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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรงเปิดอาคารสมาคมฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2514 ซึ่งในโอกาสนี้
ได้พระราชทานพระราชดำ�รัสมีความตอนหนึ่งว่า

6

นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทน
ผู้อื่น ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านนำ�ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็วและ
กว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
ด้วยความคิดพิจารณาที่รอบคอบ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความสำ�นึก
ในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์
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ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท
ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award
จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า High Security Printing Asia 2018
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
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รางวัลนี้มอบให้กับธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม
ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษ
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จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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1. ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
2. ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณา
เผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. ในการได้มาซึ่งข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและ
ซื่อสัตย์เท่านั้น
4. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
5. ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
6. ไม่กระท�ำการอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ

Code of Conduct for Members’ Thai Journalists Association
1. Promote and maintain freedom of expression and news reporting.
2. Provide only accurate news information and arrange to correct those
found to be inaccurate.
3. Be Polite and honest in discharging function, especially in obtaing documents,
photographs and other informent materials useful for news reports.
4. Respect the confidentiality of news sources.
5. Perform duties for the greatest benefit of the public and restrain from
seeking self-gain and from being an instrument of any group of people.
6. Refrain from any act that may be damaging to the profession’s integrity
and image.
วันนักข่าว
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จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บทบรรณาธิการ
เนื้อหาหลัก
รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�ำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ ในรอบปีของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2561
ประกาศเกียรติคุณภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปี 2560
ประกาศเกียรติคุณข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปี 2559
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2561
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2561
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจ�ำปี 2561
ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJA CYBER REPORTER
ประจ�ำปี 2561
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย
และรางวัลริตา้ ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ดิ เี ด่น ข่าวฝึกปฏิบตั -ิ ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ดิ เี ด่น
ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
ในสถาบันอุดมศึกษา ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุลประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�ำปี 2561
ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจ�ำปี 2561
ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
รายชื่อกรรมการตัดสินรางวัลข่าว ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” ประจ�ำปี 2561
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2515-ปัจจุบัน แยกประเภท
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ท�ำเนียบนายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย,
		 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
301 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
		 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�ำปี 2561
302 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเรือ่ ง แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาสมาคมฯ ประจ�ำปี 2561
303 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
		 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจ�ำปี 2561
308 รายงานกิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
316 ภาพกิจกรรมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
351 แถลงการณ์ ข่าว จดหมายเวียน ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
359 รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
362 ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2561
363 ข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
369 รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
391 องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่อยู่ในอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
395 ท�ำเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน (แยกประเภทสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์)

22

วันนักข่าว

สารนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สื่อไม่มีวันตาย-หลักสูตรนิเทศศาสตร์ปรับตัว

6

ศตวรรษที่ 21 โลกถูกขับเคลื่อน
ด้ ว ยเทคโนโลยี ทุ ก อุ ต สาหกรรมต้ อ ง
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว อยู่ “นิง่ เฉย” เท่ากับ
“ตาย” ใน “วิกฤต” ย่อมมี “โอกาส” เสมอ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งเป็น
ความท้าทายเดินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) เต็มรูปแบบ
บนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล
และพฤติกรรมการบริโภคสือ่ เปลีย่ นแปลง
เร็วกว่าธรรมชาติของอุตสาหกรรมสื่อ
ที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดิจิทัลในเชิงรุก
อย่ า งเหมาะสมกั บ การพลิ ก โฉมทาง
เทคโนโลยี (Disruptive Technology)
แบบทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็น Big Data,
Blockchain, Cloud, Internet of Things
(IoT), AI (Artificial Intelligence), Smart
Phone, Social Media, Virtual AR ฯลฯ
การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ สะท้อนให้
เห็นว่าอุตสาหกรรมสื่อต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะอยู่รอด ในแต่ละผู้ประกอบการ
สื่อมีความพยายามเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
(Digital Transformation) ในระดั บ
กลยุทธ์แตกต่างกันตามความพร้อมและ
ข้อจ�ำกัดระหว่างการหลอม "วัฒนธรรม
องค์กร" กับการสร้าง "วัฒนธรรมดิจิทัล"
ให้ไปด้วยกัน นับตั้งแต่ความส�ำคัญของ
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ Big Data
มุมมองต่อผู้บริโภคสื่อด้วยการส่งมอบ
คุ ณ ค่ า และประสบการณ์ ที่ ดี ใ นทุ ก
แพลตฟอร์ม การบริหารจัดการกับภาวะ
ความเป็นผู้น�ำ ศักยภาพการบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีของบุคลากรข่าว ซึ่งเป็นการ
เปิดมุมมองใหม่ของผู้ประกอบการสื่อใน
ด้านธุรกิจ ลักษณะงาน และยึดผู้บริโภค
เป็นศูนย์กลาง

ระหว่ า งที่ ท ดลอง เรี ย นรู ้ และ
ปรับตัวกันไป บนสถานการณ์สื่อมวลชน
ในด้ า นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ด้ า นมาตรฐาน
คุ ณ ภาพวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน และด้ า น
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการสื่อ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สะท้อนให้เห็นภาพรวมปี 2561 ว่า เป็น
ปีแห่ง "ซึมแทรก ซึมทรุด" เพราะยังถูก
อ�ำนาจรัฐซึมแทรกด้านสิทธิเสรีภาพใน
รูปแบบต่างๆ ภายใต้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ฉบั บ ที่
97/2557, 103/2557 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 ค�ำสั่ง
หัวหน้า คสช.ที3่ /2558, 41/2559 ประกาศ
และค�ำสัง่ หัวหน้า คสช.ทัง้ 4 ฉบับ จ�ำกัด
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนและสื่ อ มวลชน ขั ด ต่ อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่
รับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การพิมพ์ ตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเอาไว้ ขณะที่ด้านเศรษฐกิจ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อก็ตก
อยู่ในสภาพซึ ม ทรุ ด ดึ งเอามาตรฐาน
คุณภาพวิชาชีพสื่อมวลชนในภาพรวม
ซึมทรุดไปด้วย
สมาคมนักข่าวฯ พยายามเรียกร้อง
และเคลื่อนไหวให้ยกเลิกประกาศและ
ค�ำสั่งหัวหน้า คสช.เป็นระยะ พร้อมจัด
โครงการต่างๆ พัฒนาศักยภาพของนักข่าว
เพือ่ ยกระดับวิชาชีพสือ่ มวลชนและร่วมมือ
กั บ เครื อ ข่ า ยวิ ช าการ นั ก วิ ช าชี พ
สื่ อ มวลชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน
จั ด สั ม มนายุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ อนาคต
วารสารศาสตร์ หัวข้อทางเลือกทางรอด
คนสื่อยุค 4.0 สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพ
สื่อมวลชนและวิชาการด้านสื่อมวลชน

เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ตั ว ไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกั น ระหว่ า งวิ ช าชี พ และวิ ช าการ
ขณะนี้ สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ และ
เอกชนต่างได้รบั ผลกระทบจากแรงเหวีย่ ง
ของเทคโนโลยี ท�ำให้สถาบันการศึกษา
และคณาจารย์ต้องปรับตัวให้สอดรับกับ
สภาพสังคมและเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไป โดยเฉพาะการปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนตอบสนองต่ อ ตลาดแรงงาน
เดินออกจากรัว้ มหาวิทยาลัยแล้วมีงานท�ำ
ถึงวันนั้น “สื่อ” ย่อมไม่มีวันตาย มุมมอง
มุมคิดของอาจารย์จากสถาบันต่างๆ ที่
เปิ ด สอนด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ทั้ ง รั ฐ และ
เอกชนเป็นอย่างไร พลิกอ่านได้ในหนังสือ
วันนักข่าวเล่มนี้
บนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคสื่ อ
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไร 64 ปี ของสมาคม
นักข่าวฯ ยังมีโครงการใหม่ๆ พัฒนา
ศั ก ยภาพของนั ก ข่ า ว และเดิ น หน้ า
ต่ อ สู ่ ด ้ า นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
และสื่อมวลชนต่อไป ก็ต้องขอบคุณที่
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน สมาชิก และนักข่าว
						
		 ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
วันนักข่าว
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กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว 2562
1. นางสาวน.รินี
2. นายวรพล
3. นางหทัยรัตน์
4. นายปราเมศ
5. นายชัยฤทธิ์
6. นายธนพล
7. นายณัฐวุฒิ
8. นางสาวดารินทร์
9. นางสาวพวงชมพู
10. นางสาวชุลีพร
11. นางสาวปาริชาติ
12. นางสาวเทียมใจ
13. นายพีรพัฒน์
14. นางสาวขนิษฐา
15. นายกนก
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วันนักข่าว

เรืองหนู
กิตติรัตวรางกูล
ดีประเสริฐ
เหล็กเพ็ชร์
ยนเปี่ยม
บางยี่ขัน
กรัณยโสภณ
หอวัฒนกุล
ประเสริฐ
อร่ามเนตร
บุญเอก
ทองเมือง
ดิลกกัลยากุล
สุโกมล
สิริกาญจน

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

บทบรรณาธิการ
ท่ามกลางบรรยากาศที่ “อุตสาหกรรมสื่อ” มีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล
(digital disruption) ที่ท�ำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน กรรมกรข่าวต้องปรับตัวเพิ่มความรวดเร็วฉับไว ท�ำงานแข่งกับเวลา แต่
ต้องผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม
อีกด้านหนึ่งที่ส�ำคัญต่อวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน นั่นคือ สถาบันการศึกษา ที่แต่ละปีท�ำหน้าที่ผลิตบุคลากร
ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อของประเทศ
และเมื่ออุตสาหกรรมสื่อเปลี่ยน สถาบันการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ด้วยเหตุนี้
กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าว ประจ�ำปี 2562 จึงได้ท�ำการสุ่มส�ำรวจสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เปิด
ท�ำการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และที่เกี่ยวเนื่อง จ�ำนวน 18 แห่ง ภายใน
เวลาอันจ�ำกัด เพื่อติดตามดูว่าพวกเขาเหล่านี้ได้มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาวะสื่อยุคปัจจุบัน หรือมีทิศทางในอนาคตอย่างไร
นอกจากนั้นแล้ว ทั้ง 18 สถาบัน นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักศึกษา มีข้อเสนอแนะ หรือมีความคาดหวังต่อวงการ
วิชาชีพอย่างไร ติดตามอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก “นิเทศศาสตร์ Never Die” ในเล่มนี้
														
							
น.รินี เรืองหนู

วันนักข่าว
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วันนักข่าว

ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน
สถาบันอุดมศึกษา-คณาจารย์

ไม่ปรับ ก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
นอกเหนือจากนักข่าว-สือ่ มวลชนคนท�ำสื่อ-เจ้าของธุรกิจสื่อมวลชน ไม่ว่า
จะเป็นสื่อแขนงใด สื่อใหม่-สื่อเก่า จะ
เป็น สื่อใหญ่-สื่อเล็ก ในยุคนี้ ต่างต้อง
ปรับการท�ำงาน-จูนภูมิทัศน์ ของตัวเอง
และองค์กรให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน ในยุคสมัยปัจจุบนั
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะหากไม่
ปรับ ต่อให้เป็นสื่อใหญ่-สื่อดัง ไม่ปรับตัว
หรือปรับตัวช้า ไม่ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ก็อาจกลายเป็น “ผู้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”
อีกหนึ่งบริบทที่ส�ำคัญต่อวงการ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน ก็คือ “สถาบัน
การศึ ก ษา” ที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน
วิ ช านิ เ ทศศาสตร์ - สื่ อ สารมวลชนวารสารศาสตร์ ทั้งของรัฐและเอกชน ที่
สอนและผลิต นักข่าว-นักสือ่ สารมวลชนคนท�ำสือ่ แต่ละแขนงออกมา ปีละจ�ำนวน
มาก แม้จะพบว่า ในหลายองค์กร รวมถึง
คนท�ำสื่ออิสระ ก็จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารนักข่าว-คนท�ำสื่อ จ�ำนวนมาก ก็ไม่ได้
จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์-สื่อสาร
มวลชน กระนัน้ ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ โดย
เฉพาะในองค์กรสือ่ จะมีผทู้ จี่ บการศึกษา
ด้านสื่อสารมวลชน ท�ำงานอยู่ในองค์กร
ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากกว่ า คนที่ ไ ม่ ไ ด้ จ บมา
ทางด้านนิเทศศาสตร์ ขณะเดียวกัน ยัง
คงมีนักเรียนสอบเข้าเรียนในสาขาด้าน
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน ในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐแต่ละปีจ�ำนวนไม่น้อย
โดยหลายแห่งก็พบว่าสถิตกิ ารสมัครสอบ
ก็ไม่ได้ลดน้อยลง
จึงย่อมแสดงให้เห็นว่า การเรียน

การสอนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชน ที่สอนด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์-สือ่ สารมวลชน ยังมีความ
ส�ำคัญอยู่ แม้ต่อให้ยุคปัจจุบันจะมีการ
พูดกันว่า มีแค่โทรศัพท์มือถือ-แท็บเล็ต
ใครๆ ก็สามารถส่งข่าวสาร แสดงความเห็น
ในเรื่องต่างๆ ได้ ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องไป
เรียนนิเทศศาสตร์-สือ่ สารมวลชน หลายปี
กว่าจะจบ และจบแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการ
ตกงานในอนาคต แต่วาทกรรม-แนวคิด
ดังกล่าว ก็ยงั มีความเห็นแย้งว่า ไม่ถกู ต้อง
เพราะนักข่าว-สือ่ สารมวลชน -องค์กรสือ่
มีความแตกต่างจากคนปกติที่ไม่ได้เป็น
“สื่อตัวจริง-สื่อมืออาชีพ” ในเรื่องการ
ท�ำงานข่าว-การสื่อสารต่อสังคม-ความ
เป็ น มื อ อาชี พ ซึ่ ง สื่ อ ตั ว จริ ง จะมี ค วาม
เป็นมืออาชีพมากกว่าในการสื่อสารและ
แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องของ
“จรรยาบรรณ-ความรับผิดชอบต่อ
สังคม”
ในการเผยแพร่ข่าว-ความเห็นต่อ
สังคมในวงกว้าง ที่สื่ออาชีพจะให้ความ
ส�ำคัญและตระหนักในเรือ่ งนีม้ ากกว่าคน
ปกติทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป “สถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์” ที่เปิดสอน สอนหนังสือด้าน
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน ก็ต้องปรับ
องค์กร ปรับตัวเองในการสอนนักศึกษา
เพื่อให้องค์กรอยู่ได้โดยเฉพาะสถาบัน
การศึกษาเอกชน และทีส่ �ำคัญ เพือ่ จะได้
ผลิตนักศึกษาออกมาท�ำงานด้านสื่อสาร
มวลชน ที่เมื่อจบมาแล้วสามารถหางาน

ท�ำได้ และที่ส�ำคัญ เติบโตขึ้นมาเป็นสื่อ
มีคุณภาพของสังคม
โดยเรือ่ งดังกล่าว มีทศั นะทีน่ า่ สนใจ
อย่างเช่น ข้อคิดเห็นของ “ด�ำรง พุฒตาล
อดี ต สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา-อดี ต สมาชิ ก สภา
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ - อดี ต เจ้ า ของและ
ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง นิ ต ยสารคู ่ ส ร้ า งคู ่ ส ม-พิ ธี ก ร
รายการโทรทั ศ น์ ชื่ อ ดั ง ที่ อ ยู ่ ใ นวงการ
สื่อมาหลายสิบปี” ได้เคยให้ทัศนะไว้ว่า
จากสภาพปัจจุบัน สถาบันการศึกษา
ที่สอนหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชน ทั้ง
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ควรต้อง
ทบทวนหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนใน
ปัจจุบันได้แล้ว
“แน่นอนที่สุดต้องปรับ การปรับ
มีสองอย่างคือ ปรับหลักสูตร กับปรับ
อาจารย์ ผู ้ ส อน แต่ ป รั บ หลั ก สู ต รง่ า ย
กว่าปรับอาจารย์ เพราะอาจารย์ก็คือ
อาจารย์ เพราะในเมื่อเวลานี้มันชัดเจน
เลยว่า คนมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว
เขาก็ใช้โทรศัพท์ท�ำอะไรได้สารพัดอย่าง
หลายคนไม่ ไ ด้ เ รี ย นวารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์มา เขาก็ท�ำอะไรแล้วส่ง
เข้าไปในโซเชียลมีเดียจนประสบความ
ส�ำเร็จ จะดีหรือไม่ดีไม่รู้ แต่เขาประสบ
ความส�ำเร็จในเชิงคนดู ความนิยม”
“ด�ำรง” ให้ทศั นะว่า กลุม่ คนดังกล่าว
ข้างต้น ที่ไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์ ไม่ได้
เป็นสื่ออาชีพจริงๆ แต่ใช้การเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เช่น การตัดต่อถ่ายท�ำ ที่ปัจจุบัน
ท�ำได้ง่ายเพราะเครื่องมือปัจจุบันท�ำให้
ท�ำได้ง่าย สมัยก่อนเวลาจะถ่ายทอดสด
โทรทั ศ น์ ต ้ องส่ งรถโอบี ออกไป ใช้คน
จ�ำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และใช้
วันนักข่าว
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กล้องหลายตัว ใช้ดาวเทียม แต่ปัจจุบัน
ใช้ แ ค่ มื อ ถื อ เครื่ อ งเดี ย วก็ ท�ำได้ โดย
คุณภาพไม่ได้แตกต่างจากรถคันละ 20
ล้านบาท โดยมือถือแค่เครือ่ งละไม่กหี่ มืน่
บาทและท�ำทุกอย่างได้หมดเพียงคนเดียว
โดยที่เขาอาจจบจากด้านอื่น ไม่ได้เรียน
ด้านนิเทศศาสตร์อะไรมาเลย
“ถ้ า หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ ไ ม่
เปลี่ยน อาจารย์ไม่ปรับตัวเอง บัณฑิต
ออกมาก็จะเป็นคนละโลก คือเป็นโลกเก่า
สมัยไม่มโี ซเชียลมีเดีย การเรียนการสอน
จึ ง ควรต้ อ งมุ ่ ง เน้ น ไปในทางให้ ค นที่
เรี ย นต้ อ งลงพื้ น ที่ ภ าคสนาม ไปหา
ประสบการณ์ มากกว่าเรียนทฤษฎี
หลานผมเขาเรียนนิเทศศาสตร์มา
หนึ่งปี แล้วเขาคงไปค้นพบอะไรมาว่า
สิ่งที่เขาเรียนมากับโลกความเป็นจริงใน
เวลานี้ เขาบอกผมว่าเขาจะลาออก แต่
จนกระทั่งตอนนี้หลังจากที่เขาบอก ผมก็
ยังไม่เจอเขา ซึง่ ผมก็ไม่ได้คดั ค้าน เพราะ
ผมเข้าใจเขา” (ด�ำรง พุฒตาล-ไทยโพสต์
ธันวาคม 2560)
สิ่งที่น่าติดตาม ก็คือ การปรับตัว
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา-คณาจารย์
ทีท่ �ำการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์การสือ่ สารมวลชน ของรัฐและเอกชน ว่า
ในยุคปัจจุบัน ที่ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน-การ
บริ โ ภคสื่ อ ของประชาชนเปลี่ ย นแปลง
ไปตามยุคสมัย แล้วสถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ ได้ รั บ รู ้ ถึ ง พลวั ต การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
และมีการปรับตัวอย่างไร เพราะไม่ใช่แค่
เพียงองค์กรสือ่ -คนท�ำสือ่ ทีห่ ากไม่ปรับตัว
แล้ ว จะโดนทิ้ ง ไว้ ข ้ า งหลั ง “สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษา-คณาจารย์ ” ที่ ส อนด้ า น
นิเทศศาสตร์-สือ่ สารมวลชน ก็อาจถูกทิง้
ไว้ข้างหลังเช่นกัน
ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น ในวงการการ
ศึ ก ษา จะพบว่ า หลายมหาวิ ท ยาลั ย
มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนด้ า น
นิเทศศาสตร์-สื่อสารมวลชน แม้แต่บาง
มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงในสาขาด้าน
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ด�ำรง พุฒตาล
แพทย์-วิทยาศาสตร์อย่าง “มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล” ก็ ยั ง มี ก ารเรี ย นการสอนด้ า น
สื่อสารมวลชนเช่นกัน โดยพบว่า บาง
สถาบัน การเรียนการสอน ก็ไม่ได้ใช้ชอื่ ว่า
คณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์การสือ่ สารมวลชน โดยใช้ชอื่ เรียกแตกต่าง
กั น ไป ขณะที่ บ างสถาบั น ก็ ไ ปอยู ่ ใ น
หลักสูตรการองค์รวม โดยมีการเปิดสาขา
การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์อยู่
ในคณะนั้นด้วย เช่น คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
ทาง “กองบรรณาธิการ หนังสือ
วันนักข่าว 5 มีนาคม 2562” ได้สมั ภาษณ์สอบถาม ความคิ ด เห็ น ผู ้ บ ริ ห ารคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชนหลายแห่ง เพื่อสอบถาม
ถึ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนด้ า น
นิ เ ทศศาสตร์ แ ละการสื่ อ สารมวลชน
ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งในสภาพ
การณ์ปจั จุบนั ไม่วา่ จะเป็นหลักสูตรทีเ่ ปิด
สอน-จ�ำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ของ
แต่ละแห่ง-การปรับหลักสูตรของสถาบัน
ให้สอดคล้องกับสภาวะสื่อและธุรกิจสื่อ
ในยุคปัจจุบนั -การจ้างงานนักศึกษาแต่ละ
สถาบันหลังจบการศึกษาไปแล้ว-ข้อเสนอ
แนะต่อผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบัน เพือ่
ให้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะสื่ อ ยุ ค ปั จ จุ บั น
เป็นต้น

ซึง่ ข้อมูลที่ กอง บ.ก.ได้รบั ทางทีมงาน
ได้มีการสัมภาษณ์ สอบถามความเห็น
ผู้บริหารและคณาจารย์หลายสถาบัน
แยกเป็ น “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ของรัฐ” ประกอบด้วย คณะการสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
-คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ (มก.)-ส�ำนั ก วิ ช า
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
วลั ย ลั ก ษณ์ (มวล.)-คณะวิ ท ยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-คณะวิทยาการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี-คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม-คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
ขณะที่ “สถาบันการศึกษาของ
เอกชน” ก็มีด้วยกันหลายสถาบัน อาทิ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์-คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้ า ไทย-คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น
โดยทั ศ นะของผู ้ บ ริ ห ารสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษา-คณาจารย์ ที่ ส อนด้ า น

นิเทศศาสตร์-การสื่อสารมวลชน ทั้งของ
รัฐและเอกชน ที่ให้ทัศนะความเห็นกับ
กอง บ.ก. หนังสือวันนักข่าวฯ มีความเห็น
ทีแ่ ตกต่างกันไปตามความเห็นของแต่ละ
คนและแต่ละสถาบัน แต่สามารถสรุป
ประเด็นส�ำคัญที่สามารถสังเคราะห์ได้
เช่ น ความเห็ น ของ “ศ.ดร.
ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
สถาบันที่สอนด้านนิเทศศาสตร์และการ
สื่อสารมวลชนมาหลายสิบปี ที่เล่าถึง
สภาพการณ์ของสถาบันในเวลานี้ไว้ว่า
ที่ผ่านมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มี
การปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการความรู้ด้านนิเทศศาสตร์
อุตสาหกรรมสื่อและการสื่อสาร รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21
มาตลอด เช่ น มี ก ารปรั บ ตั้ ง แต่ ชื่ อ
หลักสูตร จากเดิม สาขาวารสารสนเทศ
(Journalism and Information) เป็น
สาขาวิชาวารสนเทศและสื่อใหม่ โดย
มีการเติมความเป็นสื่อใหม่ หรือ New
Media เข้าไป ส่วนอีกหลักสูตรที่เปลี่ยน
แรงมาก คือ สาขาวิชาการกระจายเสียง
(Broadcasting) เปลี่ ย นเป็ น สาขา
วิชาการออกแบบและผลิตสื่อ (Media
Design and Production: MD) เป็นต้น
โดยทั้งหมดเน้นที่การออกแบบและผลิต
เพื่อให้สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ให้มุมมองไว้ว่า ในตลาดแรงงาน เรา
จะไม่ยึดตัวเทคโนโลยีเป็นตัวผลิตเด็ก
เพราะเทคโนโลยีมาเร็ว ตายเร็ว ถ้าใคร
ติดเทคโนโลยี ก็แน่นอน โอกาสที่จะ
ตกงาน หลุดออกจากระบบค่อนข้างสูง
แต่ถา้ เกิดเราสอนให้เด็กติดทีต่ วั คอนเทนต์
ออกแบบ สร้างสรรค์ ไม่ว่าเทคโนโลยี
จะเปลี่ยน สิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับชีวิตของ
เขา เขาก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าของ
ที่จะออกแบบสารที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดกับทุกแพลตฟอร์ม ถ้าเขาสามารถ
คิดเป็นก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้

และอาจจะเกิดผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นอิสระ
มากขึ้น
“การสื่ อ สารไม่ มี วั น ตาย เพี ย ง
แต่ ว ่ า มั น จะเปลี่ ย นเทคโนโลยี ไ ปตาม
แพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ” ศ.ดร.ปาริ ช าต
ระบุ

ตามเป้าที่ตั้งไว้ เห็นได้จากในปีที่ผ่านๆ
มา การสอบเข้าของปริญญาโท ทั้ง 3
หลักสูตรและปริญญาเอก มีทศิ ทางทีด่ งิ่ ลง
ซึ่งพบว่าทุกมหาวิทยาลัยก็เจอปัญหานี้
เช่นเดียวกัน

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

คนเรียนโท สื่อสารมวลชน
น้อยลง
สะท้อนอะไร?

ขณะที่ ทั ศ นะจากคณาจารย์
“คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ทีเ่ ปิดสอนมา
หลายสิบปีเช่นกัน ทาง “ผศ.ดร.วิไลวรรณ
จงวิ ไ ลเกษม รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ให้ขอ้ มูลและ
ทัศนะสรุปได้พอสังเขปว่า ปัจจุบันทาง
คณะมีอาจารย์ประมาณ 40 คน ส�ำหรับ
นักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ
เปิดรับปีละ 200 คน หลักสูตรภาษา
อังกฤษรับ 80 คน หลักสูตรปริญญาโท ตัง้
เป้าไว้ที่ ภาคปกติ 30 คน ส่วนภาคพิเศษ
หลั ก สู ต รละ 45 คน และหลั ก สู ต ร
ปริญญาเอก 10 คน ซึง่ ในตอนนีป้ ริญญาตรี
ยั ง คงเป็ น ไปตามเป้ า แต่ ใ นส่ ว นของ
ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ไม่เป็นไป

“ส�ำหรับสาเหตุหลัก มาจากปัจจัย
ภายนอก คือ หลักสูตรปริญญาโทและ
ปริ ญ ญาเอกด้ า นวารสารศาสตร์ มี ก าร
เปิดเยอะขึน้ จากเดิมทีจ่ ะนึกถึงแค่จฬุ าฯ
และธรรมศาสตร์ ตอนนี้ราชภัฏที่เปลี่ยน
ตัวเองเป็นมหาวิทยาลัย ก็เปิดหลักสูตร
ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยเอกชนก็เช่นเดียวกัน ดังนัน้
ณ ตอนนี้เราอาจจะพูดก็ได้ว่า ซัพพลาย
มันมีมากกว่าดีมานด์แล้ว”
ผศ.ดร.วิไลวรรณชี้ว่า จากยอด
สมัครเรียนที่ลดลงโดยเฉพาะปริญญาโท
ถ้าจะมองว่าหลักสูตรมันไม่ทันสมัยหรือ
ไม่ เราก็คิดว่าเราก็ต้องปรับให้ทันกับ
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทมี่ นั เริม่ เปลีย่ น แต่
หลักใหญ่ๆ คือ ค่านิยมทีม่ ตี อ่ ปริญญาบัตร
มันน้อยลง และการเกิดคนมันน้อยลง
ท�ำให้ซัพพลายมากกว่าดีมานด์
พร้อมกับเปิดเผยว่า...ทางมหาลัย
มีการปรับหลักสูตรทุกๆ 5 ปี รวมถึง
วันนักข่าว
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การปรับย่อย เรามองว่าเวลาการปรับ
หลักสูตรเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะ
มีกระบวนการตั้งแต่ผ่านคณะ แล้วไปที่
มหาวิทยาลัย และไปยังส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
กระบวนการมันเยอะมาก
“แต่ ค วามจริ ง แล้ ว การปรั บ ที่
ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ในแต่ ล ะวิ ช าเรี ย น คื อ
อาจารย์ผสู้ อนทีส่ ามารถสอดแทรกความรู้
ใหม่ๆ ในรายวิชาเดิม เราสามารถปรับได้
อยู่ที่ผู้สอนปรับตัวได้ทันกับการสื่อสารที่
เปลีย่ นไปหรือไม่ จากทีไ่ ด้คยุ กับอาจารย์
ทางด้านนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวหลักสูตรอย่างเดียว
ปัญหาใหญ่มากคือ ผู้สอน ปรับตัวได้ทัน
กับความรูท้ เี่ ปลีย่ นไปหรือไม่ ตรงนีส้ �ำคัญ
ดังนัน้ ในส่วนของอาจารย์กม็ กี ารปรับตัว
เช่นเดียวกัน”
ด้ า นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
อย่าง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่เปิดสอนมาหลายสิบปี ผลิต
ศิษย์เก่าเข้าสู่วงการสื่อมามากมายนับ
ไม่ ถ ้ ว น ทางผู ้ บริหารสถาบัน เปิดเผย
สภาพการณ์ของทางคณะไว้ผา่ น ดร.พีรชัย
เกิ ด สิ น ธุ ์ คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพไว้ว่า อย่างปัจจุบัน
ทางคณะมีการเปิดสาขาวิชาหลักสูตรการ
ผลิตอีเวนต์และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม โดยบอกว่า หลักสูตรดังกล่าว
เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาดงานทัง้ ภายในประเทศ
และทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย ง
ใต้ มุมมองความคิดใหม่ที่ไม่ได้สร้าง
เพียงมนุษย์งานอีเวนต์และไมซ์ แต่เป็น
ครีเอทีฟ ดีไซเนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจ
สร้ า งสรรค์ ด ้ า นอี เ วนต์ แ ละไมซ์ หรื อ
สาขาวิชาการสื่อสารตรา (Brand) เพื่อ
เตรี ย มพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาก้ า วสู ่ ก ารเป็ น
นั ก วางกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการสร้ า งแบรนด์
และการสื่อสารแบรนด์ การออกแบบ
เอกลักษณ์ให้กับแบรนด์และองค์กรทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ การสร้างแบรนด์ตัว
บุคคล
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ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์
ส ่ ว น ที่ มี ข ่ า ว ก ่ อ น ห น ้ า นี้ ว ่ า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สอนด้าน
นิเทศศาสตร์ ก�ำลังประสบปัญหา มี
คนเรียนน้อยลงจนมีข่าวว่าบางแห่งอาจ
ต้องเลิกจ้างอาจารย์หรือเปลี่ยนชื่อคณะ
แต่ เ รื่ อ งนี้ คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยืนยันว่า ทาง
สถาบันไม่ได้ประสบปัญหาคนเข้าเรียน
น้อยลง เพราะจากสถิตยิ งั พบว่า ยอดคน
สมัครเรียนยังเท่าเดิม ไม่มีตก
“จ�ำนวนนักศึกษาไม่ลดลง ยัง
คงรับนักศึกษาได้จ�ำนวนเท่าเดิม 1,000
กว่าคน ดังนั้น ต่อให้ระยะหลังๆ มี
กระแสออกมาว่าอุตสาหกรรมสื่อ วงการ
สือ่ มวลชนอยูไ่ ม่รอด และเด็กน้อยลง แต่
ในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
ซึ่งมีอัตลักษณ์ชัดเจน ในเรื่องการเรียน
แบบลงมื อ ท�ำ เน้ น คุ ณ ภาพมากกว่ า
ปริมาณในการรับนักศึกษา จึงท�ำให้ไม่
ได้รับผลกระทบ”
และย�้ำว่า ทุกๆ 5 ปี ทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะมีการปรับปรุง
หลักสูตรอยู่แล้ว และในแต่ละปี ทาง
คณะนิเทศศาสตร์ ก็มีการปรับรายวิชา
หรือเปิดหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของวงการวิชาชีพสื่อ
บุคลากรที่อุตสาหกรรมสื่อต้องการ ส่วน
อุตสาหกรรมด้านสื่อ ถ้าหากมองถึงการ

จบแล้วมีงานท�ำ ต้องมองแยกเรื่องของ
อุตสาหกรรมสือ่ ทีม่ กี ารลดพนักงานเรือ่ ยๆ
ซึ่ ง นั่ น เป็ น เรื่ อ งของธุ ร กิ จ สื่ อ ไม่ เ กี่ ย ว
กับการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์
เพราะนั ก ศึ ก ษาของคณะที่ จ บออกไป
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งผลิตเพื่อ
ไปสู่อุตสาหกรรมสื่ออย่างเดียว เพราะ
ปัจจุบันมีตลาดงานรองรับมากมาย
“มหาวิทยาลัยเองก็ควรเข้ามามี
บทบาทในการสร้างพื้นที่วิชาการ สอน
นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ที่ต้องก้าวให้ทัน
โลก ทันการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ต้อง
ท�ำให้หอ้ งเรียนเป็นห้องท�ำงาน ฝึกปฏิบตั ิ
จริง เชื่อมโยงโลกของเทคโนโลยี การ
สื่อสาร และความจริง องค์ความรู้ต้อง
ไม่หยุดนิ่งเพียงในห้องเรียนอีกต่อไป”
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน ที่ เ ปิ ด สอนด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ปัจจุบันมีสภาพการเรียน
การสอนอย่างไร รวมถึงแต่ละแห่งมีการ
ปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ การบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ขณะเดียวกันเสียงสะท้อนของนักศึกษานั กข่ าว-คนวงการสื่ อ-นั กวิ ช าการด้าน
สื่อ จะมีทัศนะ-เสียงสะท้อน ที่มีไปถึง
สถาบันอุดมศึกษา-คณาจารย์ที่สอนด้าน
นิเทศศาสตร์ฯ อย่างไร อ่านรายละเอียด
ได้ ใ นบทถั ด ไปจากนี้ บนข้ อ สรุ ป สั้ น ๆ
ได้ ว ่ า ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค นท�ำสื่ อ -นั ก ข่ า วผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รสื่ อ ต้ อ งปรั บ ตั ว ตาม
การเปลี่ ย นแปลงของภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่สถาบัน
การศึ ก ษา-คณาจารย์ ก็ ต ้ อ งปรั บ ตั ว
ปรับเปลี่ยนตัวเอง ในด้านการเรียนการ
สอน ให้ไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่นกัน ไม่เช่นนั้น สถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ ก็อาจถูก “ทิ้งไว้ข้างหลัง”
เช่นกัน
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18 สถาบันยกเครื่อง

“หลักสูตรนิเทศศาสตร์”
ตอบโจทย์ โลกดิจิทัล

กองบรรณาธิการหนังสือวันนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 ได้ท�ำการสุ่มส�ำรวจสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทัง้ ของภาครัฐและเอกชน ทีเ่ ปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสือ่ สารมวลชน หรือ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 18 สถาบัน พบว่ามีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งบางแห่ง
เปิดหลักสูตรนานาชาติ
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาเกือบทั้งหมด มีการปรับตัว
ขนานใหญ่เพื่อให้ก้าวทันไปกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน และทิศทางของโลกในอนาคตอันใกล้ที่มุ่งเน้นไปสู่แนวทางของโลก
ดิจทิ ลั บนแพลตฟอร์มต่างๆ ทัง้ การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เปลีย่ นชือ่ รายวิชาให้เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั การปรับ
ลดและเพิม่ จ�ำนวนนักศึกษา การจัดหาอาจารย์ผสู้ อนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านและมีความรูท้ หี่ ลากหลาย การจัดหาเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้เรียน
อย่างไรก็ตาม ที่น่าสังเกตคือ ทุกสถาบันต่างก็ยังมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาให้ความส�ำคัญกับการผลิต “เนื้อหา” ที่มี
คุณภาพ ส�ำหรับรายละเอียดที่ว่าทั้ง 18 สถาบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร ไปในทิศทางใด ติดตามได้นับจากนี้
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จันทรเกษม
ไม่ใช่ใครๆ ก็จะเป็นสื่อได้
อี ก ห นึ่ ง ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า
ของรั ฐ ที่ เ ปิ ด สอนด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยได้ ผ ลิ ต นั ก ข่ า วสือ่ มวลชน ออกมาหลายต่อหลายรุน่ นัน่
ก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(มจษ.)
ทางคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ดร.ณัชชา พัฒนะนุกิจ หัวหน้าสาขา
วารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(มจษ.) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน มจษ.มี
การเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ อยู่
ภายใต้คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 3 แขนง
ได้แก่ แขนงวารสารศาสตร์ดิจิทัล(JR)
แขนงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
(PR-AD) และแขนงวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ (BC) มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นจากเดิ ม ที่ แ ยกเป็ น แขนง
วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ และแขนงวิชาการโฆษณา
ต่อมาแยกเป็นแขนงวิชาวารสารศาสตร์
และสือ่ ออนไลน์ แขนงการประชาสัมพันธ์
และโฆษณาและแขนงวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์และสือ่ ใหม่ และเปลีย่ นเป็น
3 แขนงในปัจจุบัน
ส�ำหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าเรียน สาขานี้
ระดับปริญญาตรี 4-5 ปีทผี่ า่ นมาแนวโน้ม
ลดลง ปี 2556 รับประมาณ 40 คน ปี
2558 ลดลงเหลือเพียง 25 คน ก่อนจะ
เพิ่มเป็น 40 คนในปี 2559 และปี 2560
จ�ำนวน 30-40 คน ซึง่ โดยปกติในส่วนของ
สาขาวารสารศาสตร์จะรับนักศึกษาเพียง
1 ห้อง จ�ำนวน 40 คน ส�ำหรับอาจารย์
ทั้งสาขานิเทศศาสตร์มีประมาณ 20 คน

