังจากมาช่วยย้ายสิ่งของและเครื่อง 

	 อุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นให้กับแรงงานและประชาชนที่ต้องกักตัว	ที่ตลาดกลางกุ้ง	จังหวัดสมุทรสาคร	

ชื่อช่างภาพ	 อานันท์	ชนมหาตระกูล

หนังสือพิมพ์	 บางกอกโพสต์

วันที่พิมพ์		 23	ธ.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 เฟซชิลด	์

	 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	 ร่วมร�าลึก

	 	 	 	 	 24	มิถุนายน	2563	กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย	และประชาชน	ร่วมท�ากิจกรรม	“ลบยังไงก็ไม่ลืม”	ร�าลึกประวัติศาสตร ์

	 	 	 	 	 88	ปีประชาธิปไตย	พร้อมฉายภาพและเสียงจ�าลองเหตุการณ์	“คณะราษฎร์	อ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง”	

	 	 	 	 	 ณ	 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	 โดยชายคนหน่ึงก�าลังยืนดูกิจกรรมหน้าเวทีบริเวณด้านข้างมีธงชาติขึงพาดผ่านมองเห็น 

	 	 	 	 	 มวลชนอีกด้านและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ชื่อช่างภาพ	 ณัฐวัฒน	์วิเชียรบุตร

หนังสือพิมพ	์ บางกอกโพสต์	

วันที่พิมพ์		 31	ธ.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 วินาทีชีวิต

	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง	พัทลุง	ใช้เชือกโรยตัวจากยอดเขาอกทะลุ	อ.เมือง	จ.พัทลุง	ซึ่งมีความสูงประมาณ	

	 	 	 	 	 250	 เมตร	 ลงมาช่วยชีวิตนายโจฮันเนส	 กลาสเซอร์	 นักกระโดดร่มเบสจัมป์	 ชาวออสเตรีย	 ซ่ึงติดอยู่ที่ชะง่อนหินริม 

	 	 	 	 	 หน้าผาสูงชันเนื่องจากกระแสมลมแรงเปล่ียนทิศทาง	 ท�าให้เสียการทรงตัว	 เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยใช้เวลาเกือบ	 7	 ชั่วโมง	 

	 	 	 	 	 จนสามารถช่วยเหลือน�านายโจฮันเนสลงมาได้อย่างปลอดภัย	 โดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย	 ท่ามกลางการคอยลุ้น 

	 	 	 	 	 และเอาใจช่วยจากประชาชนในพ้ืนที่เป็นจ�านวนมาก	 อนึ่ง	 เม่ือวันเด็กแห่งชาติท่ีผ่านมาเขาและทีมงานได้กระโดดร่ม 

	 	 	 	 	 สร้างความสุขและตื่นตาตื่นใจมาแล้วครั้งหนึ่ง	ก่อนที่จะมาพลาดท่าในวันนี้

ชื่อช่างภาพ	 จรูญ	ทองนวล

หนังสือพิมพ์	 คมชัดลึก

วันที่พิมพ์		 14	ม.ค.	63
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ชื่อภาพข่าว	 ป้องกันโควิด-19

	 	 	 	 	 “วัดโพธิ์”	หรือ	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ	ในกรุงเทพมหานคร	ร่วม 

	 	 	 	 	 รณรงค์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส	โควิด-19	แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป	โดยวัดอุุณหภูม	ิ

	 	 	 	 	 นักท่องเที่ยวและให้แอลกอฮอล์ก่อนเข้าเที่ยวชมภายในวัด

ชื่อช่างภาพ	 กอบภัค	พรหมเรขา

หนังสือพิมพ์	 กรุงเทพธุรกิจ

วันที่พิมพ์		 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

รตัน (บางนา - ตราด) กม.42 หมู ่1 ต.บางววั 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อ้างเตรยีมจีแ้บงก์

ใช้หนี้ 4 แสน 

ชื่อช่างภาพ	 อานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 17 เม.ย. 63

ชื่อภาพข่าว	 สยบคลั่ง

ตํารวจพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจน

ธรรมสถานบุกเข ้าชาร ์จและช่วยเหลือ 

น.ส.สถาพร บัวแดง อายุ 48 ปี มีอาการ

คลุ้มคลั่งใช้มีดอีโต้จี้คอตัวเอง ภายในบ้าน

เลขท่ี 117/76 หมู ่5 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี 

จ.ชลบุรี หลังเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อม

แต่ไม่สําเร็จ คาดสาเหตุเครียดเรื่องปัญหา

ชวีติและเงนิไม่พอค่าใช้จ่ายภายในครอบครวั

ชื่อช่างภาพ	 ขนิษฐา ปานรักษ	์

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 26 ก.ย. 63

ชื่อภาพข่าว	 คลั่งฟันดะ

ตํารวจ สน.ศาลาแดง และ สน.ธรรมศาลา 

ร่วมกับพลเมืองดีพยายามเข้าชาร์จนาย

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

ฝงูชนบกุขึน้เวทีร่วบตวันายจตภุทัร์ บญุภทัร

รักษา หรือไผ่ดาวดิน ที่พยายามขัดขืนไม่

ยอมให้จับกุมตัว หลังนํามวลชนบุกยึดพื้นที่

บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รอการ

ชุมนุมใหญ่วันที่ 14 ต.ค.นี้

ชื่อช่างภาพ	 อิสรนันท์ อิทธิสารนัย

หนังสือพิมพ ์ ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 15 ต.ค. 63

ชื่อภาพข่าว	 ฉีดนํ้าสลายม็อบ

กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนตั้ง

แถวเดินเข้ากระชับพื้นที่สลาย กลุ่มผู้ชุมนุม 

โดยใช้รถฉีดนํ้าผสมสีฟ้าตรงเข้าใส่ผู้ชุมนุม

ชื่อช่างภาพ สุพจน์ ศิลปงาม 

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 5 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว	 เจอน้ําสกัด

แนวร่วมผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรพยายามรุมเข้า

รื้อแท่งปูนแบริเออร์เพื่อทลายแนวกั้นของ

ตํารวจเปิดทางให้ผู้ชุมนุม จนพากันล้มลุก

คลุกคลานอย่างทุลักทุเล เนื่องจากถูก  

เจ้าหน้าที่ตํารวจฉีดน้ําแรงดันสูงเข้าสกัด ไม่

ให้เข้าไปใกล้อาคารรัฐสภา ที่กําลังประชุม

พิจารณา ร่างแก้ไข รธน. 

ชื่อช่างภาพ	 สุพจน์ ศิลปงาม	

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 17 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว	 สาดคืน

แนวร่วมกลุ่มราษฎรสาดสีใส่ป้าย ตร.อย่าง

สะใจจนไม่เหลือสภาพเดิมเพื่อเป็นการเอา

คนื หลงัจากทีถ่กูเจ้าหน้าทีต่าํรวจฉดีน้ําสกดั

ไม่ให้เข้าไปชมุนมุทีห่น้ารัฐสภา เมือ่ 17 พ.ย.

ชื่อช่างภาพ	 สุพจน์ ศิลปงาม 

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 19 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว	 แตกฮือ

 ควนัและละอองแก๊สนํา้ตาทีต่าํรวจควบคมุฝงูชนยงิใส่กลุม่ผูช้มุนมุราษฎรพวยพุง่เป็นกลุม่ขาวโพลนไปทัว่ ทาํให้กลุม่ผูช้มุนมุ 

 แตกฮือเอาตัวรอดกันคนละทิศละทาง ด้วยอาการแสบตา แสบจมูก

ชื่อช่างภาพ	 สุพจน์ ศิลปงาม

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 19 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว นาทีชีวิต

น.ส.ปัชญมณ กลดัตลาด ป่วยซมึเศร้า ลืน่ตก

สะพานลอยกระแทกถนนมาลัยแมน 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กระดูกสันหลังหัก 

หลังปีนข้ามราวสะพานยืนร่ําไห้เพราะ

ทะเลาะกับพี่สาว

ชื่อช่างภาพ	 พูลชัย เด่นชัยประดิษฐ์ 

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 23 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว	 คนละยุค

มวลชนกลุม่คนเสือ้เหลอืง ยนืปะทะคารมกบั

เยาวชนในนาม “กลุ่มเด็กเปรต” แนวร่วม

กลุ่มราษฎร ที่ยืนชู 3 นิ้วตอบโต้ หลังจากทั้ง

สองกลุม่นดัหมายมวลชนชมุนมุ ทีล่านจตัรุสั

นครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในช่วง

เวลาเดียวกัน จนเกิดการเผชิญหน้าและ 

กระทบกระทั่งกันขึ้น สุดท้ายเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจต้องมาแยกทั้ง 2 ฝ่ายออกจากกัน

ชื่อช่างภาพ	 สิทธิชัย ชูโตชนะ 

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ 

วันที่พิมพ์	 2 ธ.ค. 63

ชื่อภาพข่าว	 ท่วมจมมิด

สภาพน้ําท่วมขังในชุมชนบ้านลําป่า หมู่ 4 

ต.ลําป่า อ.เมืองพัทลุง ระดับน้ําสูงจมมิดคอ 

บางจุดเกือบ 2 เมตร ชาวบ้านได้รับความ

เดือดร้อนอย่างหนัก ขณะที่ยังคงมีฝนตกลง 

มาอย่างต่อเน่ืองทําให้พ้ืนท่ีน้ําท่วมขยายวง

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 รุ ่น 15 ปีหญิง ผลโพนิมิต

วทิยาคมชนะไป 2 เซตรวด ทีแ่ฟชัน่ไอส์แลนด์

ชื่อช่างภาพ	 ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา

หนังสือพิมพ์	 ไทยรัฐ

วันที่พิมพ์	 13 ธ.ค. 63

ชื่อภาพข่าว พริษฐ์

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ถูกเจ้า

หน้าทีต่าํรวจควบคมุตวัที ่สน.ประชาชืน่ เพือ่

อายัดตัวไปดําเนินคดีตามหมายจับอื่นต่อท่ี 

สน.ประชาชื่น  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

ชื่อช่างภาพ	 จุมพล นพทิพย์ 

หนังสือพิมพ ์ เดลินิวส์ 

วันที่พิมพ์	 18 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว ไม้แข็ง

ตํารวจปราบจลาจลที่วางกําลังอยู ่รอบ

อาคารรัฐสภา ประกาศเตือนม็อบราษฎรไม่

ให้รื้อเครื่องกีดขวางเพื่อฝ่าเข้ามาแต่ไม่เป็น

ผล ต้องใช้ไม้แข็งฉีดน้ําเปล่าผสมสารเคมี

และยงิแก๊สนํา้ตาใส่ทาํเอามอ็บทีไ่ม่ทนัตัง้ตวั

แตกกระเจงิ บาดเจบ็ระนาวต้องหามออกมา

ปฐมพยาบาลกันอลหม่าน

ชื่อช่างภาพ	 เฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ 

หนังสือพิมพ์	 เดลินิวส์ 

วันที่พิมพ์	 18 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว	 ชนสยอง

จนท.กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

รถโดยสารประจําทางสีขาว 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 เจ้าหน้าทีเ่ร่งนาํรถดบั

เพลิงฉีดสกัดไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้

ลุกลาม

ชื่อช่างภาพ ประสิทธิ์ จิตสว่าง	

หนังสือพิมพ ์ 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  

 ประกอบคํารับสารภาพระหว่างน้ันถูกบรรดาญาติที่โกรธแค้นรุมเข้าประชาทัณฑ์ท่ามกลางความ 

 โกลาหล เจ้าหน้าที่ต้องรีบนําตัวกลับโรงพักฉลองกรุง

ชื่อช่างภาพ ปรัชวิน บุญชุบ	

หนังสือพิมพ ์ 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	 สาธิต

กําลังรบกองทัพเรือ สาธิตปฏิบัติการทาง

ทหารจําลองสถานการณ์ยุทธ์สะเทินนํ้า

สะเทินบก การยิงอาวุธเข้าทําลายเป้าหมาย

ข้าศึก ภายใต้แนวคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่าง

นั้น” ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่าย

กรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ชื่อช่างภาพ	 ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ	์

หนังสือพิมพ ์ เดลินิวส์ 

วันที่พิมพ์	 27 ก.พ. 63

ชื่อภาพข่าว	 กราบเท้า

 นสพ.ชีทัชฐ์ เกียรติสดารมย์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กราบเท้าขอขมา พล.ต.อ.เสรี เตมียเวส  

 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้ถอนฟ้องที่เคยแถลงข่าวพาดพิงทําให้เสียหาย

ชื่อช่างภาพ	 โกวิทย์ คงหาสุข 

หนังสือพิมพ ์ เดลินิวส์

วันที่พิมพ์	 2 ก.พ. 63
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ชื่อภาพข่าว	 ม็อบพรึ่บ

กลุ่มมวลชนรวมตัวเรียกร้องประชาธิปไตย 

ขับไล่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ลาออกจาก ตําแหน่งพร้อมเรียก

ร้องให้ปล่อยตวัแกนนาํทีถ่กูจบักมุ ท่ีบรเิวณ

แยกเกษตร ถนนงามวงศ ์ วาน ข ้ า ง 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อช่างภาพ	 จุมพล นพทิพย์ 

หนังสือพิมพ ์ เดลินิวส์ 

วันที่พิมพ์	 20 ต.ค. 63

ชื่อภาพข่าว ล่าระทึก

ตํารวจ ปคม.ล่อซ้ือกัญชา 400 กิโลกรัม 

มูลค่า 6 ล้านบาท บริเวณลานจอดรถตลาด

วังน้อย ต.ลาํไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียธุยา

แต่คนร้ายไหวตัวทันซึ่งรถ2คันฝ่าวงล้อม

ตํารวจต้องขับรถไล่ตามพร้อมชักปืนยิงใส่

ยางล้อรถคนร้าย ก่อนจับกุมตัวได้พร้อม 

ของกลาง

ชื่อช่างภาพ	 เฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ 

หนังสือพิมพ์	 เดลินิวส์

วันที่พิมพ์	 16 ก.พ. 63

ชื่อภาพข่าว	 ภานุพงศ์

นายภาณพุงศ์ จาดนอก หรอืไมค์ ระยอง เป็น

ลมล้มพบัภายในรถควบคมุตวัผู้ต้องหา ขณะ

ออกจากเรอืนจาํกลางพิเศษกรงุเทพมหานคร 

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สน. ประชาชื่นได้แบกตัว

ไมค์ขึน้โรงพกั เพือ่อายดัตวัไปดําเนนิคดตีาม

หมายจบัอืน่ต่อที ่สน.ประชาชืน่ เมือ่วนัท่ี 31 

ตุลาคม 2563

ชื่อช่างภาพ	 จุมพล นพทิพย์ 

หนังสือพิมพ ์ เดลินิวส์

วันที่พิมพ์	 18 พ.ย. 63
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ชื่อภาพข่าว	 ไม้แข็ง 2

ตํารวจปราบจลาจลที่วางกําลังอยู ่รอบ

อาคารรัฐสภา ประกาศเตือนม็อบราษฎรไม่

ให้รื้อเครื่องกีดขวางเพื่อฝ่าเข้ามาแต่ไม่เป็น

ผล ต้องใช้ไม้แข็งฉีดน้ําเปล่าผสมสารเคมี

และยงิแก๊สนํา้ตาใส่ทาํเอามอ็บทีไ่ม่ทนัตัง้ตวั

แตกกระเจงิบาดเจ็บระนาวต้องหามออกมา

ปฐมพยาบาลกันอลหม่าน

ชื่อช่างภาพ	 พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์

หนังสือพิมพ ์ เดลินิวส์

วันที่พิมพ์	 18 พ.ย. 63

ชื่อภาพข่าว	 ลุยสลายม็อบ 1

ตํารวจตั้งแถวหน้ากระดานใช้โล่ดันสลับกับ

ฉีดนํ้าผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมที่ไม่ทันคิดว่า

ตํารวจจะใช้วิธีเด็ดขาด แตกกระเจิง มีบาง

ส่วนพยายามปักหลักสู้เพื่อป้องกันพื้นที่แต่

ไม่อาจต้านทานได้ต้องถอยร่น มีผู้บาดเจ็บ

บางส่วน

ชื่อช่างภาพ	 ประพงษ์ แหลมแจง	

หนังสือพิมพ์	 เดลินิวส์

วันที่พิมพ์	 17 ต.ค. 63

ชื่อภาพข่าว	 ฉีดน้ํา

ตร.ลุยฉีดนํ้าผสมสารเคมีสลายม็อบ

ชื่อช่างภาพ	 ประพงษ์ แหลมแจง 

หนังสือพิมพ์	 เดลินิวส์ 

วันที่พิมพ์	 17 ต.ค. 63
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ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดชงิรางวลัข่าวอนรัุกษ์
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมดีเด่น 

ประจ�าปี 2563
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	 ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

	 ชาวบ้านได้ร้องเรยีนผูส้ือ่ข่าวหนังสอืพมิพ์

ไทยรฐัว่า	มนีายทนุขดุชายหาดบางมะพร้าว	

หมู่	13	ต.บางมะพร้าว	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร	

โดยนาํรถแบก็โฮไปขดุดินบริเวณชายหาดข้ึน

มาถมทําถนนและร่องน้ํา	 เพื่อวางท่อน้ํา

ขนาดใหญ่ลงไปในทะเลยาว	200	เมตร	เพื่อ

สูบนํ้ามาใช้ในฟาร์มเลี้ยงกุ ้งของ	 บริษัท	

มรกตฟาร์ม	 จํากัด	 ชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะ

สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติพื้นท่ี

ชายทะเล	และระบบนิเวศชายฝั่ง	จึงขอให้ผู้

สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบและเสนอข่าวให้

หน่วยงานที่เกี่ยวเข้าไปแก้ไขปัญหา

	 หลังจากทราบเรื่องผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล	 พร้อมทั้ง

ประสานกับองค ์กรและหน ่วยงาน	 ที่

เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วย	 โดยมี

เลขานุการสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมชุมพร	

ในฐานะคณะอนุกรรมการทรัพยากรทาง	

ทะเลและชายฝ่ัง	จ.ชุมพร	ร่วมกับผูอ้าํนวยการ

ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล	 (ศรชล.)	 จ.ชุมพร	 ผู้อํานวยการ 

สํานักงานเจ ้าท ่าภู มิภาค	 สาขาชุมพร	 

ผูอ้าํนวยการส่วนอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล

ที่	 4	 (สุราษฎร์ธานี)	 และผู้อํานวยการศูนย์

บริหารจดัการทรพัยากรป่าชายเลน	จ.ชุมพร	

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ	จากนั้นหนังสือพิมพ์

ตแีผน่ายทนุขดุถมทะเล-วางทอ่น�้า

หยุดยั้งการท�าลาย
ระบบนิเวศชายฝ่ัง

ไทยรัฐได้นําเสนอข่าวตีแผ่เรื่องการขุด

ชายหาดบางมะพร้าว	เพือ่ทาํถนนและร่องนํา้	

ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง	 เป็น

ฉบับแรกและฉบับเดียว

	 จากการเสนอข่าวตีแผ่ของหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้าไปตรวจ

สอบจนกระทั่งพบมีการกระทําผิดจริง	 

พร ้อมตั้ งคณะทํางานจากหน ่วยงานที่

เก่ียวข้องตรวจความเสยีหายและผลกระทบ

ทีเ่กดิขึน้	เพือ่ดาํเนนิการตามกฎหมาย	ต่อมา 

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร	 นํา 

หลักฐานเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน	

สภ.ปากนํ้าหลังสวน	 เพื่อให้ดําเนินคดีกับ	

บริษัท	 มรกตฟาร์ม	 จํากัด	 ตามกล่าวหาว่า	

ขุดลอกร่องน้ําทางเดินเรือโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากกรมเจ้าท่า	 ในความผิดมาตรา	

120	พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ําไทย	พ.ศ.