ดร.ณัชชา พัฒนะนุกิจ

เฉพาะแขนงวารสารศาสตร์มี 3 คน ซึ่ง
ไม่ได้ลดจ�ำนวนลง
“ดร.ณัชชา” ให้ทัศนะว่า การที่
จ�ำนวนนักศึกษาลดลง อาจเนื่องจากมี
ความต้องการทีจ่ ะไปเรียนในสาขาทีอ่ นุ่ ใจ
กว่า จากรั บ รู ้ ถึงธุ ร กิ จ สื่ อที่ ต กลง จึ ง
จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ วิ ธี คิ ด ใหม่ ส ร้ า ง
ความมัน่ ใจในการมีงานท�ำของเด็ก แสดง
ให้เห็นว่าการเรียนสาขาวารสารศาสตร์
ไม่ได้จบไปเป็นเพียงผู้สื่อข่าวเท่านั้น แต่
ยังสามารถเป็นผูส้ ร้างเนือ้ หาหรือ Content
ได้ด้วย เพราะแทบจะทุกธุรกิจมีความ
ต้องการคนทีท่ �ำ Content ซึง่ มีต�ำแหน่ง
หลากหลายในการรองรับ อาทิ Content
Online, Content Marketing, Content
Analysis, ผู้ดูแลเนื้อหาในเฟซบุ๊กเพจ
ต่างๆ หรือผูส้ อื่ ข่าวทีเ่ ป็นสายเฉพาะทาง
เช่ น เว็ บ ไซต์ รี วิ ว อาหารโดยเฉพาะ
เป็นต้น
ส�ำหรับการปรับตัวของสถาบันต่อ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ข้างต้น “ดร.ณัชชา”
เผยว่า มหาวิทยาลัยมีการปรับหลักสูตร
ทุก 5 ปีเพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งที่ตลาด
แรงงานต้องการ แต่สว่ นตัวเพิง่ เข้ามาท�ำ

หน้าที่ตรงนี้ได้เพียง 1 ปี จึงมองเห็นการ
ปรับหลักสูตรในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
การเรียนการสอนวารสารศาสตร์ มจษ.
ที่ผ่านมาพยายามท�ำให้หลักสูตรมีความ
ยืดหยุน่ กับสภาพเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ อย่าง
เช่น โครงสร้างหลักสูตรเดิม จะเน้นตาม
ประเภทของข่าวเฉพาะทาง มีรายวิชา
แยกเป็น ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง
ข่าวสิ่งแวดล้อม ข่าวศิลปวัฒนธรรมและ
บันเทิง อันเนื่องมาจากความเข้มข้นของ
ประเด็นข่าว ซึ่งถือเป็นความแข็งแกร่ง
การเรียนการสอนของที่นี่ที่ปูพื้นฐานมา
ดี ส�ำหรั บ การเป็ น นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ข อง
จันทรเกษม
แต่ ณ วันนี้ เด็กที่ส�ำเร็จการเรียน
การสอนออกไปจะต้องเป็นได้แบบหลาก
หลาย และหากพิจารณาจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชน จะเริม่ มองเห็นหลักสูตรว่าแม้เด็ก
จะอยู่ในวงการสื่อแต่จะเริ่มเป็นเจ้าของ
กิจการหรือรับงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์
เป็ น เจ้ า นายตั ว เองดู แ ลเป็ น โปรเจกต์
เล็กๆ ของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจุบันที่ธุรกิจสื่อจะเน้นจ้างฟรีแลนซ์
วันนักข่าว
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“ยื น ยั น ได้ จ ากการที่ ไ ปนิ เ ทศ
นักศึกษาเมื่อปี 2560 ซึ่งผู้จัดการฝ่าย
บุคคล เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 บอกว่า
เพื่ อ เป็ น การลดต้ น ทุ น ขององค์ ก รจึ ง
พยายามไม่มีฝ่ายผลิตของตนเอง เพราะ
ไม่ตอ้ งการแบกรับต้นทุนทัง้ เรือ่ งคน ของ
เครือ่ ง และสวัสดิการต่างๆ จึงจ้างฟรีแลนซ์
เป็นรายโปรเจกต์ สามารถบริหารต้นทุน
ได้”
หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ดจิ ทิ ลั
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม ย�้ำว่า หลักสูตรของ
สถาบัน ในยุคปัจจุบัน พยายามช่วย
นักศึกษา ด้วยการฝึกหลายมิติ ไม่ใช่
เพียงแค่เขียนข่าว แต่จะต้องถึงว่าวงการนี้
ก�ำลังลุยเข้าสู่ “Business Content” ซึ่ง
มีความหมายว่า ทุกคนไม่ต้องยึดติดกับ
รูปแบบช่องทางการน�ำเสนอ (Platform)
เพราะเป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรู ้ แ ล้ ว
เหมื อ นกั บ ว่ า โทรศั พ ท์ ที่ เ ดิ ม เป็ น แบบ
ปุ่มกดแต่ตอนนี้เป็นระบบสัมผัสที่ทุกคน
เรียนรู้การใช้งานเป็นแล้ว หรือแม้แต่
ระบบปฏิ บั ติ ก ารยั ง มี ก ารควบรวมบาง
ส่วนของอีกระบบหากเห็นว่าสิ่งนั้นดีแล้ว
น�ำมาปรับเป็นของตนเอง จึงกลายเป็นว่า
ศักยภาพของเด็กนิเทศศาสตร์ ต้องเรียนรู้
และท�ำเป็นทุก Platform
หลักสูตรนี้จะมุ่งให้เด็กมีทักษะที่
ตลาดแรงงานปัจจุบันต้องการ ได้แก่ 1.
การสังเคราะห์และการสร้างสรรค์เนือ้ หา
ขณะที่ปัจจุบันมี big data จะต้องสอน
ให้รจู้ กั การสังเคราะห์ จับปลาให้ถกู ตัวใน
การน�ำเสนอ ไม่ใช่ท�ำเพียงแต่ลอกมาแล้ว
น�ำเสนอทั น ที 2. การหาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
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แม้ปัจจุบันใครๆ ก็เป็นสื่อได้ แต่สิ่งที่จะท�ำให้สื่อหลักยังคง
ยืนอยู่ได้อย่างมีคุณค่า คือ การมีจริยธรรมและศีลธรรม
ในการท�ำสื่อ จะต้องมีจริยธรรมในวิชาชีพ... ซึ่งจะมีการ
บ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ในเด็กที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ จึงไม่ใช่
ใครๆ ก็จะเป็นสื่อได้ เพราะสื่อที่แท้จริงจะต้องมีจริยธรรม
ควบคู่กับเสรีภาพในการน�ำเสนอ

ท�ำให้ ไ ด้ เ นื้ อ หาใหม่ ที่ จ ะน�ำมาสู ่ ก าร
สร้างสรรค์เนื้อหา และ 3. การเล่าเรื่อง
ข้ า มสื่ อ ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ ถึ ง รายละเอี ย ด
ปลีกย่อยของแต่ละสื่อที่มีบุคลิกต่างกัน
แม้จะเป็นเนือ้ หาเดียวกัน เช่น โซเชียลมีเดีย
เน้นเนือ้ หาสัน้ ๆ โทรทัศน์สอื่ ความด้วยภาพ
โดย 1 ภาพแทน 100 ค�ำพู ด โดย
เมื่ อ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี ก ารแทรก
รายวิชา วารสารศาสตร์ข้ามสื่อเพื่อให้
เด็กวารสารศาสตร์ปรับตัว
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ให้ โ จทย์ เ ดี ย ว
คือรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็ง แต่ให้
นั ก ศึ ก ษาท�ำงานมาส่ ง ทั้ ง เนื้ อ หาที่ น�ำ
เสนอผ่านเฟซบุก๊ ว่าเขียนเนือ้ หาน�ำเสนอ
ในเรื่องใด หรือท�ำอินโฟกราฟิกที่จะต้อง
สัน้ กระชับแต่ครอบคลุมเนือ้ หาทัง้ หมดจะ
น�ำเสนออย่างไร หรือ Viral Clip 1 นาที
ส�ำหรับลงเฟซบุ๊ก และคลิปวิดีโอ 3 นาที
เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่ง
เด็กวารสารศาสตร์มีต้นทุนที่ดีคือการหา
ข้อมูล เพราะหากไม่มขี อ้ มูลเป็นเบือ้ งต้น
ก็ไม่สามารถผลิตเนือ้ หาน�ำเสนอออกไปได้

”

“ในการปรั บ หลั ก สู ต รแต่ ล ะ
ครั้ ง จะพิ จ ารณาจากเสี ย งสะท้ อ นของ
บัณฑิต ซึ่งจะมีการประเมินทุก 4 ปีว่า
มีเสียงสะท้อนอะไร เช่น ขาดทักษะการ
สังเคราะห์ หรือมีความขยันหมั่นเพียร
น�ำมาผนวกกับความเปลี่ยนแปลงของ
วงการสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นๆ โดย
มองในภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไร
เช่นที่ปัจจุบันมีการปรับหลักสูตรรองรับ
Content Business เพราะปัจจุบันเป็น
ยุคที่มีข้อมูลจ�ำนวนมาก แต่การหยิบ
สร้างสรรค์เนื้อหาและน�ำเสนอให้เป็นคือ
สิ่งส�ำคัญ” ดร.ณัชชากล่าว
หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์ดจิ ทิ ลั
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ย�้ ำ ว่ า หลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยทุกแขนง
พยายามปรับตัวให้ก้าวทันตลาดแรงงาน
แต่หากเด็กนักศึกษาไม่พยายามปรับตัวก็
จะล�ำบาก เพราะท้ายที่สุดการจะได้งาน
ท�ำหรือไม่ขึ้นอยู่ที่นักศึกษาด้วย ทั้งเรื่อง
บุคลิกภาพ จริยธรรม มารยาท ทัศนคติ

เชิงบวก ในมหาวิทยาลัยนอกจากองค์
ความรู้ที่เด็กจะได้รับแล้ว จึงพยายาม
สอนเด็กในเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ควบคู่ด้วย
เช่น ทัศนคติเชิงบวกในการท�ำงาน เพื่อ
ให้นักศึกษาเป็นคนที่พร้อมเสมอในการ
เปิดโลกรับสิ่งใหม่ๆ ไม่มีการยึดติดแต่
ตัวเอง ในการท�ำงานร่วมกับคนอื่นต้อง
มีการยืดหยุ่น
รวมถึ ง การปรั บ ตั ว ให้ ส ามารถ
ท�ำงานได้ในทุก Platform ตลอดจน
เรื่องศีลธรรม จรรยาบรรณ เช่น การใช้
Big Data โดยไม่ใช่การไป Copy คน
อื่นมา และวิธีคิดแบบเล่าเรื่องข้ามสื่อ
เพราะแม้ปัจจุบันจะมีข้อมูลจ�ำนวนมาก
แต่นักศึกษาน�ำมาใช้ไม่เป็นก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่ใช่ผลผลิตที่ผู้รับต้องการ
“ดร.ณัชชา” ให้ขอ้ มูลเชิงสถิตไิ ว้วา่
บัณฑิตวารสารศาสตร์ มจษ. โดยเฉลี่ย
เกื อ บ 100% มี ง านท�ำ โดยแนวโน้ ม
การท�ำงานของนักศึกษา ไม่ได้อ ยู่ใน
องค์กรสื่อมวลชนเช่นเดิม แต่จะยังอยู่
ในธุ ร กิ จ สื่ อ และเป็ น การท�ำงานแบบ
ฟรีแลนซ์ เช่น รับถ่ายภาพ รับท�ำวิดีโอ
เป็นครีเอทีฟ ซึ่งเด็กบางคนยังไม่ส�ำเร็จ
การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย แต่ เ ขามี
งานท�ำแล้ว เนื่องจากเด็กยุคปัจจุบันมี
โอกาสมาก ไม่ต้องยึดติดกับองค์กรสื่อที่
มีแนวโน้มจะไม่แบกรับต้นทุน แต่จะจ้าง
แบบฟรีแลนซ์มากขึ้น ทั้งนี้ การท�ำงาน
แบบฟรีแลนซ์มีแนวโน้มมากขึ้น เพราะ
ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเอง ไม่เสี่ยง
ตกงานและสามารถคุมตัวเองได้หากมี
ระเบียบวินัย
ลักษณะการท�ำงานของเด็ก มจษ.
จึ งมี หลากหลายแบบ อาทิ กลุ่ม ที่ยัง
กล้าๆ กลัวๆ ไม่กล้าลุยของตนเองก่อน
ก็จะเข้าไปสร้างเครดิต สร้างตัวตนใน
องค์กรสื่อมวลชนก่อนระยะหนึ่ง กลุ่ม
ที่รับงานฟรีแลนซ์มาท�ำตั้งแต่เรียน เมื่อ
เรียนจบก็รับงานฟรีแลนซ์ต่อไป และ
กลุม่ ฟรีแลนซ์ประจ�ำ คือเป็นฟรีแลนซ์แต่
ได้งานจากองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็น

ประจ�ำ แต่การท�ำงานในรูปแบบของฟรีแลนซ์
จะต้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
“คนท�ำงานด้านสือ่ ยังคงมีตลาดงาน
รองรับ เพียงแต่อาจจะเป็นการเคลื่อน
ย้า ยถ่า ยเทลั ก ษณะการท�ำงานเท่ านั้ น
สื่อก็เหมือนปลาวาฬ ตอนนี้อยู่ในช่วง
ระยะเวลาของการพลิกตัวเหมือนกันหมด
และพร้อมๆ กัน ย่อมเกิดผลกระทบเป็น
คลื่น แต่ไม่ท�ำให้ตาย แต่ต้องเปลี่ยนวิธี
ว่ายใหม่ แต่เชือ่ ว่าเมือ่ ตกตะกอนก็จะเกิด
การตั้งตัวใหม่เกิดขึ้นได้”
ทุกคนเจอโจทย์เดียวกันหมด คือ
ต้องปรับตัว ทั้งสื่อหลักเจ้าของพื้นที่เดิม
และสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย
ที่ก�ำลังมาแรง ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาเท่า
เดิม จึงมีการเปลี่ยนหลุมที่หย่อนเม็ดเงิน
ลงไปจากสื่ อ หลั ก เป็ น โซเชี ย ลมี เ ดี ย
มากขึ้น ท�ำให้สื่อหลักต้องปรับตัวรับกับ
โซเชีย ลมี เ ดี ย ด้ วย แต่ ทั้งหมดก็ อยู ่ ใ น
ธุรกิจเดียวกัน คือ Content Business
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ าจจะต้ อ งปรั บ การ
เขียนอย่างไรให้แหวกแนว น่าสนใจ สื่อ
โทรทัศน์จะต้องเน้นเนื้อหาที่เป็น Edutainment มากขึ้น เช่น รายการปริศนา
ฟ้าแลบ เป็นต้น สื่อวิทยุก็ไม่ควรขาย
เฉพาะเพลง จะต้องมีเรื่องราวอื่นๆ มา
ขายด้วย
“โจทย์ส�ำคัญของสื่อมี 2 เรื่อง
ส�ำคัญ ได้แก่ 1. เนือ้ หา จะมีการเล่าข้ามสือ่
อย่างไรให้นา่ สนใจ และ 2. โซเชียลมีเดีย
จะต้องน�ำเข้ามาร่วมในการน�ำเสนอด้วย
แม้ปัจจุบันใครๆ ก็เป็นสื่อได้ แต่สิ่งที่จะ
ท�ำให้สอื่ หลักยังคงยืน่ อยูไ่ ด้อย่างมีคณ
ุ ค่า
คือ การมีจริยธรรมและศีลธรรมในการท�ำ
สือ่ จะต้องมีจริยธรรมในวิชาชีพ เช่นเดียว
กับครู ต�ำรวจ หรือแพทย์ พยาบาล ซึ่ง
จะมีการบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ในเด็กที่เรียน
ด้านนิเทศศาสตร์ จึงไม่ใช่ใครๆ ก็จะ
เป็นสื่อได้ เพราะสื่อที่แท้จริงจะต้องมี
จริ ย ธรรมควบคู ่ กั บ เสรี ภ าพในการน�ำ
เสนอ จะท�ำให้สอื่ มีคณ
ุ ค่าในการเป็นสือ่ ”
ดร.ณัชชาระบุ

และย�้ำตอนท้ายว่า ...หากสื่อใด
มีการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลหรือ Content
Business โดยไม่ค�ำนึงถึงจริยธรรมของสือ่
มุง่ เน้นแต่จะขายเนือ้ หาหรือขายข่าว เน้น
ความเร็ว ขาดความละเอียด ระยะสัน้ แม้
มีคนอ่านหรือคนติดตามมาก ระยะยาว
จะพบจุดจบจากการที่คนเสื่อมศรัทธา
แต่หากมีการสมดุลทั้งการปรับตัวเข้าสู่
รูปแบบสมัยใหม่และจริยธรรม สื่อนั้นจะ
อยู่ได้ยาว
...เพราะฉะนั้น ท่ามกลางความ
รวดเร็ว Platform ที่เปลี่ยนไป และ
การแข่งขันทางธุรกิจ แต่จริยธรรมและ
เสรีภาพสื่อยังเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ อาจ
จะท�ำงานช้าลงเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบ
ก่อนว่าน�ำเสนอแล้วกระทบใครหรือไม่
ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย หรือตกเป็น
เครือ่ งมือของใครหรือไม่ มีความรอบด้าน
แล้ วหรื อยั ง เท่ ากั บ สื่ อได้ ค งจริย ธรรม
แห่ ง วิ ช าชี พ สื่ อ มวลชนไว้ แ ละมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม
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ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 “นิเทศ จุฬาฯ”
เท่าทันสื่อใหม่ ปรับตัวได้ทุกแพลตฟอร์ม
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การเก็บข้อมูลเปลีย่ นแปลง
จากกระดาษเป็นในรูปแบบดิจิทัล หรือ
Data รวมถึงสื่อใหม่ที่เข้ามารายล้อมอยู่
รอบตัว แม้การปรับหลักสูตรเพือ่ ให้เท่าทัน
จะเป็นสิง่ สำ�คัญเพียงใด แต่แกนหลักของ
นิเทศศาสตร์อย่างการดีไซน์คอนเทนต์
ก็ยังคงสำ�คัญ
ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบุว่า คณะนิเทศศาสตร์
จุ ฬ าฯ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ทั้ ง
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต ทัง้ หมด 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิชา
วารสนเทศและสื่อใหม่, สาขาวิชาการ
ออกแบบและผลิ ต สื่ อ , สาขาวิ ช าการ
โฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า, สาขา
วิชาวาทนิเทศ, สาขาวิชาสื่อการแสดง
และสาขาวิ ช าภาพยนตร์ แ ละภาพนิ่ ง
รวมถึ ง หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ได้ แ ก่ สาขา
วิชาการจัดการการสื่อสาร
ระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาคในเวลา
ราชการ ได้แก่ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
นโยบาย และดาต้าศึกษา (Journalism,
Media Policy and Data Studies),
กลุ่ ม วิ ช าการจั ด การการสื่ อ สารแบบ
บูรณาการ (Integrated Communication
Management), กลุ่มวิชาสื่อสารและ
อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative
Industries) และกลุ่ ม วิ ช าวาทนิ เ ทศ
(Speech Communication)
ภาคนอกเวลาราชการ ได้แก่
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ นโยบาย และ
ดาต้าศึกษา (Journalism, Media Policy
and Data Studies), กลุม่ วิชาการจัดการ

“ ”
เด็กสมัยนี้เรียกว่ามี Passion ชัดมาก
เขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นอะไร และที่แน่ๆ คือ
พอเทคโนโลยีไปอยู่กับเขา เขาก็จะรู้ว่าจะเอาตัวเทคโนโลยี
ไปต่อยอดอย่างไร
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การสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated
Communication Management), กลุม่
วิชาสื่อสารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries) และกลุ่มวิชา
วาทนิเทศ (Speech Communication)
รวมถึงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ได้ แ ก่ สาขา
วิชาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ปั จ จุ บั น คณะนิ เ ทศศาสตร์
จุฬาฯ มีอาจารย์ทั้งหมด 45 คน รวมถึง
อาจารย์ พิ เ ศษและอาจารย์ เ ฉพาะทาง
ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมที่มาช่วยกัน
ทั้งสมาคมนักข่าว สมาคมโฆษณา หรือ
บริษทั โฆษณาเอง หน่วยงานทางด้านการ
แสดง รวมถึงอาจารย์ชาวต่างประเทศ
10 คน อาทิ รัสเซีย ฝรั่งเศส อิตาเลียน
เบลเยียม อเมริกัน มาเลเซีย ฯลฯ และ
มีอาจารย์แลกเปลี่ยนที่อยู่ 1 เทอม หรือ
1 ปี ซึ่งเข้ามาร่วมทำ�วิจัยกับเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือต่างๆ

ในส่ ว นของนิ สิ ต ปี 2561 มี
จำ�นวน 1,160 คน แบ่งเป็น ปริญญาตรี
645 คน, ปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
319 คน, ปริญญาโท 144 คน, ปริญญาโท
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) 27 คน และ
ปริญญาเอก 25 คนทั้งนี้ อัตราการรับ
ของปริญญาตรียังคงระดับไว้ที่เท่าเดิม
เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพตามที่สังคม
คาดหวังเราจะไม่โกยเด็กเข้ามาแม้ความ
ต้องการเข้าจะสูง เพราะเราต้องการให้
เกิดคุณภาพ มาตรฐาน และสัมพันธภาพ
การอยู่ร่วมกัน
สำ�หรับการปรับปรุงหลักสูตร
ศ.ดร.ปาริชาต กล่าวว่า ปี 2561 ห ลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี ไ ด้ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า ง
หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการ
ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรม
สื่ อ และการสื่ อสาร รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 โดยมีการ
ปรับตั้งแต่ชื่อหลักสูตร จากเดิมสาขา
วารสารสนเทศ (Journalism and Information) เป็น สาขาวิชาวารสนเทศและ
สือ่ ใหม่ (Journalism, Information, and
New Media: JN)
โดยมีการเติมความเป็นสือ่ ใหม่
หรื อ New Media เข้ า ไป ส่ ว นอี ก

หลักสูตรที่เปลี่ยนแรงมาก คือ สาขา
วิชาการกระจายเสียง (Broadcadting)
เปลี่ ย นเป็ น สาขาวิ ช าการออกแบบ
และผลิ ต สื่ อ (Media Design and
Production: MD) ให้ ส ามารถใช้ ไ ด้
ทุกแพลตฟอร์ม ไม่จำ�เป็นต้องทำ�งาน
แค่ อุ ต สาหกรรมโทรทั ศ น์ วิ ท ยุ แ ต่ เ ขา
สามารถจะไปเป็นผู้ประกอบการเองก็ได้
หรือตั้งเป็นหน่วยผลิตเพื่อซัพพอร์ตกับ
ที่อื่นได้ เช่นเดียวกันกับสาขาวิชาการ
โฆษณา (Advertising) เปลีย่ นเป็น สาขา
วิชาการโฆษณาและการสือ่ สารตราสินค้า
(Advertising and Brand Communications: ABC)
ส�ำหรั บ ปริ ญ ญาโทจะมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งเด่ น ชั ด ในเรื่ อ ง
ของ Big Data มากขึ้น คือ กลุ่มวิชา
วารสารศาสตร์ นโยบาย และดาต้าศึกษา
(Journalism, Media Policy and Data
Studies) เมื่อคลังข้อมูลถูกขยับ เดิมเป็น
ระบบเอกสาร ตอนนี้ลงไปอยู่ในคลังของ
ดิจิทัลมากขึ้น เราจึงให้ความส�ำคัญใน
เรื่องของ Data แต่ไม่ใช่ Data Art แต่
เรียกว่า Data Studies เป็นศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ตัวดาต้า ท�ำการวิจัย ดูใน
เรือ่ งของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคกลุม่ ต่างๆ ที่

เกีย่ วข้อง และอีกตัว กลุม่ วิชาสือ่ สารและ
อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative
Industries) จะตอบโจทย์ ใ นด้ า น
อุตสาหกรรมมากขึ้น
“เด็กสมัยนี้เรียกว่ามี Passion
ชัดมาก เขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นอะไร
และที่แน่ๆ คือ พอเทคโนโลยีไปอยู่กับ
เขา เขาก็ จ ะรู้ ว่ า จะเอาตั ว เทคโนโลยี
ไปต่อยอดอย่างไร เราเริ่มเห็นว่าเขามี
กิจกรรมทีส่ ามารถหารายได้ตงั้ แต่ในช่วง
ทีเ่ ขายังคงเรียนอยู่ บางทีสงิ่ ทีเ่ ขาทดลอง
ทำ�มันได้รายได้ตอบแทนเข้ามาเช่น เป็น
Youtuber, Blogger หรือ Reviewer ซึ่ง
มันไม่ต้องผ่านตัวกลาง แต่ก่อนอาจจะ
ต้องเข้าไปอยู่ในสังกัดบริษัทพักใหญ่ แต่
ตอนนี้มันลิงก์กันตรงเลย”
	
ศ.ดร.ปาริชาติกล่าวว่า นิสิตที่
จบไปมีทั้งที่ทำ�งานตรงสาย ไม่ตรงสาย
และไม่ระบุ ซึง่ ในส่วนนีม้ กั จะเป็นฟรีแลนซ์
ขณะทีเ่ ด็กทีท่ �ำ งานตรงสายทีเ่ ห็นชัดมาก
คือ ภาพยนตร์ เพราะกลุม่ นีม้ คี วามเข้มแข็ง
ของวิชาชีพ ศิษย์เก่า รุ่นพี่รุ่นน้อง และ
อีกกลุ่มคือ สื่อสารประชาสัมพันธ์ซึ่งจะ
ไปดูในเรื่องของแบรนด์ และอยู่ในกลุ่ม
ดิจิทัลมากขึ้น
วันนักข่าว
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“เชียงใหม่” ต้องบ่มเพาะความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่ใช่เพียงแค่ให้ “ความรู้” และ “ทักษะ”
ภาควิ ช าสื่ อ สารมวลชนเดิ ม
อยู ่ ภ ายใต้ สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียง (มช.) เปิดท�ำการสอน
มาตัง้ แต่ปี 2507 ต่อมาสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่อนุมตั ยิ กฐานะจากภาควิชาเป็น
คณะการสื่อสา รมวลชน (MassComm)
ในปี 2548 โดยปัจจุบันหลักสูตรปริญญา
ตรีแบ่งการเรียนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา
ได้ แ ก่ 1. วารสารศาสตร์ บู ร ณาการ
(Integrated Journalism) 2. การสื่อสาร
บันเทิง (Entertainment Communication) และ 3. การสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication)
สำ � หรั บ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท
จากเดิมเปิดสอน 1 สาขา คือ สาขาการ
สื่อสารศึกษา ซึ่งเปิดมานานกว่า 10 ปี
เน้นเชิงวิชาการ เมื่อสำ�เร็จการศึกษามุ่ง
เป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ใน
ปีการศึกษา 2562 มีจะปรับหลักสูตรแยก
เป็น 2 สาขา คือ “สื่อสารศึกษา” และ
“สือ่ สารการตลาด” เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้น
การสื่อสารตลาดในยุคดิจิทัล ส่วนระดับ
ปริญญาเอก คณะวางแผนจะเปิดในอีก
2 ปีข้างหน้าหรือราวปี 2564
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี
คณะการสื่ อ สารมวลชน มช. ระบุว่า
จำ � นวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า เรี ย นใน คณะ
การสื่อสารมวลชน มช.มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล

สำ�หรับปริญญาตรี จากเดิมท ี่ยังเป็นภาค
วิชาการสื ่อสารมวลชนจะรับนักศึกษา
ปีละราว 60-100 คนแยก และเมือ่ ตัง้ เป็น
คณะมีการรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 200 คน
และในปี 2561 คาดว่าจะรับได้ถงึ 270 คน
รวมทั้งในปีการศึกษา 2562 ที่จะมีการ
เปิดสาขาภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั เพิม่ อีก 1 สาขา
ทำ�ให้น่าจะมีจำ�นวนนักศึกษามากขึ้น
ส่วนอาจารย์ผู้สอน มีอาจารย์
ประจำ�ประมาณ 30 คน และจะมีอาจารย์
พิเศษจากแวดวงวิชาชีพมาช่วยสอน เพือ่
พัฒนาเด็กให้ก้าวทันการทำ�งานจริง ซึ่ง
จะเห็นว่าจำ�นวนอาจารย์จะเพิ่มขึ้นและ
เริ่ ม หาอาจารย์ ส อนยากในบางสาขา

“ ”
การศึกษาในยุคปัจจุบัน
ต้องเป็นเหมือนตัว T ในแนวนอนจะเป็นวิชาความรู้ทั่วไป
และแนวตั้งจะเจาะลึกในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะตัว
หลังจากที่เรียนรู้ทุกศาสตร์แล้ว
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อย่างไรก็ตาม คณะสื่อสารมวลชน มช.มี
ศิษย์ที่ประสิทธิภาพจำ�นวนมาก ซึ่งทาง
คณะได้ เ ชิ ญ มาเป็ น อาจารย์ พิ เ ศษช่ ว ย
สอน และมีการแต่งตัง้ ศิษย์เก่าเป็นผูช้ ว่ ย
คณบดีดแู ลสาขาละ 2 ท่าน ทำ�ให้แนวโน้ม
การขาดแคลนอาจารย์ดีขึ้น
นแง่การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมคณะเคย
แบ่งออกเป็น 5 แขนง ได้แก่ 1. แขนง
วิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
2. แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณา 3. แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร 4. แขนงวิชาสื่อสารการแสดง
และ 5. แขนงวิชาสื่อใหม่ แต่ในปี 2561
หลักสูตรใหม่จะเป็นการยึดโยงความเป็น
บู ร ณาการ โดยแบ่ ง เป็ น 3 กลุ ่ ม วิ ช า
คื อ วารสารศาสตร์ บู ร ณาการ การ
สื่ อ สารบั น เทิ ง และการสื่ อ สารการ
ตลาด ซึ่ ง เป็ น การปรั บ เพื่ อ ตอบโจทย์
ตามวัตถุประสงค์ของสือ่ ได้แก่ ให้ความรู้
ให้ความบันเทิงและการจูงใจ

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2562
จะเปิดสาขาใหม่ คือ สาขาวิชาภาพยนตร์
ดิจิทัล (Digital Film) โดยมี 3 เอก ได้แก่
1. ภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) 2.
การบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film
Administration) และ 3. คอมพิวเตอร์
กราฟิกสำ�หรับภาพยนตร์ (Computergenerated Imagery)
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
มช.อธิบายว่า การเรียนการสอนสาขานี้
ในระดับชัน้ ปีที่ 1 จึงจะเรียนวิชาการผลิต
หรือโปรดักชั่นเลย เมื่อขึ้นปี 2 จึงจะให้
นักศึกษาแยกเป็น 3 เอก และในปี 4 ภาค
การศึกษาที่ 2 จะให้นักศึกษาเลือกว่าจะ
ฝึกสหกิจศึกษา หรือทำ�โครงงาน เพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าไปฝึกทักษะตัวเอง
“การศึกษาในยุคปัจจุบันต้อง
เป็นเหมือนตัว T ในแนวนอนจะเป็นวิชา
ความรู้ทั่วไป และแนวตั้งจะเจาะลึกใน
สาขาเชีย่ วชาญเฉพาะตัว หลังจากทีเ่ รียนรู้
ทุกศาสตร์แล้ว ซึ่งเป็นความท้าทายของ
หลักสูตรทีเ่ ดินตามแนว ‘บัณฑิตพันธุใ์ หม่’
ของรั ฐ บาล ที่ มุ่ ง ให้ เ มื่ อ สำ � เร็ จ การ
ศึ ก ษาสามารถทำ � งานได้ ทั น ที แ ละเข้ า
สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์” รศ.ธีรภัทร
กล่าว
รศ.ธีรภัทรกล่าวว่า นอกจาก
ความรู้ ทั ก ษะการทำ � งานที่ ไ ด้ รั บ จาก

การเรียนการสอนในวิชาต่างๆ แล้ว จะ
มีการปลูกฝังตัง้ แต่วนั แรกทีน่ กั ศึกษาเข้า
มาเรียนในคณะคือการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอือ้ ต่อการตอบโจทย์ตามสโลแกนของ
คณะทมี่ วี า่ “สือ่ สาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน”
โดยการทำ � หน้ า ที่ สื่ อ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะ
ต้องสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ในการนำ�เสนอเท่านั้น แต่จะ
ต้องรู้จักแบ่งปัน คิดถึงคนอื่นด้วย ซึ่งที่นี่
จะบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นสื่อที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม จากข้ อ มู ล
บัณฑิตที่จบการศึกษา ในปี 2561 พบว่า
60% ทำ�งานในองค์กรสื่อทั้งภาคเอกชน
และรัฐ ขณะที่ 4% ศึกษาต่อ และ 30%
ทำ�อาชีพส่วนตัว ทำ�งานธุรกิจครอบครัว
และสตาร์ทอัพ โดยรูปแบบการทำ�งานที่
เป็นลักษณะสตาร์ทอัพมีแนวโน้มมากขึ้น
เช่นรวมตัวกัน 3-4 คน แล้วรับจ้างทำ�
คอนเทนต์ วิดีโอ วิ่งหาลูกค้า เขียนบท
ตัดต่อ ต่างจากเดิมที่ 60-70% จะทำ�งาน
ตรงสายในองค์กรสื่อ ที่เหลือทำ�งานใน
องค์กรอื่น
“ท่ามกลาง Media Disruption ได้รบั เสียงสะท้อนจากผูป้ กครองทีม่ ี
ความกังวลว่า เด็กที่เรียนด้านนี้ เมื่อจบ
ไปแล้วจะตกงาน จากการทีเ่ ห็นนิตยสาร
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ปิ ด ตั ว โทรทั ศ น์ คื น คลื่ น

เพราะขาดทุน เป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของ
สื ่อที ่จะต้องปรับตัว โดยส่วนตัวได้ทำ�
ความเข้าใจกับผู้ปกครองว่า การเรียน
ด้านสื่อสารมวลชน ไม่จำ�เป็นต้องเข้า
ทำ � งานในองค์ ก รสื่ อ เท่ า นั้ น แต่ ใ นทุ ก
องค์กรต้องการการสื่อสาร”
คณะเปิดสอน ป.ตรี ป.โท และ ปี 2564
เตรียมเปิด ป.เอก
นักศึกษาเพิ่ม (เดิม 200 เป็น 270 ใน
ปี 2561)
อาจารย์ 30 คน เพิม่ ขึน้ แต่ไม่ระบุจ�ำ นวน
หลักสูตร ปรับจาก 5 แขนง เหลือ  3
กลุ่ม (วารสารศาสตร์บูรณาการ การ
สือ่ สารบันเทิง และการสือ่ สารการตลาด)
ให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสารปัจจุบัน
ปี 2562 เปิดสาขาภาพยนตร์ดิจิทัล
บัณฑิตจบแล้ว 60% ทำ�งานสื่อ (รัฐ และ
เอกชน)
30% ทำ�งานส่วนตัว สตาร์ทอัพมีแนว
โน้มสูงขึ้น
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ธุรกิจบัณฑิตย์
เรียนนิเทศศาสตร์ ไม่ตกงานแน่นอน
“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้าน
นิเทศศาสตร์มานานหลายปี มีศิษย์เก่า
ทำ�งานในแวดวงสื่อสารมวลชนจำ�นวน
ไม่น้อย
กอบกิ จ ประดิ ษ ฐผลพานิ ช
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มองว่า จากการที่โลกได้
เปลีย่ นเข้าสูด่ จิ ทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ ทำ�ให้
หลายคนแม้จะไม่ได้จบด้านนิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชนก็สามารถทำ�หน้าที่เป็น
ผู้ส่งสาร คัดเลือกประเด็นข่าวสารได้ไม่
แตกต่างจากผู้ที่จบการศึกษาจากสาย
วิชาชีพนี้ แต่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติ นิเทศศาสตร์
ยังคงเป็นสาขาที่มีความจำ�เป็นต้องผลิต
บุคลากรด้านนี้ เพียงแต่กระโดดจากสื่อ
กระแสเดิมๆ อย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ มาสู่ดิจิทัล โลกแห่งการสื่อสาร
ในยุคเทคโนโลยีมากขึ้น
คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวถึงการปรับตัว
ของสถาบันว่า ทาง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท
และเอก อย่างเช่น ระดับปริญญาตรี เปิด
สอนทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขา
วิ ช าสื่ อ ดิ จิ ทั ล และการสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง
เป็นสาขาที่บูรณาการมาจากสาขาด้าน
วารสารศาสตร์ และสาขาวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ โดยนอกจากวิชาพื้นฐาน
อย่ า งเรื่ อ งของ “ข่ า วและสถานการณ์
ปัจจุบัน” ยังมีวิชา “การผลิตข่าว” และ
วิชา “วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล” (Data
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กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
journalism) ที่นักศึกษาได้เรียนรู้แล้ว
ยังเป็นการบัณฑิต DigiM โลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน - คนเปลี่ยน เน้นพัฒนาให้
นักศึกษาเป็น Smart Person ที่สามารถ
สร้าง Smart Media เรียนรู้การสร้างสื่อ
ให้เป็นเงิน
“เป็ น การผลิ ต นั ก สื่ อ สารสาย
พั น ธุ์ ใ หม่ ที่ มี ทั ก ษะรอบด้ า นในการ
ผลิตสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์
เนื้อหาตอบโจทย์ทุกความต้องการของ
โลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้
กระบวนการผลิตสื่อ เขียนข่าว เขียนบท
ตัดต่อ การถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์
เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ ไลน์ ยูทูบ และสื่อใหม่ รวมทั้ง
เข้าใจในธุรกิจสือ่ และวิธกี ารหาแหล่งเงิน
ทุนในการผลิต การสร้างรายได้ สามารถ
บริหารสือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน”
“กอบกิจ” กล่าวต่อว่า สำ�หรับ
สาขาอืน่ ๆ เช่น สาขาการสือ่ สารการตลาด
ดิ จ ิ ท ั ล เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอน

ที่ครอบคลุมด้านการสื่อสารการตลาด
ดิจทิ ลั ทัง้ ความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การ
วางแผนสือ่ การผลิตชิ้นงาน ลงมือปฏิบตั ิ
งานด้านสื่อดิจิทัล ทั้งในห้องปฏิบัติการ
กับอุปกรณ์และโปรแกรมทีท่ นั สมัยรองรับ
กับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี พร้อม
ฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ� เพื่อมุ่งสร้าง
ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพก้าวสูอ่ าชีพ ในการเป็น
บุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง เมื่อจบ
ออกไป บัณฑิตสามารถทำ�งานด้านการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
การตลาด ทั ้ ง บริ ษ ั ท ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น
คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
ม.ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ย�้ ำ ว่ า หลั ก สู ต ร
นิ เ ทศศาสตร์ ของ ม.ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิตย์มี
จุดเด่นเรื่องสื่อดิจิทัล สื่อใหม่ เน้นสร้าง
ผู้ประกอบการสื่อดิจิทัลที่ไม่ได้มุ่งหวังว่า
ต้องไปท�ำงานใ นองค์กรใหญ่ๆ อย่าง
เดี ย ว หากแต่ มี ค วามใฝ่ ฝ ั น ที่ จ ะเป็ น

เจ้ า ของธุ ร กิ จ เป็นผู้ประกอบการด้วย
ตัวเอง ทำ�สือ่ เอง หาแฟนคลับ ทำ�ช่องทาง
การสื่อสารของ ตัวเอง กล้าที่จะออกไป
หารายได้มาเลี้ยงธุรกิจเล็กๆ ของตัวเอง
เป็ น การเตรี ย มวิ ช าพื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น
ภายใต้ ก ารเรี ย นรูปแบบใหม่ สอนท�ำ
โครงงานธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต่ ใ น
ห้ อ งเรี ย น มี ร ะบบโค้ ช และสถานที่ ทำ�
ธุรกิจช่วงแรก ให้รองรับในการทำ�ธุรกิจ
ตั้งแต่เริ่มจากการสร้างไอเดีย จนถึงการ
ลงมือทำ� และการติดต่อหานักลงทุน ไป
จนถึงการนำ�ธุรกิจทดสอบตลาดออกสู่
โลกแห่งความเป็นจริง อาจารย์ที่คณะ
หลายคนมีธุรกิจ Start-up ด้านสื่อของ
ตัวเองสามารถเป็น Mentor ได้ดี
นอกจากนั้ น ในส่ ว นของ
หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(ปริญญาโท) จะมีการเปิดสอนเพียงสาขา
เดียว คือ สาขาการสื่อสารมวลชนและ
วารสารศาสตร์ยุคสื่อหลอมรวม ที่เรียน
ทั้งเรื่องวารสารศาสตร์และการสื่อสาร
มวลชนยุคดิจทิ ลั การบริหารสือ่ ใหม่ การ
บริ ห ารจั ด การองค์กรสื่อ รูปแบบต่า งๆ
และปริญญาเอก เปิดหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มุ่ง
สร้างงานดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์
โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ/เอกชน และ
สถาบันการศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้
ได้ ทำ � วิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยเน้ น
โจทย์ที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการนำ�ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาหน่วยงาน
สถาบัน หรือชุมชน พร้อมกับการพัฒนา
องค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ มุ่งสู่การ

พัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand
4.0
คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดเผยว่า ปัจจุบันมี
นักศึกษารวมทุกชั้นปีประมาณ 465 คน
เทียบย้อนหลัง 3 ปี นักศึกษาเข้าใหม่
สาขานี้อยู่ที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่
ถ้าเป็นภาพรวมของนิเทศศาสตร์ทกุ สาขา
นั้น ต้องยอมรับว่าขณะนี้นิเทศศาสตร์
ไม่ได้มเี ด็กให้ความสนใจเข้าเรียนเหมือน
ในอดีต เพราะส่วนหนึ่งรูปแบบของสื่อ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สื่อดิจิทัลมากขึ้น และ
ทุกคนที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีก็สามารถ
สร้างสรรค์สอ่ื ได้ แต่ในวงการสือ่ ผูผ้ ลิตสือ่
ในองค์กรต่างๆ ยังคงต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะการ
สื่อสาร การเขียนข่าว การจับประเด็น
และทักษะด้านเทคโนโลยีต่างๆ

“ ”
“นักศึกษาที่เรียนนิเทศศาสตร์
ในอนาคตต้องเป็นผู้ที่ปรับตัวไว มีหัวธุรกิจ
รู้จักการท�ำงานเป็นทีม เข้าหาคนรุ่นใหม่
พันธมิตรใหม่ๆ ไม่ยึดติดอะไรเดิมๆ

ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด
การเรี ย นการสอนด้ า นนิ เ ทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ จึงได้
ปรั บ การเรี ย นการสอนเน้ น ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก
สามารถใช้ สื่ อดิ จิ ทัล ต่ างๆ ได้อ ย่างดี
เยี่ยม ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ได้ดี
ควบคู่กับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ เพื่อให้
พร้อมและสามารถเข้าไปทำ�งานได้ทันที
ไม่ใช่เพียงจะเข้าไปทำ�งานสื่อเท่านั้น แต่
ยังเป็นผู้ผลิตสื่อ สร้างสรรค์สื่อได้
ห ลั ก สู ต ร ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์
นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครั้ ง แรกจากสาขา
วารสารศาสตร์มาเป็นสาขาการสื่อสาร
มวลชนและนวัตกรรมสื่อ จนในยุคที่สื่อ
หลอมรวม ได้รวมกับสาขาวิทยุ-โทรทัศน์
มาเป็นสาขาสือ่ ดิจทิ ลั และการสร้างสรรค์
เพราะการทำ�สื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้ยึดที่
ช่องทางการนำ�เสนอแบบเดิมอย่างเดียว
อี ก ต่ อ ไป หลั ก การด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ยั ง คงอยู่ แ ต่ ต้ อ งมี ก าร
พัฒนาให้เท่าทันสื่อใหม่ สื่อดิจิทัลด้วย
เช่นกัน
คณบดี ค ณะนิ เ ท ศศาสตร์
ม.ธุรกิจบัณฑิ ตย์ย�้ำว่า นักศึกษาที่เรียน
นิ เ ทศศาสตร์ ในอนาคตต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่
ปรับตัวไว มีหวั ธุรกิจ รูจ้ กั การทำ�งานเป็น
วันนักข่าว
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ทีม เข้าหาคนรุ่นใหม่ พันธมิตรใหม่ๆ
ไม่ยึดติดอะไรเดิมๆ สถาบันวิชาชีพและ
สถาบั น การศึ ก ษากลั บ จะต้ อ งติ ด ตาม
ความเปลี่ยนแปลงให้ทันในยุคนี้ก่อนจะ
ไปช่วยใครเสียด้วยซ้ำ�
จากการสำ � รวจในปี ล่ า สุ ด
บั ณ ฑิ ต ของคณะนิ เ ทศศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยทำ�งานในด้านสื่อใหม่ ใน
องค์ ก รทั น สมั ย ที่ มี ข นาดไม่ ใ หญ่ ม าก
ประมาณ 40%
โดยสัดส่วนคนทีท่ �ำ งานในด้าน
สือ่ ใหม่ มักจะเอนเอียงไปทางด้านผูผ้ ลิต
สื่อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด
การทำ�รายการบันเทิง ในสื่อออนไลน์
เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของวงการสื่อสาร
มวลชนเดิม นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่
จะได้งานในส่วนของการดูแลเนื้อหาใน หรือนิเทศศาสตร์ไม่ตกงานแน่นอน”
นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำ�สื่อใหม่
เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นส่วนมาก
เพราะขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัย การทำ�เนื้อหาใหม่ๆ ที่ผสมกับหลักการ
“เรียนสาขาด้านวารสารศาสตร์ ได้ มี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว ให้ ด้ า นวารสารศาสตร์ เ ดิ ม เพื่ อ ทำ � ให้
นักศึกษาสามารถทำ�งานได้หลากหลาย
มากขึ้น ไม่จำ�กัดตัวเองในวงการสื่อสาร
มวลชนเพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถ
ทำ � งานอิ ส ระก็ ไ ด้ เป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลก็ได้ รวมทั้งข้ามสายไปใน
โซนของการสือ่ สารการตลาด การสือ่ สาร
องค์กร การทำ�หนังได้คล่องตัวกว่าแต่
เดิมมาก ดังนั้น การเรียนวารสารศาสตร์
หรื อ นิ เ ทศศาสตร์ ใ นยุ ค นี้ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � งาน
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ทำ�งานได้
หลายทักษะ เหมาะสมกับการทำ�งานใน
สื่อยุคหลอมรวม
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ม.กรุงเทพ
นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนมายาวนาน
ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2514 ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก
การทีเ่ ปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานี้
ระยะแรกก่อตั้งชื่อว่า “แผนกวิชาสื่อสาร
มวลชน” มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จุ บั น เป็ น คณะที่
มี ค วามเข้ ม ข้ น ด้ ว ยหลั ก สู ต รทั น สมั ย
ที่ ผ สมผสานศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ แ ห่ ง การ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นปฏิบัติจริง
ด้วยห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัย
มาตรฐานสากล เพื่อสร้าง “นักสื่อสาร
หัวใจสร้างสรรค์”
ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ กล่าวว่า คณะ
นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ จัดการเรียนการ
สอนทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก หลักสูตรไทยและนานาชาติ
โดยในระดับปริญญาตรีเปิดสอน
1. สาขาวิชาวารสารศาสตร์ เน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้าน
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ฝึกฝนทักษะและความ
ชำ�นาญ เพือ่ พร้อมประกอบอาชีพตอบโจทย์
ตลาดแรงงานในสาขาวิ ช าชี พ ด้ า น
วารสาร รู้จักใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
เป็นแหล่งข้อมูล และนำ�ข้อมูลเหล่านัน้ มา
ประเมินคุณค่าทางข่าว เพื่อนำ�เสนอต่อ
ผู้อ่านอย่างมีสาระและสร้างสรรค์
2. สาขาวิ ช าการผลิ ต อี เ วนต์ แ ละการ
จั ด การนิ ท รรศการและการประชุ ม
หลั ก สู ต รน้ อ งใหม่ ที่ ต อบโจทย์ ค วาม
ต้องการของตลาดงานทัง้ ภายในประเทศ
และทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มุมมองความคิดใหม่ที่ไม่ได้สร้างเพียง
มนุ ษ ย์ ง านอี เ วนต์ แ ละไมซ์ แต่ เ ป็ น

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์

ครีเอทีฟ ดีไซเนอร์ หรือเจ้าของธุรกิจ
สร้างสรรค์ด้านอีเวนต์และไมซ์
3. สาขาวิชาการสือ่ สารตรา เตรียมพร้อม
นั ก ศึ ก ษาก้ า วสู่ ก ารเป็ น นั ก วางกลยุ ท ธ์
ด้ า นการสร้ า งแบรนด์ แ ละการสื่ อ สาร
แบรนด์ การออกแบบเอกลักษณ์ให้กับ
แบรนด์และองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
การสร้างแบรนด์ตัวบุคคล
4. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สร้าง
นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลที่มากด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าว
ลำ�้ ไปกับเทคโนโลยี และแนวโน้มของโลก
ธุรกิจสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เป็นนักเล่า
เรื่อง นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
5. สาขาวิชาศิลปะการแสดง ครอบคลุม
ทุกมิตขิ องธุรกิจบันเทิง ทัง้ สร้างสรรค์ผล
งานระดับโลกและความสามารถเชิงธุรกิจ
เพื่อสร้างหลักประกัน ความมั่นคงทาง
วิชาชีพ ตลอด 4 ปีในรัว้ มหาวิทยาลัย คือ
ช่วงเวลาสะสมประสบการณ์ การแสดง
สดและธุรกิจบันเทิงในระบบดิจิทัล ด้วย
หลักสูตร Project-based Learning ที่

การเรียนคือการทำ�งาน และการทำ�งาน
คือการเรียน
6. สาขาวิชาโฆษณา สร้างคนโฆษณา
ที่ ใ ช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ นํ า การตลาด
หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวสู่
การเป็นนักโฆษณา ผู้บริหารงานโฆษณา
และครีเอทีฟที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ
7. สาขาวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน์ จากความใฝ่ฝัน จินตนาการ
และแรงบันดาลใจ ก้าวสู่เส้นทางแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ เน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัตินําความคิดสร้างสรรค์
สู่การปฏิบัติงานจริง 8. สาขาวิชาการ
สื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ความเป็ น พลวั ต
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสาร
กฎหมายและวัฒนธรรม เป็นองค์กรสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ปรับทิศทางองค์กร
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส่วนหลักสูตรปริญญาโท เปิด
สอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ขณะ
วันนักข่าว
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ที่หลักสูตรนานาชาติ Communication
Arts และ Innovative Media Production
มีหลักสูตรปริญญาโท Master of Communication Arts Program in Global
Communication และหลักสูตรปริญญา
เอก Ph.D. of Philosophy in Communication Arts
คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์
ม.กรุ ง เทพกล่ า วต่ อ ว่ า ทุ ก สาขาของ
คณะนิเทศศาสตร์ จำ�นวนนักศึกษาไม่
ลดลง ยังคงรับนักศึกษาได้จำ�นวนเท่า
เดิม 1,000 กว่าคน แม้ว่าระยะหลังๆ มี
กระแสออกมาว่าอุตสาหกรรมสื่อ วงการ
สือ่ มวลชนอยูไ่ ม่รอด และเด็กน้อยลง แต่
ในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
ซึ่งมีอัตลักษณ์ชัดเจน ในเรื่องการเรียน
แบบลงมื อ ทำ � เน้ น คุ ณ ภาพมากกว่ า
ปริ ม าณในการรั บ นั ก ศึ ก ษา จึ ง ทำ � ให้
คณะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ส่ ว นสาขา
วารสารศาสตร์ ยั ง รั บ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ท่ า
จำ�นวนที่กำ�หนดไว้ คือ 30 คน เมื่อ
เปรียบเทียบในอดีตจำ�นวนนักศึกษาจึง
ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ดร.พี ร ชั ย กล่ า วต่ อ ไปว่ า ทุ ก
5 ปี ทุกคณะจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
อยู่ แ ล้ ว และในแต่ ล ะปี คณะมี ก าร
ปรับรายวิชา หรือเปิดหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของวงการ
วิชาชีพสื่อ บุคลากรที่อุตสาหกรรมสื่อ
ต้องการ นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์จึง
ได้บรู ณาการรายวิชาบรอดแคสติง้ ร่วมกับ
วารสารศาสตร์ เปลี่ยนกระบวนการจัด
การเรียนการสอน โดยเชิญผูป้ ระกอบการ
ข้างนอก บริษทั วิชาชีพสือ่ มามีสว่ นร่วม
ในการออกแบบหลักสูตร จัดการเรียน
การสอน และมี ก ารสร้ า งระบบนิ เ วศ
46
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ทางการศึ ก ษา ผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรม
หลักสูตรนานาชาติ ตอบโจทย์ตลาดงาน
ที่โตขึ้น เป็นการขยายขอบเขตวงการสื่อ
ภายในประเทศ และวงการสื่อนานาชาติ
ผลิตนักศึกษาสามารถสื่อสารได้ทั้งไทย
และต่างประเทศ ทำ�งานสือ่ สารได้ทวั่ โลก

“

หลายแพลตฟอร์ ม และพร้ อ มรั บ การ
เปลีย่ นแปลง เทคโนโลยี” ดร.พีรชัยกล่าว
ทั้งนี้ บัณฑิตนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ มี
งานท�ำ 100% เพราะตอนนี้การท�ำงาน
ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะในวงการสือ่ หน่วยงาน
องค์ ก รล้ ว นต้ อ งการนั ก นิ เ ทศศาสตร์

ในอดีตนิเทศศาสตร์ จะผูกติดกับแพลตฟอร์มของตัวเอง
แต่ทุกวันนี้ แพลตฟอร์มไม่ได้แน่นิ่ง มีการควบรวม คอน
เวอร์เจ้น การผลิตคอนเทนต์เดียวไม่ได้ นักศึกษาต้อง
มีทักษะการปรับตัว เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้
แพลตฟอร์มทั้งเก่าและใหม่ได้ทันถ่วงที และเหมาะสมกับ
เนื้อหา สามารถใช้สื่อต่างๆ ที่มีในอนาคตมารวมบูรณาการ
ร่วมกับสื่อเก่า ออกแบบสื่อ เนื้อหาที่มีคุณภาพ มีความ
เข้าใจเนื้อหา มีทักษะการใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งถ้า
นักศึกษามีทักษะเหล่านี้จะสามารถท�ำงานในแวดวงสื่อที่มี
การปรับตัวอย่างแน่นอน

มีความเป็นนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที ่
ไม่ได้ผลิตบัณฑิตเข้าสูส่ งิ่ พิมพ์อย่างเดียว
“วารสาร เป็นเพียงชื่อที่ทุกคน
เข้ า ใจว่ า ต้ อ งทำ � งานเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการ
สอนเป็ น ลั ก ษณะบู ร ณาการ ผู้ เ รี ย น
ต้องมีทักษะการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับ
แพลตฟอร์ม เป็นวารสารศาสตร์ ดิจิทัล
มีทกั ษะครบถ้วนทัง้ ด้านการเขียน การคิด
เนือ้ หา ประเด็นในการนำ�เสนอ การผลิต
สือ่ การครีเอทเนือ้ หาต่างๆ เป็นการเรียนรู้
ที่จะทำ�ให้นักศึกษาเป็นนักนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ทสี่ ามารถทำ�งานได้หลาก

”

นั ก สื่ อ สารมวลชนที่ เ ข้ า ไปช่ ว ยสื่ อ สาร
ภายในองค์กร ทำ�ให้ตอนนีบ้ ริษทั องค์กร
ใหญ่ลว้ นมีแผนกการสือ่ สารในองค์กร ทำ�
หน้าที่นักสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์ ก ร และทั ก ษะด้ า นนิ เ ทศศาสตร์
สือ่ สารมวลชน ทำ�ให้สามารถผลิตเนือ้ หา
กลยุทธ์การสือ่ สารทีท่ �ำ ให้องค์กร หน่วยงาน
เจริญเติบโตได้

“เกษตร” อยากเป็นนายตัวเอง
ต้องมี “มัลติสกิล”
ยิ่ ง สื่ อ แพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ
เปลีย่ นแปลงไป คณะทีเ่ ปิดสอนหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ จึงต้องมีการปรับหลักสูตร
การเรียนการสอนให้ตอบสนองวงการ
สื่อ ด้วยการผลิตบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือให้
สอดคล้องกับลักษณะของคนรุ่นใหม่ ที่
ต้องการเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ เป็น
นายตัวเอง เป็นฟรีแลนซ์ ชอบความอิสระ
และสามารถทำ�งานได้หลากหลาย ไม่
ทำ�งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
รศ.ดร.กิ ติ ม า อิ น ทรั ม พรรย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า คณะได้
เปิดปริญญาตรีในภาควิชาสือ่ สารมวลชน
และปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ มาตั้งแต่ปี 2552 และในปี
2561 นี้ได้มีการปรับหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้เรียน
รวมถึงวงการสือ่ มวลชนทีไ่ ม่ได้
ต้องการบุคลากรมีทกั ษะด้านใดด้านหนึง่
เท่านั้น แต่ต้องการมัลติสกิล (Multiskill)
จึงได้มีการปรับหลักสูตรจากเดิม สาขา
สือ่ สารมวลชน เปลีย่ นเป็นหลักสูตรสาขา
นิ เ ทศศาสตร์ ที่จะเน้นการศึกษาแบบ
องค์ ร วมมากขึ้น เพื่อ ให้นิสิตมีความรู้
หลากหลาย รู้ลึก รู้กว้าง เป็นบัณฑิต
นิ เ ทศศาสตร์ รุ่นใหม่ที่มีอ งค์ความรู้ทั้ง
ด้านการสร้างสรรค์สื่อ การบริหารสื่อ
และมีทักษะที่หลากหลาย
“ปัจจุบันมีเด็กให้ความสนใจ
หลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ไม่ได้แตกต่าง
จากปีที่ผ่านมา โดยแต่ละปี รับนิสิตปีละ
40 คน ซึง่ ยังคงมีอตั ราการการแข่งขันสูง

รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
และอยู่ในอันดับ 4 ของประเทศที่มีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง แต่ด้วยรูปแบบของ
สื่อที่แตกต่างไปจากเดิม จำ�เป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อตอบสนอง
นิเทศศาสตร์ในอนาคต ที่ต้องมีความ
สามารถหลากหลายในการสื่อสาร ซึ่ง
เป็นสิ่งสำ�คัญ ที่เด็กต้องสื่อสารเป็น ใช้
ภาษาได้ อ ย่ า งดี ทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 และมีเรื่อง
จริยธรรมต่างๆ”
ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลั ก สู ต ร คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าว
ว่า มหาวิทยาลัย คณะต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตร การเรียนการสอนตลอดเวลาอยู่
แล้ว เพียงแต่จะปรับมากปรับน้อย ขึน้ อยู่
กับแต่ละช่วง โดยในส่วนของหลักสูตร
นิเทศศาสตร์นน้ั มีการปรับปรุงให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับ
สื่อ แพลตฟอร์มต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียน

การสอนด้านสื่ออยู่แล้ว
“ยิง่ ทุกคนสามารถสร้างสือ่ ด้วย
ตนเอง จบอาชีพอื่นก็สามารถมาทำ�งาน
ด้านสื่อได้ ทำ�ให้มหาวิทยาลัย คณะต้อง
ปรับตัว ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้ตอบสนองวงการสื่อ และนิสิต ผลิต
บุคลากรด้านสื่อที่ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรื อ ลั ก ษณะ
ของคนรุ ่ น ใหม่ ที่ ต ้ อ งการเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต
ผูส้ ร้างสรรค์ เป็นนายตัวเอง เป็นฟรีแลนซ์
ชอบความอิสระ และสามารถทำ�งานได้
หลากหลาย ไม่ทำ�งานด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ”
สำ � ห รั บ ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ก า ร
ปรับปรุงใหม่ ในปี 2561 และจะเริ่มใช้
ในปีการศึกษา 2562 นี้ จะไม่ได้มีการ
แบ่งเป็นสาขา แต่จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เลือกเรียนใน 2 กลุ่มวิชาใหญ่
คือ กลุม่ วิชาด้านมีเดียโปรดักชัน่ หรือการ
ผลิตสร้างสรรค์สอื่ และกลุม่ วิชาด้านการ
สือ่ สารองค์กร ซึง่ นิสติ สามารถเลือกเรียน
วันนักข่าว
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ได้ทั้ง 2 กลุ่มวิชา
โดยได้ออกแบบหลักสูตรไว้ให้
นิสิตปีที่ 1-2 จะเรียนวิชาพื้นฐาน ทั้ง
ด้านมีเดียโปรดักชั่น การผลิตสร้างสรรค์
สือ่ และด้านการสือ่ สารองค์กร พอเข้าปี
3 นิสิตจะต้องเลือกเรียนในด้านใดด้าน
หนึง่ เพือ่ เป็นการรูล้ กึ รูก้ ว้าง รูจ้ ริงในกลุม่
วิชาเหล่านั้นมากขึ้น การปรับเปลี่ยนจึง
เน้นรายวิชาที่เหมาะสมกับบริบท ความ
ต้องการของนิสิต และการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรสื่อ รวมถึงมีรายวิชาสร้าง
นวัตกรรมสือ่ เมือ่ เข้าสูป่ ี 4 ภาคเรียนที่ 2
สามารถไปฝึกประสบการณ์กบั สือ่ ทีน่ สิ ติ
ต้องการ เช่น สถานีข่าว สถานีโทรทัศน์
บริ ษั ท โฆษณา หรื อ บริ ษั ท สื่ อ ต่ า งๆ
นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ จึงต้องเรียนรู้สื่อ
และรู้จักสร้างนวัตกรรมสื่อด้วย
“ทุกคนสามารถเลือกเรียนได้
ในส่วนที่ต้องการเรียนรู้ เช่น คนที่เรียน
ด้านมีเดียโปรดักชั่น จะสามารถเรียน
ด้านโฆษณาการบริหารจัดการสือ่ อย่างไร
ให้มปี ระสิทธิภาพ หรือการจัดการอีเวนต์
สามารถเลือกเรียนได้ หรือจะเลือกเรียน
การสือ่ สารองค์กร การประชาสัมพันธ์ อยู่
กับการเลือกสรรของนิสติ เอง เพราะไม่ได้
เป็นสาขาวิชา แต่เป็นกลุ่มวิชาเลือกให้
เด็กได้เลือกด้วย” รศ.ดร.กิติมากล่าว
ส่ ว นระดั บ ปริ ญ ญาโทเปิ ด
หลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ
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“

การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และวงการนิเทศศาสตร์
ยังคงอยู่รอด เพราะต่อให้ทุกคนสามารถประกอบอาชีพ
ผลิตสื่อเองได้ แต่ความรู้ในเชิงลึกไม่ใช่มีได้ทุกคน ดังนั้น
นักนิเทศศาสตร์ยังคงจ�ำเป็นที่สถาบันการศึกษาผลิตเพื่อ
เข้าสู่วงการ แต่ต้องเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณสมบัติ
หลากหลายประการ เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ดีได้ มีการผลิต
สื่อต่างๆ เก่งภาษา การสื่อสารการถ่ายทอดเรื่องราว
มีความรู้เฉพาะด้าน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สารสนเทศ ซึง่ เป็นการเรียนรูแ้ บบองค์รวม
ศึกษาวิจัยลงลึกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
การบูรณาการสื่อ การวิเคราะห์สื่อต่างๆ
โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นไปเพื่อ
สนองความต้องการของประเทศ ในการ
ผลิตบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ในด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ให้
แก่หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน แต่ละ
ปีจะรับนิสิตเพียง 25 คน
รศ.ดร.กิติมากล่าวยอมรับว่า
นิสิตของคณะส่วนใหญ่มีทั้งไปประกอบ
อาชีพส่วนตัว เป็นออร์แกไนซ์ ไปทิศทาง
ของผู้ผลิตสื่อ มากกว่าจะเข้าสู่วงการสื่อ
อย่างโทรทัศน์ ทีวี หนังสือพิมพ์ และชอบ

”

ทำ�งานเป็นฟรีแลนซ์ เข้าไปฝึกงาน เรียน
รูแ้ ละมาสร้างธุรกิจของตัวเอง อย่างการ
สร้างโปรดักชั่นในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
สื ่ อ มั ล ติ ม ี เ ดี ย เป็ น เครื ่ อ งมื อ พื ้ น ฐาน
เป็นผู้บริหารจัดการสื่อ ดังนั้น ทักษะที่
มหาวิทยาลัยต้องเติมให้แก่นสิ ติ นอกจาก
ความสามารถในการปรับตัวแล้ว ต้องรู้
เท่าทันเทคโนโลยี มีความตื่นตัวในเรื่อง
ต่างๆ สิ่งรอบตัว พร้อมเรียนรู้ ปรับตัว
ในการผลิตสื่อ ต้องรู้จักสื่อสาร
ทั้งนี้ จากการสำ�รวจบัณฑิตใน
แต่ละปีจบออกไปทำ�งานในองค์กรต่างๆ
ด้านนิเทศศาสตร์ 97% ทั้งในส่วนของ
เอเยนซี่บริษัทต่างๆ หรือเอเยนซี่โฆษณา
นักข่าวโทรทัศน์ เว็บไซต์ผลิตคอนเทนต์
สื่อดิจิทัล ผู้กำ�กับภาพยนตร์ งานพีอาร์
และอื่นๆ เด็กจบออกไป มีโอกาสในการ
สู่ อ าชี พ นี้ ค่ อ นข้ า งมาก เพราะนิ สิ ต
นิ เ ทศศาสตร์ มก.พยายามสร้ า งให้ มี
ความยืดหยุ่น ผลิตสื่อได้ เข้าใจเรื่อง
ภาษา เทคนิคในการสือ่ สาร และมีทกั ษะ
การเขียน วิเคราะห์ จับใจความเรื่องราว
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่ต้อง
เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การสะสมทัง้
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ

วารสารฯ ธรรมศาสตร์
บูรณาการความรู้ สู่ยุคดิสรัปชั่น
โลกของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและถู ก พั ฒ นาอย่ า งไม่
หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดอาชีพที่ชูศักยภาพเด็ก
ยุคใหม่ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น การเรียน
นิเทศศาสตร์จงึ ไม่ใช่แค่การถนัดในสาขา
ใดสาขาหนึ่ง แต่ต้องสามารถบูรณาการ
ศาสตร์ตา่ งๆ รวมถึงการข้ามศาสตร์ เพือ่
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน
ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะวารสารศาสตร์
และสื่ อ สารมวลชน มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ (มธ.) บอกว่า คณะวารสาร
ศาสตร์ฯ มธ. มีหลักสูตรทั้งปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยปริญญาตรี
มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี
ภาคปกติ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและ
ความสนใจทางสือ่ สารมวลชน 6 กลุม่ วิชา
ได้แก่ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร, กลุ่ม
วิชาวิทยุและโทรทัศน์, กลุ่มวิชาโฆษณา,
กลุม่ วิชาวารสารศาสตร์, กลุม่ วิชาสือ่ สาร
องค์ ก ร และกลุ่ ม วิ ช าภาพยนตร์ แ ละ
ภาพถ่าย โดยนักศึกษาจะได้รบั การศึกษา
อบรม ฝึ ก ฝนทั ก ษะให้ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จน
สามารถนำ�ไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสาร
มวลชน รวมทั้ ง มี ค วามเป็ น ผู้ นำ � และ
เข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรม และ
มีความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่
ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม
ส่ ว นปริ ญ ญาตรี ภาคภาษา
อังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
สาขาสื่อมวลชนศึกษา (B.J.M.) เป็น
หลักสูตรทีม่ งุ่ หวังผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้
ทางด้านการสื่อสาร โดยเตรียมบัณฑิต

ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
ให้เ ป็น ผู ้ น ำ � ทางด้ านสื ่ อสารมวลชน มี
ศีลธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
และทั ก ษะอื่ น ๆ ที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ การ
สื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้
ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การ
ฝึ ก ฝนให้ มี ค วามสามารถในเชิ ง การ
วิเคราะห์และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
สามารถนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้ และ
สร้ า งสรรค์ สั ง คมและประเทศชาติ
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
ขณะเดี ย วกั น มี ห ลั ก สู ต ร
ปริญญาโท 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
ภาคปกติ หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (Master of Art
Program in Mass Communication:
MA) ภาคพิเศษ หลักสูตรวารสารศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
สือ่ สารองค์กร (Master of Art Program
in Corporate Communication Management: MCM) และหลักสูตรวารสาร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
สือ่ สารมวลชน (Master of Art Program
in Mass Communication Administration: MCA) รวมถึง หลักสูตรปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร

วิทยา (Doctor of Philosophy Program
in Communicology)
ผศ.ดร.วิ ไ ลวรรณกล่ า วว่ า
ปัจจุบันคณะวารสารศาสตร์ฯ มีอาจารย์
ประมาณ 40 คน สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เปิดรับปี
ละ 200 คน, หลักสูตรภาษาอังกฤษ 80
คน หลักสูตรปริญญาโท ตั้งเป้าที่ภาค
ปกติ 30 คน ส่วนภาคพิเศษหลักสูตร
ละ 45 คน และหลักสูตรปริญญาเอก
10 คน ซึ่งขณะนี้ปริญญาตรียังคงเป็นไป
ตามเป้า แต่ในส่วนของปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้
โดยในปีที่ผ่านมา การสอบเข้าเรียนของ
ระดับปริญญาโททั้ง 3 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก มีทิศทางที่ดิ่งลง ซึ่งพบว่า
ทุกมหาวิทยาลัยมีปัญหานี้เช่นเดียวกัน
“สาเหตุ ห ลั ก มาจากปั จ จั ย
ภายนอก คื อ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท
และปริ ญญาเอกด้ านวารสารศาสตร์มี
หลายสถาบั น เปิ ด มากขึ้ น จากเดิ ม ที่
จะนึ ก ถึ ง แค่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
และมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ วั น นี้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หลายแห่ ง ก็ เ ปิ ด
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก
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รวมถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนก็ เ ช่ น
เดียวกัน ดังนั้น ณ ขณะนี้อาจจะพูด
ได้ว่า ซัพพลายมีมากกว่าดีมานด์แล้ว
และมีอีกตัวแปลหนึ่งคือ การเกิดขึ้นของ
คณะนวัตกรรมสื่อสาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ก็ถือเป็น
ตัวแปลทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้นกั ศึกษาซึง่ สนใจ
เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก
ไปเรี ย น เพราะชื่ อ หลั ก สู ต รดู ทั น สมั ย
มากกว่า” ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว
นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิไลวรรณ
กล่าวว่า อีกปัจจัยคือ ค่านิยมของสังคม
เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อ 10 -20 ปีที่แล้ว คน
ส่วนใหญ่จะคิดว่าจบแค่ปริญญาตรีไม่ได้
แล้ว ต้องเรียนปริญญาโท ค่านิยมนีท้ �ำ ให้
หลายคนแห่กันเรียนปริญญาโท เพราะ
มองว่าเป็นความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
จะทำ�ให้เงินเดือนเพิ่ม แต่พอถึงวันนี้ วัน
ทีท่ กุ อย่าง Disruption ก็พบว่าเกิดสถาบัน
การศึกษาขึน้ มากมาย บางทีก่ ไ็ ม่ได้อยูใ่ น
รูปแบบสถาบัน แต่อยูใ่ นรูปแบบหน่วยงาน
องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ นำ � ความรู้ ความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นของตั ว เองมา
ถ่ายทอดในลักษณะการ Work Shop
การอบรมแล้วได้ใบ Certificate
“20 ปีที่แล้ว การเกิดขึ้นของ
หนังสือ How To ดังมาก แต่ตอนนี้
มันเคลื่อนจาก How to ที่เราอ่าน มา
เป็นการ Work Shop ทีเ่ ราสามารถทำ�ได้
และถ้าเราอยากรู้เรื่องการบริหารองค์กร
เราไม่จ�ำ เป็นต้องมาเรียนหลักสูตร MCM
หรือ MCA แต่เราสามารถไป Work
Shop ในหน่วยงานที่เก่งทางด้านนี้ 15
ชั่วโมง ก็ได้ความรู้แล้ว ดังนั้น ความรู้
ที่ต้องใช้เวลา ที่ต้องเป็นเครดิต ที่ต้อง
มีหน่วยกิต มันไม่ตอบโจทย์ และการให้
ค่ากับปริญญาบัตรมันน้อยลง เมื่อก่อน
คนดูวฒ
ุ ิ ตอนนีค้ นดูเรือ่ งประสบการณ์วา่
ตรงหรือไม่ คุณมี Multi Skill หรือเปล่า”
ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว
ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าวว่า วันนี้
ทุ ก สถาบั น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รด้ า น
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“