2456	 รวมถึงมีการฟ้องร้องทางแพ่งกับ

บริษัทดังกล่าว

	 วิธีการนําเสนอข่าว

	 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นฉบับเดียวที่เกาะ

ตดิน้ําเสนอข่าวการขดุดินถมทะเลวางท่อนํา้

ฟาร์มกุง้	ตัง้แต่ฉบบัวนัที	่2	กรกฎาคม	2563	

มีการสอบถามข้อเท็จจริงรอบด้านทั้งจาก

ชาวประมงชายฝ่ังในพืน้ที	่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ

โดยตรงจากการขุดทะเล	 ทําถนนวางท่อนํ้า

ขวางทางเดินเรือ	 สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม

เล้ียงกุ ้ง	 รวมถึงติดตามรายละเอียดจาก

หน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องในการลงพืน้ทีห่า

ข้อมูลร่วมกัน

	 แม้ว่าบริษัท	มรกตฟาร์ม	จะอ้างว่าได้ขอ

อนญุาตก่อสร้างจากสาํนกังานเจ้าท่าภมูภิาค	

สาขาชุมพร	เพื่อวางท่อนํ้า	รวม	4	ท่อ	ขนาด	

20	นิ้ว	ความยาว	200	เมตร	โดยใช้วิธีฝังลึก	

1.5	เมตร	ลงในทะเล	แต่ไม่ได้ปฏิบัติไปตาม

แบบก่อสร้างที่จะไม่ส่งผลกระทบและเกิด

ความเสียหายต่อชายฝั่งและทะเล	 เช่น	 ใช้

โป๊ะ	 แพ	หรือทุ่นลอยนํ้าในการขุด	 หรือดูด

ทรายขึน้มาเพือ่วางท่อ	แต่กลับใช้เครือ่งจกัร

กลหนกั	นาํรถแบก็โฮลงไปขดุสร้างความเสยี

หายต่อพืน้ทีช่ายฝ่ังและระบบนเิวศอย่างชดั

เจนจนนําไปสู่การ	ดําเนินคดีในที่สุด

	 ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบพบว่า

ตลอดแนวพื้นท่ีชายฝั่งยังมีการขุดทะเลใน

ลักษณะเดียวกันอีกหลายจุด	แต่	หลังจากมี

การตแีผ่ข่าวดังกล่าวของหนงัสือพมิพ์ไทยรัฐ

ติดต่อกันหลายวัน	 กลุ่มนายทุนที่ลักลอบ 

ดาํเนนิการในลักษณะเดยีวกนั	ไม่กล้าดาํเนนิ

การต่อรีบเกบ็อปุกรณ์เครือ่งจกัรกลและปรบั

สภาพพืน้ทีช่ายหาดให้เรยีบร้อย	พร้อมกนันี้

เจ ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้เพิ่ม

มาตรการคมุเข้มพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลมากยิง่ขึน้	

จึงเป็นการหยุดยั้งและป้องกันการลักลอบ

ขุดทะเลลักษณะดังกล่าว	 ที่ส่งผลต่อระบบ

นิเวศ	ไม่ให้ถูกทําลายไปมากกว่านี้

	 คุณค่าและผลกระทบของข่าว

	 1 . 	 สามารถหยุดยั้ งการลักลอบขุด 

ชายหาด	ทีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ	และ

ยึดพื้นที่ชายทะเลที่เป็นสมบัติสาธารณะไว้

ได้	 รักษาปกป้องทรัพยากรของชาติ	 และ

ระบบนเิวศทางทะเลไม่ให้เกดิความเสยีหาย

	 2.	 ช่วยชาวบ้านธํารงไว้ซึ่งอาชีพประมง

ชายฝั่งที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติทางทะเลในการหาเลี้ยงชีพ	 แต่

ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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หากพื้นที่ชายฝั่งถูกทําลาย	จะส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ถูกคุกคามลด 

น้อยลง

	 3.	แม้ว่าข่าวดังกล่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จะนําเสนอข่าวติดต่อกันไม่ก่ีวันเพียงฉบับ

เดียว	 แต่ก็สามารถหยุดพฤติกรรมการ

แสวงหาประโยชน์ทีม่ชิอบจากทะเล	ไม่เพยีง

แต่บริษัทเจ้าของฟาร์มกุ้งท่ีถูกดําเนินคดี

เท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงนายทุนรายอื่นไม่กล้า

กระทําผิดท้าทายกฎหมาย

	 ข ่ าวนี้ จึ งสมบู รณ ์ ในการ ทําหน ้ าที่

สื่อมวลชน	 ที่ตีแผ่และหยุดยั้งการทําลาย

ระบบนิเวศทางชายฝั่งทะเลทันทีได้อย่าง	

สมบูรณ์

	 4.	 กระตุ้นต่ืนตัวให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที	่ตรวจ

ตราการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ	 และ

กวดขันจับกุมการบุกรุกพื้นที่ชายฝั่งทะเล

	 5.	สามารถนําตัวผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินคด	ี

โดยการแจ้งความดําเนินคดีกับผู้กระทํา

ความผิด	 ถึงแม ้ยังต ้องรอข้ันตอนของ

กฎหมายต่างๆ	 เนื่องจากเรื่องดังกล่าว

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายส่วนและมี

กฎหมายหลายฉบับด้วยกัน	ล่าสุด	พนักงาน	

สอบสวน	 สภ.ปากนํ้าหลังสวน	 มีความเห็น

สั่งฟ ้องและส่งสํานวนการสอบสวนให้

พนักงานอัยการจังหวัดหลังสวนเรียบร้อย

แล้ว	ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาส่งฟ้องศาล

ลงโทษผู้กระทําความผิดต่อไป
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	นิตยสารฝึกปฏิบัต	ิข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต	ิ	ข่าว

สิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ		ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัต	ิและการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต	ิในสถาบันอุดมศึกษารางวัล	“พิราบน้อย”		และ

ประกวดสารคดีเชิงข่าว	 “รางวัลริต้า	 ปาติยะเสวี”	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําหนังสือพิมพ์และการทําข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชา

นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก	 	 บริษัท	 ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 จํากัด	

(มหาชน)	การตัดสินรางวัลประจําปี		2562	ปรากฏดังนี้

	 รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต	ิมีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจํานวน	5		ฉบับ	จาก	5	สถาบัน		ผลงาน

หนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น	 ได้แก	่ 	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป	์มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ได้รับรางวัลเงินสด	20,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุ		รางวลัชมเชยอกี	2	รางวลั	ได้แก่		หนงัสอืพิมพ์นสิิตนกัศึกษา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	และหนงัสือพมิพ์กาํแพงแดง		มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา	ได้รับเงินรางวัล	รางวัลละ	7,500	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ		และรางวัลการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	

ดีเด่น	ได้แก่	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับเงินสด	7,500	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

	 รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัต	ิ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจํานวน	11	ข่าว	จาก	5	สถาบัน		ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัล 

ดีเด่นได้แก่		ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน!	2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ		หนังสือพิมพ์ลูกศิลป	์มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับรางวัลเงินสด	15,000	

บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ			รางวัลชมเชยอีก	2	รางวัลได้แก่	ข่าวลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน	์The	Prototype	by	CA@

PIM		สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์		และข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัว	ทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร	หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา		จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ได้รับเงินรางวัล	รางวัลละ	5,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

	 รางวัลพิราบน้อย	ประเภทสารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อม	มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจํานวน	9	ข่าว	จาก	5	สถาบัน		ผลงานที่ได้รับรางวัล

ดีเด่น	ได้แก่	ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-นํ้าเป็นกรด	โลกร้อนทํานิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง	หนังสือพิมพ์ลูกศิลป	์มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้

รับรางวัลเงินสด	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ					รางวัลชมเชย		2	รางวัล	ได้แก่	“ข่าว	Kamitkatsu	แดนไร้ขยะ”	หนังสือพิมพ์

อ่างแก้ว	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	และ	“ข่าวเกษตรออร์แกนกิของไทย	ดจีรงิไหม?	เมือ่มาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล”	หนงัสอืพมิพ์นสิติ

นักศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

	 รางวัลพิราบน้อย	ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัต	ิมีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจํานวน	8	ข่าว	จาก	5สถาบัน	ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น

ได้แก่	 	 “ข่าวรายงานชุด	 ประชาธิปไตยบนทางสัญจร	 ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์”	 https://nisitjournal.press/	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ได้รับเงินรางวัล	10,000	บาท		พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	รางวัลชมเชย	ม	ี2		รางวัล	ได้แก่		“ข่าวข้อสงสัย	‘โฆษณาบน

กระจกรถเมล์’	บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่”	http://www.baankluayonline.co	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	และ	“ข่าวตี-ตบหน้า-

เรียกประจาน	วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน”	facebook.com/looksilp	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

	 รางวัลพิราบน้อย	ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัต	ิมีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจํานวน	2	ฉบับ	จาก	2	สถาบัน	ผลงานที่ได้รับ

รางวัลดีเด่น	ได้แก่		ANGKAEW	plus	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับเงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

	 รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี	ประเภทสารคดีเชิงข่าว	เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรําลึกถึงนางสาวริต้า	ปาติยะเสว	ีอดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วง

ลับ		ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจํานวน	9	ชิ้น	จาก	5สถาบัน	ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น	ได้แก่	สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมือง

เพชรลมหายใจสุดท้าย	 	 ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี	 	 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ได้รับเงินรางวัล	 10,000	 บาท	 

พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคุิณ			มรีางวลัชมเชย	2	รางวลั	ได้แก่		“สารคดเีชิงข่าว	มารดาผูติ้ดเชือ้เอสไอวีในประเทศไทย	ชวีติภายใต้ความกลวั

และความไม่รู้ในเรื่อง	หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ	“สารคดีเชิงข่าวรับลูกสาวกลับบ้าน	แหวกม่านประเพณี

มองสิทธิสตรีชาวม้ง		หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว		มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย
รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจ�าปี 2562
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทําหนังสือพิมพ์ฝึก

ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการให้นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง	 มีความเข้าใจบทบาทและ

ภารกิจของนักวารสารศาสตร์มากขึ้น	 จึงจัดให้มีการประกวดรางวัล	 ‘พิราบน้อย’	 ตั้งแต่ปี	 2536	 ควบคู่กับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 

‘นักข่าวพิราบน้อย’	 โดยปีการศึกษา	 2563	 ยังเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจาก

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย	

	 วัตถุประสงค์	

	 1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในส่ือส่ิงพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ	

	 2.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

	 3.	เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ	

	 ประเภทรางวัล	

	 1.	หนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏิบติั	(ฉบบัพมิพ์	หรอื	Portable	Document	Format:	PDF	file	ทีจั่ดหน้าและรปูเล่มเหมอืนฉบับพมิพ์)	ในสถาบนั

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	

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึก
ปฏิบัติดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย ประจ�าปี 2563
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	 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)	การนําเสนอเนื้อหาของข่าว	บทความ	รายงาน	(สารคดีเชิงข่าว)	และสารคด	ี

	 (2)	ความหลากหลายของสาระ	

	 (3)	การใช้ภาพบุคคล	ภาพประกอบ	หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร	์

	 (4)	การจัดวางเนื้อหา	

	 (5)	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	

	 (6)	การนาหลักวิชาการมาประยุกต์ใช	้

	 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)	การใช้คําย่อ	ทับศัพท	์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)	ศักยภาพที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค	์

	 (2)	หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง	

	 2.4	มีจริยธรรมวิชาชีพ	(Code	of	Ethics)	

	 (1)	สานึกในจริยธรรม	

	 (2)	สะท้อนความรับผิดชอบในการนําเสนอ	

	 3.	ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	

	 3.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ	และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัต	ิ

	 3.2	พิจารณาผลกระทบในการนําเสนอด้านสิ่งแวดล้อม	

 4.	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	

	 4.1	แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ	มีการนําเสนอข่าวออนไลน์อย่างสม่ําเสมอ	

	 4.2	เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน	์ทุกประเภท	(Webpage,	Facebook,	Blog	ที่ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์	PDF)	

	 4.3	สามารถนําเสนอข่าวบนสื่อออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ	ข้อความ	คลิปวิดีโอ	ภาพ	มีการอ้างอิงแหล่งที่มา	มี	hyperlink	เชื่อมโยงข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง

	 5.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ	

	 5.1	มุมมองการนําเสนอ	(Point	of	views)	

	 5.2	ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว	

	 5.3	เนื้อหาและประเด็นในการนําเสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัต	ิ

	 5.4	นําเสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง	

	 5.5	น่าสนใจชวนติดตาม	

	 5.6	ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่นําเสนอ	
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	 การส่งผลงานเข้าประกวด	

	 1.	ต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฝึกปฏิบัติ	ข่าวฝึกปฏิบัต	ิข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัต	ิข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัต	ิและสารคดีเชิงข่าวฝึก

ปฏบิตั	ิทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่การศกึษาในหลกัสตูรวารสารศาสตร์หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่เผยแพร่ระหว่าง	1	มกราคม	2563	–	31	มกราคม	2564	

กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น	 เช่น	 วารสารหรือนิตยสาร	 ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาท่ี

กําหนด	

	 2.	หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม	และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม	แต่แปลงเป็น	PDF	file	โดยไม่มีการตีพิมพ์	แต่ได้

นาํขึน้เผยแพร่บนอนิเทอร์เนต็	ให้ส่งได้ไม่เกนิสถาบนัละ	1	ฉบบั	ฉบบัละ	11	สาํเนา	พร้อมบทคดัย่อเป็นคาํอธบิายเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย	11	สําเนา	

	 3.	ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน	1	หน้า	A4	รวมกันแล้ว	ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	3	เรื่อง	โดยจัดทําสําเนาเรื่อง

ละ	11	สําเนา	

	 4.	กรณีส่งข่าวเดียวกันมากกว่า	1	ประเภท	เช่น	ส่งทั้งข่าวฝึกปฏิบัต	ิและข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัต	ิจะต้องทําแฟ้มสําเนาแยกต่างหาก	

สําเนาเรื่องละ	11	สําเนา	

	 5.	ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่ง	บทย่อข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้	ชื่อข่าวอะไรนําเสนออะไรบ้าง	เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่	วัตถุประสงค์ของข่าว

คืออะไร	รายงานข่าวกี่ครั้ง	พร้อมส่ง	link	ข่าว	นําเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง	ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร	โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	

3	 เรื่อง	 และจะต้องเป็นข่าวท่ีไม่ซ้ากับข่าวฝึกปฏิบัติ	 และข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่ิงแวดล้อมฝึกปฏิบัติ	 ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว	 พิมพ์มา 

จํานวน	5	สําเนา	พร้อมส่งอีเมลมาที่	tjareporter@gmail.com	

	 6.	สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัต	ิส่งได้ไม่เกินสถาบันละ	3	เรื่อง	เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต	ิหรือสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดทํา

ขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น	โดยจัดทําสําเนาเรื่องละ	11	สําเนา	

	 7.	ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	538/1	ถนนสามเสน	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท	์

0-2668-9422	ภายในวันที	่1	กุมภาพันธ์	2564	เวลา	18.00	น.	หากเกินกว่าเวลากําหนด	ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี	กรณีส่ง

ทางไปรษณีย์	จะดูตราประทับต้นทางภายในภายในวันศุกร์ที่	29	มกราคม	2564

	 การตัดสิน	

	 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร	์

	 การประกาศผล 

	 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

ประกาศมา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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เครื่องผสมปุย
และอาหารสัตว

และมีการคำนวณการทดรอบเพื่อใหถังผสม

มีอัตราการหมุนที่ 35 รอบตอนาที ทำให

เคร่ืองผสมปุยมีอัตราการทำงานเฉล่ีย ในกรณี

ถาผสมปุยน้ำจะอยูท่ีประมาณ 150 กก./ชม. 

และถาผสมปุยแหงจะอยูท่ีประมาณ 80-90 

กก./ชม. ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวัสดุท่ีนำมาผสม โดย

มีตนทุนในการผลิตประมาณ 3,500 บาท 

(ไมรวมมอเตอรไฟฟา)

 ทั้งนี้นอกจากจะใชในการผสมวัสดุ

เพื่อทำปุยอินทรียเเลว เครื่องผสมดังกลาว

ยังสามารถใชในการผสมวัสดุปลูกพืชเเละ

อาหารสัตวไดอีกดวย โดยกลุมวิจัยเเละพัฒนา

เครื่องจักรกลการเกษตร ไดมีการขยายผล

องคความรูใหกับเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ทั่วประเทศ ไดมีการเรียนรูเทคนิควิธีการ

สรางเคร่ืองผสมปุยเเละอาหารสัตวข้ึนมาดวย

ตัวเอง เพื่อสงเสริมใหเกิดการพึ่งพาตนเอง

อยางยั่งยืนตอไป

คลุกเคลาวัตถุดิบโดยถาหากวัตถุดิบมีปริมาณ

มากก็จะตองใชเวลาในการทำมากเชนกัน

 กลุมวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล

การเกษตรสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

สังกัดสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

(ส.ป.ก.) ซึ่งมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา

เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อสงเสริมและ

ถายทอดใหแกเกษตรกรในเขตพื้นที่ปฏิรูป

ท่ีดิน ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงไดวิจัยและ

พัฒนาเคร่ืองผสมวัสดุข้ึน เพ่ือชวยประหยัด

ทั้งเวลาและแรงงานในกระบวนการดังกลาว

โดยใชถังเหล็กขนาด 200 ลิตรมาเปนวัสดุ

หลัก เนื่องจากหาซื้อไดงายและมีขนาดที่

เหมาะสมตอการผสมวัสดุในอัตราสวน 100 

กิโลกรัม โดยมีการเช่ือมติดใบกวนวัสดุภายใน

ถังเหล็กและติดต้ังบนโครงเหล็กรูปทรงตัวเอ 

ซ่ึงการหมุนกวนของถังจะอาศัยแรงจากมอเตอร

ไฟฟา 220 VAC ขนาด 0.5 แรงมาเปนตนกำลัง

 ปุยถือเปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีสำคัญในการ

เพาะปลูกเน่ืองจากการเพาะปลูกในประเทศไทย

มีการใชปุ ยเพื ่อเพิ ่มธาตุอาหารใหแกพืช

อยางแพรหลาย ไมวาจะเปนปุยเคมีและปุย

อินทรียโดยเกษตรกรสวนใหญจะเลือกใชปุย

เคมีเน่ืองจากหาซ้ือไดงายตามทองตลาดและ

มีอัตราธาตุอาหารหลักที่ชัดเจน เกษตรกร

สามารถเลือกใชไดตามความตองการธาตุ

อาหารของพืช ในการใชปุยเคมีน้ันถึงแมวาจะ

หาซ้ือไดงายและสะดวกแตก็มีราคาสูงสงผล

ใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปดวย จึงมี

เกษตรกรที่ตองการลดตนทุน ในสวนนี้ได

ปรับเปลี่ยนมาใชปุยหมักซึ่งเปนปุยอินทรีย

โดยใชเศษวัสดุท่ีเหลือใชทางการเกษตร อาทิ

แกลบ ใบไมก่ิงไม และเศษอาหารมาผสมกับ

น้ำและกากน้ำตาลเพื ่อเพิ ่มกระบวนการ

ยอยสลาย แลวนำไปปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่ง

กระบวนการน้ีจะตองใชแรงงานคนเพื่อผสม

โดยกลุมวิจัยเเละพัฒนาเครื่องจักรกล
การเกษตร (ส.ป.ก.)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ�่อเกษตรกรรม
Agricultural Land Reform Office

โทร.0-2567-2677



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 193



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย194

 ชวนคนไทยนอมนำแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูปฏิบัติการ
90 วันปลูกผักสวนครัวเพ่ือสรางความม่ันคงทาง
อาหารรอบ 2 ทามกลางสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
กลายเปนโรคระบาดคร้ังใหญของโลก สงผลให
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย
ตองชะงักงัน ทำใหพ่ีนองประชาชน ผูประกอบการ
รานคาตางๆ ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จึงได
นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พรอมทั้งนอมนำ
แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหาร เนนการพ่ึงตนเอง
และความสามัคคีของคนในชุมชนมีการสรางรายได
และเสริมสรางความรักความสามัคคีทำใหชุมชน
เกิดความสามัคคีมีวิถีพอเพียงเก้ือกูล และกอใหเกิด
การแบงปนกันข้ึนในชุมชน จากการดำเนินการ 
พบวามีครัวเรือนเขารวมโครงการแวดลอม จัดทำ
ถังขยะเปยกลดโลกรอนจำนวน 11,251,071 ครัวเรือน 
รวมท้ังเกิดนวัตกรรมแหงอาหาร อาทิ เมนูอาหาร
รักสุขภาพ 8,850 รายการ ตลาดนัดสีเขียว
4,176 แหง ของตำบลทั ้งหมดทั ่วประเทศ

ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน จากการขับเคลื่อน
รอบแรกทำใหพ่ีนองประชาชนท่ีเขารวมโครงการ
“ปลูกผักท่ีกิน กินผักท่ีปลูก” ประหยัดรายจาย
หากคิดมูลคาเพียง 50 บาทตอวัน 12 ลานครัวเรือน
สามารถประหยัดเงินไดมากกวา 200,000 ลานบาท/ป
นอกจากนี ้ยังเกิดการแบงปนกันชวยเหลือ 
เอื้ออาทรประโยชนที่ไดมากกวาการประหยัด 
คือ การรักษาสุขภาพ เพราะเปนผักปลอดภัย
เปนการสราง “ความตอเน่ืองคือพลัง” สงเสริม
การปลูกพืชผักเพ่ิมเติม “ทำเปนบานสานเปนกลุม”
สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อจิตวิญญาณ
รักสิ่งแวดลอม “จากวัฒนธรรมสูนวัตกรรม”

ชวนคนไทยนอมนำแนวพระราชดำริ

90สูปฏิบัติการ วันปลูกผักสวนครัว

ผลิตภัณฑสมุนไพรพื้นบาน 4,206 ผลิตภัณฑ
ความสำเร็จคร้ังน้ีทำให “กรมการพัฒนาชุมชน”
ไดมีการตอยอดบูรณาการความรวมมือกับ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ผานอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก (อถล.) ในการขับเคล่ือนการนอมนำ
แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี สรางความม่ันคงทางอาหาร สูปฏิบัติการ
90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหารรอบ 2 ดำเนินการ Kick Off ท่ัวประเทศ
ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง 15 พฤษภาคม
2564 นายสุทธิพงษ จุลเจริญ อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน เปดเผยวา การนอมนำแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สรางความม่ันคง
ทางอาหารสูปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 สราง
วัฒนธรรมกับอาหารและของใชตางๆ  ในชีวิตประจำวัน

เศรษฐกิจรากฐานมั่นคง เเละชุมชนพ�่งตนได� ภายในป� 2565 : Chang for Good

สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม ท่ีเก่ียวของจากพืชผัก
อาหารรักสุขภาพ อาหารรักษโลกผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรพื้นบาน นำไปสู “ชุมชนเกื้อกูล
เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ที่สามารถดูแล
ชวยเหลือและแบงปน การขับเคลื ่อนครั ้งนี ้
มุงหวังใหเกิดความม่ันคงทางอาหารอยางแทจริง
ในทุกชุมชนทั่วประเทศ และสิ่งสำคัญคือ เพื่อ
ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน
เปาหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคง
ทางอาหารยกระดับโภชนาการ สงเสริมการ
เกษตรกรรมท่ีย่ังยืน ขององคการสหประชาชาติ
กรมการพัฒนาชุมชนไดมีการตอยอดบูรณาการ
ความรวมมือกับ “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
ผานอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก(อถล.) โดยได
ถอดบทเรียนความสําเร็จของ “โกงธนู โมเดล”
อบต.โกงธนู อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดำเนินการ Kick Off ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2564 ถึง15 พฤษภาคม 2564
อีกทั ้งไดรับมอบเมล็ดพันธุ ผักสวนครัวจาก
บริษัท อีสท เวสท ซีด จำกัด หรือศรแดง
จำนวน 100,000 ซอง จำนวน 5 ชนิด ไดแก
กะเพรา คะนา ผักบุง พริก และแตงกวา จาก
นายวิชัย เหลาเจริญพรกุล ผู จัดการทั ่วไป
บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด (ตราศรแดง) 
เพื่อเปนการตอยอดและขยายผลสูประชาชน
รวมทั ้งกรมการพัฒนาชุมชนไดบูรณาการ
ความรวมมือกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ซ่ึงเปนองคกร
นิติบุคคลไมแสวงหาผลกำไร ท่ีมีจุดมุงหมายใน
การสรางโลกอุดมคติ เพื่อรวมกันขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูเปาหมาย
ความยั่งยืนโลกพรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย อันจะเปนการเสริมสรางพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาสังคมไทยดวยขอถือโอกาสนี้
เชิญชวนพี่นองประชาชนที่เขารวมโครงการฯ
และเขาเปนสมาชิก Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก
ปลูกรักกับ พช.” เพื่อเปนกำลังใจและแชร
ภาพกิจกรรมท่ีไดปลูกพืชผักกับครอบครัวท่ีบาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศไดชื่นชม และ
ทำตามดวยในการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือสราง
ความม่ันคงทางอาหารอธิบดี พช. กลาวเชิญชวน

“ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก”
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา	 อมันตกุล	 ประเภท	“ข่าวยอดเยี่ยม” 

ประจ�าปี	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.สุดารัตน	์ดิษยวรรธนะ	จันทราวัฒนากุล	 รองผู้อ�านวยการ	 กรรมการ

	 	 	 	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	

	 7.	ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	 รองอธิการบดี			มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		 กรรมการ

	 8.	รศ.	ดร.อรทัย	ก๊กผล		 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	 กรรมการ

	 9.	นายสกุล	บุณยทัต	 นักวิชาการอาวุโส	 กรรมการ	

	 10.	รศ.	ดร.เจษฎ์	โทณะวณิก	 คณะนิติศาสตร	์มหาวิทยาลัยสยาม	 กรรมการ

	 11.	นายจีรพงษ	์ประเสริฐพลกรัง			 เลขาธิการ	สมาคมฯ			 กรรมการและเลขานกุาร

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา	 อมันตกุล	 ประเภท	 	 “ภาพข่าวยอดเย่ียม”	

ประจ�าปี	2563	ของมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ดังนี้

	 1.	นางสาว	น.รินี	เรืองหนู	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ		สมาคมฯ	 ประธาน

	 2.	ประธานมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	หรือผู้แทน		 	 กรรมการ

	 3.	นายสุรินทร์	มุขศร	ี	 หนังสือพิมพ์มติชน		 กรรมการ

	 4.	นายนิวัติ	กองเพียร																									 คอลัมนิสต์อาวุโส										 กรรมการ

	 5.	นายวราวุธ	คูณสมบัต	ิ		 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์					 กรรมการ

	 6.	นายณรงค์ศักดิ์	ศรีทานันท	์														 คณะนิเทศศาสตร	์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ					 กรรมการ

	 7.	นายสายัณห์	พรนันทรัตน์														 อดีตช่างภาพ	หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์																						 กรรมการ

	 8.	นายฐานิส	สุดโต	 บรรณาธิการภาพ	The	Standard	 กรรมการ

	 9.	นายทิววัฒน์	ภัทรกุลวณิชย	์													 การ์ตูนนิสต	์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ																					 กรรมการ

	 10.	นายภานุมาศ	สงวนวงษ์													 เลขาธิการ	ชมรมเพื่อเพื่อน			 กรรมการ

	 11.	นายชัยฤทธิ์		ยนเปี่ยม			 กรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ								 กรรมการและเลขานกุาร

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�าปี 2563 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ดีเด่น	 

ประจ�าปี	2563	ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยดังนี้

	 1.	นายฐิติพันธ	์พัฒนมงคล	 ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม		 ประธานกรรมการตดัสนิ

	 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

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดีเด่นประจ�าปี 2563 ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า	ปาติยะเสว	ีข่าวฝึกปฏิบัติ	

หนงัสอืพิมพ์ฝึกปฏบิติั	และสารคดเีชงิข่าวฝึกปฏบิตัใินสถาบนัอดุมศึกษา	ประจ�าปี	2563	ของสมาคมนกัข่าวนกัหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย

ดังนี้	

	 1.	นางสาวหทัยรัตน์		ดีประเสริฐ	 รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	 ประธาน

	 	 	 	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

	 2.	นายบรรยงค	์		สุวรรณผ่อง								 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ					กรรมการ

	 3.	นางสาวนิภาวรรณ	แก้วรากมุกข์	 อนุกรรมการวิชาการ	สมาคมนักข่าวฯ	 กรรมการ

	 4.	นายวริษฐ	์ลิ้มทองกุล																												 ผู้จัดการ	360	องศา													 กรรมการ

	 5.	ผู้แทนบริษัท		 ทรูคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)																																					กรรมการ

	 6.	ผศ.	ดร.พิทักษ์ศักดิ์		ทิศาภาคย์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์							 กรรมการ

	 7.	นายทศพล	ชัยสัมฤทธิ์ผล		 Content	Creator	(ฟรีแลนซ์)	BBC	Thai		 กรรมการ

	 8.	นางสาวบุศรินทร์	วรสมิทธิ	์	 สถานีโทรทัศน์	พีพีทีวี	 กรรมการ

	 9.	นายวัฒนะชัย		ยะนินทร	 กรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 กรรมการและเลขานกุาร

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย”
และรางวัล “ริต้า  ปาติยะเสวี” ประจ�าปี 2563

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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รางวัล “อิศรา อมันตกุล”  ประเภทข่าวยอดเยี่ยม

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

1 2562 ข่าว ทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ 
“บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

2 2561 ข่าว “เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน” ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

3 2561 ข่าว “ก�าราบ” 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�าราบหัวโจก หมดสิ้นทัวร์
ด้อยคุณภาพ”

ข่าวดีเด่น อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

9 2559 ข่าว “จุดประกายประกันสังคมเพิ่มสิทธิ
สุขภาพผู้ประกันตนให้เท่าเทียม”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

10 2559 ข่าว “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุด
ปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

11 2558 ข่าว เปิดแผล น่านฟ้าไทยอลวน พิษสง
มาตรฐานการบินบกพร่อง

ข่าวดีเด่น อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

12 2558 ข่าวมหากาพย์.. เปิดโปงขบวนการ 
"แชร์ยฟัูน" ทลายเครอืข่ายต้มตุน๋ระดบัโลก

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

13 2558 ข่าวสางปมปัญหาธุรกิจนักบุญ ค่ารักษา
แพง-โฆษณาประกันเกินจริง-หากินบน
คราบน�้าตาชาวบ้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

14 2557 ข่าว "อุ้มบุญไทย" มดลูกโลก ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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15 2557 ข่าว แรงงานประมงนอกน่านน�า้คนไทย
ที่ถูกลืม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

16 2557 ข่าว เปิดขุมทรัพย์ “เจ้าคุณเสนาะ” วัด
สระเกศ สตง.ท้าทายอ�านาจตรวจเงิน
หลวงเงินวัด เกิดจุดเปลี่ยนกระบวนการ
ตรวจสอบพระ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17 2557 ข่าว แฉขบวนเขมือบงบสร้างสนามฟุต
ซอล 17 จังหวัด เหนือ อีสาน เสียหาย 
689 ล้าน

ข่าวชมเชย 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�ารวจร่วม
ขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ”

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

21 2555 ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชัน จ�าน�าข้าว
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

22 2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต โกงสอบต�ารวจ
ครั้งประวัติศาสตร์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

23 2555 มหากาพย์อาชีวะทุจริตครุภัณฑ์ 5.3 
พันล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

24 2554 ข่าวทวงสิทธิ 10 ล้านคนลดเหลื่อมล�้า
ระบบสุขภาพ

ข่าวดีเด่น (ไม่มี
ยอดเยีย่ม)

อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

25 2554 ข่าวผ่า!!..เงื่อนง�าสัญญา ‘กสท’ เอื้อทรู ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

26 2554 ข่าวเปิดโปงซื้อขาย ป.บัณฑิต ม.อีสาน
ตีแผ่ บิ๊กคุรุสภาฯ 

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

27 2553 ข่าว จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

28 2553 ข่าว เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทย
ขวางนักการเมืองใช้ อ�านาจมิชอบ 

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

29 2553 ข่าว เปิดโปงก๊วนการเมอืง รมุ “เขมอืบ” 
สินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล  รักษาผล
ประโยชน์ชาติหมื่นล้าน 

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

30 2552 ข่าว เปิดโปงทุจริตพอเพียง ยับยั้งแผน
รุมทึ้งไทยเข้มแข็ง สธ.

ข่าวดีเด่น 
(ไม่มยีอดเยีย่ม)

อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
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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�าราห่วยแจกโรงเรียน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

34 2551 ติดเกม-คลั่งเกม !! ปัญหา “ตาบอดคล�า
ช้าง” ธุรกิจหมื่นล้าน..ยิ่งแก้ยิ่งตัน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

35 2551 วิกฤตซับไพรม์ วิกฤตโลก เศรษฐกิจไทย
ท่ามกลางความเสี่ยงจากหายนะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

36 2550 ข่าว ‘ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสน
ล้าน ชักหัวคิว ปั้นราคาที่ดิน ประโยชน์
ทับซ้อน เชือดวัฒนา เมืองสุข - บิ๊ก
เคหะฯ กับพวก’ 

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

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 หนังสือพิมพ์มติชน

40 2549 ข่าว เปิดโปงแก๊งมาเฟียโลก “แบนดิ
โดส” ยึดเกาะสมุยฟอกเงิน เลี่ยงภาษี 
-  เชิดนอมินีฮุบธุรกิจ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

41 2549 ข่าว “บรูณาโกงรถดบัเพลงิ 6800 ล้าน” ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

42 2548 ข่าวผ่าขบวนการคอร์รัปชั่น...สินบน
ข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

43 2548 ข่าวทุนยักษ์ กว้านที่ฮุบป่า ชุมพร-
ราชบุรี ปั๊ม น.ส. 3 ก. พิสดาร หมื่นไร่

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

44 2548 ข่าวช�าแหละอาณาจักร “ปิคนิค” 
ขุมทรัพย์ “ลาภวิสุทธิสิน” สู่เวที
การเมือง

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์มติชน

45 2547 เจาะขบวนการซุก "ไข้หวัดนก" ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ
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46 2547 เปิดโปงข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่ว วิกฤต
ศรัทธาการศึกษาไทย

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์มติชน

47 2547 คืนอิสรภาพผัว-เมีย สารวัตรขังเถื่อน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

48 2546 แกะรอยหมอผัสพรหาย… ลากหมอ
วิสุทธิ์สู่แดนประหาร

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

49 2546 โค่น อัศวเหม ดับ พูนผล ซุกทรัพย์สิน 
435 ล้าน แจ้งเท็จ ป.ป.ช.

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

50 2546 เปิดโปงขบวนการอุ้มลากูน่าฮุบที่เหมือง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ฐาน
เศรษฐกิจ

51 2545 ทลายวงจรอุบาทว์  ทุจริตหัวคิวแรงงาน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

52 2545 บ่อบ�าบัดน�้าเสียคลองด่าน : บทสะท้อน
ความผิดพลาดและการทุจริตใน
โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
รายวัน

53 2545 คอร์รัปชันบูรณาการ... โกงนมเด็ก ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

54 2544 คดีประวัติศาสตร์ : บทสะท้อนความล้ม
เหลวในการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์

55 2544 ทลายขุมข่ายผลประโยชน์ การบินไทย
ซื้อโบอิ้งแพง ขบวนการเขมือบตั๋วรัฐ
เสียหายหมื่นล้าน

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

56 2544 ศึกแย่งชิงพันธุกรรมข้าวหอมมะลิโจร
สลัดชีวภาพในคราบเพื่อนที่แสนดี

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
รายวัน

57 2543 คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน พิสดารแจ้งเท็จ 
ป.ป.ช.

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

58 2543 เจาะเครือข่ายขบวนการ นางเลิ้ง ปั้น
สัญญาเงินกู้เท็จ 45 ล้าน อวสาน 
พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

59 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60 ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

60 2542 ผ่าจรรณยาบรรณหมอขบวนการซื้อ
ขายไต

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

61 2542 ผ่าอาณาจักรธรรมกาย วิกฤตไทยร้าย
แรงกว่าที่คาดคิด

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

62 2542 เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
รายวัน

63 2541 โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข 1400 
ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน
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64 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

65 2541 ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

66 2540 เปิดโปงขบวนการการเมือง-ข้าราชการ
เขมือบงบแห่งประเทศไทย 
คอมพิวเตอร์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

67 2540 เปิดโปงขบวนการผลาญป่าวังน�้าเขียว
กินเงียบแผ่นดินของชาติ

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

68 2540 ล้มขบวนการงาบปุ๋ย ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

69 2539 ทลายขบวนการนักธุรกิจการเมืองกลุ่ม 
16 ผลาญเงินบีบีซี 80,000 ล้านบาท

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

70 2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน คร่าชีวิตท�าลาย
สิ่งแวดล้อม

ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

71 2539 พระยอดชดัสงัหารโหดแหม่มสาวโจแอน ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

72 2538 ทลายขบวนการยาม้า ปลุกส�านึกไทย
ต้านภัยยาม้า

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

73 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการ 
รายวนั

74 2538 ขจัดยอดมารศาสนา-ยันตระ-พุทโธ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ข่าวสด

75 2537 คดีประวัติศาสตร์อุ้มฆ่า 2 แม่ลูกตระกูล
ศรีธนะขัณฑ์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ข่าวสด

76 2537 เปิดโปงขบวนการ ส.ป.ก. อัปยศ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์มติชน

77 2537 อมหัวรถจักร ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

78 2536 เปิดโปงขบวนการผลาญงบประมาณ 5 
แสนล้าน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์มติชน

79 2536 วิกฤตสวนลุมพินี ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

80 2535 เสี่ยสองปั่นหุ้น ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

81 2535 นาทีจับจ�าลอง ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

82 2534 ป่าดงใหญ่… ใครท�าลาย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

83 2534 ป่าดงใหญ่… ใครท�าลาย ข่าวการเมือง 
ดีเด่น

การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

84 2534 สิทธิบัตรยา การยอมจ�านนของรัฐบาล
ไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 
ดีเด่น

เศรษฐกิจ หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการ 
รายวนั
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85 2534 มหันตภัยรถตู้ คร่าชีวิตเด็กอนุบาล ข่าวปัญหาสังคม 
ดีเด่น

ปัญหาสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

86 2533 สวนป่ากิตติ อีกเหลี่ยมของนักการเมือง
ที่ไม่รู้จักพอ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

87 2533 ถลกคราบนักบวชปลิ้นปล้อน โล้นนิกร ข่าวอาชญากรรม 
ดีเด่น

อาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

88 2533 เบื้องหลังความล้มเหลวของการประชุม
เกตต์

ข่าวเศรษฐกิจ 
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 หนังสือพิมพ์มติชน (แต่
มติชนไม่ขอรับรางวัล 
เพราะมกีารทกัท้วงคณะ
กรรมการตดัสนิข่าวของ
มลูนธิอิศิราฯ ว่าไม่มีการ
พิจารณาอย่างรอบด้าน 
และให้รางวัลแก่ข่าวนี้ 
โดยยื่นหนงัสอืให้กบั 
คณุวภิา สขุกจิ)

94 2527 รอยเปื้อนในวงการศึกษา ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์มติชน

95 2526 ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ สปจังหวัด ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นางอัมพา  สันติเมทนี
ดล หนังสือพิมพ์มติชน 

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

99 2522 ทุจริต รพช. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์

100 2521 ฆ่าพระนักสู้ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายโสภณ  ศิริกุล
พิพัฒน์ และนายเดช 
คฤหเดช หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ 
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101 2520 การท�าเหมืองแร่ในทะเล ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายวิชัย  หมีขยัน 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

102 2519 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล  

103 2518 การโค่นท�าลายป่าเขาสอยดาว ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสุวัฒน์  เก็จจินดา 
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์ 