หลายคนแห่กันเรียนปริญญาโท เพราะมองว่าเป็นความ
ก้าวหน้าในอาชีพการงาน จะท�ำให้เงินเดือนเพิ่ม แต่พอถึง
วันนี้ วันที่ทุกอย่าง Disruption ก็พบว่าเกิดสถาบัน
การศึกษาขึ้นมากมาย บางที่ก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสถาบัน
แต่อยูใ่ นรูปแบบหน่วยงานองค์กรวิชาชีพทีน่ ำ� ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตัวเองมาถ่ายทอดใน
ลักษณะการ Work Shop การอบรมแล้วได้ใบ Certificate

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์เพือ่ ให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ ซึง่ ม.ธรรมศาสตร์ ทีผ่ า่ นมา
ก็มีการปรับเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบโจทย์
สังคม ตอบโจทย์ตลาดวิชาชีพสื่อ
“มหาลั ย มี ก ารปรั บ หลั ก สู ต ร
ใหญ่ทุก 5 ปี แต่เนื่องจากต้องใช้เวลา
และมีขั้นตอน จึงมีการปรับย่อยๆ ด้วย
เพื่อความรวดเร็ว เพราะความจริงแล้ว
การปรับที่สำ�คัญที่สุดในแต่ละวิชาเรียน
คือ อาจารย์ผู้สอนที่สามารถสอดแทรก
ความรูใ้ หม่ๆ ในรายวิชาเดิม เราสามารถ
ปรับได้ อยู่ที่ผู้สอนปรับตัวได้ทันกับการ
สื่อสารที่เปลี่ยนไปหรือไม่ จากที่ได้แลก
เปลี่ยนกับอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ ปั ญ หาไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ตั ว
หลักสูตรอย่างเดียว ปัญหาใหญ่มากกว่า
นั้นคือ ผู้สอน ปรับตัวได้ทันกับความรู้
ที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ตรงนี้สำ�คัญ ดังนั้น
ในส่ ว นของอาจารย์ ก็ มี ก ารปรั บ ตั ว
เช่นเดียวกัน” ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว
สำ � หรั บ ในปี 2561 คณะ
วารสารศาสตร์ฯ ได้มีการใช้หลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี ใ หม่ โดยปรั บ ในกลุ่ ม วิ ช า
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ เปลี่ ย นเป็ น
กลุ่ ม สาขาวารสารศาสตร์ และกลุ่ ม
สาขาประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนเป็น กลุ่ม
วิชาสื่อสารองค์กร รวมถึงการจัดกลุ่ม
วิชาแกนที่เรียกว่า “กลุ่มกระเช้า” แบ่ง
เป็น กลุ่มกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลุ่ม

”

วิชาบริหารการสื่อสาร, กลุ่มวิชาสื่อสาร
องค์ ก ร และกลุ่ ม วิ ช าโฆษณา และ
กลุ่ ม มี เ ดี ย ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม วิ ช า
สาขาวารสารศาสตร์, กลุ่มวิชาวิทยุและ
โทรทัศน์ และกลุ่มวิชาภาพยนตร์และ
ภาพถ่าย
“จะเห็นมิตวิ า่ เริม่ มีการเบลนกัน
เกิดขึ้น โดยใช้ตัวคอนเทนต์เป็นตัวเบลน
รวมถึ ง มี วิ ช าบั ง คั บ ในกลุ่ ม มี เ ดี ย คื อ
‘การเล่าเรื่องข้ามสื่อ’ เพราะตอนนี้เรา
ไม่ได้เล่าเรื่องแค่สิ่งพิมพ์ แต่มันข้ามไป
วิทยุ โทรทัศน์ ออนไลน์ หรือแม้แต่สื่อ
ภาพยนตร์กเ็ ข้ามาอยูส่ อื่ ทีวี รวมถึงมีการ
ตัง้ คณะทำ�งานเตรียมหลักสูตรปริญญาตรี
ปี 2561 ประกอบด้วย อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
สอนใน 13 รายวิชาใหม่ ที่ไม่เคยมีใน
หลักสูตรเก่า เช่น การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
ดั ง นั้ น เราต้ อ งเตรี ย มที ม ผู้ ส อนใหม่
เพราะมองว่ามันมีองค์ความรู้ใหม่ ตั้งงบ
ประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปพัฒนาตัวเอง
ไปอบรม หรือไปดูงาน ที่ทำ�ให้ได้องค์
ความรู้ มาสอนในวิชาทีต่ วั เองรับผิดชอบ
ซึง่ แต่ละรายวิชาจะมีอาจารย์สอนเป็นทีม
และแต่ละคนก็เชี่ยวชาญในศาสตร์ของ
ตัวเอง และเราต้องมาดูว่าเราจะข้ามสื่อ
กั น อย่ า งไร เด็ ก จะต้ อ งเอาความรู้ ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสื่ อ ที่ ห ลากหลายได้ ”
ผศ.ดร.วิไลวรรณกล่าว
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“นิเทศ ม.บูรพา” ปรับตัวทันยุค
รับเทคโนโลยีเปลี่ยน
ส�ำหรับการเรียนการสอนด้าน
นิ เ ทศศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
นั้ น เริ่ ม ในปี พ.ศ. 2534 ที่ ไ ด้ มี ก าร
แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการจัดตั้ง
ภาควิชานิเทศศาสตร์ และคณะกรรมการ
ร่ า ง ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต
(นิเทศศาสตร์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2537
ได้เสนอหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์
และโครงการจัดตัง้ ภาควิชานิเทศศาสตร์
ต่อสภามหาวิทยาลัย และได้รับความ
เห็ น ชอบหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ ในปี
พ.ศ. 2538 จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 ได้
เปิ ด รั บ นิ สิ ต รุ่ น แรกเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
นิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต และเปิ ด รั บ ภาค
พิเศษในปี พ.ศ. 2542 กระทั่งปี พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์เป็น
หน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ผศ.กมลชนก เศรษฐบุ ต ร
หั ว หน้ า ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร์ คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา กล่ า วว่ า การ
เรี ย นการสอนหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์
ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ปั จ จุ บั น จั ด
เป็นภาควิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดการ
เรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ที่มีการปรับปรุง
ล่าสุดเป็น ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2559
โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1. วิชา
เอกการสื่อสารตราสินค้า 2. วิชาเอก
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 3. วิชา
เอกการสือ่ สารองค์กร และระดับปริญญา
โท เปิดสอน 2 สาขา คือ หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสื่ อ สาร

ผศ.กมลชนก เศรษฐบุตร
การตลาด และหลักสูตรนิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร
ทางการเมือง
ในปีการศึกษา 2561 จำ�นวน
นิสิต 113 คน ลดลง 27 คน จากปี
การศึกษา 2560 เมื่อเทียบกับในอดีต
มีจำ�นวนนิสิตเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ใน 2 ปี
ที่ผ่านมา สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) กำ�หนดให้มีจำ�นวน
อาจารย์ต่อนิสิต ในอัตรา 1 ต่อ 25 คน
ส่ ง ผลให้ ภ าควิ ช าจำ � เป็ น ต้ อ งกำ � หนด
จำ�นวนรับนิสิตน้อยลงตามลำ�ดับ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ สกอ.
ขณะที่จำ�นวนอาจารย์ประจำ� 17
คน อาจารย์พิเศษ 10 คน เมื่อเทียบกับ
ในอดีตมีจำ�นวนอาจารย์เพิ่มขึ้น แต่เป็น
การค่อยๆ เพิ่มตามลำ�ดับ ไม่ได้เพิ่มเป็น
จำ�นวนที่เด่นชัดในปีใดปีหนึ่ง
	
เมื่อปี พ.ศ. 2545 นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอน 4 สาขา
วิชา คือ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. วาท
วิทยา 3. การโฆษณา 4. วารสารศาสตร
ในปี พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงหลักสูตร
จึงเปิดสอน 4 สาขาวิชาใหม่ คือ 1.
การประชาสัมพันธ์ 2. วาทวิทยาและ
สื่ อสารการแสดง 3. การโฆษณา 4.
วารสารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เปิดสอนเป็น 5
สาขาวิชา ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์
2. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 3.
การโฆษณาและการสื่ อ สารการตลาด
4. ภาพยนตร์ แ ละโทรทั ศ น์ และ 5.
วารสารศาสตร์ และปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
พ.ศ. 2559 เปิดสอนเพียง 3 สาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น
เหตุผลในการปรับปรุง ภาค
วิ ช านิ เ ทศศาสตร์ เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
นิ เ ทศศาสตร์ บั ณ ฑิ ต โดยเปิ ด รั บ นิ สิ ต
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รุ่นแรกในปีการศึกษา 2540 และมีการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก
4 ปี จนถึงการปรับปรุงครั้งที่ 4 ในปี
การศึ ก ษา 2554 จากช่ ว งระยะเวลา
ดั ง กล่ า ว ได้ นำ � ข้ อ เสนอแนะจากผู้ ใ ช้
บัณฑิตและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
มาปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพและความ
ต้องการของตลาด
สำ�หรับการดำ�เนินการปรับปรุง
ล่าสุดปี พ.ศ. 2559 เป็นการปรับปรุงครั้ง
ที่ 5 เพื่อนำ�ไปใช้ในปีการศึกษา 2559
โดยเหตุ ผ ลหลั ก ในการปรั บ ปรุ ง ก็ เ พื่ อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมและ
เทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นไป ความต้องการของ
ตลาด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได้ จั ด ทำ � กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น มา และ
หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องถือปฏิบัติ เพื่อ
ให้เนื้อหาทันสมัย
ผศ.กมลชนกระบุว่า ภาควิชา
นิเทศศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
4 ปี เนื่องจากธรรมชาติของหลักสูตร
ที่เป็นเรื่องของการสื่อสาร จำ�เป็นต้อง
ปรับเนือ้ หารายวิชาให้เป็นไปตามยุคสมัย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี แ ละสั ง คม ที่ ทำ � ให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถปรับประยุกต์ใช้เมือ่ ทำ�งานจริงได้
“ทั้งนี้ ภายใต้บริบทของสังคม
โลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านการเมือง

“

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้
มีการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว ขณะเดียวกันก็เกิด
ผลกระทบที่ตามมาทั้งด้านบวกและลบ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์จึงมุ่งหวังจะผลิต
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพในด้านการสือ่ สารเพือ่
ไปทำ�หน้าที่ประสานความสัมพันธ์อันดี
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”
ผศ.กมลชนกบอกว่า ปรัชญา
หลักสูตรมุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านสาขา
วิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามสามารถ
ในการสื่ อ สารอย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมี
คุ ณ ภาพภายใต้ ก รอบจริ ย ธรรมแห่ ง
วิ ช าชี พ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยมีวัตถุประสงค์
1. ต้ อ งการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความ
สามารถคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ ไป
ประกอบอาชี พ นั ก สื ่ อ สารการตลาด

สิ่งส�ำคัญคือ สื่อหลักต้องเป็นผู้รุก ไม่ใช่ผู้ตั้งรับ
หาช่องทางใหม่ๆ เข้าไปหาผู้รับสาร ไม่ใช่รอให้ผู้รับสารเข้า
มาเสพ ต้องสร้างเนื้อหา (Content) ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม
โดยท�ำการตลาดควบคู่ไปกับการน�ำเสนอ
เหนือสิ่งอื่นได้จะต้องมีการสร้างสรรค์และแตกต่าง
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”

นั ก สื่ อ สารมวลชน นั ก สื่ อ สารองค์ ก ร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 70 2. เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ
6 ข้อส�ำคัญ ดังนี้ คือ 1. มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต มีวินัย และ
ยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 2. น�ำ
ความรู ้ ความเข้ า ใจในหลั ก การและ
ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารมาประยุ ก ต์ ใ นการ
ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม 3.
แสวงหาความรู ้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 4.
รับผิดชอบ มีภาวะผู้น�ำ สามารถท�ำงาน
เป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และบริบทของสังคม 5. ใช้และสื่อสาร
ข้อมูลเชิงตัวเลขเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาได้อย่างเหมาะสม และ 6.
ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาสาระ รวมทั้ง
เลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ แต่มีสิ่งที่ต้องการให้
สถาบันการศึกษาเพิ่มเติม คือ 1. ลด
ความเหลือ่ มลำ�้ ทางการศึกษาของเด็กทีม่ ี

มาตัง้ แต่ ประถม มัธยม 2. ท�ำให้อาจารย์
มีรายได้ที่เพียงพอ เพราะมีหน้าที่หลาย
ด้านนอกเหนือจากการสอนและการท�ำ
วิจัย และ 3. ส่งเสริมให้อาจารย์มีองค์
ความรู้และเครื่องมือใหม่ๆ ส�ำหรับสอน
นิสิต เนื่องจากบริบทโลกเปลี่ยนสู่โลก
ดิจิทัล ในการน�ำความรู้ความสามารถ
ไปถ่ายทอดให้นิสิตนั้น อาจารย์ต้องการ
มีทักษะใหม่ๆ เพื่อแข่งขันกับ Digital
Disruption หรือการเข้ามาของปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI
“จากผลการประเมิ น ผู้ ใ ช้
บัณฑิตปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นข้อมูล
ล่ า สุ ด จากการสำ � รวจบั ณ ฑิ ต จำ � นวน
รวม 58 คน พบว่า บัณฑิตนิเทศศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มี ง านทำ � คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 100 ในจำ � นวนนี้ เ ป็ น การ
ทำ�งานที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ 39 คน คิดเป็นร้อยละ
67.24 และไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับ
สาขาที่เรียน จำ�นวน 19 คน หรือร้อยละ
32.76 บัณฑิตที่ทำ�งานไม่ตรงกับสาขา
นิเทศศาสตร์นั้น พบว่า ทำ�งานในหน่วย
งานราชการ 7 คน ร้อยละ 12.07 บริษัท
เอกชน 45 คน ร้อยละ 77.59 รัฐวิสาหกิจ
1 คน ร้อยละ 1.72 ธนาคาร/สถาบันการ
เงิน 2 คนร้อยละ 3.45 และอื่นๆ 3 คน
ร้อยละ 5.17”
เมื่อถามว่า มองตลาดอาชีพ
ด้านนิเทศ วารสารอย่างไร ผศ.กมลชนก
กล่าวว่า ไม่คิดว่าจะตกงาน เพราะถึง

อย่า งไรบุ ค ลากรที่ มี ค วามชำ � นาญและ
เชี่ ย วชาญด้ า นการสื่ อ สารยั ง มี ค วาม
จำ�เป็นในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
อยู่เสมอ เนื่องจากทุกภาคส่วนจำ�เป็น
ต้ อ งใช้ ห ลั ก การสื่ อ สารเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการดำ � เนิ น งานขององค์ ก ร โดย
ตลาดงานของผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาด้าน
นิเทศศาสตร์นั้น ไม่ได้ปิดกั้นอยู่เพียง
ในวิชาชีพสื่อมวลชน หรือในองค์กรสื่อ
เท่านัน้ แต่ยงั เปิดกว้างอย่างมากในทุกส่วน
ของสั ง คม ขอเพี ย งแต่ บุ ค คลนั้ น
สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
“ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ หรือ
Social Media เป็นสิ่งแรกในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร ทำ�ให้ผู้สร้างเนื้อหา คือ
ผู้ใช้ (User Generated Content) ขณะ

ที ่ ส ื ่ อ อื ่ น ๆ มั ก นำ � ข้ อ มู ล จาก Social
Media มาน�ำเสนอ ส่งผลให้ผู้รับสารได้
รับรู้เนื้อหาเดิมๆ แบบซ�้ำซาก เมื่อเป็น
เช่นนี้ สื่อจึงควรหันไปรายงานข่าวหรือ
ข้อมูลในเชิงลึก ด้วยการน�ำเสนอข้อมูล
ให้เข้าใจง่าย ผ่าน Platform ทีเ่ หมาะสม
สิ่งส�ำคัญคือ สื่อหลักต้องเป็นผู้รุก ไม่ใช่
ผูต้ งั้ รับ หาช่องทางใหม่ๆ เข้าไปหาผูร้ บั สาร
ไม่ใช่รอให้ผู้รับสารเข้ามาเสพ ต้องสร้าง
เนื้ อ หา (Content) ให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม โดย
ท�ำการตลาดควบคู ่ ไ ปกั บ การน�ำเสนอ
เหนือสิ่งอื่นได้จะต้องมีการสร้างสรรค์
และแตกต่าง” ผศ.กมลชนกกล่าว
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ประยุกต์ ใช้ “หลักสื่อสาร”
สไตล์เด็กรามค�ำแหง
การเรี ย นการสอน “สื่ อ สาร
มวลชน” ในมหาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง
(มร.) เป็นรูปแบบของ “ตลาดวิชา” เริม่ ต้น
จากการเป็นวิชาเลือกในภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
ก่อนตั้งเป็นภาควิชาสื่อสารมวลชน ในปี
พ.ศ. 2535 และจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยี
การสือ่ สารมวลชน” ในปี 2545 อยูภ่ ายใต้
การดูแลของคณะมนุษยศาสตร์ กระทั่ง
ปี 2555 จึงเปลี่ยนเป็น “คณะสื่อสาร
มวลชน”
อ.จะเลิศ เจษฎาวัลย์ อดีตคณบดี
คณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำ�แหง ให้
ข้อมูลว่า การที่มหาวิทยาลัยให้จัดตั้ง
เป็นคณะสื่อสารมวลชน เนื่องจากเห็น
ว่ า มี นั ก ศึ ก ษาสนใจเข้ า เรี ย นจำ � นวน
มาก ประกอบกั บ การเติ บ โตของสาย
นิ เ ทศศาสตร์ มี สู ง เป็ น ที่ ต้ อ งการของ
สังคมมากเมื่อราวเกือบ 10 ปีก่อน หาก
เป็นเพียงภาควิชา จะสามารถเปิดสอนได้
เพียงสาขาเดียว เมือ่ เปิดเป็นคณะจะเปิด
สอนได้หลายสาขา สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมช่วงเวลานั้น
ปัจจุบัน ม.รามคำ�แหง เปิด
การเรียนการสอนสื่อสารมวลชนระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ในส่วนของ
ระดับปริญญาตรี เปิดสอนสาขาเดียวโดย
ให้นกั ศึกษาสามารถเลือกเรียนผสมผสาน
ได้ระหว่างวารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์
และการสื่อสารบูรณาการ ทำ�ให้เด็กได้
เรียนรู้ทุกศาสตร์สาขา
ส่วนระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เดิมเปิดสอน
2 สาขา คื อ สาขาวิ ช าการสื่ อ สาร
มวลชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
58
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อ.จะเลิศ เจษฎาวัลย์
สื่อสารมวลชน โดยกลุ่มแรกเป็นไปตาม
เทรนด์ของประเทศ ในการผลิตผู้สำ�เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านสื่อสาร
มวลชน บวกกับมองเห็นว่า เทคโนโลยี
เข้ า มาเป็ น ตั ว กำ � หนดบทบาทในการ
สื่อสาร แต่พบปัญหาว่า หากดำ�เนินการ
แบบเดิ ม จำ � นวนนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ กั บ
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้สัดส่วน ซึ่งอาจ
เกิดปัญหากับนักศึกษา ขณะนีจ้ งึ หยุดรับ
นักศึกษาชัว่ คราว เพือ่ ทีจ่ ะดูแลนักศึกษา
ทั้ง 2 สาขา ให้สำ�เร็จการศึกษาก่อน
รวมทั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ปริญญาโทให้ตอบรับการ Disruption
ของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศอย่างแท้จริง
ขณะที่ ระดับปริญญาเอก ตัง้ เป้า
จัดการสอนโดยเลือกเฉพาะคนทีต่ อ้ งการเป็น
นักคิด นักเทคโนโลยี หรือนักนวัตกรรม
ขณะนี้ กำ � ลั ง รอเวลาในการรั บ อาจารย์
ใหม่ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ให้ ไ ด้ เ กณฑ์ แ ละหลากหลายสาขาวิ ช า
เข้ามาจัดหลักสูตรให้กับคณะในอนาคต

เพือ่ สร้างนักพัฒนาการสือ่ สาร และสร้าง
องค์ความรูด้ า้ นการสือ่ สารให้กบั ประเทศ
ทั้งนี้ ในการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาของ ม.รามคำ�แหง เนื่องจากไม่มี
การคัดเลือกเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
แต่ละปีจงึ มีนกั ศึกษาสมัครเข้าเรียนคณะ
สื่อสารมวลชนโดยตรงราว 2,000 คน
อีกทั้งมีนักศึกษาที่ย้ายคณะระหว่างปีอีก
จำ�นวนหนึง่ และมีนกั ศึกษาคณะอืน่ เลือก
เรี ย นสื่ อ สารมวลชนเป็ น วิ ช าโทอี ก นั บ
หมื่นคนด้วย เช่น คณะรัฐศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
แต่ ห ลั ง จากนั้ น ไม่ น าน ก็
เกิ ด การ Disruption ของเทคโนโลยี
ความต้องการของคนที่เข้ามาเรียนสาย
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนจึงน้อยลง
ไม่ใช่เพราะคนสนใจนิเทศศาสตร์น้อย
แต่เป็นเพราะโครงสร้างประชากรของ
ประเทศเปลี่ยน เกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุ
เด็ ก ที่ เ ข้ า สู่ ม หาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี สั ด ส่ ว นที่
น้อยลงตามไปด้วย จากราว 3,000 คนต่อ
ปี เหลือประมาณ 2,000 คนต่อปี ถือว่า
ยังอยู่ในจำ�นวนที่สูง ซึ่งโดยภาพรวมของ
คณะสื่อสารมวลชน รามคำ�แหงยังไม่
น่ากังวล
สำ � ห รั บ จำ � น ว น อ า จ า ร ย์
เนื่ อ งจาก ม.รามคำ � แหง เป็ น ตลาด
วิ ช า จึ ง ไม่ ต้ อ งมี สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต าม
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ขณะนี้มีอาจารย์ประจำ� 20 คน
โดยเป็ น ผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ ง สื่ อ สาร
มวลชนเดิม และรับใหม่อีก 7 คน ที่มี
พื้นฐานแตกต่างจากด้านสื่อสารมวลชน
เช่น การตลาด นวัตกรรม สถาปัตยกรรม

สื่อใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่
ทัง้ หมดจะสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทและเอกด้านสื่อสารมวลชน เพื่อให้มี
อาจารย์ที่มีพ้ืนฐานหลากหลายในการ
สอนสื่อสารมวลชนแนวใหม่ และร่วม
ออกแบบหลักสูตรที่สร้างสื่อที่สร้างสรรค์
ให้ สั ง คมในอนาคต และอยู่ ร ะหว่ า ง
การเปิดรับอาจารย์เพิ่มอีก 2 คน ซึ่ง
เน้นรับคนที่มีพื้นฐานหลากหลายสาขา
เช่น อินโฟกราฟิก แอนิเมชั่น บิ๊กดาต้า
เป็นต้น เพราะฉะนั้น คนที่เรียนด้าน
สื่ อ สารมวลชนไม่สามารถเรียนเฉพาะ
เรื่องสื่อสารมวลชนอย่างเดียวแบบเดิม
ได้ จะต้องเรียนการสร้างสือ่ ทีเ่ ต็มไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์จงึ จะสามารถอยูร่ อด
ได้ในสังคมยุคใหม่
อ.จะเลิศกล่าวว่า ในช่วงที่เป็นคณะ
เทคโนโลยีการสือ่ สารมวลชน ราวปี 2545
จัดการเรียนการสอนแยกเป็น 3 สาขา
ได้แก่ สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
สาขาวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม และ
สาขาวิ ช าวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน์ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นคณะสื่อสาร
มวลชนในปี 2555-2556 เดิมจะมีการแบ่ง
เป็นวิชาเอกต่างๆ แต่เกิดการ เปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยี มี ค อนเวอร์ เ จนซ์
เทคโนโลยี ขึ้ น ขณะที่ ใ นเชิ ง วิ ช าชี พ
ต้องการนักสื่อสารมวลชนที่สำ�เร็จการ
ศึกษาไปแล้วสามารถทำ�ได้ทกุ อย่าง จึงมี

การปรับหลักสูตรครัง้ ใหญ่ เปิดสอนสาขา
เดียวให้เป็นกึ่งคอนเวอร์เจนซ์
บวกกับช่วงนั้น ประเทศไทย
ประกาศจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
2559 ทำ�ให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนเข้าไปในหลักสูตรค่อน
ข้างมาก ทั้งรายวิชาสื่อมวลชนอาเซียน
รายวิ ช าการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ รายวิ ช าการ
รายงานข่าวผ่านสือ่ ใหม่ การออกแบบสือ่
ผ่านสื่อใหม่
“และเห็ น โลกเปลี่ ย นจึ ง เปิ ด
วิชากลุ่มภาพยนตร์เ ล็กๆ ขึ้นในคณะ
เนื่องจากเห็นว่าศาสตร์ภาพยนตร์ยังมี
ความจำ�เป็นต่อโลกยุคใหม่ ซึ่งการเรียน
ด้า นนี้ไ ม่ ใ ช่ ก ารทำ � ภาพยนตร์ สั้ น อย่ าง
เดี ย ว สามารถทำ � ภาพยนตร์ โ ฆษณา
เพราะศาสตร์ ภ าพยนตร์ ผ สมผสาน
ด้วยศาสตร์มากมายหลายแขนง ทำ�ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้องค์ประกอบของงาน
ศิลปะแขนงต่างๆ ผ่านภาพยนตร์ด้วย”

ดังนั้น หลักสูตรสื่อสารมวลชน
ของรามคำ � แหงจะเน้ น ปฏิ บั ติ ก ารมาก
ไม่ ไ ด้ แ ยกเป็ น สาขาวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ แต่เป็นปฏิบัติการที่อาศัย
ศาสตร์และศิลป์ของศิลปะการสื่อสาร
ทุกแขนงมารวมกัน เพื่อให้ได้เรียนรู้และ
เมือ่ นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษาจะสามารถ
เลือกได้ว่าทำ�งานเกี่ยวกับสื่อด้านใด ซึ่ง
ปัจจุบันอัตราการจบอยู่ที่ร้อยละ 40-50
ของผู้ที่เข้าเรียนแต่ละปี ต่างจากเดิมที่
อัตราการจบค่อนข้างสูง
อ.จะเลิศระบุว่า ในปี 25622563 จะมีการปรับหลักสูตรใหญ่อีกครั้ง
โดยจะทำ�หลักสูตร Digital Communication เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศในศตวรรษที่ 21
“เมื่ อ ต้ อ งการคนที่ อ อกไป
ทำ�งานในแวดวงสื่อสารทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน หรือวิชาชีพสื่อสารมวลชน ต้อง
มีทักษะการสื่อสารยุคใหม่ เช่น ทักษะ
ความคิด การรู้เท่าทันสื่อ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะนำ�
เข้ามาอยู่ในหลักสูตร ไม่ผลิตนักสื่อสาร
มวลชนตามแบบเดิม ไม่ผลิตเพื่อไปเป็น
นักข่าว นักวิทยุ แต่จะเป็นนักสือ่ สาร หรือ
นักพัฒนาการสือ่ สาร หรือนวัตกรสือ่ สาร
หรือนักสื่อสารดิจิทัล”
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการออกแบบ
หลั ก สู ต รที่ ส อดรั บ กั บ การเป็ น ตลาด
วิชาของมหาวิทยาลัย คิดค่าหน่วยกิต
ที่ มี ร าคาไม่ แ พง อย่ า งไรก็ ต าม อาจ
จะไม่ ไ ด้ เ น้ น ลงทุ น ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
มากเท่ า มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น แต่ จ ะเน้ น

“ ”
คนที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนไม่สามารถเรียนเฉพาะ
เรื่องสื่อสารมวลชนอย่างเดียวแบบเดิมได้ จะต้องเรียน
การสร้างสื่อที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในสังคมยุคใหม่
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ด้ า นความคิ ด และทดลองทำ � จะทิ้ ง
วิชาแอนะล็อกทั้งหมด แม้แต่วิชาด้าน
หนั ง สื อ พิ ม พ์ บางวิ ช าอาจจะต้ อ งปิ ด
เพราะต้องให้อาจารย์ไปสอนวิธีคิดตาม
สื่อแนวใหม่ หนังสือพิมพ์ก็จะต้องไม่ใช่
แค่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แต่ จ ะต้ อ งมากกว่ า
หนั ง สื อ พิ ม พ์ จะต้ อ งผสมผสานทั้ ง
หนังสือพิมพ์ที่มีคลิปเสียง มีวิดีโอในตัว
รวมถึงจะมีวิชาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องมาก
ขึน้ เพราะสือ่ ใหม่ไม่สามารถจะใช้วธิ กี าร
เขียนข่าวที่ยาวแบบเดิมได้อีกต่อไป เด็ก
จึงจะต้องรู้การเล่าเรื่องที่โดนใจสังคม
มากขึ้น
ลั ก ษณะเด่ น ของผู้ ที่ ม าเรี ย น
สือ่ สารมวลชนทีร่ ามคำ�แหง คือ เรียนเพือ่
เติมเต็มตัวเอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70-80
จะเรียนด้วยทำ�งานด้วย จึงไม่ได้เรียน
เพื่อเป็นนักสื่อสารมวลชน แต่ต้องการ
ความรูด้ า้ นการสือ่ สารไว้ใช้ในชีวติ ประจำ�
วัน เช่น วิธีการติดต่อสื่อสารหรือการพูด
กับคนมากขึน้ ทำ�ให้ตวั เขาเองเข้มแข็งขึ้น
ซึง่ ใบปริญญาอาจจะไม่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการทำ�งาน จะเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เขามีสติ
ปัญญามากขึ้น แต่ไม่ได้ใช้เพื่อเปลี่ยน
หน้าที่การงาน วุฒิการศึกษาเพียงแต่
ไปทำ � ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น ส่ ว นหนึ่ ง
ที่ เ ข้ า สู่ วิ ช าชี พ สื่ อ ซึ่ ง เป็ น คนที่ มุ่ ง มั่ น
จะเป็นนักข่าว ทำ�งานด้านโทรทัศน์มี

ประมาณร้อยละ 1 ซึ่งน้อยมาก อย่างไร
ก็ตาม นักศึกษาต้องเรียนเขียนข่าวเพื่อ
ให้สามารถสรุปประเด็นได้ สรุปเรื่องได้
เขียนได้ และเล่าเรื่องได้ เพราะหากไม่มี
ทักษะเหล่านี้ก็จะไม่สามารถไปสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกการทำ�งาน
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อ.จะเลิศกล่าวว่า บุคลิกของ
บัณฑิตในอนาคตทีต่ อ้ งการเป็นนักสือ่ สาร
คือ สามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ
ไม่ใช่รายงานข่าวแบบเดิมทีค่ �ำ นึงถึง 5 W 1 H
โฟกั ส ประเด็ น เป็ น และทำ � ประเด็ น ที ่
แตกต่าง ถือเป็นมิติใหม่ของนักสื่อสาร
ม ว ล ช น ที่ มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
จินตนาการ
ทั้ ง นี้ บั ณ ฑิ ต สื่ อ สารมวลชน
ม.รามค�ำแหง ส่ ว นใหญ่ มุ ่ ง พั ฒ นา
ศักยภาพตนเอง ท�ำอาชีพอิสระ ไม่ได้
มุ่งเข้าสู่งานในองค์กรวิชาชีพสื่อโดยตรง
เช่น กลุม่ เฟ็ดเฟ่ ทีเ่ ด็กรามรวมตัวกันแล้ว
ท�ำงานเป็น ยูทูบเบอร์ มียอดวิวหรือยอด
คนดูเป็นล้านคน โดยเด็กรวมตัวกัน 6 คน

แล้วท�ำกลุม่ ของตนเองในการรับงานผลิต
สื่ อต่ างๆ เพื่ อตอบโจทย์ เ ข้ ากั บสัง คม
ยุคใหม่ หรือบางคนจบแล้ว กลับไปอยู่
บ้านที่ต่างจังหวัด และรับเขียนบทพิธีกร
ตัดต่อและถ่ายทำ�รายการ โดยเป็นการ
ส่ ง -รั บ งานกั น ผ่ า นทางระบบออนไลน์
บางรายนำ�ความรู้ด้านหลักการสื่อสาร
มวลชนไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทำ � งาน
อื่นๆ ด้วย เช่น ค้าขายออนไลน์ เป็น
เจ้าของธุรกิจสื่อ เมื่อเป็นเช่นนี้ อัตรา
การมีงานทำ�ของบัณฑิตสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จึงถือว่ามีงาน
ทำ� 100%

นิเทศศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
หลอมรวมเทคโนโลยีสื่อ
ปัจจุบนั การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ในสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง รั ฐ และเอกชนมี ก ารปรั บ
เปลี่ยนแนวทางเพื่อสอดรับกับการหลอม
รวมเทคโนโลยีสื่อ อีกทั้งยังได้ให้ความ
สำ�คัญกับการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหา
เพื่อช่องทางการสื่อสารที่มีความหลาก
หลาย มากกว่าจะเน้นทักษะการผลิต
เพียงสื่อใดสื่อหนึ่งเช่นในอดีต สถาบัน
การศึกษาที่ผลิตนักศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับตัว ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิ ท ยาการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ (ม.อ.) วิ ท ยาเขต
ปัตตานี ให้ข้อมูลในฐานะอดีตคณบดี
คณะวิ ท ยาการสื่ อ สาร ม.อ.ปั ต ตานี
ว่ า คณะวิ ท ยาการสื่ อ สาร เปิ ด สอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกของคณะ
เมื่อปี 2545-2550 ออกแบบให้นักศึกษา
เรียนนิเทศศาสตร์แบบองค์รวมบูรณาการ
ทางเทคโนโลยี สื่ อ ทั้ ง ด้ า นเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ โดยมีฐานสำ�คัญเป็นองค์ความรู้
และเนื้ อ หาด้ า นการสื่ อ สารและสั ง คม
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้
และความเข้าใจสังคม ซึง่ สามารถตอบสนอง
ต่อตลาดงานทั้งองค์กรสื่อกระแสหลัก
องค์กรสื่อท้องถิ่น และสถานประกอบ
การทั้ ง ภาครั ฐ เอกชนที่ กำ � ลั ง ต้ อ งการ
นักสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป็น
แห่ ง แรกที่ จั ด การเรี ย นการสอนสาขา
วิชานิเทศศาสตร์แบบไม่มีการแบ่งแยก
สาขาวิชาเอกตามพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อ

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
เนื่องจากพบว่ามีแนวโน้มของสภาพการ
หลอมรวมเทคโนโลยีสื่อ และมุ่งเน้นที่
การผลิตเนื้อหาสำ�หรับช่องทางสื่อหลาก
หลายมากกว่าการผลิตเพือ่ ป้อนสูช่ อ่ งทางใด
ช่ อ งทางหนึ่ ง เช่ น โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ แต่เพียงอย่างเดียว
ผศ.ดร.วลั ก ษณ์ ก มลกล่ า วว่ า
ต่อมามีการปรับปรุงหลักสูตร โดยครัง้ ที่ 1
ปี 2550 เริม่ ใช้หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา
2551-2554 เปลีย่ นชือ่ ปริญญาเป็น “นิเทศ
ศาสตรบัณฑิต” เพื่อให้บัณฑิตที่จบได้
รับวุฒิการศึกษาที่ตรงกับศาสตร์สาขาที่
เรียน และเป็นที่รู้จักขององค์กรวิชาชีพ
และปรับโครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มากขึ้นตามสาขาที่ผู้เรียนสนใจ แต่ยัง
คงแนวคิดการบูรณาการและการหลอม
รวมเทคโนโลยี สื่ อ เช่ น เดิ ม โดยเพิ่ ม
เนื้อหา “กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด”
เนื่องจากทักษะและองค์ความรู้ด้านการ
สื่อสารการตลาด ซึ่งมีฐานเดิมมาจาก
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จะมี
บทบาทสำ�คัญต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
สื ่ อ ในยุ ค การหลอมรวมเทคโนโลยี
สื่ อ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่

นักนิเทศศาสตร์ในยุคใหม่จะต้องเรียนรู้
และมีทักษะด้านนี้
ปี 2554 มีการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งที่ 2 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา
2555-2559 โดยนำ � ผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนจากผู้ เ รี ย น
และจากสถานประกอบการ และกลุม่ ผูใ้ ช้
บั ณ ฑิ ต มาพิ จ ารณา และมี ห ลั ก ฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ ชั ด เจนการหลอมรวมสื่ อ
(Media Convergence)
“เช่ น กรณี ข องสื่ อ ประเภท
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ มี จำ � นวน
ผู้ อ่ า นลดน้ อ ยลง และหั น มาบริ โ ภค
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อใหม่ องค์กรธุรกิจ
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์จึงต้องปรับตัว
โดยการลดต้นทุน ลดจำ�นวนการพิมพ์
หรือแม้กระทั่งต้องปิดหนังสือพิมพ์ หรือ
นิ ต ยสาร และหั น มาเปิ ด ช่ อ งทางการ
สื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้
เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น
สำ�นักข่าวออนไลน์ และนิตยสารออนไลน์
เป็นต้น” ผศ.ดร.วลักษณ์กมลกล่าว
ปัจจุบันหลักสูตรนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสื่อสาร มีอาจารย์ จำ�นวน
12 คน นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ประมาณ
200 คน ปกติรับรุ่นละ 100 คน จะได้
นักศึกษาประมาณร้อยละ 50-60 แต่
ใน 2 ปีหลัง นักศึกษาลดลงเหลือเพียง
ร้ อ ยละ 30 ของเป้ า การรั บ นั ก ศึ ก ษา
เนื่ องจากสถานการณ์ จั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต้ ทำ�ให้ไม่มีนักศึกษานอกพื้นที่ไป
เรียน และนักศึกษาในพื้นที่ออกไปเรียน
นอกพื้นที่ รวมทั้งสถานการณ์ประชากร
ภาพรวม ที่พบว่า จำ�นวนนักเรียนใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาลดลง ประกอกกั บ
ความนิยมด้านนิเทศศาสตร์ของคนใน
วันนักข่าว
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พื้ น ที่ มี ไ ม่ ม ากอั น เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรม
ความเชื่อ ที่เข้าใจว่านิเทศศาสตร์คือ
สาขาวิชาเกี่ยวกับการแสดง การเต้นกิน
รำ�กินขัดกับหลักการของบางศาสนา ที่
สำ�คัญมีแรงกระทบจากความเสื่อมถอย
ของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
ในตลาดแรงงาน
ผศ.ดร.วลักษณ์กมลกล่าวว่า
จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะวิทยาการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ได้มีปรับ
เปลี่ ย นในรายละเอี ย ดของการจั ด การ
เรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของภู มิ ทั ศ น์ ก ารสื่ อ สาร
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบ
อย่างมากต่อพฤติกรรมการรับและผลิต
สือ่ ของบุคคลหรือองค์กร ในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้ มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการ
สื่อสารมวลชน และกลุ่มวิชาการสื่อสาร
การตลาด ปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน
โดยการรวมรายวิ ช าที่ มี ค วามซ�้ ำ ซ้ อ น
ของเนื้อหา เพิ่มรายวิชาใหม่ที่ทันสมัย
กั บ บริ บ ทสั ง คมสื่ อ และการออกแบบ
หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติการและทักษะ
ทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด โดยมี
รายวิชาบังคับเอกสาขานิเทศศาสตร์
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“การพั ฒ นาหลั ก สู ต รนิ เ ทศ
ศาสตรบั ณ ฑิ ต จ�ำเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นา
บัณฑิตให้มพี นื้ ฐานทางด้านนิเทศศาสตร์
ที่เข้มแข็ง ทั้งด้านเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
สู ่ ส าธารณะ การพั ฒ นาทั ก ษะทาง
วิ ช าชี พ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ รองรั บ การ
สื่อสารข้ามสื่อได้ รู้จักใช้ศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นประโยชน์ส�ำหรับการเป็นนักสื่อสาร
ในโลกยุคใหม่ สามารถท�ำงานร่วมกับ
กลุ ่ ม คนที่ ห ลากหลายในองค์ ก รด้ า น
การสื่ อ สารขนาดเล็ ก และขนาดย่ อ ม
และองค์ ก รระดั บ ชาติ ที่ ส�ำคั ญ ต้ อ งมี
ศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ อิ ส ระ
ด้านการสื่อสารด้วยตัวเองในอนาคตได้
มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และวิพากษ์
เพือ่ รับมือการหลัง่ ไหลของข้อมูลข่าวสาร

จากหลากหลายทิศทาง รวมถึงจะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของอาเซียน และ
โลกาภิวตั น์ เท่าทันกับความเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยและระดับภูมิภาค ซึ่งบัณฑิต
จ�ำเป็ น จะต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ ให้
เท่าทันกับสถานการณ์ดังกล่าว” ผศ.ดร.
วลักษณ์กมลกล่าว
ท่ า มกลางการพั ฒ นาอย่ า ง
รวดเร็วทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ส่ง
ผลกระทบต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน
อย่ า งมากและต่ อ เนื่ อ งมาตลอดระยะ
เวลากว่า 10 ปี ในปี 2559 มีการปรับปรุง
หลักสูตรนิเทศศาสตร์อีกครั้ง ตามรอบ
ที่ก�ำหนดเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เริ่มใช้ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดย
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีกึ่งวิชาชีพ สืบ
เนือ่ งจากสถานการณ์ดา้ นวัฒนธรรมของ
ผู้รับสารหรือผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้น การ
ประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารก็มีการจัด
ระเบียบใหม่โดยรัฐ ดังเช่น กรณีของการ
จัดการปรับเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณ
คลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ จ ากระบบ
แอนะล็อกมาสู่ระบบดิจิทัล
โดยมี ก ารเปิ ด ประมู ล คลื่ น
ความถี่ ร ะบบดิ จิ ทั ล และมี ก ารขยาย
ตั ว ของผู้ เ ป็ น เจ้ า ของสื่ อ และช่ อ งทาง
สื่ อ โทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จิ ทั ล เพิ่ ม มาก
ขึ้น สภาพดังกล่าวเป็นทั้งความท้าทาย

“ ”
บุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อยุคใหม่ไม่จ�ำเป็นต้องส�ำเร็จ
การศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนโดยตรง แต่ต้องรัก
ในการท�ำงานข่าวและรักที่จะอุทิศตนเพื่อเสรีภาพ
ในการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ของสังคม

และโอกาสของสถาบั น การศึ ก ษาด้ า น
นิ เ ทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ความ
ท้าทายคือ การต้องพยายามปรับปรุง
หลั ก สู ต รและพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะ
การสือ่ สารและความรูท้ สี่ อดคล้องกับการ
สื่อสารยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงและ
มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วน
โอกาสคือ การมีช่องทางหรือสื่อใหม่ๆ
ที่ราคาถูก และเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารและ
ผู้บริโภคมากขึ้น
ผศ.ดร.วลั ก ษณ์ ก มลบอกว่ า
ดังนั้น หลักสูตรทางด้านการสื่อสารจึง
จำ � เป็ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ทางวัฒนธรรมการสื่อสารของผู้รับสาร
ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย องค์กรด้านการ
สือ่ สารมวลชนจะมีความหลากหลายและ
ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่จะมีลักษณะของการ
พึง่ พาเทคโนโลยีการสือ่ สารยุคดิจทิ ลั เพือ่
ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันใน
ตลาด บุคลากรในองค์กรสือ่ จำ�เป็นต้องมี
ทักษะทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะทักษะทาง
ด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล แต่หัวใจของ
การสื่อสาร ซึ่งก็คือ “เนื้อหา” (Content)
ยังมีความสำ�คัญเป็นหลักพื้นฐานอยู่
นอกจากนี้ ด้ ว ยพฤติ ก รรม
ของผู้รับสารและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมาก ทำ�ให้องค์ความรู้ด้านการ
สือ่ สารการตลาด เพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
มีความจำ�เป็นมากเช่นกัน สำ�หรับองค์กร
สื่ อ สารมวลชนและองค์ ก รธุ ร กิ จ โดย
เฉพาะการสื่อสารการตลาดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต การแข่งขันทางด้านคุณค่า
ที่จะเพิ่มมูลค่า (Value added) ของ
สินค้าและบริการแทนการแข่งขันด้านคุณ
ประโยชน์เพียงอย่างเดียว
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในครั้ ง
นี้ จึงมีการพิจารณาจากบริบทแวดล้อม
ที่รอบด้านมากขึ้น นอกเหนือจากบริบท
เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสารยุคดิจิทัล
แล้ว ยังเชื่อมโยงกับโอกาสของคนรุ่น
ใหม่ ใ นการออกสู่ ส นามการทำ � งานใน
ลักษณะของผู้ประกอบการอีกด้วย โดย
ในประเด็นนี้ คณะปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้
พิจารณาจากนโยบายของรัฐบาลทีส่ ง่ เสริม
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีลักษณะใช้ทุน
น้อย เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทีเ่ รียกว่า Start Up จึงเป็น
โอกาสของคนรุ่นใหม่ที่สามารถก้าวขึ้น
เป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจลักษณะดังกล่าว
“การเป็นนักสื่อสารในโลกยุค
ใหม่ สามารถทำ�งานร่วมกับกลุ่มคนที่
หลากหลายในองค์ ก รด้ า นการสื่ อ สาร

ขนาดเล็กและขนาดย่อม และองค์กร
ระดั บ ชาติ รวมทั้ ง มี ศั ก ยภาพในการ
ประกอบธุรกิจอิสระด้านการสื่อสารด้วย
ตั ว เองในอนาคตได้ ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2560 มี
การจัดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุม่ วิชา
เช่นเดิม ได้แก่ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
ดิ จิ ทั ล และกลุ่ ม วิ ช าการสื่ อ สารการ
ตลาด โดยมีการพัฒนารายวิชาให้มุ่ง
ไปสู่ ก ารสร้ า งนั ก วิ ช าชี พ นั ก วิ ช าการ
และผู้ ป ระกอบการด้ า นการสื่ อ สารที่ มี
ความรู้ ความชำ�นาญ มีจริยธรรมและ
จิตสำ�นึกสาธารณะ โดยมีรายวิชาบังคับ
เอกสาขานิเทศศาสตร์ แบ่งตามกลุม่ วิชา
เรียน” ผศ.ดร.วลักษณ์กมลกล่าว และ
ว่ า บุ ค ลากรเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรมสื่ อ ยุ ค
ใหม่ไม่จำ�เป็นต้องสำ�เร็จการศึกษาด้าน
การสื่อสารมวลชนโดยตรง แต่ต้องรักใน
การทำ�งานข่าวและรักที่จะอุทิศตนเพื่อ
เสรีภาพในการสือ่ สาร เพือ่ ประโยชน์ของ
สังคม มีวิจารณญาณในการใคร่ครวญ
เรื่องราว ประเด็นต่างๆ สามารถแยก
เรือ่ งจริงออกจากเรือ่ งไม่จริงได้ และต้อง
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารได้
หลายรูปแบบ ทั้งการเขียนเล่าเรื่อง การ
บรรยายด้วยเสียง การถ่ายภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว
แต่ละปี นักศึกษาที่สำ�เร็จการ
ศึกษาไปแล้วจะไปทำ�งานในองค์กรสื่อ
ที่เป็นองค์กรวิชาชีพส่วนกลาง (professional) ประมาณร้อยละ 10 ในองค์กร
สื่อวิชาชีพในท้องถิ่นร้อยละ 10 ในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ผลิตสื่อ หรือ
งานทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงาน องค์กร ทัง้
ภาครัฐและเอกชนในพืน้ ที่ ประมาณร้อยละ
50 ที่เหลือประกอบอาชีพอิสระ หรือ
เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผน
การสื่อสาร การผลิตสื่อในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ จ.สงขลา
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“มหิดล” เลิกพูดได้แล้วว่า
สื่อก�ำลังจะตาย เพราะสื่อไม่มีวันตาย
อี ก หนึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น�ำของ
ประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิต
นักศึกษาแพทย์ แต่ปจั จุบนั “มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล” ก็ เ ปิ ด สอนสาขาวิ ช าทางด้ า น
เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเช่นกัน
ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญ พลจั น ทร์
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าสื่ อ และการสื่ อ สาร
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดเผย
ว่า วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิด
หลักสูตรปริญญาตรีสื่อและการสื่อสาร
(Media and Communication) มา
4 ปี ซึ่งปัจจุบันมี 2 สาขาให้เลือก ได้แก่
สาขา Mass Communication and
Journalism เน้นการเล่าเรื่องจากข้อเท็จ
จริง และสาขา Creative Content เน้น
การเล่าเรื่องจากเรื่องสร้าง โดยอนาคต
เตรี ย มเปิ ด สาขา Communication
Management ซึ่งเป็นการรวมตัวของ
Advertising / PR / Marketing / Brand
Communication เข้าด้วยกัน ขณะที่
ระดับปริญญาโท และเอก ต้องรอความ
พร้อมของบุคลากรก่อน
หลั ก สู ต รเหล่ า ค่ อ นข้ า งจะเน้ น
ในการต่อสูใ้ นตลาด Southeast Asia ซึง่
คู่แข่งของเราคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (NUS) ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ยากมาก
เพราะการศึกษาเขาก้าวหน้าไปมาก เขา
ไม่ย�้ำอยู่กับที่ ดังนั้น เราจึงต้องมีคลาส
ที่ท�ำให้เด็กเข้าใจในสื่อ Southeast Asia
ด้วย ทั้งการเขียน กฎหมาย ทฤษฎี ฯลฯ
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าสื่ อ และการสื่ อ สาร
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ม.มหิ ด ล เผยว่ า
ปัจจุบันสถาบันมีอาจารย์ทั้งหมด 5 คน
เป็นต่างชาติ 4 คน และคนไทยอีก1 คน
โดยสถาบันใช้อาจารย์พเิ ศษค่อนข้างมาก
64
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ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
นักศึกษาตอนนี้มี 300 คน ที่อยู่ปี 4 มี
จ�ำนวน 26 คน แต่ปี 1 ที่เข้ามาใหม่เพิ่ม
ขึน้ มากจ�ำนวน 150 คน ก้าวกระโดดมาก
ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยอืน่ บอกว่าไม่มเี ด็ก
สมัคร ทีน่ เี่ ยอะขึน้ ทัง้ เด็กไทย เด็กต่างชาติ
และลูกครึ่ง เช่น อินเดีย-ไทย, ไทยอังกฤษ, ไทย-เยอรมัน รวมไปถึงเด็กแลก
เปลีย่ นทีม่ าจากหลายๆ ที่ โดยสัดส่วนอยู่
ทีเ่ ด็กต่างชาติ 30% และไทย 70% แต่เป็น
คนไทยที่ภาษาอังกฤษดี
ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญย�้ำว่า ปัจจุบัน
หลักสูตรของสถาบัน ไปไกลมาก แม้จะ
มีค่าใช้จ่ายในการเรียนเกือบล้าน บาท
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษา เราคัด
แค่ภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์
เพราะเราคิดว่าทีเ่ หลือสร้างได้ แต่ในช่วงหลัง
ก็มีเด็กที่เขาสนใจทางด้านนี้เมื่อรู้ว่าเรา
เปิดหลักสูตรก็เข้ามาเรียน บางคนชนะ

ประกวดหนังมา ท�ำนิตยสารเป็นเล่มได้
ตั้งแต่เรียนมัธยม ดังนั้น ครูก็ต้องพัฒนา
ตัวเองและสามารถไกด์เด็กได้ด้วย ครู
ต้องเป็นผู้ใหญ่พอสมควร ต้องดีเบตกัน
ได้ อาจารย์ก็ต้องปรับตัว ถ้าไม่ปรับตัว
ก็ตาย ท้ายที่สุดการปรับตัวส�ำคัญที่สุด
“เด็กบางคนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์
หาเงินได้เป็นหมื่นๆ หรือบางคนไปจัด
คอนเสิร์ต ได้แล้ว 3 แสน ดังนั้น ทุกครั้ง
ที่เราได้เด็กแบบนี้ เราต้องมาคิดว่าต้อง
สอนอีกแบบ จะมานั่งสอนมาร์เกตติ้งคือ
อะไร ไม่ได้แล้ว เพราะเขาไปอีกสเกล
หนึง่ แล้ว โจทย์ยากขึน้ ครูตอ้ งเก่งขึน้ ซึง่
ในอนาคตเราก็ตอ้ งการเพิม่ ครูคนไทยอีก
แต่ก็ต้องคัดเลือกพอสมควร ตัวอาจารย์
เองต้องมีความก้าวหน้าทางความคิดพอ
สมควร จะมาแบนๆ ไม่ได้”
ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญ ย�้ ำ ว่ า แม้
สถาบันจะเพิ่งเปิดสาขาวิชาสื่อและการ
สื่อสาร ได้ไม่นาน แค่ 4 ปี แต่ว่าข้อดี
ก็มีคือ ได้เห็นความล้มเหลวและการไม่
สามารถขับเคลื่อนของหลักสูตรที่มีมา
ก่อนและไม่สามารถแข่งขันบนโลกนีไ้ ด้ มี
อะไรบ้าง ดังนัน้ ตอนทีเ่ ราเขียนหลักสูตร
จึงไม่เล่นตามฟอร์มวิทยุโทรทัศน์ ฟิล์ม
วารสาร แต่เราพูดในเรือ่ งการสร้างคอนเทนต์
เพราะสือ่ คือ การเล่าเรือ่ ง (Story Telling)
ว่าจะออกมาในฟอร์มไหน เช่น GAME
OF THRONES ถ่ายเป็นหนังแต่ออกมา
เป็นซีรีส์ ดังนั้น จะมานั่งแบ่งไม่ได้แล้ว
มันเป็นการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ถ้ามีเรื่องเล่าแบบหนึ่ง เรา
จะเล่าได้กี่ฟอร์ม และจะกระจายไปได้
กี่แพลตฟอร์มจาก 1 คอนเทนต์เท่านั้น
ดังนั้น ไอเดียจึงค่อนข้างต่างมาก

“ ”
อย่างที่เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยก�ำลังจะตาย
ใช่ มันตายแน่ๆ ถ้ายังสอนแบบเดิมอยู่...

จากนิเทศศาสตร์ที่มีอยู่ เพราะเราไม่ได้
แบ่งตามฟอร์ม แต่แบ่งตามหน้าที่ ได้แก่
Cross-Major Electives, Directing, TV
Production, Writing, Acting, Critical
Studies, Cinematography และ Marketing ดังนั้น ถ้าเขาเป็น Director ต้อง
Director ได้ทุกรูปแบบ
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าสื่ อ และการ
สือ่ สาร วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลบอก
ว่ า ตอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด หลั ก สู ต ร
ดังกล่าวขึ้น สิ่งที่คิดไว้ก็คืออยากจะแข่ง
กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)
ซึง่ เขาเรียนสัน้ กว่าเรา คือเรียน 3 ปี ตอน
ทีเ่ ขียนหลักสูตรเอามาเทียบกันเลยว่าเขา
สอนอะไร คนที่จบออกมาเขาท�ำอะไร

แต่ สิ ง คโปร์ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ เ ยอะจะเป็ น วิ ช า
Concept และทฤษฎีเยอะมาก แต่ของ
มหาวิทยาลัยเรา ในปีสงู ๆ จะเป็นปฏิบตั ิ
เพื่อให้นักศึกษาท�ำงานเป็น และท�ำได้ดี
จึงค่อนข้างต่างกัน อย่างเดิมอาจารย์สอน
อยูท่ ี่ ม.กรุงเทพ ตัดสินใจย้ายมาสอนทีน่ ี่
เพราะได้ใช้ภาษาอังกฤษ เรามองว่าการ
ทีไ่ ม่ได้ภาษาอังกฤษมันท�ำให้หลักสูตรไม่
ไปไหนมากพอ แม้หลักสูตรจะดีก็ตาม
แต่พอเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างเปลี่ยน
ไป การจะเอาคนมาสอนก็ เ ปลี่ ย นไป
เพราะต้องเอาต่างชาติเยอะขึ้น ต้องจบ
ปริญญาเอก หรือได้รางวัลมา
หลังจากที่เปิดมา 4 ปี สถาบัน
มีการปรับล�ำดับขั้นของคลาส แต่พอรุ่น

แรกจบ จะต้องปรับใหญ่ โดยการลด
คลาสที่ซ�้ำกันและเพิ่มสาขาใหม่ที่เป็น
ด้าน Communication Management
ขึ้ น มา เพราะคิ ด ว่ า เป็ น ทางเลื อ กใน
งานด้านเอเยนซี่ ที่เป็นตัวกลางระหว่าง
โปรดั ก ชั่ น เฮาส์ แ ละลู ก ค้ า ในตลาด
แรงงานยังขาดคนเก่งอยู่ เพราะส่วนใหญ่
ตีความความต้องการของลูกค้าไปทาง
ไหนก็ ไ ม่ รู ้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเราก็ ยั ง
ต้องมีการเรียนการสอนในด้านพื้นฐาน
นิเทศศาสตร์อยู่
ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญกล่าวถึงความ
คาดหวังในตัวนักศึกษาว่า เด็กรุ่นแรก
ที่ไปฝึกงานพบว่าได้ไปฝึกงานในบริษัท
ใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่น บริษัทโฆษณา
อย่าง บริษทั โอกิลวีฯ่ หรือโปรดักชัน่ เฮาส์
อย่าง หับ โฮ้ หิ้น ทางอาจารย์ ไม่ได้
ช่วยหา นักศึกษาเขาหาเอง พอเขาไปท�ำ
เราก็ไปสัมภาษณ์นายจ้าง ก็ได้ฟีดแบ็ก
ค่อนข้างดีมาก อย่างไรก็ตาม เรื่องงาน
ด้านสายข่าว เนื่องจากเด็กพวกนี้เขาไม่
ฮาร์ดคอร์ ความลุ่มลึกและความอดทน
ในการค้นหาความจริงไม่พอ แต่ถา้ ให้ท�ำ
Documentary ให้ท�ำเกีย่ วกับหนัง ท�ำได้
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นิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม
คนเรียนน้อยลง แต่ท�ำไมที่นี่เพิ่มขึ้น?
“มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม”
สถาบันการศึกษา ซึ่งพบว่าช่วงหลังผลิต
นักข่าว-สื่อมวลชน เข้าสู่วงการสื่อสาร
มวลชนพอสมควร
ดร.นาฏยา พิ ล างาม หั ว หน้ า
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(มมส.) พู ด ถึ ง ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร์
ม.มหาสารคาม ว่า ปัจจุบันอยู่ภายใต้
คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยเปิดสอน
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รนิ เ ทศ
ศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS PROGRAM) โดย
มี ก ารเรี ย นการสอนครอบคลุ ม ทั้ ง งาน
ด้านวารสารศาสตร์ ได้แก่ บรรณาธิการ
นักเขียน ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ในกอง
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่ และสื่อ
ออนไลน์
นอกจากนี้ ยังสอนการออกแบบ
จัดหน้าสิ่งพิมพ์, งานด้านวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้ผลิต
รายการครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ ผู้สื่อข่าว
ผู้ประกาศ พิธีกร นักจัดรายการ ในด้าน
วิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์ รวมถึง
งานด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการ
วางแผน ได้ แ ก่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
นั กโฆษณ า นั ก สื่ อ สา ร ก า ร ต ลา ด
นั ก วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ นั ก บริ ห ารงาน
ลูกค้า ผู้ประสานงาน การจัดกิจกรรม
พิ เ ศษ, งานด้ า นภาพยนตร์ ได้ แ ก่
นักเขียนบท ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ ผู้ช่วย
ผู้ก�ำกับ ผู้จัดการกองถ่าย ผู้ก�ำกับฝ่าย
ศิลป์ ผู้บันทึกเสียง ผู้ตัดต่อล�ำดับภาพ
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ งานด้านการสือ่ สาร
ได้ แ ก่ นั ก นิ เ ทศศาสตรพั ฒ นาการ
นักสื่อสารชุมชน นักสื่อสารองค์กร และ
66
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ดร.นาฏยา พิลางาม
งานด้านอืน่ ๆ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการอิสระ
กราฟิกดีไซเนอร์ช่างภาพ ผู้ดูแลเว็บไซต์
ดร.นาฏยาเล่าว่า ปัจจุบัน นิสิต
ของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เพิ่มขึ้น
มากเมือ่ เทียบกับในรุน่ แรกๆ ปีการศึกษา
2561 มีจ�ำนวนเด็กปี 1 กว่า 160 คน ทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ เรียกว่ามากทีส่ ดุ
เท่าที่เคยเปิดมา จากปีที่แล้ว 140 คน
รวม 4 ชั้นปี จ�ำนวน 560 คน ในขณะที่
จ�ำนวนอาจารย์ยัง 12 คน เท่าเดิม
“ท�ำให้ควบคุมคุณภาพยากมาก
เนือ่ งจากต้องสอนห้องละประมาณ 80-90
คน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำ กลายเป็น
ว่าเด็กที่เก่ง ก็เก่งไปเลย เด็กที่ไม่เก่งก็
ยังคงไม่เก่งอยู่ เป็นข้อสงสัยว่า คนเรียน
นิเทศศาสตร์นอ้ ยลง แต่ท�ำไมทีน่ เี่ พิม่ ขึน้ ”
สาเหตุหลักมาจากมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบกลายเป็นธุรกิจการศึกษา
เพราะรายได้หลักอยู่ที่ค่าเทอมเด็ก ดัง
นั้น พอเด็กมาสมัครทางมหาวิยาลัยก็
รับหมด และหากมีเด็กตกสัมภาษณ์ทาง
คณะต้องท�ำเรื่องชี้แจงว่าท�ำไมไม่รับ มัน

เป็นที่ระบบมหาวิทยาลัย ยิ่งเยอะยิ่งดี
เงินเข้าเยอะ แต่ไม่ให้อัตราอาจารย์เพิม่
นอกจากนี้ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือก็ไม่พอ ไม่มี
คุณภาพ ในขณะทีร่ บั เด็กเพิม่ แต่คณะถูก
ตัดงบทุกปี ก็เป็นปัญหา
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม ยำ�้
ถึงการปรับตัว ปรับระบบการเรียนการ
สอน ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
ว่ า เดิ ม หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ ต่ เ ดิ ม มี
การแยกออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
วารสารศาสตร์, การประชาสัมพันธ์ และ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แต่
ทางอาจารย์ได้คุยกันว่าสังคมเริ่มเปลี่ยน
และเริ่มมีการควบรวม ถ้าแยกเอกเด็ก
จะท�ำอย่างอืน่ ไม่ได้ เรียนวารสารศาสตร์
อาจจะไปท�ำประชาสัมพันธ์ไม่ได้ ท�ำให้
เด็กมีความรูท้ ไี่ ม่หลากหลาย ดังนัน้ ในปี
2559 ที่ผ่านมา จึงได้มีการปรับหลักสูตร
เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
รองรับสื่อใหม่ (New Media) ที่มีการ
หลอมรวมเทคโนโลยี พร้อมเชือ่ มโยงไปสู่
กระแสการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
ในศตวรรษที่ 21 โดยให้เด็กได้มีโอกาส
เรียน Introduction รวมทุกศาสตร์ขั้น
พื้นฐานทางนิเทศศาสตร์เหมือนกันหมด
ในปีท่ี 1-2 แล้วจึงแยกตามความสนใจ
ในปีที่ 3 และฝึกงานในช่วงปีที่ 4 เทอม
2 เช่นเดิม
การปรับในครัง้ นี้ เริม่ ใช้ในภาคต้น
ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับ
หลักสูตรใหม่ได้มีการใส่ความเป็นดิจิทัล
เข้าไปในทุกกลุ่มวิชา เน้นทักษะในการ
ฝึกปฏิบตั งิ าน ซึง่ อนาคต จะเปิดหลักสูตร
ปริญญาโท ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ

วางแผนคิดหลักสูตร
ดร.นาฏยาให้ข้อ เสนอแนะด้วย
ว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับเรื่อง
งบประมาณเพิ่ม เพราะตอนนี้ถูกตัดงบ
ทุกปี อีกทั้งควรให้อิสระในการบริหาร
จัดการตัวเอง ในด้านอัตราการรับเด็ก
และอยากให้รับอัตราอาจารย์เพิ่มเพื่อจะ
ได้ช่วยกันสอน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ขวัญก�ำลังใจให้อาจารย์ที่ท�ำงานและดี
ต่อนักศึกษาด้วย
“ไม่ควรมองการศึกษาในเรือ่ งการ
ตลาดมากเกินไป เพราะเราเป็นสถาบัน
การศึกษา”
ดร.นาฏยากล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา
พบว่านักศึษาที่จบไปถือว่ามีอัตราการมี
งานท�ำกว่า 80% แต่ท�ำงานตรงสายหรือ
ไม่ ไม่ได้มีการส�ำรวจ เนื่องจากบางคน
จบนิเทศศาสตร์แต่ไปท�ำธุรกิจส่วนตัวก็มี
มันไม่จ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำงานตรงสาย เพียงแต่
เขาสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
บางคนเรี ย นประชาสั ม พั น ธ์ ก็ ส ามารถ

“

เอาความรู้ไปใช้ในงานอื่น และวารสารฯ
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำงานหนังสือพิมพ์ และ
มีบางคนเอาความรู้ความสามารถไปเปิด
ค่ายเพลงเล็กๆ มันคือการเอาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ตามความถนัดและความชอบ
ของตัวเอง เราถึงไม่ท�ำการส�ำรวจเพราะ
สิ่งส�ำคัญคือ อยากให้เด็กเอาตัวให้รอด
ก็พอ
ตอนนี้ คนที่เรียนจบต้องปรับตัว
ให้ทัน สังคมเปลี่ยนไวมาก บางที่เราหัน
หลังกลับไปก็เปลี่ยนแล้ว ดังนั้น ไม่ควร
ย�่ำอยู่กับที่ ความรู้ที่มีไม่เพียงพอแล้ว
ตอนนีแ้ พลตฟอร์มต่างๆ มีมากขึน้ ใครที่
มีความรู้เรื่องคอนเทนต์จะอยู่รอดเพราะ
แค่ เ ปลี่ ย นช่ อ งทาง ยั ง ไงก็ ไ ม่ ต กงาน
มหาวิทยาลัยช่วยได้แค่เพียงส่วนหนึ่ง

...ไม่ควรย�่ำอยู่กับที่ ความรู้ที่มีไม่เพียงพอแล้ว
ตอนนี้แพลตฟอร์มต่างๆ มีมากขึ้น ใครที่มีความรู้เรื่อง
คอนเทนต์จะอยู่รอดเพราะแค่เปลี่ยนช่องทาง
ยังไงก็ไม่ตกงาน มหาวิทยาลัยช่วยได้แค่เพียงส่วนหนึ่ง
50% ส่วนอีก 50% คุณต้องหาเอง อย่าหยุดที่ตรงนี้
อย่าคิดว่าแค่มาเรียนในห้องแล้วจะได้ทุกอย่าง
ต้องหาเพิ่ม ไม่ใช่รอให้อาจารย์ป้อน

”

50% ส่วนอีก 50% คุณต้องหาเอง อย่า
หยุดทีต่ รงนี้ อย่าคิดว่าแค่มาเรียนในห้อง
แล้วจะได้ทุกอย่าง ต้องหาเพิ่ม ไม่ใช่รอ
ให้อาจารย์ป้อน ในส่วนของอาจารย์ก็
ต้องปรับตัวเหมือนกัน ต่างคนต่างปรับ
เพราะโลกมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่
ขณะที่ ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธินิภา
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ม.มหาสารคาม กล่าวเสริม
ว่า สถาบันคาดหวังให้นักศึกษาสามารถ
ปรับใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนตลอด
ระยะเวลา 4 ปีได้อย่างเต็มที่ เพราะได้
ก�ำหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงเรียนวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป 30 หน่ ว ยกิ ต ซึ่ ง ถื อ เป็ น
กลุม่ วิชาทีเ่ น้นความรูพ้ นื้ ฐานในการด�ำรง
ชีวิต และหมวดวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์
ซึ่งทางภาควิชาฯ ได้ปรับหลักสูตรโดย
เน้นความรู้พื้นฐานที่ส�ำคัญของวิชาชีพ
ด้านนิเทศศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่มวิชาใหญ่
กลุ ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้ง 4
ส่วนนี้ ถือเป็นเป็นรากเหง้าที่ส�ำคัญให้
กับนิสิตนิเทศศาสตร์ จึงเชื่อว่านิสิตจะ
มี ศั ก ยภาพในการด�ำเนิ น ชี วิ ต และการ
ประกอบอาชีพได้
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นิเทศฯรังสิต
ไม่ใช่ทุกคนท�ำสื่อแล้วให้เกิดความสนใจได้
การเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ของ
สื่อ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ง่ายขึ้น สื่อน�ำเสนอแบบ real time
ประกอบกั บ เด็ ก รุ ่ น ใหม่ ต ้ อ งสามารถ
ประกอบท�ำงานได้ด้วยตนเอง อย่าไป
หวังพึ่งองค์กรสื่ออย่างเดียว วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU)
จึงไม่ใช่เพียงสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิต
บัณฑิตทีม่ คี วามเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพเท่านัน้ แต่ตอ้ งเรียนรูก้ ารเป็น
ผู้ประกอบการด้านสื่อร่วมด้วย สมดังค�ำ
ว่าที่ว่าเป็น “นักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ”
อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ขณะนี้
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 11
สาขา ปริญญาโท 2 สาขา และปริญญา
เอก 1 สาขา โดยทุกหลักสูตรมีการ
จั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุคดิจิทัลมากขึ้น เน้นเรื่องดิจิทัล เสริม
ทักษะให้ความรู้ ผู้เรียนสามารถเข้าไป
ท�ำงานในอุตสาหกรรมสือ่ หรือเป็นผูผ้ ลิต
สื่อ สร้างสรรค์งานอิสระได้ด้วยตนเอง
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ปิ ด สอน 11 สาขา
ได้แก่ 1. สาขาวิชามัลติมีเดีย 2. สาขา
วิชาสื่อสารการแสดง 3. สาขาวิชาการ
ภาพยนตร์ ดิ จิ ทั ล 4. สาขาวิ ช าการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร 5.
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อ
สร้างสรรค์ 6. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
มัลติแพลตฟอร์ม 7. สาขาวิชาคอนเทนต์
และสื่อดิจิทัล 8. การสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล 9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การ
กีฬา 10. สาขาวิชาการเขียนบทและการ
ก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และ 11.
นิเทศศาสตร์นานาชาติ ส่วนหลักสูตร
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อนุสรณ์ ศรีแก้ว
ระดับปริญญาโทนั้น มี 2 สาขา คือ
1. สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ และ 2.
สาขาวิ ช าการเขี ย นบทและการก�ำกั บ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ และปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชานิเทศศาสตร์
คณบดี วิ ท ยาลั ย นิ เ ทศศาสตร์
ม.รั ง สิ ต กล่ า วต่ อ ว่ า ต้ อ งยอมรั บ ว่ า
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ไม่ได้รับ
นิ ย มอย่ า งในอดี ต โดยดู จ ากจ�ำนวน
นักศึกษาที่เข้าเรียน เมื่อก่อนสามารถรับ
นักศึกษาปีละ 40-50 คน แต่ปัจจุบันมี
นักศึกษาเข้าเรียนเพียงปีละ 10 กว่าคน
ซึ่งประเด็นที่ท�ำให้เด็กเกิดความสนใจ
สาขาด้านนี้น้อยลงนั้น เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อ และค่านิยมของ
ผูค้ นส่วนใหญ่ เมือ่ มองวารสารศาสตร์จะ
มองว่าเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ และขณะนีส้ งิ่ พิมพ์
ปิดตัวจ�ำนวนมาก ท�ำให้ทกุ คนเกิดความ
รู้สึกว่าวารสารจะอยู่ไม่รอด
“หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ มี ก าร
ปรับปรุงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยการ
ปรับใหญ่นั้นมี 4 ปีครั้ง แต่ถ้าการปรับ
เป็นรายวิชาให้เหมาะสมกับรูปแบบของ