104 2517 นาทราย ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายปรีชา  แสงอุทัย 
หนังสือพิมพ์
ประชาธิปไตย 

105 2516 ฆ่าเพื่อน อ.ส. 8 ศพ. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายนิตย์  จอนเจิดสิน 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

106 2515 ขังลืม ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายน้อย  ทรัพย์พอกพูน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

1 2562 “จุมพิต” ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสุพจน์ ศิลปงาม 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2 2562 “มันร้อน” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

3 2562 “อร่อย” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

4 2562 “ชาร์จหนุ่มคลั่ง” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

5 2562 “นอกสภา” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

6 2561 “ล็อกคาโรงพัก” ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายปัญญพัฒน์  เข็มราช 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 
องศา

7 2561 “กลิ้งไม่เป็นท่า” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

8 2561 “รอดปาฏิหาริย์” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรีย์ฉาย ราชศิริ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รางวัล “อิศรา  อมันตกุล” ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม
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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 นายอับดุลการิม รามันห์สิริ
วงศ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

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�า้ท่วมกรุง” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายรชานนท์ อินทรักษา 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

15 2560 "ต้องข้าม” ภาพข่าวชมเชย อันดับ 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอภิชิต จินากุล 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

16 2559 “คืนฝนตก” ภาพข่าวรางวัลยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายปฏิภัทร จันทร์ทอง 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

17 2559 “ร�า่ไห้” 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 นายณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

22 2558 “ลักเลือกตั้ง” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายปฏิภัทร จันทร์ทอง  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

23 2558 “สลดใจ” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชินทัต มังกรสุรกาล  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

24 2558 “จู่โจมจับ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายธวัช หล�าเบ็ญส๊ะ  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

25 2558 “แบ่งช่องจราจร” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายประกฤษณ์ จันทะวงษ์   
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

26 2557 “อาตมาไม่เกี่ยว” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายธิติ วรรณมณฑา
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
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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�้าใจ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายกิตติพงษ์  มณีฤทธิ์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

32 2556 “ลูกห่วงแม่” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวรวิทย์ พุ่มพวง 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

33 2556 “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัสถ์ กตัญญู 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

34 2556 “ให้ก�าลังใจ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

35 2556 “ตื้บน่วม” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายศาสนะ  ศิริลาภ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

36 2555 “กว่าจะได้ภาพ” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสันติ  เต๊ะเปีย 
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี 
ผู้จัดการรายสัปดาห์ 

37 2555 “สยบคลั่ง 1” ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายกัมปนาท  ละออง  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

38 2555 “ล้านเสียงส�าเนียงเดียว 
ทรงพระเจริญ”

ภาพข่าวชมเชย 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 นายสุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

42 2554 “ไปด้วยกัน” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฎฐ์ฐิติ อ�าไพวรรณ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

43 2554 “รออยู่” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายกุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร 
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 
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44 2553 “คนเครียดหมาเครียด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสันติ  เต๊ะเปีย 
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้
จัดการ 

45 2553 “รับ เละ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชนัสถ์ กตัญญู  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

46 2553 “หนี ตาย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชัยชนะ  เขียวแก้ว  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

47 2552 “ไล่ขวิด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายไชยวัฒน์  สาดแย้ม  
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์  

48 2552 “สงครามกลางเมือง” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภานุมาศ  สงวนวงษ์  
หนังสือพิมพ์มติชน

49 2552 “คลายหนาว” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายภวัต  เล่าไพศาลทักษิณ  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  

50 2551 “ม็อบเดือด” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสรวิทย์ จ�านงฤทธิ์  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

51 2551 “กระจกกระจาย” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายบุญนาค แสงเจือ 
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

52 2551 “น�า้ตาอาลัย” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณัฏฐ์ฐิติ อ�าไพวรรณ 
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

53 2551 “นาทีเดือด” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนพพร ชวนภิรมย์  
หนังสือพิมพ์มติชน

54 2550 ประจัญบาน ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายอร่าม ทรงสวยรูป 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

55 2550 หวาดเสียว ภาพข่าวชมเชย 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายชัยพินธ์ ขัตติยะ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

56 2550 ทารกน้อยอายุประมาณ 
1 เดือน

ภาพข่าวชมเชย 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายจรูญ ทองนวล 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

57 2550 ย่างสด 2 ภาพข่าวชมเชย 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายอะหมัด รามันห์สิริวงศ์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

58 2549 แผ่นดินเดือด ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายจรูญ ทองนวล 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

59 2549 ทหารรักษาการณ์ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายณฎัฎ์ฐติ ิ อ�าไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

60 2549 เหินเวหา ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวิชาตรี  ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

61 2549 พ่อของลูก ภาพข่าวเกียรติคุณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
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62 2548 “โถลูก 1” ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายวรพงษ์  เจริญพล  
หนังสือพิมพ์มติชน

63 2548 “มิตรภาพ” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายวีระยุทธ  แสงโนรี 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

64 2548 “นาทีชีวิต” ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายเฉลิมศรี  บรรณทอง  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

65 2547 นาทีชีวิต 3 ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   

66 2547 ลูกแม่ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสรวิทย์  จ�านงค์ฤทธิ์ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   

67 2547 ฮีโร่น้อย 1 ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายพัชรพล  ปานรักษ์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

68 2546 สลายม็อบ ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายจรูญ ทองนวล 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก   

69 2546 จัดระเบียบ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

70 2546 คืนสู่อิสรภาพ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายนัทพล  ทิพย์วาทีอมร 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  

71 2545 ไม่มี ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล  

72 2545 ชูก�าปั้นสู้ ภาพข่าวชมเชย 1 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 นายอนุชา  กมลาภิรมย์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

76 2544 Risky Ride ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไชยวัฒน์   พุ่มพวง  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

77 2544 Water Wait ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไชยวัฒน์   พุ่มพวง  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

78 2543 หัวอกพ่อ ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายภักดี สุขเพิ่ม  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

79 2543 สยบไอ้คลั่ง ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายสุวสรรค์ ชมแก้ว 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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80 2543 ขอชีวิต ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ นายไพฑูรย์  มนูญพงษ์พันธ์ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

81 2542 ใจสลาย ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายจิตติศักดิ์  ตรีเดช 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

82 2542 หมากัดม็อบ ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายชาญชัย  หล�าส�าเริง 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

83 2542 เหตุการณ์น�้าท่วม 
จังหวัดจันทบุรี

ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายไชยวัฒน์   พุ่มพวง  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

84 2541 พิษยาอี ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายนิกูล  ก้วนเผ่า 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

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 นายกัณหา  สร้อยน�้า 
หนังสือพิมพ์มติชน 

89 2540 ทะลุอก ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายภานุวัชร์  ธีฑัมพร 
หนังสือพิมพ์มติชน 

90 2540 เมาคลั่ง ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายวิชาตรี  ทับดวง 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

91 2539 ไม่ตายแต่คางเหลือง ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายณัฐวุฒิ  ศิริทรัพย์อนันต์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

92 2539 โอ๊ย ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย น.ส.สุดารัตน์  งามพิรุณ
ตระกูล หนังสือพิมพ์แนว
หน้า 

93 2539 ช่วยชีวิต ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุทัศน์  บุญช่วยเหลือ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

94 2538 เสียดาย ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายอภิชาติ  จินากุล 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

95 2538 คู่ทุกข์-คู่ยาก ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายอภิชิต  จินากุล 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

96 2538 ทาสยาม้า ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายเมธี  เข็มวงศ์ทอง 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
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ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

97 2537 สามัคคีบาทา ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายชยาทิต  ทิศาภาคย์ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

98 2537 ย่างสด ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายสุพจน์  พรภักดี 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

99 2537 หมดตัวแล้ว ภาพข่าวชมเชย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย นายพะเยาว์  นาคาชล 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

100 2536 ไฟนรก ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายวิฑูร  ค�าวิมาน 
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�าไว้ ภาพข่าวชมเชย อิศรา  อมันตกุล นายสมคิด  เตชะสินธุ์ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

109 2526 เหตุเกิดเพราะน�้าท่วม 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 
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รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

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�้าตา

ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายสุรินทร์  พนมเชิง 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

122 2515 ปฏิบัติการจองเวร ภาพข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล นายประสงค์  แฟงเอม 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

1 2562 ข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า 
สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

2 2562 ข่าว “คนบ้านบอมชูธง ต้าน
เหมืองปูนใหญ่ ท�าลายต้นน�้า 
โค่นป่าพันไร่”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ลานนา
โพสต์

3 2561 ข่าวสกัดมหันตภัย “ขยะพิษ” 
ข้ามชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

4 2560 ข่าว “ต้านฮุบป่าสงวน 2 พันไร่ 
สร้างสนามบินพังงา”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ฐาน
เศรษฐกิจ

5 2559 ข่าว ทวงสิทธิโฉนดทะเล 
“คน-ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกัน 
อย่างสอดคล้องสมดุล

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

6 2559 ข่าว “ชาวบ้านแหงชักธงรบ 
อิทธิพลการเมือง ผลประโยชน์
ทับซ้อน โค่นป่าทาเหมือง”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์ลานนาโพสต์ 

7 2559 ข่าว “ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า  
ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์ลานนาโพสต์ 

8 2558 ข่าว “คุ้ยปม รีสอร์ทรุกภูทับเบิก
จุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการแก้
ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

9 2558 ข่าว  “ตีแผ่บ่อขยะแม่ริมกระตุ้น
ทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้
ส�าเร็จ”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

10 2558 ข่าว “พลังบริสุทธิ์ชาวบ้านป่า
เหียงต้านโรงไฟฟ้าขยะปักธง 
หมู่บ้านปลอดพิษ”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือลานนาโพสต์ 
จังหวัดล�าปาง

11 2557 ข่าว พิษ “ขยะไฮเทค” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ

12 2557 ข่าว มหัตภัยเงียบจอกหูหนู  
รุกเขื่อนกิ่วลม

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หยังสือพิมพ์ลานนา
โพสต์ จังหวัดล�าปาง

13 2556 ข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

14 2556 ข่าว ปลุกส�านึก ล�าปาง ฟื้น 
“แม่วัง” สายน�า้แห่งชีวิต

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์ลานนาโพสต์ 
จังหวัดล�าปาง

15 2555 ข่าว สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ 
ยุติแจกเอกสารสิทธิที่ท�ากิน 2.5 
แสนไร่

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

16 2554 “ต่อต้านถ่านหินที่ท่าทราย 
ชัยชนะที่แลกมาด้วยลมหายใจ
ทองนาค เสวกจินดา” 

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

17 2554 ข่าวเปิดโปงขบวนการรุกป่า 
สังคายนาวังน�้าเขียว คืนที่อยู่ให้
กระทิง 

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

18 2553 ข่าว “วิกฤตต้นไม้ใหญ่”มรดก
แผ่นดินหรือเอกชน 

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
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19 2553 ข่าวเถาวัลย์ถล่ม ป่าแก่งกระจาน 
แก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับ
โลก 

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

20 2553 ข่าวค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่ 
มรดกโลก ปลุกกระแสอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

21 2552 ข่าวดับแผนขุดทรายให้สิงคโปร์ 
ปกป้องทรัพยากรมีค่าไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

22 2552 ข่าวมลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยน
อุตสาหกรรมไทย 

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

23 2552 ข่าวค้านระงับสร้างรูปปั้นกวนอิ
มรุกที่หลวง บดบังสะพานข้าม
แม่น�า้แคว 

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

24 2551 ตีแผ่ภัย “ฝายแม้ว” ทส.โหนโลก
ร้อนผุดสิ่งแปลกปลอมในระบบ
นิเวศ

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

25 2551 เปิดโปง บุกรุกป่า จ.สุพรรณบุรี 
ผวจ.เต้น ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

26 2551 สกัดแผนฮุบป่า เอกชนเช่า
อุทยานแห่งชาติ

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

27 2550 ข่าว “อ้างโครงการแก้น�้าท่วม  
รุมขยี้แม่ปิง”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์พลเมอืงเหนอื 
จังหวัดเชียงใหม่

28 2550 ข่าว “มหันตภัยร้าย!!! มลพิษ
มาบตาพุด” 

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ

29 2550 ข่าว “วิกฤติมลพิษ มาบตาพุด” ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ 

30 2549 ข่าว “ตีแผ่แผนฮุบ” เกาะสมุย 
รักษาป่าต้นน�า้-จัดระเบียบที่ดิน 

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

31 2549 ข่าวคุ้มหรือไม่...? บูมอสังหาฯ 
– ท่องเที่ยวสมุยตัวเร่งท�าลายสิ่ง
แวดล้อม

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 215

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

32 2549 ข่าวพิทักษ์ “นีโม” อนุรักษ์ปลา
สวยงามอยู่คู่ทะเลไทย

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

33 2549 ข่าวแฉขบวนการค้าปลาสวยงาม
ส่งอควาเรียมยักษ์

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

34 2548 “ข่าวปฏิบัติการทวงคืนป่า
กะปง”

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

35 2547 ตีแผ่สารพิษแคดเมี่ยมที่ “แม่
ตาว”

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

36 2547 สิทธิบัตร โจรสลัดขโมย
ทรัพยากรไทย

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์กรุงเทพ
ธรุกิจ

37 2546 ส้มสายน�้าพิษ : อุตสาหกรรมใช้
เคมีล้อมหมู่บ้าน

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
รายวัน

38 2546 สวนส้ม - ดินแดงแห่งความกลัว ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสอืพิมพ์บางกอกโพสต์

39 2545 บ่อบ�าบัดน�า้เสียคลองด่าน : บท
สะท้อนความผิดพลาดและการ
ทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
รายวัน

40 2544 คดีประวัติศาสตร์ : บทสะท้อน
ความล้มเหลวในการป้องกัน
อุบัติภัยจากสารเคมี

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสอืพิมพ์บางกอกโพสต์

41 2543 วิกฤตมลพิษฝั่งทะเลตะวันออก ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
รายวัน

42 2543 มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60 ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

43 2542 ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย ปลุก
ส�านึกสิ่งแวดล้อมไทย

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

44 2541 ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์ ตั้งงบ
ซ่อนเร้นปัญหาเทคนิค

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ
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45 2541 ผลาญป่าสาละวิน ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

46 2540 เขมือบพื้นที่ชุ่มน�้าสามร้อยยอด ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

47 2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน คร่าชีวิต
ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนงัสือพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ

48 2538 เปิดโปงแก๊งพราน ซี 8 ทลาย
เหมืองเถื่อนกลางป่าทุ่งใหญ่

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

49 2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
รายวัน

50 2538 เบรกถมทะเลพัทยาใต้ ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ

51 2537 คว�่ากฎหมายถมทะเล เปิดทาง
งานแผ่นดิน

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

52 2537 ส.ป.ก.หลักเสื่อม  หยุด
ขบวนการตัดป่าแจกเศรษฐี

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

53 2537 รณรงค์ปลุกจิตส�านึกกอบกู้วิกฤต
น�้า

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

54 2536 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัล 
ดีเด่น

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

 

55 2536 ลักลอบเผาขยะสารพิษกลางป่า
อุทัยธานี

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

56 2536 มลพิษอุตสาหกรรมบาดแผล
เรื้อรังแห่งการพัฒนา

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน

57 2535 มหันตภัยผุ่นพิษโรงงานแม่เมาะ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน
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58 2535 น�้าพองเน่า ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

59 2534 รีสอร์ทงาบเขาใหญ่ ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

60 2534 ซีเกรทหมายเหตุคุณภาพชีวิตยุ
คนิกค์

ข่าวชมเชย ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน

61 2533 มหันตภัยเมืองชลบุรี 
อุตสาหกรรมพิษแน่นอิสเทรินซี
บอร์ด

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการราย
สัปดาห์

62 2532 ปัญหาการปล่อยน�้าเสียและสาร
พิษของโรงงานอาหารฉายรังสี 
การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า

สารคดีดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

63 2532 รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ด้านสิ่ง
แวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
ด้านประชากร ศิลปกรรม

ข่าวดีเด่น ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

นายวรพจน์  ณ นคร 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

รางวัล “พิราบน้อย” หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
ข่าวฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกร

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภท

รำงวัล

เจ้ำของผลงำน

1 2562 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 2562 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 2562 หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4 2562 ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่ง
เกินเงินเฟ้อ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 2562 ข่าวลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย The Prototype by CA@PIM  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6 2562 ข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวทหารเกณฑ์โวย
สภาพอาหาร

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 2562 ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น�า้เป็นกรด 
โลกร้อนท�านิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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8 2562 “ข่าว Kamitkatsu แดนไร้ขยะ” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 2562 “ข่าวเกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริง
ไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจาก
สากล”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 2562 “ข่าวรายงานชุด ประชาธิปไตยบนทาง
สญัจร ทางเวบ็ไซต์และสือ่สงัคมออนไลน์”

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย https://nisitjournal.press/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 2562 “ข่าว ข้อสงสยั ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ 
บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย http://www.baankluayonline.
co 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

12 2562 “ข่าวตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทย
ลงโทษนักเรียน

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย facebook.com/looksilp 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 2562 ANGKAEW plus นิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 2562 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ บรรณาธิกรหนงัสอืพมิพ์ ดเีด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

15 2561 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

16 2561 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 2561 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

18 2561 ข่าวไถเงินครู ขอเลื่อนขั้น ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

19 2561 ข่าวยานรกระบาดเทศกาลดนตรี เผย
กระบวนการซื้อขายในไลน์กลุ่ม

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

20 2561 ข่าวขยะพิษเกลื่อน ซ.เสือใหญ่ พบสาร
ตะกั่วในเลือดเด็ก

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21 2561 ข่าวขยะพิษเกลื่อนช.เสือใหญ่ พบสาร 
ตะกั่วในเลือดเด็ก

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

22 2561 ข่าวบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ท�าพิษ น�้าเสียกระทบชาวบ้านยันไร้ค่า
ชดเชย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิทยาการสารสนเทศ

23 2561 ข่าวเถ้ากระดูกปลูกป่าชีวิตที่ดับไปสร้าง
ใหม่ได้

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

24 2561 ข่าวโรงเรียนจัดหนัก ทวงค่าเทอมโหด ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย เพจลูกศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

25 2561 ข่าว E-learning ไม่ตอบโจทย์พบรับจ้าง
ท�าแทนว่อนโซเชียล

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย เพจลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา
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26 2561 ข่าวคนอ้วน-เพศทางเลือกอยู่ยาก  
วินมอเตอร์ไซค์โขกค่าโดยสารเพิ่ม

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย เว็บไซต์ genzee.co 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

27 2561 ars  magazine นิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 2561 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา บรรณาธิกรหนงัสอืพมิพ์ ดเีด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 2560 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

30 2560 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

31 2560 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32 2560 ข่าวแฉงบกีฬาสีเด็กมัธยม ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

33 2560 ข่าวยอดดซูรีส์ีวายพุง่เกนิ 600 ล.คอซรีย์ี-
นิยายวายท้วงแค่ขายได้ แต่สังคมยังไม่
ยอมรับ 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย

34 2560 ข่าวยัดเงิน-ข่มขู่-ยืดสอบ เอื้อครูลามก
ย่ามใจก่อเหตุซ�า้ 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์    
มหาวิทยาลัยศิลปากร

35 2560 ข่าวหมีของกลางค้างติดกรง ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

36 2560 ข่าวแห่ขายแบตถุงยาง หวั่นเพิ่มขยะ
อันตราย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

37 2560 ข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคาม
ปล่อยน�า้เสียงลงห้วยคะคางนาน ๒๐ ปี

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

38 2560 ข่าวรถเมล์ไทยภายใต้อ�านาจ  
“รัฐราชการ” ส่วนกลางรวบอ�านาจ  
ชี้ชะตาสิทธิการสัญจรท้องถิ่น

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย facebook.com/looksilp/  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

39 2560 ข่าวต�ารวจรับมีจริง ป่าชายเลนแหล่งมั่ว
เซ็กส์พ่วงค้ากาม

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย coconews.in.th  
มหาวิทยาลัยบูรพา

40 2560 ข่าวป่ากางเกงในแหล่งมั่วสุมใหม่ใน 
สารคาม

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัิ
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 2559 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

45 2559 ข่าวเปิดโปงช่องทางทุจริตประมูลต�ารา
เรียน ซื้อเหมาแต่จ่ายเท่าราคาปก

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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46 2559 ข่าวแฉเด็กไทยยุคดิจิทัล ติดแคสเกม-โชว์
สด 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

47 2559 ข่าวบัตรทองไม่ตอบโจทย์ แรงงานนอก
ระบบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์    
มหาวิทยาลัยศิลปากร

48 2559 ข่าวท้องไม่พร้อมหาคนสวมสิทธิ์ลูกใน
ครรภ์ผ่านเว็บไซต์ ละเมิดสิทธิ์เด็กผิดทั้ง
แม่และผู้อุปการะ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

49 2559 ข่าวตลาดดินแดงไร้ถังท�าขยะเกลื่อน ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

50 2559 ข่าวเปิดโปงกลุ่มลับค้าสัตว์ป่า อิมพอร์ต
ค่างอินโด-มาเลย์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

51 2559 ข่าวมจษ.รู้แล้วถูกร้องกลิ่นขยะประตู 2 
โชยแก้เกมจ้างเอกชนใหม่ท�างานถี่ขึ้น-มี
รถเก็บเองด้วย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

52 2559 ข่าวน�้าแข็ง-หลอดใช้แล้วทิ้ง ร้านอาหาร
หลัง มจษ.แห่ติดป้ายการันตี 

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จันทร์เกษมโพสต์-เพจเฟซบุ๊ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

53 2559 ข่าวระบบนิเวศชายฝั่งเพชรบุรี ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย เพจลูกศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

54 2559 ข่าวเด็กคืออนาคตของชาติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย เพจลูกศิลป์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

55 2559 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา บรรณาธิกรหนงัสอืพมิพ์ดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56 2558 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

57 2558 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

58 2558 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

59 2558 ข่าว สตง.สั่งมจษ.เคลียร์ปม บ.แม่บ้าน 
พนง.ไม่ครบตามสัญญาจี้ปรับเงิน 1.4 
หมื่นต่อวัน

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

60 2558 ข่าวระวังภัยทางเพศ บวชเณรฤดูร้อน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

61 2558 ข่าวเปิดโปงธุรกิจรพ. แพ็คเกจสุขภาพ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

62 2558 ข่าวฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่นท�าลายระบบ
นิเวศ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

63 2558 ข่าวพบโคลิฟอร์มในน�้าแข็งทั่ว ม.บูรพา 
นิสิตหวั่นกระทบสุขภาพ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา
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64 2558 ข่าวกลิ่นขยะหาดเพชรบุรีคลุ้งท�านักท่อง
เที่ยวเผ่น

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

65 2558 ข่าวการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบ้านใน
มหาวิทยาลัยไทยรับประชาคมอาเซียน

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

66 2558 ข่าวแยกขยะช่วยระบบการจัดการขยะให้
มีประสิทธิภาพ...ท�าไมคนไม่แยก?