เทคโนโลยี สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะ
ปรับทุกปี โดยปี 2561 มีการยกเครื่อง
หลักสูตรใหม่ให้เป็นนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
โดยในส่วนของการเรียนการสอนด้าน
วารสารศาสตร์นั้น นอกจากเปลี่ยนชื่อ
สาขาวารสารศาสตร์ เป็นสาขาวิชาคอนเทนต์
และสื่อดิจิทัลแล้ว หลักสูตรมุ่งเน้นสร้าง
นักผลิตคอนเทนต์ หรือกระบวนการผลิต
เนื้อหาของสื่อต่างๆ ไม่ใช่เป็นเรื่องสื่อ
สิง่ พิมพ์อย่างเดียว สามารถท�ำงานได้ทกุ
แพลตฟอร์ม”
คณบดี วิ ท ยาลั ย นิ เ ทศศาสตร์
ม.รังสิตกล่าวต่อไปว่า องค์กรทุกสาย
วิ ช าชี พ ต้ อ งการคนที่ ส ามารถท�ำงาน
ได้หลากหลาย และเข้าใจแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ดังนั้น นักศึกษาของนิเทศศาสตร์
ม.รังสิต จะมีทกั ษะมัลติสกิล และมีทกั ษะ
ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี
การสือ่ สาร การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ความ
คิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ต่างๆ
รู้จักการปรับตัว ที่ส�ำคัญจะมีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ ผลิตสื่อได้
ด้วยตนเองเพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และ
อยู่รอดได้ ดังนั้น บัณฑิตนิเทศศาสตร์

ของ ม.รังสิต ถ้าไม่อยู่ในแวดวงสื่อ ก็จะ
เป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ
ใ น ทั ศ น ะ ค ณ บ ดี วิ ท ย า ลั ย
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต มองว่า ตลาด
นิเทศศาสตร์ ต้องการคนเป็นมืออาชีพ
สูงมาก โดยเฉพาะตอนนี้สาขาที่ก�ำลัง
ขาดแคลนคน คือ สาขาเขียนบทและ
การก�ำกับ เพราะในปัจจุบันมีคนเขียน
บทโทรทัศน์ ไม่ถึง 10 คน ท�ำให้สถานี
โทรทัศน์หลายแห่งสะท้อนมายังวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ ม.รังสิตว่าต้องการให้เปิด
สาขาด้านนี้ เนื่องจากต้องการบัณฑิต
เขี ย นบท ซึ่ ง บางคนอาจชื่ น ชอบ มี
พรสวรรค์แต่อาจจะมีทักษะ องค์ความรู้
การเขียนบทที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จ�ำเป็น
ต้องมีการผลิตบุคลากรด้านนี้
ส่ ว นสาขาด้ า นวารสารศาสตร์
ตลาดยั ง คงมี ค วามต้ อ งการ เพราะ
วารสารไม่ ใ ช่ เ พี ย งเป็ น เรื่ อ งของ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การท�ำงานด้าน
ข่าวเท่านั้น แต่เป็นการผลิตคอนเทนต์
เนื้ อ หา ที่ มี ค วามส�ำคั ญ อย่ า งมาก
เนื่องจากโลกในตอนนี้ต้องการนักผลิต
คอนเทนต์ผา่ นกระบวนการเรียนการสอน
แบบวารสารศาสตร์
ทั้งนี้ จากการส�ำรวจการมีงานท�ำ
ของบัณฑิตปีทผี่ า่ นมา สภาวะการได้งาน
ท�ำ 85% แบ่งเป็น ท�ำงานตรงกับสาขา

“

มีความจ�ำเป็นที่ต้องเรียนด้านนิเทศศาสตร์ เพราะการผลิต
สื่อในทุกแพลตฟอร์มต้องการความเป็นมืออาชีพ และ
ไม่ใช่ทุกคนท�ำสื่อแล้วให้เกิดความสนใจได้
ต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การลงมือ
ปฏิบัติก่อนจะไปสู่วงการสื่อ ดังนั้น การเรียนด้าน
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ที่มีการปรับรูปแบบใหม่
เรียนแล้วไม่ตกงานอย่างแน่นอน

”

วิชาที่เรียนมา 57% ท�ำงานอื่นๆ ที่ไม่ จะต้องมีทักษะที่เหมาะสม และรู้จักการ
ตรงกับสาขา 28% ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ปรับตัว มีความรู้ ทักษะรอบด้าน
ขึ้น 5% และอื่นๆ เช่นติดทหาร/บวช 1%
ดังนั้น เรียกได้ว่าตอนนี้ตลาดงานด้าน
นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนก็ยังมีให้กับ
ผู้ที่สนใจด้านนี้ เพียงแต่ผู้ที่เรียนด้านนี้
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“วลัยลักษณ์”
“multi-function บน multi-platform
“วลั ย ลั ก ษณ์ ” มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ก�ำกับรัฐหัวเมืองทางใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยถือเอา
ปี 2535 เป็นวันสถาปนา เปิดรับนักศึกษา
รุ่นแรกปี 2541 มีนักศึกษานิเทศศาสตร์
แล้ว 21 รุ่น ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาออก
ไปจะมีความรอบรู้ด้านนิเทศศาสตร์ใน
ยุคดิจิทัล ทั้งด้านสื่อสารมวลชน และ
ด้านสื่อสารการตลาด สามารถประยุกต์
ใช้ ค วามรู ้ กั บ การท�ำงานด้ า นสื่ อ สาร
มวลชน การสื่อสารในธุรกิจและสื่อสาร
ในองค์กรได้ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาปริญญา
ตรีจะได้รบั ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์ดิจิทัล)
อ.ธนภร เจริญธัญสกุล หัวหน้า
สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ ส�ำนั ก วิ ช า
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(มวล.)ให้ข้อมูลว่า มวล.มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ โดย
อยู่ในรูปแบบของหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สังกัดส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ
เปิ ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จนถึ ง
ปั จ จุ บั น มี นั ก ศึ ก ษานิ เ ทศศาสตร์ 21
รุ ่ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู ้ ด ้ า น
นิเทศศาสตร์ในยุคดิจทิ ลั แบ่งออกเป็น 2
เอก ได้แก่ 1. สื่อสารมวลชน เรียนรู้การ
ผลิตสื่อและสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างมือ
อาชีพ และ 2. สื่อสารการตลาด เรียนรู้
การสือ่ สารอย่างมืออาชีพตอบโจทย์ธรุ กิจ
ยุคดิจิทัล
อ.ธนภรกล่าวว่า การเรียนการ
สอนจะเน้นการฝึกทักษะพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้แบบหลอม รวมทั้ง
เนื้อหาและการผลิตบนฐานดิจิทัล ผลิต
ได้ทุกสื่อและเชี่ยวชาญการผลิตข้ามสื่อ
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อ.ธนภร เจริญธัญสกุล
เน้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง รับโจทย์จริงจาก
สถานประกอบการและชุมชน มุ่งผลิต
บัณฑิตด้านสื่อสารมวลชน และสื่อสาร
การตลาด และเชี่ ย วชาญการจั ด การ
ธุรกิจสื่อพร้อมเป็นผู้ประกอบการและ
พร้อมตอบตลาดแรงงาน โดยสามารถ
ฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด
อาทิ รถถ่ายทอดนอกสถานที่ สตูดิโอ
ภาพเคลือ่ นไหว สตูดโิ อภาพนิง่ และห้อง
ท�ำกราฟิก เป็นต้น
ปั จ จุ บั น มี อ าจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตร์ จ�ำนวน 6 คน และด้วย
แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรจะตั้ง
เป้าไว้ที่ 60 คนต่อรุ่น แต่ละปีอาจจะมี
มากกว่าแผน บางปีอาจจะตามแผน หรือ
น้อยกว่าแผน แต่จะไม่มากหรือน้อยกว่า
เกิน 20% เป็นเช่นนี้สลับกันไป จึงไม่
สามารถเปรียบเทียบกับอดีตได้เป็นราย
ปี โดยปัจจุบันนี้ในปีการศึกษา 2561 มี
นักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 250 คน

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มวล.กล่าว
ว่า ในรอบ 10 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตร์
ปรับปรุงหลักสูตร 4 ครั้ง มีทั้งปรับปรุง
ตามรอบทีม่ บี ณ
ั ฑิตจบ คือทุก 5 ปี เพราะ
เมื่อมีบัณฑิตจบไปท�ำงาน ก็จะสามารถ
สอบถามจากสถานประกอบการเกี่ยวกับ
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง การ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดงานอย่างไร จะเป็นผลดีทงั้ ฝ่าย
ผู้ผลิตและผู้ใช้บัณฑิต
รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตั้ ง แต่ ยั ง
ไม่มีบัณฑิตจบเพื่อให้หลักสูตรทันสมัย
กั บ ตลาดวิ ช าชี พ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
เปลีย่ นแปลงไป เมือ่ ความนิยมหรือเทรนด์
เปลี่ ย นแปลงจะรอ 5 ปี ค่ อ ยปรั บ
หลั ก สู ต รหรื อ การเรี ย นการสอนคงไม่
ได้ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่
ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่เมื่อจบไปแล้ว
ไม่พร้อมตอบตลาดแรงงาน หากเป็นเช่น
นั้น บัณฑิตก็จะสู้คนอื่นไม่ได้ การปรับ

หลักสูตรให้ทนั สมัยจะท�ำให้นกั ศึกษาเป็น
ที่ต้องการของตลาดงาน โดยโจทย์ที่ตั้ง
ไว้ก็คือ เมื่อองค์กรสื่อใดๆ มีอัตราจ้าง
แค่ 1 อัตรา อัตรานั้นจะต้องเป็นของเด็ก
นิเทศศาสตร์ มวล. เนื่องจากคุณสมบัติ
ครบถ้วนและสามารถจัดการได้ทั้งเรื่อง
เนื้อหา (Content) การผลิต (Production) ในทุกสื่อ รวมถึงสื่อออนไลน์
“เมื่อจบออกไปแล้วนักศึกษาหนึ่ง
คนสามารถผลิตสื่อได้หลากหลาย ‘แบบ
multi-function บน multi-platform’ จะ
เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตได้
ทุกสื่อ เก่งเรื่องการผลิตข้ามสื่อ เน้นการ
ลงมือปฏิบัติจริง เพราะในระหว่างเรียน

“ ”
เมื่อจบออกไปแล้วนักศึกษาหนึ่งคนสามารถผลิตสื่อ
ได้หลากหลาย ‘แบบ multi-function บน multi-platform’
จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตได้ทุกสื่อ
เก่งเรื่องการผลิตข้ามสื่อ

นักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงทั้งจากสถาน
ประกอบการ ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยทีท่ �ำให้การเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้มีการประยุกต์เนื้อหาที่เรียน
เข้ากับการใช้งานจริง รวมถึงการให้ส่ง
ผลงานเข้าประกวดในเวทีประกวดต่างๆ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อัตราเงินเดือน
เฉลี่ยของบัณฑิต 18,000 บาทต่อเดือน
ส่ ว นเปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ เ ข้ า สู ่ ว งการสื่ อ สาร
มวลชนร้อยละ 70 โดยนับรวมทุกสาขา
เนื่องจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มวล.
ผลิตบัณฑิตสองฝั่งหลักๆ คือ ป้อนเข้า
สู่อาชีพสื่อสารมวลชน และด้านสื่อสาร
การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ อีเวนต์
นอกจากนั้น จะมีอีกส่วนที่เปิดบริษัทเอง
เป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งทางด้านผลิต
วิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง ท�ำ presentation
หรือว่าออกแบบสื่อต่างๆ ที่ส�ำคัญการมี
ระบบสหกิจศึกษาให้นักศึกษาไปท�ำงาน
ในสถานประกอบการที่นักศึกษาเลือก 4
เดือน เมื่อสหกิจศึกษาจบ จะมีโอกาสได้
งานท�ำทันที

อาทิ ด้านข่าว โฆษณา การสื่อสารการ
ตลาด การผลิตรายการ ผลิตภาพยนตร์
สั้น ท�ำให้ได้มีประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่
เรียนในรั้วมหาวิยาลัยอย่างเดียว”
ทั้งนี้ จากการส�ำรวจอัตราการมี
งานท�ำของบัณฑิตต่อรุ่น พบว่ามีงานท�ำ
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“ศิลปากร” สอนให้นกั ศึกษาผลิตสือ่ ได้ทกุ ชนิด
บนแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในยุคหลอมรวมสื่อ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ไอซีที
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นแหล่งสร้างบัณฑิตนิเทศศาสตร์
ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตก
ต่างจากสถาบันอื่น เพราะผสมผสาน
นิ เ ทศศาสตร์ เ ข้ า กั บ ศิ ล ปะและไอที
โดยถื อ เป็ น หนึ่ ง ในหลั ก สู ต รของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใ น ปี 2 5 5 0 ห ลั ก สู ต ร
นิ เ ทศศาสตร์ ไอซี ที ได้ เ ปิ ด ทำ � การ
สอน โดยบูรณาการศาสตร์ทางศิลปะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ใช้ กั บ
นิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ซึ่ง
มี 5 วิชาเอก ได้แก่ การโฆษณา การ
ลูกค้าสัมพันธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์ แต่ปี
2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่
ผศ.สมศักดิ์ ชาติน�้ำเพ็ชร คณบดี
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ม.ศิ ล ปากร และรั ก ษาการ
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารได้ปรับหลักสูตรใหม่ในปี 2560
โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนด้าน
วารสารศาสตร์เป็นวิชาเอกโดยเฉพาะ
แต่มีกลุ่มวิชาเลือกด้านข่าวและสารคดี
ให้นักศึกษาวิชาเอกการสื่อสารมวลชน
เลือกเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดการหลอมรวมสื่อ
Media convergence ทำ�ให้เราตัดสินใจ
นำ�วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์มารวมกับวิชา
เอกหนังสือพิมพ์และวารสารเดิมและบวก
สื่อใหม่เข้าไปด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ผลิ ต สื่ อ ได้ ทุ ก ชนิ ด ด้ ว ยความเข้ า ใจ
พื้ น ฐานของสื่ อและแพลตฟอร์ม ใหม่ๆ
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ผศ.สมศักดิ์ ชาติน�้ำเพ็ชร
เปรียบเหมือน Integrated Media วิชา
บัง คับ ของเอกนี้  ซึ่ งได้ ป รั บ ใหม่ ห ลาย
วิชาเพื่อตอบรับแนวโน้มของตลาดสื่อที่
เปลี่ยนแปลง จากนั้นไปเลือกเรียนกลุ่ม
วิชาเลือกว่าจะเติมเต็มการสร้างคอนเทนต์
เฉพาะทางไหนให้แก่ตนเอง โดยมีกลุ่ม
วิชาเลือกสองกลุ่ม คือ กลุ่มข่าวและ
สารคดี และกลุ่มสื่อสร้างสรรค์ สำ�หรับ
นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจการสร้ า งเนื้ อ หาแนว
บั น เทิ ง รวมทั้ ง มี วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
พัฒนาทักษะ เช่น การสร้างสรรค์อินโฟ
กราฟิก การทำ�วิดีโออาร์ต การออกแบบ
สื่อออนไลน์
นอกจากวิ ช าเอกการสื่ อ สาร
มวลชนแล้ว ยังมีวิชาเอกอีก 2 กลุ่ม คือ
1. วิชาเอกภาพยนตร์ ซึ่งสอนทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติอย่างเข้มข้น เปิดกว้าง 2.
วิชาเอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ นักศึกษา
ที่เรียนวิชาเอกนี้จะมีวิชาเลือกสองกลุ่ม
คือ กลุ่มการโฆษณาและกลุ่มการลูกค้า
สัมพันธ์ กลุ่มการโฆษณาจะเน้นสอนให้

นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้
เรื่องการตลาดและการสื่อสารการตลาด
ทั้งการตลาดดิจิทัล การรณรงค์โฆษณา
และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ผศ.สมศั ก ดิ์ ร ะบุ ว่ า ปั จ จุ บั น
มีอาจารย์เพิ่มขึ้นขณะนี้มี จำ�นวน 16
คน ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาเฉพาะหลั ก สู ต ร
นิ เ ทศศาสตร์ 4 ชั้ น ปี ใ นปั จ จุ บั น มี
ประมาณพันกว่าคน ซึ่งมีจำ�นวนคงที่
หากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งปี พ.ศ.
2553-2554 ตอนนั้นจะรับนักศึกษาแรก
เข้าเกือบ 350 คน แต่ปัจจุบันตั้งเป้ารับ
นักศึกษาประมาณปีละ 300 คน ซึง่ ถือว่า
ได้จำ�นวนนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
ไว้ เ พื่ อ ให้ จำ � นวนนั ก ศึ ก ษากั บ อุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน ห้องเรียนอยู่ในภาวะ
ที่สมดุลกัน
สำ�หรับหลักสูตรมีการปรับปรุง
ไป 2 ครั้ง ปี 2555 และปี 2560 โดย
พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
และสภาพความเป็นจริงของอุตสาหกรรม
สื่อ เสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อนเดิม สร้าง
บัณฑิตสายพันธุ์ใหม่หลักสูตรที่กำ�ลังรับ
นักศึกษาอยู่เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงไป
เมื่อปี 2560 จากเดิมมี 5 วิชาเอก ปรับ
เหลือ 3 กลุ่มวิชา คือกลุ่มการสื่อสาร
เชิงธุรกิจ กลุ่มภาพยนตร์ กลุ่มสื่อสาร
มวลชน ซึ่ ง ต้ อ งเรี ย นการผลิ ต สื่ อ ทุ ก
ประเภท
“เราปรั บ หลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งตรงกั บ ความต้ อ งการของ
อุ ต สาหกรรมสื่ อ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์
สื่ อ โลก เกิ ด การหลอมรวมสื่ อ ทำ � ให้
พฤติกรรมของผู้ดูผู้ชมเปลี่ยนแปลงไป

อิสระ 15.11% จำ�นวนผู้ทำ�งานตรงสาขา
89.21% ตอนนีค้ นทีเ่ สีย่ งตกงานในตลาด
นิเทศ ตลาดวารสาร คือ คนที่มีทักษะ
แบบเก่าที่ต้องใช้ในการทำ�งานสื่อแบบ
ดั้งเดิม แล้วปรับตัวไม่ได้ แต่สื่อที่เติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ คือ สื่อใหม่ สื่อดิจิทัล ส่วน
สื่อเก่าที่ไหวตัวทันก็ยังพอมีอยู่
“ เมือ่ เรากลับมามองทีเ่ ด็ก เด็ก
ทีม่ าเรียนเป็นเด็กทีเ่ ติบโตมาในยุคดิจทิ ลั
เป็น Native digital อยู่แล้ว เขามีความ
เข้าใจธรรมชาติของสื่อใหม่ สิ่งที่เราต้อง
ทำ�ก็คือ การเติมทักษะที่แตกต่างให้กับ
เขา ให้ทักษะที่จำ�เป็นและอุตสาหกรรม
สื่อตอนนี้ต้องการกับเขา เพราะตราบใด

ธรรมชาติของหลักสูตรแม้จะมีการปรับ
ใหญ่ทุกห้าปี แต่ก็มีการปรับย่อยก่อน
เวลา เพราะเราทำ�หลักสูตรปีนี้ แต่กว่า
บัณฑิตจะจบไปทำ�งานก็อกี 4 ปี อาจารย์
จึงต้องเสริมสร้างความรูใ้ ห้นกั ศึกษาเท่าทัน
กับความเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อด้วย
ทุกวันนี้อาจารย์หลายๆ ท่านก็ออกแบบ
เพิม่ เติมเนือ้ หารายวิชาใหม่โดยไม่รอปรับ
หลักสูตร”
อย่างไรก็ตาม เราพบว่าคน
ผลิตคอนเทนต์ทางข่าวสารคดีสามารถ
อยูร่ อดได้ แต่อาจจะไม่ใช่บนแพลตฟอร์ม
แบบเดิ ม เด็ ก ที่ ส นใจงานสายนี้ ค วร
จะต้ อ งถู ก ติ ด อาวุ ธ เรื่ อ งอะไรบ้ า งเช่ น
รู้จักเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารบน
แพลตฟอร์มใหม่ รูว้ า่ มีเครือ่ งมือการสือ่ สาร
ใหม่ๆ อะไรบ้าง รู้ว่าจะทำ�ยังไงให้ได้
คอนเทนต์ที่ดี และถูกออกแบบ ดีไซน์
ปรับปรุงรูปโฉมหน้าตายังไงให้ถูกจริต
คนดูเป้าหมาย
“แต่ ไ ม่ ไ ด้ แ ปลว่ า เราละเลย
จุดแข็งเดิมของงานวารสารศาสตร์ เรา
เห็นว่า ทักษะการสืบค้นขุดเจาะหาข้อมูล
แตกประเด็น คิดหาไอเดียใหม่ๆ ที่มี
ประโยชน์ มีผลกระทบต่อสังคม การมี
วิจารณญาณที่ดี เป็นสื่อที่ให้รสนิยมที่
ดีแก่สังคม มีจรรยาบรรณ สิ่งเหล่านี้ก็
เป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังและสร้างให้มีใน

“ ”
เราปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตรงกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมสื่อซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อโลก เกิดการหลอมรวมสื่อ
ท�ำให้พฤติกรรมของผู้ดูผู้ชมเปลี่ยนแปลงไป

บัณฑิตของเรา ดังนั้น นักศึกษาที่สนใจ
ทำ�งานในอุตสาหกรรมบันเทิงก็ตอ้ งมีจดุ แข็ง
ตรงนี้ด้วย” ผศ.สมศักดิ์กล่าว
อย่างไรก็ตาม จากการสำ�รวจ
รุ่นที่จบปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตที่จบ
154 คน ได้งานทำ�แล้ว 139 คน คิดเป็น
90.26 % ในจำ�นวนนี้เป็นผู้ประกอบการ

ที่อุตสาหกรรมสื่อต้องการความอยู่รอด
เขาก็ ต้ องมองหาคนร่ วมงานที่ มีทักษะ
ในสิ่งที่เขาขาดและจะผลักดันให้องค์กร
เขาเติบโตได้ในตลาดที่ทั้งผู้เล่น ผู้ดูผู้ชม
แพลตฟอร์ม ช่องทางต่างๆ เป็นเรือ่ งใหม่
เป็นของใหม่” ผศ.สมศักดิ์กล่าว
วันนักข่าว
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นิเทศ “สวนดุสิต” สร้างธุรกิจได้เอง
โลกอนาคตความรู ้ ท างด้ า น
นิ เ ทศศาสตร์ ถู ก ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
ธุ ร กิ จ มากขึ้ น จึ ง มี ค วามจ�ำเป็ น ต้ อ ง
ให้มีการเรียนรู้แบบพหุศาสตร์ เพราะ
นิเทศศาสตร์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ดั ง นั้ น เด็ ก ที่ เ ข้ า มาเรี ย นจะต้ อ งมี ทั้ ง
สมอง หัวใจ และพลังในการขับเคลื่อน
ก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ จะไม่ใช่
รู้แค่ศาสตร์ของนิเทศ แต่รู้ไปถึงศาสตร์
ของกฎหมาย บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ
รวมไปถึงเรื่องภาษี เป็นผู้ประกอบการสู่
การสร้างอาชีพ
ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
และผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กล่าวว่า ปัจจุบัน ม.สวนดุสิต
มีการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ ภาย
ใต้คณะวิทยาการจัดการ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต (Bechelor of Communication
Arts) สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
และผู้ประกอบการธุรกิจ (Innovation
Communication Arts and Enterpreneurship) แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
กลุม่ วิชาชีพนวัตกรรมสือ่ สารมวลชนและ
มัลติมเี ดีย และกลุม่ วิชาชีพผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจสื่อและนิเทศศาสตร์สุขภาวะ
นอกจากนี้ ยั ง มี ใ นส่ ว นของ
ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารธุรกิจบริการ
และปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ปั จ จุ บั น นิ เ ทศศาสตร์
ม.สวนดุสิต มีอาจารย์ท้ังหมด 24 คน
และนักศึกษา จ�ำนวน 731 คน ลดลง
จากในอดี ต ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ ม ของทุ ก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ�ำนวนนั ก ศึ ก ษาลดลง
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อจ�ำกัดของการรับ
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น้อยลงจากการก�ำหนดจ�ำนวนนักศึกษา
ตามแผนรั บ ของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ที่
เสนอต่ อ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) พิ จ ารณาจ�ำนวน
นักศึกษา ซึง่ สกอ. ให้แต่ละมหาวิทยาลัย
รั บ ในจ�ำนวนจ�ำกั ด เพื่ อ คุ ณ ภาพการ
ศึกษา
ดร.อมรรัตน์กล่าวว่า ในส่วนของ
การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัย ได้
ท�ำการปรับทุกๆ 5 ปี ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยได้ระดมความคิดทัง้ นักวิชาการ
นักวิจยั นักวิชาชีพ ชัน้ น�ำ มาวิพากษ์รว่ มกัน
ออกไอเดีย เพื่อปรับหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีปี 2561
“เราไม่ได้มองแค่รอบตัว แต่มอง
ไปที่รอบโลกว่า โลกของเราเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้ า ง และพลั ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด คื อ การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยี น�ำมาสู่การหลอมรวมศาสตร์
นิเทศศาสตร์พันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จึงไม่ใช่การจัดการเรียนการ
สอนเฉพาะการสื่ อ สารที่ แ บ่ ง เป็ น สา
ขาย่อยๆ ในศาสตร์ของนิเทศศาสตร์
ที่ แ บ่ ง เป็ น วารสารสนเทศ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์
การแสดง และอืน่ ๆ เหมือนเดิมอีกต่อไป
แต่นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้น�ำเอาการสื่อสาร เข้าไปผนวกแทรก
อยู ่ กั บ การประกอบการของทุ ก ธุ ร กิ จ
ครอบคลุมทุกส่วนของการประกอบการ”
ดร.อมรรัตน์กล่าว
หลั ง จากปรั บ ปรุ ง แล้ ว หลั ก สู ต ร
นิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต (Bechelor of
Communication Arts) สาขาวิ ช า
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ (Innovation Communication
Arts and Enterpreneurship) จะมุ่ง

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชาติ ไ ทย สู ่ ค วามเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจแบบพหุศาสตร์ ด้วย
ทุนความเป็นไทย และใส่ใจมนุษยธรรม
โดยมีการแยกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ
ได้ แ ก่ นวั ต กรรมสื่ อ สารมวลชนและ
มัลติมีเดีย และผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
และนิเทศศาสตร์สุขภาวะ ซึ่งเป็นการ
หลอมรวมศาสตร์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น ระหว่ า ง
นิเทศศาสตร์ การประกอบการธุรกิจ การ
พยาบาล ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การ
ท่องเที่ยว ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ การ
อาหารและโภชนาการ การเงิน การตลาด
การบัญชี การบริหารธุรกิจ กฎหมาย
จริยศาสตร์ การออกแบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โซเชียล มีเดีย
ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และวิสาหกิจชุมชน
โ ด ย เ น ้ น ค ว า ม มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ทุก
รายวิ ช า เพราะเป็ น สิ่ ง ส�ำคั ญ ในการ
ประกอบธุรกิจ หากขาดตรงนี้แม้จะรวย
เป็นร้อยล้านก็จบ เพราะไม่ใช่ธรุ กิจทีข่ าว
สะอาด และได้หยิบเอาฐานความโดดเด่น
ของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น การท่ องเที่ย ว

อาหาร การโรงแรม มาผนวกใน
นิเทศศาสตร์เข้าไปด้วย
“นิเทศศาสตร์แทรกไปทุกที่และ
สามารถประกอบร่างเป็นอะไรก็ได้ เรา
น�ำการสื่อสารเข้าไปแทรกอยู่ในทุกธุรกิจ
เช่น อาหาร เขาสามารถท�ำออนไลน์ดา้ น
อาหาร ท�ำสื่อต่างๆ ขึ้นมาเพื่อประกอบ
ธุรกิจทางด้านอาหาร ถือเป็นการพลิกโฉม
หลักสูตรของเมืองไทย เด็กรุ่นใหม่ชอบ
ท�ำอะไรด้วยตัวเอง ถ้าเราส่งเสริมให้เขา
ได้ท�ำในสิ่งที่เขาชอบมันจะประสบความ
ส�ำเร็จ”
ดร.อมรรัตน์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้
หลักสูตรยังเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ใช้ภาษาที่สองและภาษาที่สาม โดยมอง
ไปที่ประเทศใกล้เคียงประเทศไทย ด้วย
การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ
มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยอุตระ (University Utara
Malaysia) UUM ประเทศมาเลเซี ย
ในช่ ว งปี 3 และมหาวิทยาลัยกวางสี
(Guangxi University) สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ให้นักศึกษาไปเรียนรู้ใน
ช่วงปี 4 รวม 2 ภาคเรียน โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดรวมอยู่ในค่าเทอม เพื่อเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ส�ำหรับเด็ก พร้อมกับมีการ
อบรมภาษาเบื้ อ งต้ น ก่ อ นเดิ น ทางไป
ต่างประเทศ

“

ช่วยเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
หรือ GDP ได้มากแค่ไหน มันยิ่งกว่า
ความมหัศจรรย์ ถ้าสามารถปัน้ เด็กไปได้”
ทั้งนี้ จากการส�ำรวจบัณฑิตที่จบ
ในปี 2559-2560 มีจ�ำนวน 177 คน ตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมา 124 คน แยก
เป็น ได้งาน 55 คน ตรงสาขา 29 คน
ไม่ตรงสาขา 27 คน ประกอบอาชีพ
อิสระ 39 คน ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีงาน
ท�ำก่อนเข้าศึกษา 27 คน ศึกษาต่อ 60
คน อุปสมบท 7 คน เกณฑ์ทหาร 5 คน
ส�ำหรับบัณฑิตทีไ่ ด้งานท�ำ ประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.32

มองว่าตลาดอาชีพนิเทศศาสตร์ ไม่มีวันตายอยู่แล้ว
หลักสูตรใหม่เราเป็นผู้สร้างผู้ประกอบการธุรกิจขึ้นมาเอง
เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยชอบเป็นลูกจ้างใคร อยากจะสร้างอะไร
ด้วยตัวเอง และคิดว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์
อยากให้ลบภาพที่ว่า นิเทศศาสตร์จบแล้วไม่มีงานท�ำไปเลย
อย่าพูดแบบนั้น เพราะมันเป็นความคิดแบบเดิม

นอกจากนี้ ยังเตรียมลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) กับหลายๆ บริษัทใน
การเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงใน
รายวิชาต่างๆ ผ่านกิจกรรม อาทิ สถานี
โทรทัศน์มนั นี่ ชาแนล, บริษทั ภาพไทย
สตูดโิ อ จ�ำกัด, บริษทั มงคลดี โปรดักชัน่
จ�ำกั ด , ครี เ อที ฟ มู ฟ , ไทยพี บี เ อส,
เว็บไซต์เด็กดี, ทรูวิชั่นกรุ๊ป, สสส. ฯลฯ
“เด็กที่จบเรียนหลักสูตรใหม่ เขา
จะไม่ใช่แค่นักนิเทศศาสตร์ที่รู้แค่ศาสตร์
ของนิเทศ แต่รไู้ ปถึงศาสตร์ของกฎหมาย
บัญชี บริหารธุรกิจ ฯลฯ และมีเสน่ห์
มากกว่า รวมไปถึงเรื่องภาษี เพราะคุณ
จะเป็นผู้ประกอบการ คุณจะต้องรู้ให้
เบ็ดเสร็จ 1 คน สร้างอาชีพได้เลย เด็ก
80 คน ในหลักสูตรใหม่ หากเขาสามารถ
สร้างธุรกิจมาได้ 80 ธุรกิจ จะสามารถ

”

ส�ำหรับรุน่ ทีจ่ บปี 2559 ส�ำรวจเมือ่
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ส�ำรวจบัณฑิตที่
จบ จ�ำนวน 153 คน ตอบแบบสอบถาม
กลับคืน 109 คน แยกเป็น ได้งาน 81
คน ตรงสาขา 39 คน ไม่ตรงสาขา 42
คน ประกอบอาชีพอิสระ 12 คน ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาที่มีงานท�ำก่อนเข้าศึกษา 1
คน ศึกษาต่อ 7 คน อุปสมบท 0 คน
เกณฑ์ทหาร 1 คน และบัณฑิตที่ได้งาน
ท�ำ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 85.32
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“สวนสุนันทา” ทุกคนที่จบ
ไม่จ�ำเป็นต้องไปเป็นนักข่าว
หากมองย้อนไปในระยะเวลา 5-10
ปีก่อน สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร และ
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ยังคงเป็นสือ่ หลัก
ในการติดตามข่าวสารทุกๆ เช้าของคน
ไทย แต่เมือ่ โลกเริม่ เปลีย่ นไป เทคโนโลยี
แทรกซึมพฤติกรรมส่งผลต่อการเสพสื่อ
ให้ปรับทิศทางสู่ช่องทางออนไลน์มาก
ขึ้น การผลิตบัณฑิตในด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะสาขาวิชาวารสารศาสตร์ จึง
จ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบให้ทันสมัย ไม่ใช่
เพียงแค่ผลิตผลงานในสือ่ สิง่ พิมพ์เท่านัน้
แต่ยังต้องสามารถปรับตัวไปยังสื่ออื่นๆ
ในยุค Digital Disruption ให้ได้ด้วย
เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนง
วิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กล่าวว่าส�ำหรับ ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
จะอยู่ภายใต้คณะวิทยาการจัดการเปิด
สอนหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ ม าตั้ ง แต่ ป ี
2528 จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 33 รุ่น ถือ
เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ต้นแบบของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ โดย
ท�ำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ทัง้ นี้ ในระดับปริญญาตรี เปิดสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
แบ่งออกเป็น 5 แขนงวิชา ได้แก่ 1.
วารสารศาสตร์ 2.การประชาสัมพันธ์
และการสือ่ สารองค์กร 3.การโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด 4.วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ และ 5. ภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเปิ ด สอน
โครงการจั ด การศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ
นิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคบ่าย)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 2
76

วันนักข่าว

แขนงวิชา ได้แก่ 1. นิเทศศาสตร์ (วิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) และ 2.
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
โดยการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมืออาชีพในสายงาน
นิเทศศาสตร์
ล่าสุด มหาวิทยาลัยได้ท�ำการเปิด
การเรียนการสอนระดับปริญญาโท รุ่น
ที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขา
วิ ช านวั ต กรรมการสื่ อ สารภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึ ง การเปิ ด การเรี ย น
การสอนระดับปริญญาเอก ในหลักสูตร
นิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตบัณฑิต (นศ.ด.)
สาขาวิชาการสือ่ สาร ซึง่ เป็นการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ มุ่งสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ๆ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
รวมถึงการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ น�ำเสนอ
ผลงานบนเวทีวิชาการระดับนานาชาติ
เอกพลกล่ า วว่ า ปั จ จุ บั น ใน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีนิสิตนักศึกษา
อยู่ราว 1,500 คน และมีอาจารย์ราว
40-50 คน เฉพาะในส่วนของแขนงวิชา
วารสารศาสตร์มีอาจารย์ทั้งหมด 6 คน
และมีนักศึกษาประมาณ 200 คน 4 ชั้น
ปี ปีละ 1 ห้อง ห้องละประมาณ 40 คน
แต่มีการเปิดรับเพิ่มเติมอีก 1 ห้องเมื่อ
ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นนโยบายการ
เปิดรับ
“สวนสุนันทายังคงมีชื่อเสียงที่ดี
อยู่ ไม่ถึงกับใหญ่อยู่ในระดับกลาง ด้าน
วารสารฯ ยังคงอยูใ่ นระดับทีด่ ี แม้จ�ำนวน
เด็กจะลดลง จากเด็กทีม่ าสมัครหลักร้อย
เหลือเพียง 90 คนเท่านั้น ที่มาสัมภาษณ์
ในปีทผี่ า่ นมาหากเทียบกับ 5 ปีกอ่ น เรียก

เอกพล เธียรถาวร
ได้ว่าลดลงกว่า 50% แต่จ�ำนวนเด็กที่มา
เรียนยังคงเท่าเดิม ซึ่งปกติเราจะเปิดรับ
ปีละ 40 คน แต่เด็กมาสมัครน้อยอาจ
จะด้วยเหตุผลที่ว่าวงการสื่อก�ำลังซบเซา
เด็กจึงเกิดกังวลว่ามาเรียนแล้วจะมีงาน
ท�ำหรือเปล่า”
อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ม . ร า ช ภั ฏ
สวนสุนันทามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ในปี 2560 เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมยุคประชาคม
อาเซียน และเทคโนโลยีการสื่อสารยุค
หลอมรวมสื่ อ และตอบรั บ นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ท�ำการสอนโดยอาจารย์
ประจ�ำ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญมาก
ประสบการณ์ เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตนิเทศศาสตร์
ทั้งภาคปกติ และโครงการพิเศษ มีความ
พร้อมในการประกอบวิชาชีพ ในหน่วยงาน
ได้ทันทีเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
“แต่หากมองย้อนหลังไป 10 ปี
มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควร เช่น แต่