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัิ
ชมเชย

พิราบน้อย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

67 2558 ข่าว28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพานิสิตหวั่นเกิด
เหตุโจรกรรม 

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏบิตัิ
ชมเชย

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

68 2557 หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร

69 2557 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

70 2557 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

71 2557 ข่าวร.พ.จ่ายยามือสอง เภสัชหวั่นไร้
คุณภาพ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

72 2557 ข่าวเปิดโปงธุรกจินอกกฎหมาย บัตรนัง่รถ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

73 2557 ข่าวขนส่งไทยไม่เอื้อผู้พิการจี้รัฐเร่ง
พัฒนา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

74 2557 ข่าววางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง 
ท�าลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

75 2557 ข่าวบ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถมน�า้เสีย
ไหลลงแหล่งน�้า

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

76 2556 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

77 2556 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

78 2556 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

79 2556 ข่าวธุรกิจเติมเงินมือถือ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

80 2556 ข่าวน�า้ท่วมแม่กลอง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

81 2556 ข่าวประเด็นตั๋วผีบอลระบาด ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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82 2556 ข่าว “เทรนด์ฮิต กินข้าว ชมสัตว์” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

83 2556 ข่าวขยะติดเชื้อ ในรั้วสวนสุนันทา ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

84 2556 ข่าวแห่สร้างฝายชะลอน�้า ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

85 2555  หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

86 2555 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

87 2555 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

88 2555 ข่าววิกฤติกระเป๋า นร.ไทย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

89 2555 ข่าวแฉภัยมืดสื่ออนไลน์นักวิชาการแนะ
วัยรุ่นสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

90 2555 ข่าววิชาเรียนรวมล้มเหลว ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

91 2555 ข่าวชูชัยบุรี ท�าลายวิถีอัมพวา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

92 2555  ข่าวแฟชั่นทารุณสัตว์ตัดหู-หางสุนัข ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

93 2554 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

94 2554 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

95 2554 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

96 2554 ข่าวผุดเว็บผลิตเอเยนต์หวยใต้ดิน หวังดึง
วัยโจ๋สร้างเครือข่าย 

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

97 2554 ข่าวแฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว 
หลอกเผยประวัติเร่ขายรายชื่อ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

98 2554 ข่าวป.ตรี 8 พันป.โท 3 หมื่น แฉ 
มช.รับจ้างท�าตัวจบอี้อ 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

99 2554 ข่าว “คดีฟ้องโรงงานน�้าตาลวังขนายคดี
เงียบ5ปีชาวบ้านโวยแต่โรงงานยังเดิน
เครื่องฉลุย” 

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อินทนิล  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

100 2553 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

101 2553 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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102 2553 หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนงัสือพมิพ์ฝึกปฎบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

103 2553 ข่าวโวย มรภ.สารคามรุกป่าหนองโน  
วุฒิฯ จี้คืนชาวบ้าน   

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

104 2553 ข่าว หอพักเถื่อนรอบมหาวิทยาลัยบูรพา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา

105 2553 ข่าวผลกระทบและการต่อ ต้านการจัดตั้ง
นิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา

106 2553 ข่าวผลกระทบและการต่อ 
ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ จ.จันทบุรี 

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา

107 2552 หนังสือพิมพ์หอข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

108 2552 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

109 2552 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา 

110 2552 ข่าวแฉแก๊งปั่นกระแสออนไลน์    ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

111 2552 ข่าวการสรรหาอธิการบดี และเส้น
ทางการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา

112 2552 ข่าวไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่อยู่เหนือ
คุณธรรม 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษม  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

113 2552 ข่าวเทรนด์เลี้ยงปลาทะเล ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

114 2551 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

115 2551 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา

116 2551 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

117 2551 ข่าวเตือนภัยคนใจบุญ แก๊งเรี่ยไรเกลื่อน

เมือง

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

118 2551 ข่าวถังดับเพลิงหมดอายุ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

119 2551 ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

120 2551 ข่าวหวั่นบ่อเกลือโคกพระท�าดินทรุด 

อบต. แฉเองมีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ 

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 

ดีเด่น

พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

121 2550 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

122 2550 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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123 2550 หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

124 2550 ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ    ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

125 2550 ข่าวตะลึง!สารคาม-ยโสธร 

แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน  

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

126 2550 ข่าวไฮไฟล์ (Hi5) พระสงฆ์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

127 2550 ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

128 2549 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

129 2549 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

130 2549 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

131 2549 ข่าวการติดตั้งเสารับ-ส่งโทรคมนาคมของ

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

132 2549 ข่าวชาวบ้านครวญน�้าประปาขุ่นแดงหวั่น

คุณภาพน�้าต�่ามาตรฐาน

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บูมีตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

133 2549 ข่าวเตรียมจัดสัมมนาร้านขายยาทบทวน

จรรยาบรรณวิชาชีพขายยาคุมอันตราย

ให้นักศึกษา  

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

134 2549 ข่าวแฟชั่นทรมานสัตว์ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

135 2548 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

136 2548 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

137 2548 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

138 2548 ข่าวบุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์หอข่าว 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

139 2548 ข่าวไวน์คูลเลอร์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

140 2548 ข่าวชาวบ้านครวญทนทุกข์ 10 ปี

น�้าเสียท่ากระสังข์ 

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา

141 2547 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

142 2547 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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143 2547 หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยบูรพา 

144 2547 เรียกร้องสิทธิอัตราจ้างชนชั้นสองใน

มหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

145 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

146 2547 ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

147 2547 เครื่องกรองน�้าสกปรก ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

148 2546 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

149 2546 หนังสือพิมพ์คลื่นประชา หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

150 2546 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนงัสือพมิพ์ฝึกปฏบิตัชิมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

151 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ

ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

152 2546 ชุมชนซาเล้ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

153 2546 เปิดสัญญาทาส จษ-บ. ไทย โฮมฟู้ด  

ต้นเหตุอาหารแพง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

154 2546 แพทย์ มช. ประท้วงทวงความยุติธรรม ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 2545 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

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�าบัดน�้าเสีย ย�่าอยู่กับที่ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์   
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
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162 2544 หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

163 2544 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

164 2544 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

165 2544 มอญอพยพวอนขอสัญชาติ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

166 2544 ต่อด้านอธิการบดี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

167 2543 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

168 2543 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

169 2543 โรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อใครกันแน่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

170 2543 ทรท. พร้อมแก้วิกฤตหอมใหญ่ นัก
วิชาการช�าแหละนโยบายพักหนี้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

171 2542 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

172 2542 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

173 2542 หนังสือพิมพ์รังสิต หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยรังสิต

174 2542 ทุจริตการเลือกตั้งสภานักศึกษา ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

175 2542 จากมือชายสู่มือหมอ : ทางเลือก
นักศึกษาไทย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

176 2542 บ่อส่าเหล้าส่อเค้าอันตราย ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์รังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

177 2541 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

178 2541 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

179 2541 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

180 2541 นักศึกษาแต่งงานเปิดเผย ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ  
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

181 2541 ลกัลอบทิง้ขยะบนอุทยานแห่งชาตดิอยสุ
เทพ-ปยุ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

182 2541 หลอกรับสมัครงานเกลื่อนกรุง เตือนอย่า
หลงเชื่อกม.เอาผิดไม่ได้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 227

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภท

รำงวัล

เจ้ำของผลงำน

183 2541 ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ-ปุย

ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติ 
สิ่งแวดล้อม

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

184 2540 หนังสือพิมพ์ก�าแพงแดง หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

185 2540 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

186 2540 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

187 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ   
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

188 2540 เกษตรโหดประกาศตัดรุ่นประจานน้อง
ทั่ว มช.

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

189 2540 ชาวบ้านสะบ้าย้อยต้านโรงงานไฟฟ้า ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

190 2540 เมรุก่อมลพิษ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น/เริ่มปีแรก

พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

191 2539 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

192 2539 ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้นักศึกษา ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อิสรภาพ 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

193 2539 แฉขบวนการค้ากามน.ศ.ใช้เพจเจอร์
- มือถือสั่งจอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์ช้างแดง 
วิทยาลัยโยนก 

194 2539 เฉือนสนามบอลท�าที่จอดรถ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

195 2538 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

196 2538 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

197 2538 หนังสือพิมพ์อิสรภาพ หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

198 2538 ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

199 2538 ริชมอนเด้ลักลอบท�าวิจัย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

200 2538 ชี้เหตุหมู่บ้านล่มสลายอวนรุนกวาด
ทรัพยากรเรียบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

201 2537 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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202 2537 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

203 2537 หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ พิราบน้อย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

204 2537 ธุรกิจบัตรปลอม เกลื่อนถนนข้าวสาร ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

205 2537 วิกฤตขยะในจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

206 2537 ชาวน�้าพองวอนจริงใจแก้ปัญหา ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

207 2536 หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

208 2536 หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

209 2536 หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

210 2536 วิจัย 1 ปีหลังเหตุการณ์มลพิษแม่เมาะ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

ล�ำดับ พ.ศ. ผลงำนที่ได้รับรำงวัล รำงวัล ประเภทรำงวัล เจ้ำของผลงำน

1 2562 สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมืองเพชรลม
หายใจสุดท้าย  ถึงกาลสลายเชิงช่างเมือง
เพชรบุรี

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์    
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 2562 สารคดีเชิงข่าว มารดาผู้ติดเชื้อเอสไอวีใน
ประเทศไทย ชีวิตภายใต้ความกลัวและ
ความไม่รู้ในเรื่อง

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 2562 สารคดีเชิงข่าวรับลูกสาวกลับบ้าน  
แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 2561 สารคดีเชิงข่าวมังกรกินกล้วย จากสวน
กล้วยหอมลุม่น�า้โขงตอนล่างสูผู้บ้รโิภคจนี

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5 2561 สารคดีเชิงข่าว I had a black dog.  
His name was depression. ฉันมีสุนัข
สีด�าอยู่ตัวหนึ่ง ชื่อของมันคือโรคซึมเศร้า

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา

6 2561 สารคดีเชิงข่าวโรงภาพยนตร์สแตนด์ 
อะโลน : ฉากบั้นปลายแห่งชีวิต ความลับ
และความปรารถนา

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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7 2560 สารคดีเชิงข่าว ก่อนโลมาจางหายใต้คลื่น สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดี
เด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8 2560 สารคดีเชิงข่าว พฤติกรรมเด็กบริโภคขนม
และอาหารหน้าโรงเรยีนไม่ถกูหลกั “เส่ียง” 
สารพัดโรค

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

9 2560 สารคดีเชงิข่าวส่องทางเลอืก 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�้า สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 2558 สารคดเีชงิข่าว กดวไีอพสีคิะ... รออะไรอยู่ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 2558 สารคดีเชิงข่าว น�้าตาแม่เฒ่า ป่าไม้ชีวิต
ประเทศชาติ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15 2558 สารคดเีชงิข่าว เดก็ไร้สญัชาตยิงัมคีวามฝัน 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�้าตาจากมือหมอ  เชื่อใจ
ไว้ใจสิ้นใจ

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 2554 สารคดีเชิงข่าว “คนลาวไร้รัฐ” สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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24 2554 สารคดีเชิงข่าว “Bikexenger อาชีพ
พิทักษ์โลก”  

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

25 2554 สารคดีเชิงข่าว “ชาวบ้านอ.บ้านค่าย รวม
กลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไออาร์
พีซี”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  
มหาวิทยาลัยบูรพา

26 2553 สารคดี เชิงข่าว “พืชเศรษฐกิจความ
มั่นคงทางอาหาร

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

27 2553 สารคดีเชิงข่าว “คน ไทยใจเกาหลี จะ
เป็นหมาลายเสือ”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนงัสือพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 

28 2553 สารคดีเชิง ข่าว “เมื่อสนามเด็กเล่น..เป็น
สนามม้า” 

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

29 2552 สารคดีเชิงข่าว “ภูทับฟ้า เมื่อชาวบ้าน
ทวงภูเขาคืนจากเหมืองทอง”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

30 2551 ข่าว “วันนี้ของลุ่มน�้าสงคราม” สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

31 2550 สารคดีเชิงข่าว “ไม้มะดันจะสิ้นทาม
ห้วยทับทัน” 

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32 2549 สารคดีเชิงข่าวเสียงร�่าไห้จากแม่น�า้ชี สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33 2548 ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี ความคุ้มค่าบนความ
เสี่ยง

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34 2547 สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิในความรักให้
แก่เด็ก

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ 
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนงัสือพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม

35 2546 กลุม่น�า้อดัเมด็  2 องค์กรต่อต้านยาเสพตดิ
โรค

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี หนงัสือพมิพ์จนัทรเกษมโพสต์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม
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	 หนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์	เมือ่ต้นปี	2562	เปิดประเดน็ด้วยสารคดเีชิงข่าว	เรือ่งลุน้ผลกัดนักฎหมายต้านซ้อมทรมาน	สกดับงัคับสญูหาย	และ

บทบรรณาธิการไทยควรมีกฎหมายอุ้มหาย	 ก่อนทางการจะยืนยันว่า	 บิลลี่	 พอละจี	 รักจงเจริญ	 เสียชีวิตแล้ว	 จึงขยายประเด็นด้วย

บทบรรณาธิการว่าคดีบิลล่ี	 จุดจบที่เป็นจุดเริ่มหลังจากติดตามข่าวนี้มาต้ังแต่ปี	 2557	 	 แต่สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผล 

ทางด้านการสื่อสาร	 อย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชนไทย	 โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหนึ่งในอุปสรรคส�าคัญด้านทรัพยากรบุคคลต่อ

การท�าข่าวสืบสวน	ส่งผลให้ปี	2562	ไม่มีข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	อย่างไรก็ตาม	นอกจากติดตามท�าข่าวนี้เช่นเดียวกันกับสื่ออื่นๆ	แล้ว	

เดลินิวส์ยังพยายามน�าเสนอข่าวด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้สังคมเห็นความไม่ยุติธรรมที่กะเหรี่ยงแก่งกระจานได้รับ	รวมทั้งการผลักดันร่าง 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมาน	และการกระท�าให้บคุคลสญูหาย	ซึง่ไทยเป็นอนุสญัญาภาคต่ีอต้านการทรมาน	และการ

ปฏิบัติและการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	เมื่อ	1	พ.ย.	2550	อันเป็นการแสดงถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนที่รับผิดชอบ

ต่อสังคม	 คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว	 ทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ชาวกะเหรี่ยง	 ‘บิลล่ี-พอละจี	 รักจงเจริญ’	 เป็นข่าวชมเชย	

รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าปี	2562

ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวชมเชย รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจ�าปี 2562
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	 ระหว่างวันที่	20-23	พฤศจิกายน	2562	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส	ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน	และโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนไทย

อย่างเป็นทางการ	และช่วงเช้าวันที่	22	พฤศจิกายน	2562	ก่อนเสด็จเข้าโบสต์เพื่อพบกับเหล่าธรรมทูตโรมันคาทอลิก	บาทหลวง	นักบวช	

นกัพรตผูร้บัเจมิสามเณรและครคู�าสอน	ทรงทกัทายชาวครสิต์ทีม่ารอรับเสดจ็	แล้วทรงจุมพติเดก็น้อยคนหนึง่ทีม่ารดาบดิาน�ามาเข้าเฝ้า	อนั

เป็นจังหวะที่	 สุพจน์	 ศิลปงาม	 ช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 จับภาพนี้ไว้ได้พร้อมเพื่อนช่างภาพต่างส�านักพิมพ์ที่ก็ได้ภาพน้ีเช่นกัน	 

แต่ด้วยองค์ประกอบภาพที่ส่งเสริมให้ภาพประวัติศาสตร์นี้โดดเด่น	คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้	ภาพข่าว	“จุมพิต”	ถ่ายโดยนายสุพจน์	

ศิลปงาม	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		เป็นภาพยอดเยี่ยม	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประจ�าป	ี2562

ประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจ�าปี 2562
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	 1.	 นายกวี	จงกิจถาวร	 พ.ศ.	2543,	2544

	 2.	นายวีระ	ประทีปชัยกูร	 พ.ศ.	2545,	2546

	 3.	 นางผุสดี	คีตวรนาฏ	 พ.ศ.	2547,	2548

	 4.	 นายภัทระ	ค�าพิทักษ์	 พ.ศ.	2549	

	 (เป็นนายกสมาคมไม่ครบเทอม	มี.ค.-ต.ค.	2549		ลาออกไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ินางสาวนาตยา		เชษฐโชติรส	อุปนายกฯ	

รักษาการแทน)

	 5.	นางสาวนาตยา	เชษฐโชติรส	 พ.ศ.	2550,	2551

	 6.	นายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์	 พ.ศ.	2552,	2553

	 7.	นายชวรงค	์	ลิมป์ปัทมปาณี	 พ.ศ.	2554,	2555

	 8.	นายประดิษฐ	์	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

ท�าเนียบนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 1.	นายอิศรา	อมันตกุล	 พ.ศ.	2499,	2500,	2501