เดิ ม วารสารศาสตร์ จ ะเป็ น เพี ย งสาขา
วิชา แต่ตอนนีจ้ ะกลายเป็นแขนงวิชา มา
รวมอยู่ภายใต้นิเทศศาสตร์ ในส่วนของ
เนื้อหา มีการปรับให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ
ในรอบ 10 ปี เราปรับมา 3-4 ครั้ง ทั้ง
ปรับภาคบังคับที่ให้สถาบันต้องปรับ 5 ปี
ต่อครั้ง และย่อยให้ทันสมัยมากขึ้น”
โ ด ย ใ น ส ่ ว น ข อ ง แ ข น ง วิ ช า
วารสารศาสตร์ (JR) แต่เดิมจะเน้นเกี่ยว
กับสิ่งพิมพ์ แต่ในตอนนี้เน้นในเรื่องของ
เนื้อหา ตามสื่อต่างๆ รวมถึงการมีสื่อ
ฝึกปฏิบัติให้เด็กๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติจริง
เช่นในรายวิชาหนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ิ เด็ก
จะต้องท�ำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติจริง ชื่อ
“ก�ำแพงแดง” เพื่อให้เขาได้ฝึกแบบครบ
วงจร มีการแบ่งเป็น กองบรรณาธิการ
ฝ่ายการตลาด กราฟิก ท�ำให้เห็นภาพ
รวม ขายโฆษณาจริง ท�ำงบ หาโรงพิมพ์
และวางขายจริงทุกปี ปีละ 1 ฉบับ โดยจะ
เน้นเป็นข่าวเจาะประเด็น กลุม่ เป้าหมาย
หลัก คือ บุคลากรภายในสวนสุนันทา
เช่น นักศึกษา อาจารย์ ปัจจุบัน ปรับ
มาลงในส่วนของเว็บไซต์แทน เนื่องจาก
เนื้อหาอย่างไลฟ์สไตล์ ในเว็บไซต์จะ
รวดเร็วและอัพเดตกว่า
นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาการผลิต
สื่อออนไลน์ นักศึกษาจะต้องท�ำเว็บไซต์
ฝึกปฏิบัติ คือ www.sunandhanews.
com ซึ่ ง จะมี ทั้ ง คลิ ป ภาพ เนื้ อ หา

“

ของแขนงวิชาอื่นๆ เช่น โฆษณา วิทยุ
โทรทัศน์เอง เด็กๆ ก็มีรายวิชาที่ต้องท�ำ
สื่อฝึกปฏิบัติจริงเช่นเดียวกัน
เอกพลกล่าวว่า ในส่วนของตลาด
งานจากการส�ำรวจการมีงานท�ำใน 6
เดือนแรกต้องยอมรับว่า ท�ำงานตรงสาย
อยู่ในวงการข่าวก็คงไม่มากนัก เท่าที่ดู
ที่หลงเหลืออยู่ในวงการจริงๆ ประมาณ
10-15% เช่น เด็ก 1 ห้อง 40 คน มี
ประมาณ 4-5 คน จะอยู่ในวงการข่าว
เมื่อเทียบกับสมัยก่อน เมื่อ 5-10 ปีที่
ผ่านมา อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้กัน ไม่
เปลี่ ย นแปลง และมี เ ด็ ก บางส่ ว นที่เข้า

หลักๆ เลยเราอยากให้เขาท�ำงานได้ ทุกคนที่จบไม่จ�ำเป็น
ต้องไปเป็นนักข่าว แต่ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการ
จับประเด็น มันสามารถเอาไปต่อยอดในงานอื่นๆ ได้อีก
ซึง่ ยุคต่อไป ผมว่าแม้แต่เนือ้ หาเอง ก็อาจจะต้องหลอมรวมกัน
ข่าวก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวแข็งๆ เสมอไป
รูปแบบการน�ำเสนอ อาจจะเปลี่ยนไปได้

ข่าวสาร และอินโฟกราฟิก ลักษณะจะ
เป็นไลฟ์สไตล์กว่า มีบทความในเรื่อง
ของอาหาร ความรู้ในเรื่องต่างๆ โดย
จะมีทีมงาน และแบ่งหน้าที่กันทั้ง กอง
บรรณาธิการ การตลาด เช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์ และส่งต่อการเป็นแอดมิน
เว็ บ ไซต์ ใ ห้ กั บ รุ ่ น น้ อ งต่ อ ไป ในส่ ว น

”

ไปในวงการและไปท�ำอย่ า งอื่ น เช่ น
ประชาสัมพันธ์ หรือด้านอืน่ ๆ เพราะเน้น
ว่าอยากให้เด็กท�ำงานได้ และเอาทักษะ
ด้านการสื่อสารไปต่อยอดได้
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“หอการค้าฯ” บูรณาการหลักสูตรรับความเปลี่ยนแปลง
เสริมความเป็นดิจิทัลใน DNA ของแต่ละสาขาวิชา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย (มกค.) ไม่มีการจัดการ
เรี ย นการสอนด้ า นวารสารศาสตร์ โ ดย
เฉพาะ แต่มกี ารจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ
วิ ช าต่ า งๆ เป็ น กลุ่ ม วิ ช าที่ ต อบสนอง
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
นวัตกรรมต่างๆ รองรับการทำ�งานด้าน
นิ เ ทศศาสตร์ ซึ่ ง เปลี่ ย นไป โดยมี ก าร
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับ ตั้งแต่
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำ�นวยการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชานิเทศศาสตร์การตลาด อธิบายว่า
การศึกษาระดับปริญญาตรีมี 2 กลุ่ม
สาขา คือ 1. กลุ่มสาขาวิชานวัตกรรม
สื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิง่ แวดล้อม
และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีเป้าหมาย
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละทักษะ
ความสามารถในการสือ่ สารมวลชนอย่าง
รอบด้าน
ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า น วั ต ก ร ร ม
สื่อสารมวลชน จะเปิดสอนใน 3 กลุ่ม
สาขา ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการสื่อสารการ
ตลาดดิจิทัล 2. กลุ่มวิชาการออกแบบ
และผลิตสื่อดิจิทัล และ 3. กลุ่มวิชา
ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั ทีส่ อดคล้องกับการปรับ
เปลี่ยนแบบรุนแรงที่เรารู้จักกันทั่วไป ใน
ปรากฏการณ์ Disruption และในยุคที่
เนื้อหา หรือ Content เป็นสิ่งสำ�คัญ
การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนี้
จึงมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มี ทั ก ษะความสามารถในการสื่ อ สาร
มวลชนและนวัตกรรมการสือ่ สารมวลชน
โดยเฉพาะด้ า นวารสารศาสตร์ แ บบ
หลอมรวม (Convergence) ด้านวิทยุ
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รศ.ดร. จันทิมา เขียวแก้ว
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และด้าน
ภาพยนตร์ดิจิทัล เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจน
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ามกลางภูมทิ ศั น์ของสือ่ (Media
Landscape) ในสังคมโลก
2. กลุ่มสาขาวิชาการสื่อสาร
เชิ ง กลยุ ท ธ์ กลุ่ ม นี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีทักษะความสามารถใน
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณา และการสื่อสารการตลาดข้าม
วัฒนธรรม เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ
ทั้งนี้ นิเทศฯ หอการค้าไทย
มุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการ
สร้างสรรค์เนื้อหา ในแนวคิด 2C คือ

C-Creativity และ C-Commercial
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ
และผลิตสื่อ ส่วนการสื่อสารการตลาด
เป็นการนำ�เอา creative content มา
วางแผนการสื่อสารตามแนวคิดทางการ
ตลาด มาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ต่างๆ
โดยมี กำ � หนดให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการปีละ
2 เดือนในระหว่างการเรียนภาคฤดูร้อน
ทุกปีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
“คณะนิเทศศาสตร์ มกค. เป็น
แหล่งลับคมทางความคิดสร้างสรรค์ที่มี
อยู่ในทุกคน ให้ฉายแววเป็นนักสื่อสาร
มื อ อาชี พ เพราะหั ว ใจสำ � คั ญ ของการ
สือ่ สารทุกแขนง คือช่วยให้สามารถเข้าใจ
เข้าถึง และตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
แท้จริง ต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝน ลับคม
ทางความคิดสร้างสรรค์ พร้อมตอบโจทย์
ของงานสือ่ สารได้อย่างมืออาชีพ” รศ.ดร.
จันทิมากล่าว
รศ.ดร.จันทิมากล่าวว่า จำ�นวน
นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ มกค.
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มีจำ�นวนลดลงทุกปี ประมาณ 10-15%
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติ ที่
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกแห่งประสบโดย
ทั่ ว กั น เพราะจำ � นวนเด็ ก ที่ สำ � เร็ จ การ
ศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษามี จำ � นวนลดลง
อย่างมีนัยสำ�คัญ เป็นปัจจัยหลัก ขณะ
เดียวกัน ความนิยมในการเลือกเรียนวิชา
นิเทศศาสตร์อาจจะลดลงไป ไม่เหมือน
อดีต ทีเ่ ป็นสาขาทีไ่ ด้รบั ความสนใจเลือก
เรียนอยู่ในลำ�ดับต้นๆ
ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ก า ร ป รั บ
ห ลั ก สู ต ร ช่ ว ง ที่ ผ่ า น ม า ไ ด้ ป รั บ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
ตลาดแรงงาน และปรับรายวิชาให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา เป็นการปรับเปลีย่ นในเนือ้ หา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นการปรับเล็ก
ที่ทำ�กันอย่างต่อเนื่อง และจะมีการปรับ
ครั้ ง ใหญ่ คื อ ปรับ หลักสูตร เปลี่ยน
โครงสร้ า งรายวิ ช าให้ ส อดรั บ กั บ ความ
ต้องการของตลาดแรงงานและภูมิทัศน์
สื่อที่เปลี่ยนไป โดยทำ�การสำ�รวจ ความ
ต้ อ งการของตลาดแรงงาน และการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบ
ต่อความรู้อย่างต่อเนื่อง

“

นิเทศฯ หอการค้าไทย มุ่งให้นักศึกษามีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์เนื้อหา ในแนวคิด 2C คือ
C-Creativity และ C-Commercial นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบและผลิตสื่อ ส่วนการสื่อสารการตลาด
เป็นการน�ำเอา creative content มาวางแผนการสื่อสาร
ตามแนวคิดทางการตลาด มาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ต่างๆ

“ที่ผ่านมา มีการปรับหลักสูตร
ครัง้ ใหญ่ ทุกๆ 3-4 ปี และล่าสุดในปีการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมา เราปรับครัง้ ใหญ่ ต้อนรับ
สภาพการ Disruption ครั้งใหญ่ เรา
บูรณาการรายวิชาต่างๆ ครั้งใหญ่ การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิชาด้าน
วารสารศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ที่เคยเป็นวิชาหลักๆ ดั้งเดิมถูก
บูรณาการให้รับกับความเปลี่ยนแปลง มี
ความเป็นดิจทิ ลั ใน DNA ของแต่ละสาขา
วิชา” รศ.ดร.จันทิมากล่าว

”

รศ.ดร.จั น ทิ ม ากล่ า วด้ ว ยว่ า
จากการสำ�รวจการมีงานทำ�ของบัณฑิต
ทุกปี พบว่าบัณฑิตมีงานทำ�และที่สำ�คัญ
ได้เป็นผู้ประกอบการไทยในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมบริการกันอย่างมากมาย
ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศทั่ว โลก
ได้แก่ ด้านสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์
ออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
เด็กหัวการค้าของมหาวิทยาลัย และการ
จัดการเรียนการสอนของนิเทศหอการค้า
เน้นการฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถ
ทำ�งานได้จริง และเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
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เอาตัวให้รอดในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น
มหาวิทยาลัย-อาจารย์-นักศึกษา ต้องปรับให้ทนั
ในยุ ค เทคโนโลยี ดิ ส รั ป ชั่ น สิ่ ง
ส�ำคั ญ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารปรั บ ตั ว ที่ จ ะอยู ่ กั บ
เทคโนโลยีให้ได้เท่านั้น แต่ในส่วนของ
มหาวิ ท ยาลั ย เอง ก็ ต ้ อ งปรั บ ตั ว และ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ซึ่งไม่ใช่
แค่การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวตัง้ แต่คอื การ
เน้น 3 สิ่งส�ำคัญ อย่าง Skill / Creativity
/ Imagination ให้กับเด็กสามารถคิด
วิเคราะห์ พร้อมกับการปรับตัวของทั้งครู
และมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง
ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญ พลจั น ทร์
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าสื่ อ และการสื่ อ สาร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวว่า ในขณะที่ต่างประเทศพูดเรื่อง
ดิสรัปชั่นมาก่อนเรา 2-3 ปี เขามองว่า
จะอยูก่ บั AI อย่างไร จะสร้างงานอย่างไร
สร้างงานในในเวลาที่คนถูกทดแทนด้วย
หุ่นยนต์อย่างไร สกิลตรงไหนที่ถ้ามีคุณ
ยังจับต้องเราไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เขาพูดกัน
มานานแล้ ว แต่ เ ราเพิ่ ง มาเริ่ ม เมื่ อ ปี ที่
แล้วเอง
ส�ำ ห รั บ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง
มหาวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น
สิ่งส�ำคัญที่สุดมองว่า อาจารย์ต้องปรับ
ตัวมาก
“ทุ ก คนคิ ด ว่ า ต้ อ งท�ำออนไลน์
คลาส แต่ อ ย่ า ลื ม ว่ า หนึ่ ง ในนั้ น คื อ
ประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษาที่มา
เข้าคลาสเรา มันต้องได้อะไรสักอย่างที่
ออนไลน์ให้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น เขาจะมา
เรียนกับเราท�ำไม เพราะฉะนั้น อาจารย์
ที่มาสอนต้องไกด์เด็กได้ ต้องให้ฟีดแบ็ก
เพื่อการพัฒนา นี่คือสิ่งที่ออนไลน์ท�ำไม่
ได้ ถ้าสักแต่แลคเชอร์ เด็กไปอ่านเองที่
บ้านก็ได้ เด็กไปอ่านออนไลน์ฟรีที่ไหน
ก็ได้ ดังนัน้ อาจารย์ตอ้ งเก่ง ต้องสามารถ
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ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
ไกด์ คอมเมนต์ แก้ไขงานได้ ให้คิดว่า
เด็กเป็นคนไข้ แล้วเราเป็นหมอที่รักษา
เขา เราต้องท�ำให้เขาเห็นผลในวิธีรักษา
ของเราจริง ไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีอะไร
เคลื่อนไปข้างหน้าเลย”
ผ ศ . ด ร . ว ร ร ณ ์ ข วั ญ บ อ ก ว ่ า
มหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัว จะมาอยู่ใน
หอคอยงาช้าง ข้าพเจ้าดีที่สุด ตายสถาน
เดียว และก็เห็นว่าตายกันไปแล้วหลายๆ
ที่ เพราะเด็กเกิดลดลง แล้วก็ในเมื่อมัน
มีคลาสในออนไลน์ฟรีเยอะแยะไปหมด
คนจะมานั่งจ่ายเงินท�ำไม
“ในส่วนของมหิดลนั้น ก็เพิ่มการ
ท�ำออนไลน์คลาสมากขึ้น แต่ท้ายที่สุด
เรายังเชือ่ ว่าอยูท่ คี่ นสอน คนสอนต้องเก่ง
เรื่องที่น่ากลัวคือ หลายๆ ครั้งเราอยู่ใน
ประเทศหรือบนโลกนี้ คนสอนคิดว่าคน
ท�ำอะไรไม่เป็นก็เลยมาสอนก็เยอะ หรือ
คนที่บอกว่าท�ำงานมาแล้วครึ่งชีวิตอยาก
รีไทร์ เลยมาสอนหนังสือก็เยอะ แต่จริงๆ
แล้วการสอนหนังสือเป็นการสร้างคน มัน

ต้องใช้วิธีคิดอีกแบบหนึ่ง เพราะมันงาน
หนักมาก มันยากที่จะท�ำให้คนแต่ละคน
เข้าใจในสิ่งนั้น ซึ่งถ้าครูไม่พยายาม เด็ก
จะไม่มีวันพบเจอและโง่ดักดานต่อไป”
ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญ ยั ง บอกอี ก
ว่า หน้าที่ของการเป็นครูหรืออาจารย์ที่
ส�ำคัญที่สุด ต้องท�ำให้คนในยุคหน้าเก่ง
กว่าเรา ถ้าท�ำไม่ได้ อย่าท�ำ คนจะคิด
ว่าการเป็นครูสบาย ก็เลยมาเป็นกันตั้ง
เยอะ ลืมไปว่าเป็นงานทีห่ นักมาก เพราะ
ต้องท�ำให้คนอื่นดีกว่า เวลาเห็นเด็กไม่ดี
ขึ้นเราจะเครียดแล้วว่าสอนอะไรผิดไป
ท�ำไมป่านนี้เขายังคิดไม่ได้ บางคนเราก็
ยังคิดว่าเจอเขาตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย
ก็อาจจะสายเกินไป

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ยังจ�ำเป็น

ส�ำ ห รั บ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศในยุ ค
เทคโนโลยี ดิ ส รั ป ชั่ น เช่ น ในปั จ จุ บั น
ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญ ให้ ข ้ อ มู ล ว่ า ใน
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด หรือเคมบริดจ์
เขาไม่มีแลคเชอร์มานานแล้ว แต่เขา
บังคับให้เด็กอ่านมาจากบ้าน ในคลาส
คือ การดีเบต
“แต่ในเมืองไทยฝันไปเถอะ เด็ก
ไม่อ่าน ดังนั้น มันก็ต้องมีวิธีอื่นที่ให้เด็ก
อยากอยู่ในคลาส อยากดีเบต แต่ข้อดี
ของมหิดลคือ เด็กค่อนข้างมีส่วนร่วม
เพราะถูกฝึกมาจากโรงเรียนนานาชาติ
ทั้ ง หลาย มั น ก็ จ ะถามตอบได้ ต ลอด
เวลา ท�ำให้คลาสขับเคลื่อนไปได้มากพอ
สมควร ดังนั้น ทางมหิดลเองก็พยายาม
ท�ำคลาสออนไลน์ แต่ขอ้ ดีของมันคือ การ
ได้อ่านนอกเวลา แต่อย่าลืมว่าเด็กก็จ่าย

เงินเพื่อมาเรียนในเวลา ดังนั้น การเรียน
ในชั้นเรียนมันต้องมีคุณค่าอะไรสักอย่าง
ที่ท�ำให้เขาต้องมา”
ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญกล่าวว่า อย่าง
คลาสที่สอนคือ Acting เป็นคลาสที่ไม่มี
ใครลา ไม่มีใครสาย แต่ละชั่วโมงมัน
เหมือนเด็กเข้ามาเห็นว่าจะได้อะไร มัน
ต้องเห็นผลตรงนั้น นี่คือข้อดีของการ
ปฏิบัติ ซึ่งออนไลน์ท�ำไม่ได้ เพราะมัน
ไม่ได้มีคนไกด์แบบเรียลไทม์ มันต้องสู้
กับการที่ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเห็นผลตรง
นั้น ซึ่งออนไลน์ท�ำไมได้แน่นอน แต่ว่า
สั ก แต่ แ ลคเชอร์ ไ ปเปิ ด ออนไลน์ ดู ก็ ไ ด้
เพราะฉะนัน้ ต้องมาสูก้ นั ตรงนีว้ า่ ต้องท�ำ
อย่างไร ขนาดคลาสแลคเชอร์กต็ อ้ งท�ำให้
เด็กเข้าใจ ว่าจะผสมผสานอย่างไร เด็ก
จะต้องได้อะไร เดินออกไปจากคลาสจะ
ต้องรูว้ า่ อันนีค้ อื อะไร เพือ่ อะไร ไม่อย่างนัน้
มันจะเป็นการนั่งเสียเวลาเปล่า
“เรามีเด็กจากสิงคโปร์ที่ชอบมา
ซัมเมอร์แทบทุกปี เราค้นพบว่าเด็กเขา
ไม่ได้เก่ง ไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไร แต่
สิงคโปร์เขารูว้ า่ ชาติจะพัฒนาได้มนั ไม่ใช่
เฉพาะคนทีจ่ บปริญญาตรี แต่เขาต้องการ
ช่างฝีมือ ทุกวันนี้เราขาดเด็กจบเทคโน
ช่างซ่อมแอร์ไม่มี เพราะทุกคนอยากเป็น
วิศวกร ดังนัน้ มันจึงเกิดช่องว่างใหญ่มาก
ในประเทศ”
แต่ที่สิงคโปร์เขาจะแนะน�ำว่า จบ
มัธยมต้องเรียน Technical College
แล้วจะมีสกิลที่รอด เด็กที่เรียนทางด้าน
นิเทศศาสตร์เขาจะรูว้ า่ จบมาเขาอยากจะ
เป็นช่างกล้อง ไม่ใช่ไดเรคเตอร์ หรือบาง
คนออกมาจะเป็นช่างตัดต่อ เขาแม่นมาก
เหมือนกัน สิงคโปร์เขาวางยุทธศาสตร์ดี
ว่าจะวางคนไว้ตรงไหน เด็กไม่เยอะมาก
แต่รัฐบาลสนับสนุนเยอะมาก ถ้าเรียนใน
ด้าน Technical College เพราะประเทศ
ก�ำลังต้องการ

มหาลัยต้องเอาตัวรอด
ให้ ได้

ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญ บอกว่ า สิ่ ง
ส�ำคัญที่ในการอยู่ในยุคนี้ มหาวิทยาลัย
ต้องเอาตัวรอดให้ได้ ต้องประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา และ
ต้องรู้จักลูกค้า รู้จักผู้ชม รู้จักการใช้
เทคโนโลยี ต้องมองออกว่าอะไรเป็นอะไร
อันไหนคือนิยายที่ดี อันไหนคือ หนังที่ดี
และอันไหนคือ การก�ำกับทีด่ ี ต้องบอกได้
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คอนเทนต์ ไม่ได้อยู่
แค่ Know How แล้วสิ่งส�ำคัญ ของยุคนี้
คือ Skill / Creativity / Imagination
ซึ่งสามอย่างนี้ AI ท�ำไม่ได้ สมมติมีภาพ
ภาพหนึง่ แล้วบอกให้แต่งเพลงจากภาพนี้
เด็ ก จะต้ อ งใช้ ส กิ ล ของตั ว เองว่ า เห็ น
ภาพนี้แล้วจะตีความเป็นตัวอักษรจะท�ำ
อย่างไร หรือจะตีความมาเป็นเสียงเพลง
อย่างไร สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เกิดคนความครี
เอทมากขึน้ ไม่ได้ตดิ อยูใ่ นกรอบใดกรอบ
หนึ่ง เพราะฉะนั้น วิธีสอนจะต้องมีการ
ประยุกต์มากขึ้น
“ มี วิ ช า ห นึ่ ง ที่ ส อ น เ รื่ อ ง
สุนทรียศาสตร์ แต่เราไม่ได้มานั่งสอน
ความงามในแต่ละยุคหรืออะไร แต่เรา
เปิดเพลงให้เด็กฟัง และสอนว่าเพลง
แต่ละยุค เราใช้อะไรมองว่าเพลงนี้ดีหรือ
ไม่ดี ตีความอย่างไรว่าเพลงนีพ้ ดู ว่าอะไร
หรือให้ดูหนังแล้วเขียนวิจารณ์มา ท�ำให้
เด็กได้สมั ผัส คิดวิเคราะห์จริง ไม่อย่างนัน้
เด็กไม่ประจักษ์ ความรูก้ จ็ ะเป็นแค่ขอ้ มูล
แต่ไม่ท�ำให้ตวั เองเป็นมนุษย์ทดี่ ขี นึ้ ได้ สิง่
นี้ AI ท�ำไม่ได้แน่นอน” ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ
กล่าวทิ้งท้าย
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นิเทศศาสตร์ยังจ�ำเป็นกับชาวโลก
สื่อไม่ตาย แค่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม
มุมมองผูบ้ ริหารคณะนิเทศศาสตร์ หลายมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์สอ่ื ในปัจจุบนั ทีถ่ กู โอบล้อมเทคด้วยเทคโนโลยีออนไลน์
ทั้งหมดเห็นตรงกันว่า คณะนิเทศศาสตร์ รวมถึงวงการสื่อสารมวลชนยังอยู่รอดได้ และไม่มีวันตาย เพราะเป็นทักษะที่จ�ำเป็นใน
การสือ่ สารทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต เพียงแต่การน�ำเสนอข่าวสารเปลีย่ นไปตามแพลตฟอร์มต่างๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

นิเทศยุคใหม่ไม่ตกงานแน่

กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
“อย่าจมกับค�ำว่า นิตยสารปิดตัว โทรทัศน์ขาดทุน จริงๆ แล้ววงการสือ่ เติบโต
ตลอด คนที่มีทักษะด้านสื่อดิจิทัลต่างท�ำเงินมหาศาล เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ท�ำให้คนท�ำงานได้ง่าย และ หารายได้ได้ง่ายขึ้น ไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุน
แบบเดิมๆ หากเรามีทักษะที่ดีด้านออนไลน์ และด้านสื่อสมัยใหม่ ธุรกิจสื่อใหม่ก็
ย่อมท�ำให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน วงการก็จะขยายตัวออกไปมากขึ้น ผมเชื่อว่าคนที่เรียน
ด้านนิเทศศาสตร์ หากมีทกั ษะทีค่ รบเครือ่ ง ในอนาคตจะทดแทนสาขาการตลาดของ
คณะบริหารธุรกิจแบบเดิมเสียด้วยซ�้ำ
“นักศึกษาเรียนสาขาด้านวารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ไม่ตกงานแน่นอน
เพราะขณะนีท้ กุ มหาวิทยาลัยได้ปรับหลักสูตรดังกล่าว ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูท้ กั ษะการ
ท�ำสื่อใหม่ การท�ำเนื้อหาใหม่ๆ ที่ผสมกับหลักการด้านวารสารศาสตร์เดิม เพื่อท�ำให้
นักศึกษาสามารถท�ำงานได้หลากหลายมากขึน้ ไม่จ�ำกัดตัวเองในวงการสือ่ สารมวลชน
เพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถท�ำงานอิสระ หรือเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั ก็ได้
รวมทั้งข้ามสายไปในโซนของการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร การท�ำหนังได้
คล่องตัวกว่าแต่เดิมมาก ดังนัน้ การเรียนวารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ในยุคนีไ้ ม่
ได้ท�ำงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ท�ำงานได้หลายทักษะ เหมาะสมกับการท�ำงาน
ในสื่อยุคหลอมรวม
สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ต้องหูตาไว ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลง และคาดการณ์เพื่อสอนให้นักศึกษาไปรอล่วงหน้า เป็นผู้น�ำ
มากกว่าผู้ตาม อาจารย์ด้านนิเทศต้องชอบที่จะใช้สื่อสมัยใหม่ ชอบท�ำธุรกิจใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ตกยุค หรือขาดจากการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ”
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“

ผมเชื่ อ ว่ า คนที่ เ รี ย น
ด้านนิเทศศาสตร์ หาก
มีทกั ษะทีค่ รบเครือ่ ง ใน
อนาคตจะทดแทนสาขา
การตลาดของคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ แบบเดิ ม
เสียด้วยซ�้ำ

”

วงการนิเทศศาสตร์ยังคงอยู่รอด

กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“สื่อในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร ดังนั้น คนที่ท�ำงานด้านสื่อควร
จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บัณฑิตว่าอยากได้บัณฑิตคุณลักษณะใด หรือเปิดโอกาสให้เข้าฝึกปฏิบัติ ไปท�ำงาน
ระหว่างเรียนมากขึน้ อยากให้คนท�ำงานวงการสือ่ เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ ชีแ้ นะ
มหาวิทยาลัยได้ว่าทักษะใดที่นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ควรจะมี รวมถึงควรให้ความ
ส�ำคัญเรือ่ งจริยธรรม โดยเฉพาะการน�ำเสนอภาษาทีใ่ ช้ เนือ้ หาก็ตอ้ งสร้างสรรค์ไม่ให้
กระทบต่อผูอ้ นื่ แม้วา่ สือ่ ต้องให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง แต่กต็ อ้ งมองรอบด้าน ก่อนทีจ่ ะสรุป
และน�ำเสนอออกสู่สาธารณชน
“การศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และวงการนิเทศศาสตร์ยังคงอยู่รอด เพราะต่อ
ให้ทกุ คนสามารถประกอบอาชีพ ผลิตสือ่ เองได้ แต่ความรูใ้ นเชิงลึกไม่ได้มที กุ คน ดังนัน้
ยังจ�ำเป็นที่สถาบันการศึกษาต้องผลิตนักนิเทศศาสตร์เพื่อเข้าสู่วงการนี้ แต่ต้องเป็น
นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณสมบัติหลากหลายประการ เป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ดีได้ มีการ
ผลิตสือ่ ต่างๆ เก่งภาษา การสือ่ สารการถ่ายทอดเรือ่ งราว มีความรูเ้ ฉพาะด้าน ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
“เด็กด้านนิเทศที่จบออกไป ยังมีโอกาสในการสู่อาชีพนี้ค่อนข้างมาก แต่ต้อง
มีความยืดหยุ่น เพราะนักนิเทศศาสตร์สมัยนี้ไม่ใช่เพียงผลิตสื่อได้เท่านั้น ต้องเข้าใจ
เรือ่ งภาษา เทคนิคในการสือ่ สาร และมีทกั ษะการเขียน วิเคราะห์ จับใจความเรือ่ งราว
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การสะสมทั้ง
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ”

อยู่รอดต้องเน้นเฉพาะกลุ่ม

ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ปัญหาของสื่อทีวีประเทศไทย คือ มีช่องจ�ำนวนมากเกินไปถึง 24 ช่อง ขณะ
ที่เม็ดเงินโฆษณายังมีเท่าเดิมกับตอนที่โทรทัศน์มี 7-8 ช่อง ท�ำให้ธุรกิจส่อแววเจ๊ง
องค์กรทีแ่ ข็งแรงจึงจะอยูร่ อดได้ องค์กรสือ่ มีการลดขนาดองค์กรลง โดยน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาพัฒนาความรวดเร็วในการน�ำเสนอมากขึ้น แต่จุดส�ำคัญ คือ ประชาชนแย่ง
ความเป็นนักข่าว และสามารถน�ำเสนอออกมาได้อย่างรวดเร็ว เพราะเขาอยู่ในพื้นที่
และมีเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงได้มากขึ้น
“ผู้สื่อข่าวหรือองค์กรสื่อ จะต้องเน้นการเจาะลึก ซึ่งจะไม่มีใครแย่งไปได้ อีก
ทั้งการน�ำข้อมูลข่าวมาแปลงเป็นข้อมูลให้คนเข้าใจ ต้องไม่ใช่วิ่งตามแต่ข่าวในโซเชีย
ลมีเดีย แต่ต้องสามารถแปลงข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มากมายให้คนเข้าใจอย่างลุ่มลึก
“นอกจากนี้ แวดวงวิชาการและแวดวงวิชาชีพจะต้องร่วมกันสร้าง ‘นักข่าวรุ่น
ใหม่’ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างแบบเก่าและแบบใหม่ ซึ่งคนรุ่นใหม่จะขาดความ
ลุ่มลึก ตีประเด็นไม่แตก ท�ำให้คนรับสารเบื่อหน่าย เหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งที่คนจะ
เบื่อภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่อย่างมาก ฉะนั้น จะต้องสร้างเนื้อหาที่มีความลุ่มลึกสื่อ
ออกไปในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ส่งสารเข้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง การสื่อ
เนื้อหาในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรืออินสตาแกรม วัตถุประสงค์ก็จะแตกต่างกัน

“

ก า ร ศึ ก ษ า ด ้ า น
นิเทศศาสตร์ และวงการ
นิ เ ทศศาสตร์ ยั ง คงอยู ่
รอด เพราะต่อให้ทกุ คน
สามารถประกอบอาชีพ
ผลิตสือ่ เองได้ แต่ความรู้
ในเชิงลึกไม่ได้มีทุกคน
ดั ง นั้ น ยั ง จ� ำ เป็ น ที่
สถาบันการศึกษาต้อง
ผลิ ต นั ก นิ เ ทศศาสตร์
เพื่อเข้าสู่วงการนี้

”
“

จุดส�ำคัญ คือ ประชาชน
แย่ ง ความเป็ น นั ก ข่ า ว
และสามารถน� ำ เสนอ
ออกมาได้อย่างรวดเร็ว
เพราะเขาอยู ่ ใ นพื้ น ที่
และมีเครื่องมือสื่อสาร
ที่ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ม ากขึ้ น
วันนักข่าว
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“ปัจจุบันไม่มีกุญแจแห่งความส�ำเร็จ ดังนั้น สถาบันการศึกษา และสื่อวิชาชีพ
จะต้องร่วมมือกัน มิเช่นนั้น ในอนาคตจะเกิดปัญหา คนจบใหม่ไม่ท�ำงานในองค์กร
สื่อ เพราะคนไม่อ่าน คนไม่ดู ทางออกที่น่าสนใจ เช่น ในจีน มหาวิทยาลัยจะท�ำงาน
ป้อนให้องค์กรสื่อ โดยผลิตเนื้อหาให้ เพราะมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ เช่น เรื่อง
ชาติพันธุ์ต่างๆ ก็น�ำเสนอในรูปแบบสารคดี ท�ำให้ได้เนื้อหาเชิงลึก ขณะที่นักศึกษา
ท�ำงานประสบการณ์จริง และองค์กรสื่อลดต้นทุนในการจ้างคนหรือการผลิตเนื้อหา
การปรับตัวขององค์กรสื่อ คือหัวใจส�ำคัญ ปัจจุบันตลาดแคบลง การจะท�ำ
ข่าวหรือสร้างเนื้อหาให้ถูกใจทุกคนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องมองที่ตลาดเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น ทุกวันนี้คนที่ต้องการเสพสื่อ สามารถหยิบเครื่องมือเข้ามาดูได้ทันที เพราะ
อยู่ในมือ ฉะนั้น ต้องมองช่องทางการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับแรก ส่วน
หนังสือพิมพ์กระดาษ จะขายข่าวที่ความสดใหม่ ไม่ได้ เพราะไม่ทันกับข่าวออนไลน์
ที่น�ำเสนอไปหมดแล้ว จะต้องเพิ่มความเจาะลึกหรือความลุ่มลึกในเนื้อหาที่น�ำเสนอ
ผ่านหนังสือพิมพ์กระดาษ

เด็กวารสารตกงานน้อย

พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ
“สถานการณ์ของสื่อจากนี้เชื่อว่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีคนเสพสื่อมากขึ้น
ทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ตา่ งๆ ตลอดเวลาเพือ่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เสพเรือ่ งราว
ที่เกิดขึ้น จึงมองว่า อุตสาหกรรมสื่อที่เป็นรูปแบบเดิมๆ หากมีการปรับตัวน่าจะดี
กว่าเดิม ขณะที่มหาวิทยาลัยเองก็ควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างพื้นที่วิชาการ สอน
นักนิเทศศาสตร์รนุ่ ใหม่ทตี่ อ้ งก้าวให้ทนั โลก ทันการเปลีย่ นแปลง ต้องท�ำให้หอ้ งเรียน
เป็นห้องท�ำงาน ฝึกปฏิบตั จิ ริง เชือ่ มโยงโลกของเทคโนโลยี การสือ่ สาร และความจริง
เพราะองค์ความรูต้ อ้ งไม่หยุดนิง่ เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป รวมถึงคนในแวดวงสือ่ ต้อง
เข้ามาช่วยสอน เสนอแนะการผลิตบุคลากร นักนิเทศศาสตร์ นักสื่อสารสร้างสรรค์
เป็นเช่นใด เพื่อที่เด็กจบออกไปจะได้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมด้านนี้
“อุตสาหกรรมด้านสื่อนั้น ถ้ามองถึงการจบแล้วมีงานท�ำ ต้องมองแยกเรื่อง
ของอุตสาหกรรมสื่อที่มีการลดพนักงานต่อเนื่อง ซึ่งนั่นเป็นเรื่องของธุรกิจสื่อ ไม่
เกีย่ วกับการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ เพราะเด็กนิเทศศาสตร์ทจี่ บออกไปขณะ
นี้ มหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งผลิตเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมสื่ออย่างเดียว มีตลาดงานรองรับ
มากมาย เพราะทุกคนอาจจะสื่อสารได้ แต่ไม่ใช่สื่อสารอย่างมีคุณภาพ บัณฑิต
นักนิเทศศาสตร์จะมีทักษะมากกว่าท�ำหน้าที่สื่อสารอย่างเดียว
“ส�ำหรับวารสารศาสตร์ ค่านิยมมักจะมองว่าเป็นหนังสือพิมพ์ ขณะทีก่ ารเรียน
การสอนของคณะนิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยการเขียนหรือการสือ่ สาร มีทกั ษะ
สามารถท�ำงานด้านอืน่ ๆ อาทิ การเขียนบทความ เขียนรีววิ สร้างเนือ้ หาคุณภาพ การ
สื่อสารภายใน การสร้างแคมเปญผ่านการเขียน ฉะนั้น เด็กวารสารศาสตร์ มีโอกาส
ตกงานน้อยมาก เนือ่ งจากเด็กทีเ่ ข้ามาเรียนด้านนีก้ น็ อ้ ยลง เพราะนักเรียนไทยไม่คอ่ ย
ชอบการอ่าน การเขียน คนที่มาเรียนด้านวารสารศาสตร์มีใจรักการอ่าน การเขียน
มากกว่าคนปกติ เมื่อจบออกมาจึงมีงานและท�ำที่ไหนก็ได้ มีทักษะการเขียน การพูด
การสื่อสาร รวมถึงสามารถผลิตสื่อได้ด้วยตนเอง”
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ผู้สื่อข่าวหรือองค์กรสื่อ
จะต้องเน้นเจาะลึก ซึ่ง
จะไม่มีใครแย่งไปได้