	 2.	นายโชติ	มณีน้อย	 พ.ศ.	2502,	2509,	2510,	2511,	2514

	 3.	นายชาญ	สินสุข	 พ.ศ.	2503

	 4.	นายวิมล	พลกุล	 พ.ศ.	2504,	2505

	 5.	นายทวี	เกตะวันดี	 พ.ศ.	2506,	2507,	2508

	 6.	นายเชลง	กัทลีรดะพันธุ์	 พ.ศ.	2512,	2513

	 7.	นายเสถียร	เกตุสัมพันธุ์	 พ.ศ.	2515,	2516

	 8.	นายมานิจ	สุขสมจิตร	 พ.ศ.	2517,	2518

	 9.	นายปรีชา	สามัคคีธรรม	 พ.ศ.	2519,	2520

	 10.	นายพงษ์ศักดิ	์พยัฆวิเชียร	 พ.ศ.	2521

	 11.	นายประเวทย	์บูรณะกิจ		 พ.ศ.	2522

	 12.	นายสุนทร	ทาซ้าย	 พ.ศ.	2523	 	 	 	

	 (เป็นนายกฯ	ไม่ครบเทอม	ลาออกไปเป็น	ส.ส.	น.ส.วิภา	สุขกิจ	อุปนายก	รักษาการแทน)	

	 13.	นายก�าแหง	ภริตานนท์	 พ.ศ.	2524,	2525

	 14.	นายทัศน์	สนธิจิตร	 พ.ศ.	2526,	2527

	 15.	นางสาววิภา	สุขกิจ		 พ.ศ.	2528,	2529

	 16.	นายส�าเริง	ค�าพะอุ								 พ.ศ.	2530,	2531

	 17.	นายไพฑูรย	์สุนทร		 พ.ศ.	2532,	2533

	 18.	นางบัญญัติ	ทัศนียะเวช							 พ.ศ.	2534,	2535

	 19.	นายปราโมทย	์ฝ่ายอุประ	 พ.ศ.	2536,	2537

	 20.	นายสมหมาย	ปาริจฉัตต์	 พ.ศ.	2538,	2539

	 21.	นางชุติมา	บูรณรัชดา	 พ.ศ.	2540,	2541

	 22.	นายกวี	จงกิจถาวร	 พ.ศ.	2542

ท�าเนียบนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2498)
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	 1.	นายเฉลิม	วุฒิโฆสิต	 พ.ศ.	2508,	2509,	2512,	2513

	 2.	นายเสฐียร	พันธรังษี	 พ.ศ.	2510,	2511

	 3.	นายประสิทธิ	์ลุลิตานนท์	 พ.ศ.	2514,	2515

	 4.	นางเสริมศรี	เอกชัย	 พ.ศ.	2516,	2517,	2520

	 5.	นายโชติ	มณีน้อย	 พ.ศ.	2518,	2519

	 6.	นายสมบูรณ์	วรพงษ์	 พ.ศ.	2521,	2522

	 7.	นายกิตติ	ชูพินิจ	 พ.ศ.	2523,	2524

	 8.	นายพอใจ	ชัยะเวฬุ	 พ.ศ.	2525,	2526

	 9.	นายศุภเกียรติ	ธารณกุล	 พ.ศ.	2527,	2528,	2538,	2539

	 10.	นายไตรรัตน	์สุนทรประภัสสร์	 พ.ศ.	2529,	2530

	 11.	นายบัณฑิต	รัชวัฒนะธานินทร์	 พ.ศ.	2531,	2532,	2534,	2535

	 12.	นายเชาวน์	รูปเทวินทร์	 พ.ศ.	2533

	 13.	นายสุทิน	กาญจนไพบูลย์	 พ.ศ.	2536,	2537

	 14.	นายสมาน	สุดโต	 พ.ศ.	2540

	 15.	นายสุวัฒน์	ทองธนากุล	 พ.ศ.	2541,	2542

ท�าเนียบนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2508)

โรงพยาบาลเอกชนเพ�่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

มั่นใจในคุณภาพการรักษา.. 
ในราคาที่คุณจายได

โดยทีมแพทยผูชำนาญการทุกสาขาโรค
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�าปี 2563

	 คณะกรรมการบริหาร	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 	ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2563	 เมื่อ 

วันที่	4	มีนาคม	2563	ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	1/2563	สมัยที่	21	ที่ประชุมมีมติก�าหนดต�าแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ	

เพื่อท�าหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ		ตามข้อบังคับข้อ	14	หมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ		ดังนี้

 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 นายมงคล	บางประภา	(บางกอกโพสต์)

 กรรมการบริหาร สมาคมฯ

	 นางสาว	น.รินี	เรืองหนู	(มติชน)																															อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ

	 ดร.เฉลิมชัย	ยอดมาลัย	(แนวหน้า)																									 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ

	 นายจีรพงษ	์ประเสริฐพลกรัง	(ฐานเศรษฐกิจ)											 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ	สมาคมฯ

	 นายชุมพล	แก้วแจ่ม	(สยามรัฐ)																												 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ

	 นายวัฒนะชัย		ยะนินทร	(ผู้จัดการ)																										เหรัญญิก		สมาคมฯ

	 นางสาวหทัยรัตน	์ดีประเสริฐ	(กรุงเทพธุรกิจ)											 รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ

	 นายวัสยศ	งามข�า	(บางกอกโพสต์)																											รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ

	 นายศุภฤกษ์	วิเชียรปัญญา	(เดลินิวส์)		 	 นายทะเบียน

	 นางสาวอุบล	ชาญปรีชาสมุทร	(เดลินิวส์)																				ผู้ช่วยนายทะเบียน

	 นายธีรนัย	จารุวัสตร์	(ข่าวสด)																																 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ

	 นายชัยฤทธิ์	ยนเปี่ยม	(บางกอกโพสต์)																							กรรมการฝ่ายวิชาการ

	 นายมณเฑียร	อินทะเกต	ุ(คมชัดลึก)	 	 	 กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ	

	 นายช�านาญ	ไชยศร	(ไทยรัฐ)																																 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ

	 นางสาวธนิตา	อิสรา	(ผู้จัดการ)	 	 	 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ

 กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ

	 นางผุสดี	คีตวรนาฏ	(ซิงจงเอี๋ยน)

	 นายสมาน	สุดโต	(โพสต์ทูเดย์)

	 ดร.เรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	(มติชน)

	 นายบรรยงค์	สุวรรณผ่อง	(อีคอนนิวส์)

	 ดร.สุรศักดิ์	จิรวัสตร์มงคล	(ผู้จัดการ)
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	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ข้อที่	16	คณะกรรมการบริหาร		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย	 	 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่	 2/2563	 	 เมื่อวันศุกร์ที่	 3	 เมษายน	 2563	 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษา	 

สมาคมฯ		ประจ�าปี	2563	จ�านวน	20	คน	ดังนี้

	 1.	นายมานิจ	สุขสมจิตร																			 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2517,	2518)

	 2.	นายพงษ์ศักดิ	์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	รัชวัฒนะธานินทร	์								 นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2531,	2532,	2534,	2535)

	 10.	นายสมาน	สุดโต																										 นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2540)

	 11.	นายสุวัฒน์	ทองธนากุล																 นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2541,	2542)

	 12.	นายวีระ	ประทีปชัยกูร																			 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2545,	2546)

	 13.	นางผุสดี		คีตวรนาฏ																						 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2547,	2548)

	 14.	นายภัทระ	ค�าพิทักษ์																					 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2549)

	 15.	นางสาวนาตยา	เชษฐโชติรส											 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2550,	2551)

	 16.	นายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์												 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2552,	2553)

	 17.	นายชวรงค์	ลิมป์ปัทมปาณ	ี												 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2554,	2555)

	 18.	นายประดิษฐ์	เรืองดิษฐ์																		 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2556,	2557)

	 19.	นายวันชัย	วงศ์มีชัย																							 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2558,	2559)

	 20.	นายปราเมศ	เหล็กเพ็ชร์		 	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	(พ.ศ.	2560,	2561)

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจ�าปี 2563
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	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ข้อที่	16	คณะกรรมการบริหาร		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย		ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	2/2563		เมื่อวันศุกร์ที	่3	เมษายน		2563		ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการ	สมาคมฯ		ประจ�าป	ี2563	ประกอบด้วยที่ปรึกษา	1		คน	และอนุกรรมการ	9		คน	ดังนี้

	 1.	นายมงคล	บางประภา				 	 	 นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย									ที่ปรึกษา	

	 2.	นายจีรพงษ	์ประเสริฐพลกรัง						 	 	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 สมาคมฯ			 	 	 	 	 ประธาน	

	 3.	นางสาว	น.รินี	เรืองหนู															 	 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ																																			อนุกรรมการ

	 4.	ดร.เฉลิมชัย	ยอดมาลัย															 	 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	 	 	 อนุกรรมการ

	 5.	นายชุมพล	แก้วแจ่ม																		 	 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ	 อนุกรรมการ

	 6.	นายวัฒนะชัย		ยะนินทร											 	 		 เหรัญญิก		สมาคมฯ																 	 	 อนุกรรมการ

	 7.	นางสาวหทัยรัตน์	ดีประเสริฐ						 	 	 รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ		 	 	 อนุกรรมการ	

	 8.	นายวัสยศ	งามข�า																					 	 รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 และการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ																	 	 อนุกรรมการ	

	 9.	นายศุภฤกษ์	วิเชียรปัญญา								 	 	 นายทะเบียน	สมาคมฯ																				 	 	 อนุกรรมการ

	 10.	นางสาวอุบล	ชาญปรีชาสมุทร		 	 	 ผู้ช่วยนายทะเบียน	สมาคมฯ																																						อนุกรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจ�าปี 2563



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 243

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ข้อที่	16	คณะกรรมการบริหาร		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย		ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	2/2563	เมื่อวันศุกร์ที่	3	เมษายน		2563		ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ		ประจ�าปี	2563	ประกอบด้วยที่ปรึกษา	4		คน	และอนุกรรมการ	7	คน	ดังนี้	

	 1.	นายกวี	จงกิจถาวร	 อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย		 ที่ปรึกษา

	 2.	นายชวรงค	์ลิมป์ปัทมปาณ	ี		 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	สุคนธรักษ	์	 ไทยรัฐทีวี	 อนุกรรมการ

	 9.	นางธนิดา	ตัณศุภผล	 สื่อมวลชนอิสระ		 อนุกรรมการ

	 10.	นายด�ารงเกียรติ	มาลา	 อดีตกรรมการบริหาร	สมาคมฯ		 อนุกรรมการ

	 11.	นายธีรนัย	จารุวัสตร์				 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ					 กรรมการและเลขานกุาร

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจ�าปี 2563



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย244

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ข้อที่	16	คณะกรรมการบริหาร		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย		ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	2/2563	เมื่อวันศุกร์ที	่3	เมษายน		2563		ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ		ประจ�าป	ี2563	ประกอบด้วยที่ปรึกษา	4		คน	และอนุกรรมการ		11		คน	ดังนี้	

	 1.	ดร.สุดารัตน์	ดิษยวรรธนะ	จันทราวัฒนากุล	 รองผู้อ�านวยการ		 ที่ปรึกษา

	 	 	 	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	

	 2.	นายจักร์กฤษ	เพิ่มพูล		 กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน		 ที่ปรึกษา

	 	 	 	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	(ส.ส.ท.)

	 3.	นายบรรยงค	์	สุวรรณผ่อง	 กรรมการควบคุมจริยธรรม	สมาคมฯ	 ที่ปรึกษา	 	

	 4.	ดร.มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์		 รองอธิการบดี		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ที่ปรึกษา	

	 5.	นางสาว	น.รินี	เรืองหนู			 อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ		 ประธาน

	 6.	นายจีรพงษ	์ประเสริฐพลกรัง		 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 อนุกรรมการ

	 	 	 	 และเลขาธิการ	สมาคมฯ		

	 7.	ดร.พรรณ	ีอมรวิพุธพนิช			 อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ		 อนุกรรมการ

	 8.	นายชัยฤทธิ์	ยนเปี่ยม		 กรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ	 อนุกรรมการ

	 9.	นางสาวนิภาวรรณ	แก้วรากมุกข	์	 อดีตเลขาธิการ	สมาคมนักข่าวฯ			 อนุกรรมการ

	 10.	นางภัทราวดี		ธีเลอร์		 คณะนิเทศศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน	์	 อนุกรรมการ

	 11.	นางสาวอมรรัตน์	มหิทธิรุกข	์	 อดีตเลขาธิการ	สมาคมนักข่าวฯ		 อนุกรรมการ

	 12.	นายณัฐวุฒิ	กรัณยโสภณ		 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ	 อนุกรรมการ

	 13.	นายธนพล	บางยี่ขัน		 สื่อมวลชนอิสระ		 อนุกรรมการ	

	 14.	นางหทัยรัตน์	ดีประเสริฐ					 รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ						 กรรมการและเลขานกุาร

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจ�าปี 2563



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 245

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ข้อที่	16	คณะกรรมการบริหาร		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย		ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	2/2563	เมื่อวันศุกร์ที่	3	เมษายน		2563		ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมฯ		ประจ�าปี	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�า			 รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคม				 กรรมการและเลขานกุาร

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  

ประจ�าปี 2563



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย246

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  

ประจ�าปี 2563

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับหมวด	6	ว่าด้วยการบริหารสมาคม	ข้อที่	16	คณะกรรมการบริหาร		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย		ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่	2/2563	เมื่อวันศุกร์ที	่3	เมษายน		2563	ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ		ประจ�าปี	2563	ประกอบด้วยอนุกรรมการ	8	คน	ดังนี้

	 1.	นายชุมพล	แก้วแจ่ม																	 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ		 ประธาน

	 2.	 นายจีรพงษ์	ประเสริฐพลกรัง	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 อนุกรรมการ

	 	 	 	 และเลขาธิการ	สมาคมฯ	

	 3.	 นายศุภฤกษ์	วิเชียรปัญญา									 นายทะเบียน	 อนุกรรมการ

	 4.	 นางสาวอุบล	ชาญปรีชาสมุทร				 ผู้ช่วยนายทะเบียน																																																			 อนุกรรมการ

	 5.	 นายช�านาญ	ไชยศร																			 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ							 อนุกรรมการ

	 6.	 นางสาวธนิตา	อิสรา																	 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ											 อนุกรรมการ

	 7.	นายกานต์	เหมสมิต	ิ																 อดีตประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ						 อนุกรรมการ

	 8.	นายสมศักดิ์	ศรีก�าเนิด		 อดีตนายทะเบียน	สมาคมฯ																																											อนุกรรมการ



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 247

	 คณะกรรมการบริหาร	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 สมัยที่	 21	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งระหว่างวันที่	 4	 มีนาคม	 2563- 

4	มีนาคม	2565	ได้ร่วมกันก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานไว้	2	ยุทธศาสตร	์คือ	ยุทธศาสตร์หลักที	่1	พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน	ให้

เห็นโอกาส	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในวิชาชีพด้วยการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย	 ทันกับภูมิทัศน์ส่ือและเทคโนโลยี	 รองรับ

อตุสาหกรรมสือ่ท่ีเปลีย่นแปลง		แต่ไม่ทิง้หลกัจรยิธรรมแห่งวชิาชพี	และการใช้เสรภีาพให้อยูบ่นความรับผดิชอบ	ยทุธศาสตร์หลกัท่ี	2	พฒันา

และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ	 องค์ความรู้	 รูปแบบต่างๆ	 

ที่เหมาะสมกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง	เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน

	 ในปี	2563	คณะกรรมการบริหาร	สมาคมฯ	ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการฝ่ายต่างๆ	ท�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิกจิกรรมตามยทุธศาสตร์ข้างต้น	

โดยแบ่งออกเป็น	5	คณะอนุกรรมการ	ดังนี้

	 1)	คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

	 2)	คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

	 3)	คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

	 4)	คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

	 5)	คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

 1. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

	 ในปี	2563	คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	สมาคมนักข่าวฯ	ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อท�าหน้าที่ในการ

ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน	โดยมุ่งเน้นเรื่อง	เสรีภาพสื่อ	คือ	เสรีภาพประชาชน	ท�าให้สื่อมวลชนและ	ประชาชนตระหนัก

ถึงความส�าคัญของเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน	 ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	 และเพื่อ

สนบัสนนุการปฏริปูสือ่สารมวลชน	โดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกนัเอง	ปราศจากการแทรกแซงจากภาครฐั	รวมทัง้ส่งเสรมิให้มีการสร้างเครอื

ข่าย	และแนวร่วมของภาคีสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม	ในการขับเคลื่อนร่วมกัน		แบ่งงานออกเป็น	2	กลุ่มงานดังนี้

  1.1 กลุ่มงานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพ

	 	 	 1.1.1	 โครงการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก	 (World	 Press	 Freedom	Day)	 เป็นโครงการต่อเน่ืองที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันที่	 3	

พฤษภาคม	เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร	์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต	ิหรือ	ยูเนสโก	ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่ง

องค์การสหประชาชาติ	 ประกาศให้วันที่	 3	 พฤษภาคมของทุกปี	 เป็นวันเสรีภาพส่ือมวลชนโลก	 เพื่อย�้าเจตนารมณ์และหลักการท่ีเป็น 

พื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก	ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก	ตั้งแต่เมื่อปี	2543	โดยในปี	2543	สมาคมฯ	งดจัดงานวันเสรีภาพ

สื่อมวลชนโลกเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	

รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 21/2563
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	 	 	 1.1.2		ศนูย์ประสานงานสือ่มวลชนในสถานการณ์การชมุนมุ			สมาคมฯ	ร่วมกบัสภาการหนงัสือพมิพ์แห่งชาต	ิสภาวชิาชพีข่าววิทยุ

และโทรทศัน์ไทย,	สมาคมนกัข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย,	สมาคมผูผ้ลติข่าวออนไลน์,	สหภาพแรงงานกลางสือ่มวลชนไทย	จดัตัง้ศนูย์ประสาน

งานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม			เพื่อท�าหน้าที่ประสานงาน	ด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	ที่จ�าเป็น	โดยมีที่ตั้งอยู่ที	่

อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 (ถนนสามเสน	 ตรงข้าม	 รพ.วชิระ)	 เพื่อให้การประสานงานระหว่างส่ือมวลชนกับ 

ฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข้อง	 และมีการจัดท�า	 “ปลอกแขนสัญลักษณ์”	 ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม	 

เมื่อ	14	กันยายน	2563

	 	 	 1.1.3	แจกหมวกนิรภัย	สมาคมฯ	มีความห่วงใยในสวัสดิภาพผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวการชุมนุมที่

มคีวามเสีย่งทีอ่าจจะมเีหตวุุน่วายจนได้รบับาดเจบ็	จงึจดัหมวกนริภยัจ�านวน	200	ใบ	แจกให้กบัสือ่มวลชนไว้สวมใส่ในยามท่ีมคีวามจ�าเป็น

 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	จากสือ่หนังสอืพิมพ์	สถานโีทรทศัน์และวทิย	ุได้เรยีนรูเ้รือ่งการท�าข่าวอย่างปลอดภยัในสถานการณ์ท่ีมคีวามเสีย่ง	สามารถ

รายงานข่าวภัยพบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยเนือ้หาการอบรมประกอบด้วย	การเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งในการเข้าพืน้ทีค่วาม

ขดัแย้งและภยัพบิติั,	เรยีนรูภ้าษาและการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขดัแย้ง	,	เรยีนรูโ้ครงสร้างความขดัแย้ง	,	และเรยีนรูก้ารช่วยชวีติ

และการปฐมพยาบาลเชิงยุทธวิธี	 เป็นต้น	 จัดระหว่างวันศุกร์ที่	 11	 -	 วันอาทิตย์ที่	 13	 กันยายน	 2563	ณ	 วังยางรีสอร์ท	 จ.สุพรรณบุร	ี	 

มีสื่อมวลชนเข้าร่วมการอบรมจ�านวน	28	คน	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	1.ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการ

โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	2.เครือเจริญโภคภัณฑ	์และ	3.	CO	FACT

 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

	 ในปี	 2563	คณะอนกุรรมการฝ่ายวชิาการ	 สมาคมฯ	ด�าเนนิงานภายใต้วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิความสมัพนัธ์	 ภราดรภาพ	ความร่วมมอื	

สวสัดกิาร	และการเพิม่พนูความรูด้้านวชิาชีพแก่มวลสมาชกิ	ส่งเสรมิทกัษะ	วชิาชพี	(ตดิอาวธุ)	ให้นกัข่าว	ภายใต้นโยบายประหยัด	ตลอดจน

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่ออื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 และติดตาม	 มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปสื่อ	 เฝ้าระวังปรากฏการณ์ที่ส่ง

ผลกระทบต่อเสรีภาพสือ่มวลชน	ตลอดจนส่งเสริม	สนบัสนนุการใช้เสรภีาพสือ่มวลชนบนความรบัผดิชอบ	แบ่งงานออกเป็น	5		กลุม่งาน	คอื

  2.1. กลุ่มงานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว	สมาคมฯ	ได้จัดท�าโครงการด้านการฝึกอบรมจ�านวน	1	หลักสูตร	คือ

	 	 	 2.1.1	การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น	23	เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีที	่23	ซึ่งหากนับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่

ผ่านการอบรมกว่า	1,000	คนแล้ว	มวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมการพฒันาวชิาชพีสือ่สารมวลชนด้านสิง่พมิพ์		(Professional	Development)	

ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ	(Ethics	Responsibility)		และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม	(Organi-

zational	 Social	 Responsibility)	 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบัน

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบันักขา่วรุ่นพีท่ี่ท�างานทั้งในภาคสนาม	และในส่วนของผู้บริหารงานข่าว	อันเป็นการเตรยีมพร้อมในการเข้า

สู่วิชาชีพ	นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย	

	 ในรุ่นที่	 23	 	มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�านวน	20	คน	จาก	12	สถาบัน	 
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จดัเม่ือวนัพฤหัสบดทีี	่19-วนัเสาร์ที	่21	พฤศจกิายน		2563		ณ	โรงแรมว	ีกรงุเทพ		ได้รบัการสนับสนนุงบประมาณจากบรษัิท	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	

จ�ากัด	มหาชน		และส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)

  2.2 กลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ	ได้มีการจัดท�าโครงการในกลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ	จ�านวน	3	กิจกรรม	ดังนี้

	 	 	 2.2.1	ราชด�าเนนิเสวนา	เป็นโครงการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งมาเป็นปีที	่22	ซึง่เป็นความรเิริม่จากสมยัทีน่ายกว	ีจงกจิถาวร	เป็นนายก	

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย	 (พ.ศ.	 2542)	มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�างานข่าวให้มีคุณภาพและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จ

จริง		โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�าถามนักข่าว	เพื่อเป็นการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวใน

ประเด็นต่างๆ	ทัง้การเมอืง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ในปี	พ.ศ.		2562		ได้จดัราชด�าเนนิเสวนาไปจ�านวน	3	ครัง้	สามารถตดิตามเนือ้หาราชด�าเนนิ

เสวนาได้ที่	www.tja.or.th

	 	 	 1)	วนัศกุร์ที	่29	พฤษภาคม	2563	(ผ่านแอปพลิเคชนัซมู)	หวัข้อ	“จบัตาประชุมสองสภาจนี	กบัเส้นทางการก้าวสู่ประเทศมหาอ�านาจ”

	 	 	 2)	วันอาทิตย์ที	่7	มิถุนายน	2563		หัวข้อ	“เลื่อน	“คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	ต้องเตรียมตัวอย่างไร	ไม่ให้ผิดกฎหมาย”

	 	 	 3)	วันพุธที	่9		ธันวาคม	2563	หัวข้อ	“เลือกตั้ง	อบจ.	อ�านาจท้องถิ่นในมือคุณ”

	 	 2.2.2.	 รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว	 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 กับส�านักข่าว

ไทยและบริษัท	อสมท.	จ�ากัด	มหาชน	ออกอากาศทางสถานีวิทยุ	อสมท.		FM	100.5	Mhz	ทุกวันอาทิตย์เวลา	11.00-12.00น.	เป็นเวทีที่

เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ	รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได	้

รับทราบ	รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป	โดยเน้นความหลากหลายของประเด็นข่าว	ทั้งการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	การ

ต่างประเทศ	และอื่นๆ	ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น

	 ส�าหรับนักจัดรายการประจ�าปี		2563	มีจ�านวน	10	คน	คือ	1.	นายวสวัตต	์โอดทวี		2.	นางสาวดารากาญจน	์	ทองลิ่ม	3.	นายสิทธิชน		

กลิ่นหอมอ่อน	4.	นายธนัชพงศ์		คงสาย		5.	นางสาวพิมพ์นารา		ประดับวิทย์			6.	นางสาวนันทพร		ทาวะระ		7.	นายบัญชา		จันทร์สมบูรณ์	

8.	นางสาวดารนิทร์		หอวฒันกลุ		9.	นางสาวเยมิณ		แหวนเครอื	โดยมนีายจีรพงษ์	ประเสรฐิพลกรัง	เป็นบรรณาธิการรายการและนายมงคล	

บางประภาเป็นที่ปรึกษากองบรรณาธิการ	ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่		www.tja.or.th		

	 	 2.2.3	 www.tja.or.th	 เป็นเวบไซต์ที่ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ	 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 

ทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม,รายงานกิจกรรม,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง,ประวัติความ	 เป็นมา	 จุดยืนและท่าทีของสมาคมฯต่อสถานการณ์ต่างๆ

ของบ้านเมือง	รวมทั้งการบันทึกผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ		และเป็นชุมชนออนไลน์ของนักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน	

ในการแลกเปลี่ยนทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านส่ือสารมวลชน	 และน�าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงส่ือสารมวลชน		

ได้มีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์โดยเปลี่ยนจากการใช้โปรแกรม	Joomla	มาเป็น	Wordpress		เมื่อต้นเดือนธันวาคม	2563		

	 	 2.2.4	 เพจจุลสารราชด�าเนินออนไลน	์https://www.facebook.com/rajdamnernbook/		มีวัถตุประสงค	์ 	 เพื่อเผยแพร่ความรู้

ทางวิชาการข่าว	 	 และวิชาการสื่อมวลชนรวมถึงวิชาชีพสื่อที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน	 	 เพื่อเป็นกลไกสร้างความเข้าใจระหว่าง	 นัก

วิชาชีพสื่อ	นักวิชาการด้านสื่อและประชาชนผู้บริโภคสื่อ	เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน			เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม	และข่าวสาร

การปรับตัวของสื่อในประเทศและต่างประเทศ	จัดท�าโดยทีมงานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

  2.3 กลุ่มงานหนังสือ	ในป	ี		2563		ฝ่ายวิชาการ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้จัดท�าหนังสือ	1		เล่ม	คือหนังสือ

วันนักข่าว	ประจ�าปี	2564		เป็นหนังสือรายงานประจ�าปีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้

ทางวชิาการข่าวและหนงัสอืพมิพ์		ตลอดจนรายงานกจิกรรมของสมาคม		และท�าเนยีบรายช่ือนกัข่าวจากหนงัสือพมิพ์ทกุฉบบัทีเ่ป็นสมาชกิ
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สมาคม	 	 เนื้อหาหลักในปีน้ีเน้นเรื่อง	 	 “อุตสาหกรรมส่ือยุคโควิด-19	 การปรับตัวอย่างไร	 และพฤติกรรมการบริโภคสื่อในยุคปัจจุบัน”	 

นายวรพล	กติตริตัวรางกรู	เป็นบรรณาธกิาร	และนายธนพล	บางยีข่นั	เป็นผูช่้วยบรรณาธกิาร	มกีารแจกจ่ายหนงัสือวนันกัข่าวถงึมอืสมาชกิ	

สมาคมฯ	ในวันอาทิตย์ที่	28	กุมภาพันธ์		2564		ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสมาคมฯ

  2.4. กลุ่มงานเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน	เป็น	เครือข่ายที่นักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนร่วมกันก่อตั้งขึ้น

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	ท�าให้ในปีที่ผ่านมาไม่มีการ

จัดกิจกรรมในกลุ่มงานนี้	

  2.5. กลุ่มงานประกวดข่าว

	 	 	 2.5.1	การประกวดรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2563	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย		ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา	อมันตกุล	ให้ด�าเนินการจัดการประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม	รางวัลอิศรา	อมันตกุล	

เพื่อเป็นการร�าลึกถึงนายอิศรา	 อมันตกุล	 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและนักหนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีภาย	 ใต้กรอบ

จรยิธรรม	โดยด�าเนนิการจดัการประกวดมาตัง้แต่ปี	2515	ส�าหรบัในปี	2563	มผีลงานงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวลัอิศรา	อมนัตกลุ	ประเภท

ข่าวยอดเยี่ยมจ�านวน	7	ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	2	ฉบับ	และส่งผลงานภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา	อมันตกุล	ประเภทภาพข่าวยอด

เยี่ยมจ�านวน			50		ภาพ	จากหนังสือพิมพ์		6	ฉบับ

	 	 	 2.5.2	การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	2563	ของ	ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าว

นกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	สมาคมฯ	ได้มอบหมายให้ชมรมนกัข่าวสิง่แวดล้อมเป็นผู้ด�าเนนิการจดัการประกวด	ข่าวอนรุกัษ์ธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมดเีด่น	ซึง่จดัการประกวดมาตัง้แต่ปี	2562	ส�าหรบัในปี	2563	มผีลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�านวน	1	ข่าว	คอืข่าวตแีผ่นายทุน

ขุดถมทะเล	-	วางท่อน�า้	หยุดยั้งการท�าลายระบบนิเวศชายฝั่งฉบับ	ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ		

	 	 	 2.5.3	การประกวดรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า	ปาติยะเสว	ีประจ�าปี	2563	เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการท�า	หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต	ิโดยแบ่งการประกวดออกเป็น	2	รางวัล	7	ประเภท	คือ	รางวัลพิราบน้อย	ประกอบ

ด้วย		1.	ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	2.	ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ	3.	ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัต	ิ4.ประเภทข่าว

ออนไลน์ฝึกปฏิบัติ	5.	ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต	ิ	6.	ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัต	ิ	และ	7.	ประเภทสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัต	ิ

(รางวัลริต้า	ปาติยะเสวี)	 เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2563	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�าหนังสือพิมพ์และการท�า

ข่าวของ	นิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์	และวารสารศาสตร์		ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง	ๆ	และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการ

ศึกษา		กับสมาคมฯ		ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มหาชน	ในปี	2563	มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้

	 1.	หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์		จ�านวน		2	ฉบับ	จากสถาบันการศึกษา	2	สถาบัน

	 2.	นิตยสารฝึกปฏิบัติ				จ�านวน		3ฉบับ		จากสถาบันการศึกษา	3	สถาบัน

	 3.	สารคดีเชิงข่าว					จ�านวน	6		ข่าว	จากหนังสือพิมพ	์	ฉบับ	สถาบันการศึกษา		4		สถาบัน

	 4.	ข่าวฝึกปฏิบัติ			จ�านวน	5		ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	2	ฉบับ	สถาบันการศีกษา	2	สถาบัน

	 5.	ข่าวสิ่งแวดล้อม			จ�านวน	5	ข่าว	จากหนังสือพิมพ์	3	ฉบับ	สถาบันการศึกษา	3	สถาบัน

	 6.	ข่าวออนไลน์				จ�านวน	8	ข่าว	จากสถาบันการศึกษา	3		สถาบัน
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 3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

	 ในปี	 2563	 คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	 สมาคมนักข่าวฯ	 	 ด�าเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุง

สวัสดิการสมาชิก	และขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ไปยังองค์กรวิชาชีพสื่ออื่น	ๆ	แบ่งงานออกเป็น	2	กลุ่มงาน	คือ

  3.1 กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

		 	 	 3.1.1	 โครงการบริจาคโลหิต	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�าทุกสาม

เดือน	โดยในปี	2563	จัดเมื่อวันศุกร์ที่	28	กุมภาพันธ์	2563	(ครั้งที่	17)	วันศุกร์ที่	29	พฤษภาคม	2563	(ครั้งที่	18)	และวันอังคารที	่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	-	วันอาทิตย์ที	่

1	พฤศจิกายน	2563		ณ	ชั้น	G	ลานรามาฮอลล์	ศูนย์การค้าเอ็ม	บ	ีเค	เซ็นเตอร	์	มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจ�านวนสินค้าจ�านวน	40	บูท

  3.2 กลุ่มงานสวัสดิการสมาชิก

	 	 	 3.2.1	ทุนการศึกษา	สมาคมฯ	มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา	สมาชิก	โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	ทุนส่ง

เสริมการศึกษา	 เป็นการให้ทุนแบบรายป	ี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา	สมาชิกสมาคมฯ	มีผู้ได้รับการอนุมัติทุน

การศึกษาจ�านวน	79	ทุน	ทุนละ	4,000	บาท	เป็นเงิน	316,000	บาท	มีการจัดพิธีมอบเมื่อวันพุธที	่4	มีนาคม	2563	และ	2)	ทุนต่อเนื่อง	

เป็นทุนท่ีมอบให้แบบต่อเน่ืองตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1-ระดับปริญญาตรี	 โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี	 ปีละ	

10	ทุน	ต่อเนื่องเป็นปีที	่13	ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว	134	คน

	 	 	 3.2.2	 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ	 สมาคมฯ	 ได้จัดท�าประกันชีวิตกลุ่ม	 ให้กับ	

สมาชิกที่ช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปีกับบริษัท	 เมืองไทยประกันชีวิต	 จ�ากัด	 	 ในป	ี 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		มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชกิที่สังกัดหนังสือพิมพค์มชัดลึก		สมาคมนักขา่วนักหนังสือพิมพ์แหง่ประเทศไทย	มอบเงิน

สวัสดกิารช่วยเหลอืสมาชกิสมาคมฯ	ทีส่งักัดหนงัสอืพมิพ์คมชดัลึกซึง่ได้รบัผลกระทบจากการปิดหนงัสือพมิพ์		จ�านวน	12	คน	คนละ	3,000	บาท

	 	 	 3.2.4	ทนุการศึกษาระดบัปรญิญาโท	สมาคมนกัข่าวนักหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้รบัการสนับสนนุทนุการศกึษาระดบัปรญิญา

โทจ�านวน	2	ทุน	จากบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และสถาบันการจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร	สมาคมฯ	ได้คัดเลือกนางสาว

กมลพร	วรกุล	(TNN)	และนายอรรถชยา	โทนุศิษย	์ (นสพ.เดลินิวส์)	สมาชิกสมาคมฯ	เป็นผู้รับทุนการศึกษา		หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา

บัณฑิต	สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่	คณะนิเทศศาสตร	์คณะนิเทศศาสตร	์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

	 	 	 3.2.5	มาตรการและแนวทางดูแลสมาชิกสมาคมฯ	ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

	 	 	 	 1)	เพ่ิมความคุม้ครองจากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	สายพนัธุใ์หม่	2019	(COVID-19)		สมาคมฯได้ท�าประกนัชีวติกลุม่ให้กบัสมาชกิ

ที่ช�าระค่าบ�ารุงประจ�าปีไว้กับบริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	มหาชน	เป็นประจ�าทุกปี	โดยในปีที่ผ่านมา	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตได้
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เพิ่มความคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สายพันธุ์ใหม่	2019	(COVID-19)	ให้กับสมาชิกสมาคมฯ	โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง	ตั้งแต่ลง

ทะเบียน		ถึง	30	มกราคม	2564	

	 	 	 	 2)	มอบ	“หน้ากากพลาสตกิส�าหรบัป้องกันสารคดัหลัง่กระเดน็ใส่บรเิวณใบหน้า	(Vajira	face	shield)”	สมาคมฯ	ร่วมมอืกบัคณะ

แพทยศาสตร์วชริพยาบาล	มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช	โรงพยาบาลวชิรพยาบาล		แจกหน้ากากพลาสตกิส�าหรบัป้องกันสารคัดหลัง่กระเด็น

ใส่บรเิวณใบหน้า	(Vajira	face	shield)”	ให้กบัสือ่มวลชนทีม่คีวามต้องการน�าไปใช้ในการรายงานข่าว	เพือ่ลดความเสีย่งและป้องกนัตวัเอง	

โดยที่หน้ากาก	Vajira	face	shield	เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองด้วยวัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป	ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่มาจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยงบ

ประมาณของรัฐ	แจกเมื่อ	24	มีนาคม	2563	

	 	 	 	 3)	 มอบ	 “หน้ากากผ้า”	 ให้สื่อมวลชนใช้เพ่ือป้องกันตัวเองและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย	 โดยมีหน่วยงานต่างๆ	 ให้ความ

อนุเคราะห์หน้ากากผ้า	ดังนี้	1.	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค	์	2.บริษัท	แมคยีนส	์(MC	JEANS)

	 	 	 	 4)	 มอบ	 “แอลกอฮอล์ล้างมือ”	 ส�าหรับฆ่าเช้ือสู้ภัยโควิด	 	 โดยมีหน่วยงานต่างๆ	 ให้ความอนุเคราะห์แอลกอฮอล์ล้างมือ	 ดังนี	้ 

1.	กลุ่มน�้าตาลไทย	โดย	บัณฑิต	ว่องวัฒนะสิน	2.	บริษัท	ไทยรุ่งเรืองพลังงาน	จ�ากัด	บริษัทผู้ผลิต	เอทานอลจากกากน�า้ตาล	ภายใต้กลุ่ม

บริษัทน�้าตาลไทยรุ่งเรือง	3.	มูลนิธิเอสซีจี

	 	 	 	 5)	 	 มอบ	 “ถุงยังชีพ”	 สมาคมฯ	 ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการ	 “ปรม.19	 ย้ิมด้วยกัน”	 ของนักศึกษาหลักสูตร	 ปรม.19	 

สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งเป็นการร่วมพลังของนักศึกษา	ปรม.19	ทั้งจากภาครัฐและเอกชน	ที่ร่วมกันรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของ	ข้าวสาร

 4. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

	 ในปี	2563	คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด	19	ท�าให้กิจกรรมด้านการเยี่ยมเยือนต้องชะงักลง	

  4.1 กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ

	 	 	 4.1.1	 ความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย	นายมงคล	บางประภา	นายกสมาคมนักข่าว	 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ	 นางสาวนิโคล	 ฟ็อกซ์	 โฆษกประจ�าสถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทยคนใหม่	 พร้อมด้วยคณะที่มาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นประเด็นบทบาทหน้าท่ีของ

องค์กรวชิาชพีสือ่มวลชนและสถานการณ์ของส่ือไทย	โดยนางสาวนโิคล	ได้แสดงความห่วงสถานการณ์ข่าวสารในปัจจบุนัทีถ่กูบิดเบือนจาก

ความจรงิและอยากให้สือ่ช่วยกนัดูหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	ทัง้นีใ้นอนาคตอาจมกีจิกรรมและความร่วมมือระหว่างกนั	เมือ่	24	กนัยายน	

2563		

	 	 	 4.1.2	ให้ก�าลงัใจสือ่เมยีนมาทีต้่องท�างานภายใต้สถานการณ์การรฐัประหาร	สมาคมฯได้ส่งจดหมายแสดงความห่วงใยและให้ก�าลงั

ใจสื่อเมียนมาไปยัง		Myanmar	Journalists	Association	(MJA)	และMyanmar	Journalists	Network	(MJN)	เมื่อ	2	กุมภาพันธ	์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	ในป	ี2563	คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ	สมาคมฯ	ได้จัดการอบรมขึ้น	1	หลักสูตร

	 	 	 4.2.1	โครงการมองจนียุคใหม่	ความท้าทายทีส่ื่อไทยควรรู	้ปีที	่3	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	ได้รบัการสนบัสนุน

งบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจักรไทย	จัดท�าโครงการมองจีนยุคใหม	่ความท้าทายที่สื่อ

ไทยควรรู้	ปีที่	3		ระหว่างวันพุธที่		11	-	วันอาทิตย์ที่	15	พฤศจิกายน		2563			ณ	ณ	โรงแรมพูลแมน	คิง	เพาเวอร	์กรุงเทพ	(ไม่มีการเดิน

ทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน)		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1.	ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อท�าความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ	อัน

จะน�าไปสูก่ารรายงานข่าวสารเกีย่วกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีได้อย่างถกูต้อง	ครบถ้วนรอบด้าน		2.	เสรมิสร้างกระชับความสมัพนัธ์ระหว่าง

สือ่มวลชนไทยและสือ่มวลชนรวมทัง้หน่วยงานต่างๆจากสาธารณรฐัประชาชนจีน	และ3.	เพือ่ให้เกดิเครอืข่ายการท�างานร่วมกนักบัสือ่มวลชน

ไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย

กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย

	 	 	 	 1.	เวทีสาธารณะ	(public	forum)	หัวข้อ	“สงครามการค้าจีน-สหรัฐ:	สงครามตัวแทน		ผลกระทบต่อไทยและโลก”		ผู้ร่วมเสวนา

ในเวทีจะประกอบด้วย	 ดร.อาร์ม	 ตั้งนิรันดร	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์จีนศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 และ	 ผศ.	 ดร.	 หลี่	 เหริน	 เหลียง 

(Li	Ren	Liang)	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์(นิด้า)	ด�าเนินรายการโดย	ณัฎฐา	โกมลวาทิน	สถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส		ในวันพุธที	่11		พฤศจิกายน	2563

	 	 	 	 2.	 การจัดบรรยายให้ความรู้เป็นวงปิดเฉพาะส่ือมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ	 วิทยากรประกอบด้วย	 ดร.ศิวัสน์	 เหลืองสมบูรณ	์ 

รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 (“หลังโควิด	 เศรษฐกิจจีนและโลกจะฟื้นตัวอย่างไร”)	ผศ.	วรศักดิ์	มหัทธโนบล	รักษาการอดีต 

ผู้อ�านวยการศูนย์จีนศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (จากประวัติศาสตร์สู่จีนภายใต	้“สีจิ้นผิง”)	ดร.ปิติ	 	ศรีแสงนาม	ผู้อ�านวยการศูนย์

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	 มีส่ือมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วม

โครงการจ�านวน	22	คน

 5. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

	 ในปี	2563	คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ	สมาคมฯ	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	ทั้งที่เป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อและ

กิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก	แบ่งงานออกเป็น	2	กลุ่มงานดังนี้

  5.1 กลุ่มงานระดมทุน

	 	 	 5.1.1	TJA	Talk	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดงานดินเนอร์ทอล์คขึ้นเป็นประจ�าในวันที่	5	มีนาคมของทุกปี

มาตั้งแต่ปี	2549		แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19		จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานจากงานดินเนอร์ทอล์ค	เป็นงาน	

TJA	Talk	(จัดช่วงเช้า	ไม่มีการบริการอาหาร)	โดยจัดเมื่อวันศุกร์ที่	5	มีนาคม	2564	ณ	ห้องคอนเวนชั่น	ฮอลล	์องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 (สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส)	 หวัข้อ	 “มองไปข้างหน้าเศรษฐกจิไทย	 เศรษฐกจิโลก”	 โดย	 	 ดร.	 ศภุชยั	 

พานิชภักดิ์	อดีตเลขาธิการอังค์ถัด	และอดีตผู้อ�านวยการใหญ	่องค์การการค้าโลก	เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
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	 	 	 5.1.2	หนังสือวันนักข่าว	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดท�าหนังสือวันนักข่าว	ซึ่งเป็นหนังสือรายงานประจ�าปี

เผยแพร่ทุกวันที่	4	มีนาคม	นอกจากจะเป็นการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมฯ	แล้ว	ยังได้รวบรวมผลการประกวดข่าว

ประเภทต่างๆ	ของสมาคมฯ	เอาไว้ด้วย	สมาคมฯ	ได้มอบหมายให้บริษัท	นักทุ่งเที่ยว	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการการจัดหาโฆษณา

  5.2 กลุ่มงานบริหารจัดการ

	 	 	 5.2.1	 งานบริหารส�านักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 สมาคมฯ	 ได้ออกประกาศเร่ืองการบริหารจัดการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	 ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม	่ 2019	 สองรอบคือรอบแรกเมื่อ	 12	

มีนาคม	2563	และรอบที่	2	เมื่อ	4	มกราคม	2564	โดยสาระส�าคัญเน้นเรื่องความเป็นแบบอย่างและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม	โดยออกการ

ท�างานที่บ้าน	 แทนการปฏิบัติงานท่ีส�านักงาน	 การงดและเล่ือนการประชุมกรรมการ	 อนุกรรมการ	 คณะท�างาน	 ของสมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ออกไปก่อน	หรือ	ใช้การประชุมผ่านช่องทางออนไลน	์		และการปฏิเสธการขอเช่าใช้สถานที่จากองค์กร

ภายนอกในการจัดประชุม	/เสวนา	/สัมมนา	

	 	 	 5.2.2	การรบัพนกังานต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการและสือ่สารองค์กร		สมาคมฯ	ได้ประกาศรบัสมัครพนกังาน	คดัเลอืก

โดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติและทดลองงานจนได้นางสาวณัฐชา	 บุญเมือง	 พนักงานประจ�าสมาคมฯ	 ต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ี

ประสานงานโครงการและสื่อสารองค์กร		เมื่อ	1	สิงหาคม	2563

	 	 	 5.2.3	จดัท�าแบบส�ารวจความคดิเห็น	เพือ่การพัฒนาการด�าเนนิการของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย		เพือ่ให้การ

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ	 บรรลุเป้าหมายและตอบโจทย์ของสถานการณ์ของวิชาชีพ	 จึงต้องรับฟังความคิดเห็น

จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	อดีตกรรมการบริหาร	อนุกรรมการ	คณะท�างาน	สมาชิก	เพื่อนรวมวิชาชีพ	นักวิชาการ	รวมทั้งประชาชน

ทั่วไป	และองค์กรภายนอก	เพื่อเป็นเข็มทิศทางในการก�าหนดยุทธศาสตร์ของสมาคม



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 255

เลือก

ประเภท
ประกันภัยยานยนตภาคสมัครใจ
ระยะเวลาคุมครอง
10/08/2020 - 10/08/2021

XXX XXX
กท

แจงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนี้

Claim Services
กรุณาเลือกบริการเคลมที่ตองการติดตอคะ

แจงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนี้

แจงเคลมซอมรถ เชน ชนเสา

แนบรูปภาพประกอบการเคลม

Live Chat
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	 1.	ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 4	มีนาคม	2563	ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะ

กรรรมการบริหารสมาคมฯ	สมัยที	่21	ประจ�าปี	2563	ผลการเลือกตั้ง	คือ	นายมงคล		บางประภา	ได้เป็นนายกสมาคมฯ	และมีกรรมการ

บริหารสมาคมคือ	นางสาว	น.ริน	ีเรืองหนู	(มติชน)				อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ,	ดร.เฉลิมชัย	ยอดมาลัย	(แนวหน้า)	อุปนายกฝ่ายต่าง

ประเทศ	 สมาคมฯ,	 	 นายจีรพงษ์	 ประเสริฐพลกรัง	 (ฐานเศรษฐกิจ)	 	 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปส่ือและเลขาธิการ	 

สมาคมฯ,	 	นายชุมพล	แก้วแจ่ม	 (สยามรัฐ)	อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ	์สมาคมฯ,	 	นายวัฒนะชัย	 	ยะนินทร	 (ผู้จัดการ)		

เหรัญญิก		สมาคมฯ,	นางสาวหทัยรัตน์	ดีประเสริฐ	(กรุงเทพธุรกิจ)		รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ	สมาคมฯ,	นายวัสยศ	งามข�า	(บางกอก

โพสต์)		รองเลขาธกิารฝ่ายสทิธเิสรภีาพและการปฏริปูสือ่	สมาคมฯ,	นายศภุฤกษ์	วเิชยีรปัญญา	(เดลนิวิส์)	นายทะเบยีน,	นางสาวอบุล	ชาญ

ปรีชาสมุทร	 (เดลินิวส์)	 ผู ้ช่วยนายทะเบียน,	 นายธีรนัย	 จารุวัสตร์	 (ข่าวสด)	 	 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ	 สมาคมฯ,	 นายชัยฤทธิ	์ 

ยนเปี่ยม	(บางกอกโพสต์)	 	 	 	กรรมการฝ่ายวิชาการ,	นายมณเฑียร	อินทะเกตุ	 (คมชัดลึก)	 	กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ	 

สมาคมฯ,	 นายช�านาญ	 ไชยศร	 (ไทยรัฐ)	 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์	 สมาคมฯ,	 นางสาวธนิตา	 อิสรา	 (ผู้จัดการ)																													

กรรมการฝ่ายสวัสดกิารและสมาชกิสมัพันธ์	สมาคมฯ			และกรรมการจรยิธรรมวชิาชีพ	สมาคมฯ		นางผุสด	ีคีตวรนาฏ	(ซงิจงเอีย๋น)	ดร.เรอืงชยั	

ทรัพย์นิรันดร์	 (มติชน)	 	 นายบรรยงค์	 สุวรรณผ่อง	 	 (อีคอนนิวส์)	 ดร.สุรศักดิ์	 จิรวัสตร์มงคล	 (ผู้จัดการ)	 	 และ	 นายสมาน	 สุดโต 

(โพสต์ทูเดย์)		โดย	ช่วงเช้าท�าบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ	ที่พระอุโบสถ	วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ภาพกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประจ�าปี 2563

ช่วงเช้าท�าบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
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2.	พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส	เป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี	วันที่	4	มีนาคม	2563		
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	 3.	พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ประจ�าป	ี2563

	 4	มีนาคม		2563		ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	นายมงคล		บางประภา		นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ		มอบทนุการศกึษาบุตร-ธดิาสมาชกิ	ประจ�าปี	2563		จ�านวน		82		ทนุ	ทนุละ	4,000	บาท	

เป็นจ�านวนเงิน	328,000	บาท	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี2563	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 4.พิธีมอบรางวัล	พิราบน้อย	ประจ�าปี	2562

	 4	มีนาคม	2563	นายมงคล	บางประภา	นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562			นางสาวพิมลพรรณ	ศิริ

วงศ์วานงาม		ผู้อ�านวยการ	ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด	บมจ.	ทรูคอร์ปอเรชั่น	นายบรรยงค์	สุวรรณผ่อง		กรรมการ

ควบคุมจริยธรรม	สมาคมนักข่าวฯ	และ	นางหทัยรัตน์	ดีประเสริฐ	กรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมนักข่าวฯ		และประธานคณะกรรมการ

ตัดสิน	 รางวัล	 พิราบน้อย	 ร่วมพิธีมอบรางวัล	 พิราบน้อย	 ประเภทต่างๆ	 และรางวัลริต้า	 ปาติยะเสวี	 ประจ�าปี	 2562	 ที่สมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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	 5.	ดินเนอร์ทอล์ค	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	

	 5	มีนาคม	2563		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	จัดงานดินเนอร์ทอล์ค	ประจ�าป	ี2563	เนื่องในโอกาสครบรอบ	65	ปี	

ณ	โรงแรมอโนมาแกรนด์	โดยมี	นายฐากร	ตัณฑสิทธิ	์เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	กสทช.	กล่าวปาฐกถา	ในหัวข้อ	“พลัง	5G	ในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”	เมื่อวันที	่5	มีนาคม	

2563			ณ	ห้องอโนมาแกรนด์	โรงแรมอโนมาแกรนด์	ถนนราชด�าริ	กทม.

5 มีนาคม 2563 พิธีมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�าปี 2562 โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล
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 6.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัต	ิรุ่นที่	11		หรือ	Safety	training	จัดขึ้นระหว่าง

วันที่	11-13	ก.ย.	2563		วังยางรีสอร์ท	อ�าเภอศรีประจันต์	จังหวัดสุพรรณบุรี		ของการอบรมภายใต	้“สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย”	 เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้แก่ส่ือมวลชนเรื่องการท�าข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งรุนแรง	 

รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนท่ีต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง	 และส่งเสริมให้สื่อมวลชนรายงานข่าวอย่างครบถ้วน	

รอบด้านภายใต้กรอบจริยธรรม	มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม	25	คน	จากทั้งสื่อหนังสือพิมพ	์วิทยุ	โทรทัศน์	รวมถึงสื่อออนไลน์	
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	 7.	งาน	“คนข่าวมาขายของ	ครั้งที่	4”  

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ได้รับการสนับสนุนจาก	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร	์จัดงาน	“คนข่าวมาขายของ	#	4”	ต่อเนื่อง

เป็นปีที่	4		โดยเปิดพื้นที่ฟรี	ให้คนข่าวที่ได้รับผลกระทบกับวิกฤตการเลิกจ้างงาน	และพิษโควิด-19		มาออกบูธขายของ	พร้อมชวนมาช้อป

ของดี	ชิมของอร่อย	ชมโชว์จากเหล่าศิลปินดารา	น�าทีม	“หลุยส	์เฮส”	พระเอกช่อง	7	HD	จากละคร	สิงห์สั่งป่า	และศิลปิน	Idol	จาก	Idol	

Exchange		น�าโดย	“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	ลานรามาฮอลล	์ศูนย์การค้า

เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	
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8. อบรมเชิงปฎิบัติการ พิราบน้อยรุ่น 23 ปั้นนักศึกษาเป็นนักข่าวมืออาชีพ จัดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการ

สนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 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�านวน 20 คน จาก 12 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม
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	 9.ราชด�าเนินเสวนา	และงานเสวนา	ในประเด็นส�าคัญๆ	ทุกมิต	ิ	ทั้งหัวข้อการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม		

	 7	ม.ิย.	63		ราชด�าเนนิเสวนา	หวัข้อ		เลือ่น	“คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล”	ต้องเตรียมตวัอย่างไร	ไม่ให้ผดิกฎหมาย	วทิยากรคอื		นายภชุพงค์	

โนดไธสง	รองปลดักระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม,		นายไพบลูย์	อมรภิญโญเกยีรต	ินกักฎหมายผู้เช่ียวชาญกฎหมายอเิล็กทรอนกิส์,		

นายระว	ีตะวันธรงค์		นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์		ผู้ด�าเนินการเสวนา	นายจีรพงษ์	ประเสริฐพลกรัง		อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและ

การปฏิรูปสื่อ	สมาคมนักข่าวฯ

29	พ.ค.	63	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ร่วม

กับ	China	Media	Group	Asia	Pacific	(CMG)	จัดเวทีราชด�าเนิน

เสวนา	on	 line	ด้วยระบบ	zoom	หัวข้อ	“ถอดรหัสการประชุม

สองสภาของประเทศจีน”	 โดยมี	 รศ.	 ดร.	 อักษรศรี	 พานิชสาส์น	 

ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รศ.ดร.ปิติ	 

ศรแีสงนาม	ผูอ้�านวยการศนูย์อาเซียนศกึษา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

และ	ผศ.ดร.หล่ี	เหรนิเหลียง	(Li	Ren	Liang)	รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร	์เข้าร่วมเสวนา

9	ธค.	63		สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	ร่วมกับ	

สถาบันพระปกเกล้า	 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 จัดเสวนา	

“เลือกตั้ง	อบจ.	อ�านาจท้องถิ่นในมือคุณ”	วิทยากรคือ	นายนิพนธ์	

บุญญามณี	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,	 รศ.ดร.อรทัย	

ก๊กผล	รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,		ร.ต.อ.มนูญ	วิเชียรนิตย์	

ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน	 ส�านักงานคณะ

กรรมการการเลอืกตัง้		ผูด้�าเนนิรายการ	นายก่อเขต	จนัทเลศิลกัษณ์	

ผอ.ส�านักข่าวไทยพีบีเอส	และนายมงคล	บางประภา	นายกสมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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10. การอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ 3 โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับ

การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย 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�าสถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทยคนใหม่	 พร้อมด้วยคณะที่มาแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นประเด็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ

สือ่มวลชนและสถานการณ์ของสือ่ไทย	โดยนางสาวนโิคล	ได้แสดงความห่วงสถานการณ์ข่าวสารในปัจจบุนัท่ีถูกบดิเบอืนจากความจรงิและ

อยากให้สื่อช่วยกันดูหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	ทั้งนี้ในอนาคตอาจมีกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกัน
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	 12.	บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย 

	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต	ครั้งที่	17		วันที่	28	กพ.	63

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาค

โลหิต	ครั้งที่	18	วันที	่	29	พค.	63

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ	 ร่วมกับสภากาชาดไทยบริจาคโลหิต	 

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	นายปฏินันท	์สันติเมทนีดล	

อดีตบรรณาธิการอาวุโส	หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ			ณ		ศาลา	13	วัดพระศรีมหาธาต	ุบางเขน

16	 พฤศจิกายน	 2563	 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทยมอบเงินสวัสดิการให้ภรรยานายถาวร	 สุวรรณ		 

เนื่องในงานฌาปนกิจศพนายถาวร	 สุวรรณ	 สมาชิกอาวุโส	 

สมาคมฯ		ณ	เมรุวัดบางพระวรวิหาร	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

14	 	 มกราคม	 	 2564	 สามองค์กรวิชาชีพส่ือร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวด 

พระอภิธรรมศพ	นายฐากูร	 บุนปาน	 รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท	

มติชน	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วัดเสมียนนาร	ีโดยมีนายชวรงค์	ลิมป์ปัทมปาณี	

ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาต	ินายมงคล	บางประภา	นายกสมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	และนายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ	์

ผู้อ�านวยการสถาบันอิศรา	เป็นผู้แทน
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 19 ก.พ. 63  มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท  ให้นางฬุริยา บัวผ่อง น้องสาวของนางสาวศุภนุช บัวผ่อง สมาชิกสมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 14.	สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย	มอบสนิไหมมรณกรรมสมาชกิสมาคมฯ	โดยสมาคมได้ท�าประกนัชวีติกลุม่กบับรษัิท		

เมืองไทยประกันชีวิต		จ�ากัด	(มหาชน)	ให้สมาชิกสมาคมฯ	ช�าระเงินค่าบ�ารุงประจ�าปี

 8 พ.ค. 63 มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท ให้

นายประจวบ จันทรรกัษ์ และนางวารณุ ีจนัทรรกัษ์ บดิาและมารดา

ของนายเจษฎา จันทรรักษ์ สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

30 ก.ค. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�านวน 100,000 บาท ให้ 

นายบรรณวชิญ์ พทุธาสมศร ีบตุรของนางอจัฉรา พทุธาสมศร ีสมาชกิ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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 20 ส.ค. 63 มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท  ให้นางปัณณภัสร์ พัฒนาปิยวงศ์ บุตรนายยิ่งศักดิ์ ตรงต่อศักดิ์ สมาชิก

อาวุโส สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

3 ก.ย. 63 มอบสินไหมมรณกรรม จ�านวน 100,000 บาท ให ้

นางรุ่งวภิา กนัอริ ภรรยาของนายธรรมเกยีรต ิกนัอร ิสมาชกิสมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

24 ธ.ค. 63  มอบสินไหมมรณกรรม  จ�านวน 100,000 บาท ให้นาง

อัมพา  สันติเมทนีดล ภรรยาของนายปฏินันท์ สันติเมทนีดล สมาชิก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลสมาชิก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย274

ท�าเนียบองค์กรด้านสื่อสารมวลชน

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

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 
แห่งประเทศไทย

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

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ 
พ.ศ. 2560

รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประจ�าปี 2563

แถลงการณ์ข่าว จดหมายเวียน ของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 275



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย276



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เเห่งประเทศไทย 277

Thai Journalists Associatio
n








	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.3-26
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.27-58
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.59-62
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.63-86
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.87-90
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.91-139
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.140-141
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.142
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.143-150
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.151-154
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.155-170
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.171-172
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.173-182
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.183-190
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.191-194
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.195-230
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.231-234
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.235-254
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.255-256
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.257-274
	text สมาคมนักข่าวปี 64 P.275-278