”
“

นั ก เรี ย นไทยไม่ ค ่ อ ย
ชอบการอ่ า น การ
เขี ย น คนที่ ม าเรี ย น
ด้ า นวารสารศาสตร์
มี ใ จรั ก การอ่ า น การ
เขียนมากกว่าคนปกติ
เมื่อจบออกมาจึงมีงาน
และท� ำ ที่ ไ หนก็ ไ ด้ มี
ทักษะการเขียน รวมถึง
สามารถผลิตสื่อได้ด้วย
ตนเอง

”

ทุกหน่วยยังต้องการทักษะการสื่อสาร

จันทิมา เขียวแก้ว
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“ส�ำหรับตลาดอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ขณะนีเ้ ปลีย่ นไปด้วยลักษณะของสือ่ ทีเ่ กิด
การหลอมรวมสื่อ และ disruptive ท�ำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน การท�ำงานข่าว เร็วกว่า
แสง สื่อมวลชนต้องท�ำงานแข่งกับเวลา ข่าวจริงข่าวลวง มีมากจนยากจะแยกออก
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อTV สื่อวิทยุ หลอมรวมกัน พฤติกรรมการเสพข่าวของผู้รับสารเปลี่ยน
ไป AI เข้ามามีบทบาทจนน่ากลัว แต่คิดว่า human sense เป็นสิ่งส�ำคัญ อย่างไร
ก็ตาม คณะนิเทศศาสตร์ปรับตัวให้อยู่รอดได้นั้น ต้องสร้างคนให้ตาดู หูฟัง ต้องรู้
คิดเร็ว จับประเด็นได้ สามารถไปยืนข้างหน้าผู้รับสารได้ 1 ก้าว แต่ถ้าคุณจะเป็น
ผูส้ ง่ สารคุณต้องอยูห่ น้า 1 ก้าว ต้องน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีจริยธรรมเปิดโอกาส
ให้ผรู้ บั สารคิด เรียบเรียงน�ำเสนอข้อเท็จจริง นักนิเทศศาสตร์จะต้องมีความรูว้ า่ อะไร
จะเป็นข้อมูล เป็นข่าวสาร เป็นเรื่องราว และน�ำมาถ่ายทอดผ่านสื่อที่มีอยู่ทั้งหมด
“สื่อมวลชนปัจจุบันต้องปรับตัวให้ได้ 360 องศา ซึ่งตอนนี้ผู้รับสารทุกคนใช้
โลกออนไลน์ในมือถือ สื่อก็จะต้องท�ำให้สารของสื่อเข้าถึงผู้รับสาร ต้องเพิ่มช่อง
ทางการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร เพราะหลักการของสื่อคือเราต้องท�ำเนื้อหาให้ถูกใจ
และตรงกับผู้รับสารเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับสาร นี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนคนที่
ต้องการเป็นนักนิเทศศาสตร์ ดังนัน้ ทักษะการสือ่ สารมันเป็นทีต่ อ้ งการของทุกหน่วยงาน
“ทุกวิชา ทุกศาสตร์มีลักษณะเฉพาะมีจุดเด่น ที่ส�ำคัญ การหางาน การ
ตกงาน ทุกวิชามันสามารถตกงานได้หมด เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไป ซึ่ง
ตอนนี้นิเทศศาสตร์ก็อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง จากเทคโนโลยีที่เข้ามา คนที่ไม่
สามารถประสบความส�ำเร็จในการหางานมันคือคนปรับตัวช้า และไม่เข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงของชีวิต ในส่วนอัตราการตกงานของนิเทศศาสตร์หอการค้านี้แทบจะ
ไม่มเี ลย พอยุคสมัยเปลีย่ นนักนิเทศศาสตร์จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นตัวเองตามยุคเพือ่ ให้มนั
สอดคล้องกัน”

จะอยู่รอดต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะ

อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
“สื่อสิ่งพิมพ์อาจอยู่ได้ยากต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่างๆ ส่วนสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยจะเจอ 2 สภาวะ คือ 1. สื่อดิจิทัล
จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คนจะดูโทรทัศน์น้อยลงแต่มาดูผ่านโซเซียลมีเดียมากขึ้น
และ 2. สถานีโทรทัศน์มีมากเกินไปขณะที่โฆษณา รายได้กลับมีเท่าเดิม เมื่อเม็ดเงิน
รายได้น้อยลงท�ำให้สถานีโทรทัศน์ที่สายป่านสั้นต้องปิดตัวลง ดังนั้น ภาครัฐต้องเข้า
มาช่วยเหลือให้สื่อโทรทัศน์อยู่รอด
“สื่อดิจิทัลแนวโน้มคนดูจะเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ ผลิต
รายการป้อนทางโทรทัศน์และขายรายการผ่านดิจทิ ลั ทัง้ การน�ำเสนอผ่านโซเซียลมีเดีย
ถือเป็นทางรอดของสถานีโทรทัศน์ อีกทัง้ อนาคตสือ่ โทรทัศน์ตอ้ งมีการน�ำเสนอเฉพาะ

“

ตอนนี้นิเทศศาสตร์อยู่
ในยุคการเปลี่ยนแปลง
จากเทคโนโลยีที่เข้ามา
คนที่ไม่สามารถประสบ
ความส� ำ เร็ จ ในการหา
งาน คื อ คนที่ ป รั บ ตั ว
ช้า และไม่เข้าใจสภาพ
ความเป็นจริงของชีวิต

”
“

ต ล า ด ยั ง มี ค ว า ม
ต้องการนักศึกษาด้าน
วารสารศาสตร์ เพราะ
วารสารไม่ใช่เรื่องของ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วันนักข่าว
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กลุ่มมากขึ้น จะน�ำเสนอเฉพาะวาไรตี้ หรือข่าว ละครทุกสื่อทุกช่องคงไม่ได้ สื่อใน
อนาคตต้องแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน ดังนั้น ธุรกิจสื่อจะอยู่รอดได้ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะ
รู้ว่าตนเองถนัดอะไร และผลิตสื่อด้านนั้นที่มีความแตกต่างออกไป
“ส�ำหรับตลาดนิเทศศาสตร์ ต้องการคนเป็นมืออาชีพสูงมาก ไม่ใช่จบไปแล้ว
ไม่สามารถท�ำงานได้ ตอนนี้สาขาที่ก�ำลังขาดแคลนคน คือ สาขาเขียนบทและการ
ก�ำกับ เพราะในปัจจุบันมีคนเขียนบทโทรทัศน์ ไม่ถึง 10 คน ท�ำให้สถานีโทรทัศน์
หลายแห่งสะท้อนมายังวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตว่าต้องการให้เปิดสาขาด้านนี้
“ส่วนสาขาด้านวารสารศาสตร์ ตลาดยังคงมีความต้องการ เพราะวารสารไม่ใช่
เพียงเป็นเรือ่ งของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร การท�ำงานด้านข่าวเท่านัน้ แต่เป็นการผลิต
คอนเทนต์เนือ้ หาทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมาก เนือ่ งจากโลกตอนนีต้ อ้ งการนักผลิตคอนเทนต์
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบวารสารศาสตร์ แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการพูดถึง
วารสาร คนในวงการสื่อเอง มหาวิทยาลัยเอง เด็กต่างมองเรื่องการท�ำงานเกี่ยวกับ
หนังสือ ท�ำให้วารสารกลายเป็นจุดด้อย ไม่ได้รับความสนใจ ฉะนั้น ควรจะเปลี่ยน
ทัศนคติและมุมมอง ว่าการเรียนนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ คือการผลิตคอนเทนต์
โดยใช้หลักด้านวารสารศาสตร์ ทุกคนสามารถเขียนข่าว บทความ เนื้อหาการตลาด
บทโฆษณา เพือ่ น�ำเสนอในโซเซียลมีเดีย หรือสือ่ กระแสหลัก หรือเขียนประชาสัมพันธ์
มี ค วามจ�ำเป็ น ที่ ต ้ อ งเรี ย นด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ เพราะการผลิ ต สื่ อ ในทุ ก
แพลตฟอร์มต้องการความเป็นมืออาชีพ และไม่ใช่ทกุ คนท�ำสือ่ แล้วให้เกิดความสนใจ
ได้ ต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การลงมือปฏิบัติก่อนจะไปสู่วงการสื่อ
ดังนั้น การเรียนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ที่มีการปรับรูปแบบใหม่ เรียนแล้ว
ไม่ตกงานอย่างแน่นอน

ต้องเสนอข้อมูลเชิงลึกให้มาก

ธนภร เจริญธัญสกุล
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
“ปัจจุบัน ประชาชนเข้าถึงสื่อได้หลากหลายขึ้น สามารถหาข้อมูลเองได้ หาก
สื่อมวลชนยังท�ำข่าวด้วยข้อมูลชั้นสอง ชั้นสาม ไม่ได้หาข้อมูลเอง ไม่ได้ท�ำข่าวเจาะ
วิเคราะห์เอง คนอ่าน คนดูกร็ สู้ กึ ว่า เขาตามข่าวเองได้ ไม่ตอ้ งพึง่ สือ่ มวลชนแล้ว ตรง
จุดนี้ที่จะท�ำให้สื่อมวลชนไม่จ�ำเป็นในมุมมองของผู้รับสาร
“ในวงวิชาการมีเรือ่ งกังวลหลายอย่างทีเ่ มือ่ สอนนักศึกษาไปแล้วว่าอะไรควรท�ำ
อะไรไม่ควรท�ำ เช่น เรือ่ งจริยธรรมสือ่ มวลชน อย่าท�ำข่าวง่ายๆ โดยการเฝ้า IG ดารา
แล้วน�ำไปเขียน หรืออ้างชาวเน็ต โดยไม่ตรวจสอบข้อมูล ไม่รู้เท่าทัน ไม่วิเคราะห์
และตกเป็นเครื่องมือของแหล่งข่าวเสียเอง นี่คือสิ่งที่ในมหาวิทยาลัยสอนนักศึกษา
แต่ในความเป็นจริง เมื่อนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษา หรือออกไปท�ำงานจริง เขามัก
จะกลับมาสะท้อนให้ฟังว่า ไม่เป็นอย่างที่สอน ใครๆ เขาก็ท�ำกัน
“ส�ำหรับอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ ไม่เคยคิดว่าเรียนแล้วจะตกงาน เนือ่ งจาก
นิเทศศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการสื่อสาร คนนิเทศศาสตร์คือคนเล่าเรื่อง เรื่องที่คน
อ่าน คนดู ทั่วๆ ไป เข้าใจยาก ถ้าหากสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจได้ ก็ยังมีงานท�ำ
เหล่านี้คือสิ่งที่บอกนักศึกษาที่เข้ามาเรียนว่า ตราบใดที่เราปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เรา
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การท� ำ งานด้ า นข่ า ว
เท่านั้น แต่เป็นการผลิต
คอนเทนต์ เ นื้ อ ห ที่ มี
ความส�ำคัญอย่างมาก
ซึ่ ง โลกตอนนี้ มี ค วาม
ต้องการอยู่

”
“

อาชีพด้านนิเทศศาสตร์
ไม่เคยคิดว่าเรียนแล้ว
จะตกงานเพราะมันคือ
ศาสตร์แห่งการสื่อสาร
คนนิเทศศาสตร์คือคน
เล่าเรื่อง เรื่องที่คนอ่าน
คนดู ทั่ ว ๆไป เข้ า ใจ
ยาก ถ้ า หากสามารถ
อธิบายให้เขาเข้าใจได้
ก็ยังมีงานท�ำ

”

ก็จะเป็นนักนิเทศศาสตร์ยุคใหม่ จะเรียกว่ายุคดิจิทัล ยุคคอนเวอร์เจนซ์ หรืออะไรก็
แล้วแต่ มันก็คือการปรับตัวให้ทันกับกระแสที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเรารู้เท่าทัน มันจะ
เป็นนิเทศศาสตร์ 1.0 2.0 3.0 4.0 หรือไปไกลกว่านั้น เราก็ยังมีงานท�ำ ไม่ตกงาน”

ตลาดสื่อยังเปิดกว้าง

จะเลิศ เจษฎาวัลย์ อดีตคณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
“หนังสือพิมพ์ ต้องปรับบทบาทมากขึน้ ไม่สามารถท�ำข่าวแบบเดิมได้อกี ต่อไป
เพราะปัจจุบันคนจ�ำนวนมากเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร และท�ำหน้าที่เป็นคนส่งข่าว
ผ่านช่องทางสื่อใหม่ได้อย่างรวดเร็ว อาจจะต้องปรับตัวเองเป็น ‘นิตยสารข่าว’ เพื่อ
ตอบสนองต่อผู้สูงอายุที่พื้นฐานจะเป็นคนอ่านหนังสือ ตรงนี้น่าจะไปได้รอดกว่าการ
ท�ำหนังสือแบบมุ่งมวลชนจ�ำนวนมากแบบเดิม หรือปรับตัวให้มีขนาดเล็กลง และมุ่ง
บทบาทตอบสนองต่อชุมชน เช่น หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เป็นต้น
“ในส่วนของโทรทัศน์นนั้ ทีวดี จิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือทรงพลัง แต่นา่ ห่วงเพราะข่าว
ทีวีปัจจุบันลอกข่าวจากโซเชียลมีเดียมาน�ำเสนอ ท�ำให้ข่าวทีวีลดความน่าเชื่อถือไป
ทั้งที่ หากมีการปรับบทบาทจะยังคงทรงพลัง เช่น บทบาทการเสริมความคิด เพิ่ม
การศึกษาของประชาชน ไม่ใช่เพื่อความบันเทิง
“นักวิชาชีพด้านต่างๆ จะต้องเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนร่วมกับ
สถาบันการศึกษามากขึ้นเพื่อสร้างนักสื่อสารมวลชนแบบใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์
โดยอาศัยศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ได้นักสื่อสารที่เป็นงานศิลปะ ไม่ได้ท�ำแบบ
ฉาบฉวย ซึง่ สถาบันจะต้องเชิญมาสอนนักศึกษา แต่ สกอ.จะต้องคลายล็อกข้อก�ำหนด
ที่ว่าจะเชิญมาสอนได้ต้องจบปริญญาโทและเชิญมาได้ไม่เกิน 50% หากท�ำได้จะมี
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพมาสอนนักศึกษาจ�ำนวนมากและหลากหลาย
ไม่ใช่มาเพียงแค่สร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น
“ตลาดงานทีเ่ ป็นงานด้านวิชาชีพสือ่ สารมวลชนในองค์กรวิชาชีพสือ่ มวลชนน้อย
ลง เนือ่ งจากงานในองค์กรด้านสือ่ เริม่ ลดลงและรับคนเข้าท�ำงานน้อยลง แต่ในแง่ของ
งานอืน่ ทีใ่ ช้หลักการการสือ่ สารมวลชนไปด�ำเนินการไม่ได้ลดลง แต่ยงั มีงานให้ท�ำอีก
มาก อย่างเช่น การใช้องค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนเป็นช่องทางในการขายผลผลิต
ของตนเองผ่านระบบออนไลน์ ปัจจุบันมีหลายช่องทาง ซึ่งการโปรโมตหรือน�ำเสนอ
สินค้าให้น่าสนใจล้วนจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการสื่อสารทั้งสิ้น
“ส�ำหรับผู้ที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนได้เรียนรู้เรื่องวิธีการสื่อสาร การน�ำเสนอ
ส่วนช่องทางในการส่งสารไม่จ�ำเป็นต้องผ่านสื่อมวลชนอีกต่อไป โดยผู้รับสารที่จะ
เป็นกลุ่มใหญ่ในอนาคต คือ ผู้สูงอายุ ซึ่งตลาดที่น�ำเสนอเนื้อหาตอบสนองกลุ่มนี้ยัง
เปิดกว้าง รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ปัจจุบันยังมีสื่อเพื่อคนกลุ่มนี้น้อย
“ดังนัน้ การเรียนสือ่ สารมวลชนยังมีตลาดรองรับแบบกว้างมาก เพราะเป็นการ
เรียนเพื่อใช้การสื่อสารให้เป็นและใช้ศาสตร์นี้เพื่อประยุกต์การท�ำงานให้เกิดความ
ส�ำเร็จ ซึ่งการผลิตบัณฑิตด้านสื่อสารมวลชน ไม่ใช่มองตลาดงานเพียงเข้าสู่องค์กร
สื่อมวลชนเท่านั้น แต่มีตลาดงานที่ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารอีกมากที่สามารถ
ท�ำได้และมีที่รองรับ”

“

การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น
สื่ อ สารมวลชน ไม่ ใ ช่
มองตลาดงานเพียงเพื่อ
เข้าสู่องค์กรสื่อมวลชน
เท่านัน้ แต่มตี ลาดงานที่
ต้องอาศัยกระบวนการ
สื่ อ ส า ร อี ก ม า ก ที่
สามารถท� ำ ได้ แ ละมี ที่
รองรับ

”

วันนักข่าว
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อยู่ได้ต้องรายงานความจริง

วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
“ส่วนตัวยังเชื่อว่า สื่อไม่มีวันตาย แต่สื่อต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องเป็นตัวกลางส�ำคัญในการต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงและขับ
เคลื่อนสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อยังไม่ได้ท�ำหน้าที่นั้น ประเทศไทยมีหลายเรื่องที่จับต้อง
ไม่ได้ ท�ำให้สื่อไม่สามารถขับเคลื่อนได้ 100% ตราบใดที่ยังปิดหูปิดตาปิดปากกันอยู่
หรือตราบใดที่ยังคิดว่า คนดูจะเสพแบบนี้เราก็ต้องท�ำละครให้มันน�้ำเน่า แบบนั้นมัน
ก็ตายได้
“Mind Set เราเปลีย่ นยากทีส่ ดุ ถึงบอกไม่ตอ้ งพูดหรอกว่าไทยแลนด์ 4.0 ตอนนี้
2.0 เอาให้ถึงก่อน เพราะถ้า Mind Set คนไม่เปลี่ยน ทุกอย่างก็อาจจะตายได้ คน
ที่จะอยู่รอด อาจมีจ�ำนวนไม่เยอะ นอกนั้นก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซน เล่นไปตามมีตาม
เกิดในสิง่ ทีเ่ คยสร้างมาแค่นนั้ เอง มันก็เลยอยูไ่ ม่รอด รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าคนไม่อา่ นก็ยงั ท�ำเนือ้
หาเดิมๆ แล้วใครจะอ่าน ถ้าไม่ปรับตัว ไม่เผชิญปัญหา มีแต่วิ่งหนี ก็เลยตายจริงๆ
“เราต้องมามองว่า ท�ำไม The Crown, The Matter มีคนอ่าน เขาอยู่ได้
ท�ำไม BK ซึง่ ฟรีแต่รวยแล้วรวยอีก วิธคี ดิ มันเปลีย่ นไปแล้ว แต่ถา้ คนยังไม่ปรับเปลีย่ น
ตรงนี้ ไม่มยี ทุ ธศาสตร์ใหม่กบั สิง่ ทีก่ �ำลังเปลีย่ นไปในสังคม ก็ตาย ท้ายทีส่ ดุ ทฤษฎีของ
ชาร์ล ดาร์วนิ ถูกต้องทีส่ ดุ ทีว่ า่ สิง่ มีชวี ติ ถ้าจะอยูร่ อดต้องปรับตัวเท่านัน้ ถ้าไม่ปรับตัว
ก็ตาย
“เราไม่คิดว่าตลาดเลวร้ายหรือตลาดปิด มันก็เหมือนที่ทุกคนบอกว่าวิศวกร
เต็มประเทศชาติ แต่ก็ยังต้องใช้อยู่ เพียงแค่ว่าคนที่อยู่รอดคือคนที่เก่งจริงในสายนั้น
ส�ำคัญที่สุดคือ คนที่เป็นหัวมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง นรกก็มาถึงแน่ อย่างที่เขา
บอกว่ามหาวิทยาลัยก�ำลังจะตาย ใช่มนั ตายแน่ๆ ถ้ายังสอนแบบเดิมอยู่ ท้ายทีส่ ดุ ครู
สอนไปแค่ไหน เด็กต้องแอพพลายได้ ต้องให้เด็กท�ำเป็นโปรเจกต์ออกมาเลย ให้เห็น
ว่าเด็กเข้าใจและใช้ได้จริง เพราะถ้าไม่ใช้ได้จริง ความรู้มันจะเป็นแค่ข้อมูล ไม่ท�ำให้
เกิดในสิ่งที่ดีขึ้นได้ เพราะสื่อ มันคือ การเล่าเรื่อง และตราบใดที่คนยังกอสซิปกันอยู่
มันยังเล่นเฟซบุ๊กกันอยู่ มันไม่ตาย แต่ทุกคนต้องรู้ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่จะอยู่รอด
ขายใคร จะสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้จบั ใจคนเหล่านัน้ และจ�ำอยูใ่ นแพลตฟอร์มแบบ
ไหน สิ่งเหล่านี้ต้องคิด ไม่ใช่ท�ำแต่เรื่องเดิมๆ ถ่ายท�ำอยู่นั่นแหละละครน�้ำเน่า
“ถ้าไปคุยกับทั้งเดนท์สุหรือโอกิลวี่ (เอเยนซี่โฆษณารายใหญ่) รู้เลยว่าท�ำไม
เดี๋ยวนี้โปรดักชั่นเฮาส์ใหญ่ๆ ตายหมด เพราะไม่มีใครลงทุนกับโฆษณา 10 ล้านอีก
แล้ว ทุกคนจะลงแค่ล้านเดียวอย่างมาก ที่เหลือไปซื้อเฟซบุ๊กดีกว่า วิธีคิดมันเปลี่ยน
ไป ดังนั้น คนที่จะท�ำสื่อต้องปรับตัว ถ้าไม่ปรับตัวมันตายแน่ๆ แต่ก่อนจะถ่ายอะไร
ก็ต้องเป็นกล้องใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้มือถือก็ถ่ายได้แล้ว ส�ำคัญคือต้องมีตา และเล่าเรื่อง
ให้เป็นผ่านมุมมองเรา”
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“

เราไม่ คิ ด ว่ า ตลาดเลว
ร้ายหรือตลาดปิด มันก็
เหมือนที่ทุกคนบอกว่า
วิศกรเต็มประเทศชาติ
แต่ก็ยังต้องใช้อยู่ เพียง
แค่ ว ่ า คนที่ อ ยู ่ ร อดคื อ
คนที่เก่งจริงในสายนั้น
ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ คนที่
เป็นหัวมองไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลง นรกก็มา
ถึงแน่

”

ถ้าอยากรอดต้องเปลี่ยนแปลง

นาฏยา พิลางาม
หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
“สถานการณ์สื่อในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็ว ในต่างประเทศเปลี่ยนไปเยอะ
เราจะมาต้วมเตี้ยมไม่ได้ ข้อดีคือ มันท�ำให้เกิดการคัดคน มันดีกับคนส่วนใหญ่ด้วย
อยากพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อุปสรรคแต่คือ ความท้าทาย
ท�ำให้คนที่พร้อมปรับตัวเอาตัวรอดได้ ส่วนคนที่ไม่ปรับตัวก็ต้องฉุกคิดว่าท�ำอย่างไร
ให้อยู่รอด
“ช่วงเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับการเมืองมีผลต่อการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในทุกด้านจริงๆ ท�ำให้สังคมอ่อนแอ ผู้คนเสพแต่สื่อบันเทิงเป็นหลัก
สถานการณ์สื่อถูกจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพมาก เกิดสื่อเทียม สื่อปัจเจกมากมายผ่านสื่อ
ออนไลน์ทุกรูปแบบ ความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานก�ำกับที่ไม่สามารถพัฒนา
สื่อตามแผนที่ได้ก�ำหนดไว้ ที่ส�ำคัญคือ ยังคงไร้ทิศทางทุกด้าน เกิดปรากฏการณ์ทุน
ครอบง�ำธุรกิจสื่ออย่างเบ็ดเสร็จ เกิดรายการบันเทิงที่ขาดส�ำนึกรับผิดขอบต่อสังคม
ขึ้นมากมาย และเป็นกระแสตามๆ กัน ไม่มีข้อเสนอทางธุรกิจสื่อใดๆ เพราะเชื่อว่า
สภาพทีเ่ ป็นอยูม่ รี ากเหง้าของปัญหาทีย่ ากจะแก้ไข การสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั บุคคลใน
สังคมน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุด
“ตอนนี้คนที่เรียนจบต้องปรับตัวให้ทัน สังคมเปลี่ยนไวมาก บางทีเราหันหลัง
กลับไปก็เปลีย่ นแล้ว ดังนัน้ ไม่ควรย�ำ่ อยูก่ บั ที่ ความรูท้ มี่ ไี ม่เพียงพอแล้ว แพลตฟอร์ม
ต่างๆ มีมากขึน้ ใครทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งคอนเทนต์จะอยูร่ อดเพราะแค่เปลีย่ นช่องทาง ยัง
ไงก็ไม่ตกงาน มหาวิทยาลัยช่วยได้แค่เพียงส่วนหนึง่ 50% ส่วนอีก 50% คุณต้องหาเอง
อย่าหยุดทีต่ รงนี้ อย่าคิดว่าแค่มาเรียนในห้องแล้วจะได้ทกุ อย่าง ต้องหาเพิม่ ไม่ใช่รอ
ให้อาจารย์ป้อน ในส่วนของอาจารย์ก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน ต่างคนต่างปรับ เพราะ
โลกมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่”

การสื่อสารไม่มีวันตาย

ปาริ ช าต สถาปิ ต านนท์ คณบดี ค ณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
“ทุกวันนี้ธุรกิจสื่อเปลี่ยนมาก ดูจากพฤติกรรมผู้บริโภค เมื่อก่อนเราเคยอ่าน
หนังสือพิมพ์ทอี่ ยูบ่ นกระดาษ วันนีค้ นก็ยงั คงติดตามข่าวอยูแ่ ต่อยูใ่ นสมาร์ทโฟน ตืน่ เช้า
หยิบมาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลก ขณะเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นในวงการที่
เราชอบ ฉะนัน้ มันมีสทิ ธิทพี่ วกหนึง่ จะรูเ้ รือ่ งของนางงาม แต่พวกหนึง่ อาจจะไม่รเู้ ลย
มันไม่เหมือนเมือ่ ก่อนทีว่ า่ ทุกคนรูเ้ หมือนๆ กันหมด นีค่ อื พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ น
แม้เรายังบริโภคข่าวสารอยู่ แต่ข่าวสารนั้นจะต้องเฉพาะและตอบจริตเฉพาะความ
สนใจมากขึ้น ค�ำถามคือ แล้วเราจะดีไซน์แมสเซจนั้นอย่างไรให้เฉพาะกลุ่มมากขึ้น
การสื่อสารไม่มีวันตายเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเทคโนโลยีไปตามแพลตฟอร์มต่างๆ
“ในมุมตลาดวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ ทางจุฬาฯ จะไม่ยดึ ตัวเทคโนโลยีเป็นตัว
ผลิตเด็ก เพราะเทคโนโลยีมาเร็ว ตายเร็ว ถ้าใครติดเทคโนโลยีก็แน่นอน โอกาสที่จะ
ตกงาน หลุดออกจากระบบค่อนข้างสูง แต่ถ้าเกิดเราสอนให้เด็กติดที่ตัวคอนเทนต์

“

สั ง คมเปลี่ ย นไวมาก
บางที เ ราหั น หลั ง กลั บ
ไปก็เปลี่ยนแล้ว ดังนั้น
ไม่ควรย�ำ้ อยูก่ บั ที่ ความ
รู ้ ที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอแล้ ว
แพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ มี
มากขึ้น ใครที่มีความ
รู้เรื่องคอนเทนต์จะอยู่
รอดเพราะแค่ เ ปลี่ ย น
ช่ อ งทาง ยั ง ไงก็ ไ ม่
ตกงาน

”
“

ข่ า วสารนั้ น จะต้ อ ง
เฉพาะและตอบจริ ต
ความสนใจมากขึ้ น
ค�ำถามคือ แล้วเราจะ
ดีไซน์แมสเซจนัน้ อย่างไร
ให้ เ ฉพาะกลุ ่ ม มาก
วันนักข่าว
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ออกแบบ สร้างสรรค์ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นมันอยู่กับชีวิตของเขา เขา
ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าของที่จะออกแบบสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับทุก
แพลตฟอร์ม ถ้าเขาสามารถคิดเป็นก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ และอาจจะเกิด
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นอิสระมากขึน้ ซึง่ ทุกวันนีเ้ ราเริม่ เห็นว่าคนอยากจะเป็น Youtuber
มากขึน้ อยากจะเป็น Influencer มากขึน้ ซึง่ ฐานพวกนีจ้ ะท�ำให้พวกเขาเข้าใจผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมของผู้คนในสังคม และสามารถออกแบบสารเข้าไปโดนจริตครองใจ ขณะ
เดียวกันก็ยงั ท�ำงานบนพืน้ ฐานของการเคารพกฎหมาย จริยธรรม และสิง่ ทีเ่ ป็นคุณค่า
ความเป็นไทยอยู่
“เด็กสมัยนี้เรียกว่ามี Passion ชัดมาก เขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นอะไร และที่
แน่ๆ คือ พอเทคโนโลยีไปอยูก่ บั เขา เขาก็จะรูว้ า่ จะเอาตัวเทคโนโลยีไปต่อยอดอย่างไร
เราเริม่ เห็นว่าเขามีกจิ กรรมทีส่ ามารถหารายได้ตงั้ แต่ในช่วงทีเ่ ขายังคงเรียนอยู่ บางที
สิ่งที่เขาทดลองมันท�ำรายได้ตอบแทนเข้ามา เช่น เป็น Youtuber, Blogger หรือ
Reviewer ซึง่ มันไม่ตอ้ งผ่านตัวกลาง แต่กอ่ นอาจจะต้องเข้าไปอยูใ่ นสังกัดบริษทั พักใหญ่
แต่ตอนนี้มันลิงก์กันตรงเลย เขาจะมีอาชีพของตัวเองมากขึ้น หรือในส่วนของรายได้
เสริมเข้ามา เด็กสมัยนี้เก่งมาก เรื่องเรียน การใช้ชีวิต และการท�ำงาน มันเป็นเรื่อง
เดียวกันหมดซึ่งไม่น่าเป็นห่วง”

ต้องมองให้เป็นพหุศาสตร์

อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
“สถานการณ์สื่อปัจจุบัน ยังอยู่ในบริบทที่ว่า ข่าวไม่มีวันตาย ‘News Is Never
Die’ แต่วา่ สือ่ มันเปลีย่ นรูปแบบอืน่ ความเป็นนิเทศศาสตร์ทกุ อย่างมันมีอยูแ่ ล้ว เพียง
แค่ว่าสื่อมันเปลี่ยน เราต้องสามารถท�ำงานตามแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปได้ด้วย AI
ก�ำลังมา แต่เราจะไปแข่งกับ AIท�ำไม ในเมื่อมันก็คือสิ่งที่ถอดแบบมาจากมนุษย์ เรา
ต้องเป็นคนสร้างคอนเทนต์
“เราต้องลบภาพสื่อที่มีแค่ ทีวี วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ออกไป นักวิชาการหรือ
นักวิชาชีพถ้าหลอมสื่อเข้ากับศาสตร์อื่นๆ มันจะช่วยประเทศชาติได้เยอะเลย
นวัตกรรมจะเกิดขึน้ ไม่ได้ถา้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง หลักสูตรของเราจะลบภาพตรงนัน้
และแทรกเข้าไป เราจึงอยากให้มองนิเทศศาสตร์แบบใหม่ทเี่ อาพหุศาสตร์เข้ามา คนที่
บอกว่า สื่อจะตาย จริงๆ มันไม่ตาย เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบ และเราต้องพร้อมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง เราอย่าไปมองมันเป็นท่อนๆ แค่โทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์
แต่เราต้องมองให้เป็นพหุศาสตร์ที่สามารถแทรกไปกับสื่ออื่นๆ ได้ การสื่อสารเป็น
สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ว่าเราจะหยิบไปใช้ตรงไหน สื่อไม่ตายถ้าเรารู้จักพลิก ข่าวก็ยังคงมีอยู่
เพียงแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม
“ตลาดอาชีพนิเทศศาสตร์ ไม่มวี นั ตายอยูแ่ ล้ว หลักสูตรใหม่ของเราไม่ตอ้ งการ
ให้งานมารองรับ แต่เราเป็นผูส้ ร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจขึน้ มาเอง และอยากให้ลบภาพ
นัน้ ไปเลยทีว่ า่ นิเทศศาสตร์จบแล้วไม่มงี านท�ำ อย่าพูดแบบนัน้ เพราะมันเป็นความคิด
แบบเดิม”
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ขึ้น การสื่อสารไม่มีวัน
ตายเพี ย งแต่ ว ่ า มั น จะ
เปลี่ ย นเทคโนโลยี ไ ป
ตามแพลตฟอร์มต่างๆ

”
“

คนที่ บ อกว่ า สื่ อ จะ
ตาย จริงๆ มันไม่ตาย
เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบ
และเราต้ อ งพร้ อ มรั บ
กั บ ความเปลี่ ย นแปลง
เราอย่าไปมองมันเป็น
ท่อนๆ แค่โทรทัศน์ วิทยุ
หรื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แต่
เราต้ อ งมองให้ เ ป็ น
พหุ ศ าสตร์ ที่ ส ามารถ
แทรกไปกับสื่ออื่นๆ ได้

”

คุณภาพส�ำคัญกว่าความเร็ว

วลักษณ์กมล จ่างกมล
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
“การท�ำงานของสื่อในยุคสื่อหลอมรวมมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
การท�ำงานแข่งกับเวลา ยุคของสื่อใหม่ การแข่งขันความเร็วไม่ได้เป็นเรื่องของระดับ
วัน หรือชั่วโมง หากแต่แข่งกันเป็นรายนาที และคู่แข่งขันของสื่อมิใช่เพียงแต่องค์กร
สือ่ ด้วยกัน หากแต่ทกุ คนในสังคมทีเ่ ข้าถึงเทคโนโลยีทางการสือ่ สารสามารถกลายมา
เป็นผู้แข่งขันกับบุคลากรสื่อได้ทั้งหมด
“อย่างไรก็ดี พบว่าสื่อมองเห็นจุดแข็งของตนเองในเรื่องการเข้าถึงแหล่งข่าว
และการมีสายสัมพันธ์กบั แหล่งข่าวทีท่ �ำให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ชดั เจน
กว่า ท�ำให้มบี คุ ลากรสือ่ จ�ำนวนหนึง่ หันมาให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสารทีร่ ายงาน
ออกไปมากกว่าจะมุ่งให้ความส�ำคัญกับความเร็วของการรายงาน
“อีกประเด็นหนึ่งที่ท้าทายการท�ำงานของสื่อในยุคสื่อหลอมรวมคือ การใช้สื่อ
ใหม่และช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ สร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ให้กับตนเอง จากเดิมที่
ผูส้ อื่ ข่าวจะมีพนื้ ทีส่ อื่ สารกับสังคมได้เฉพาะพืน้ ทีท่ อี่ งค์กรสือ่ ทีต่ นเองสังกัดก�ำหนดให้
เท่านั้น ปัจจุบันทุกคนสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสื่อสารกับสังคมได้โดยตรงผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ซึ่งท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างการ
แสดงความเห็นส่วนตัวทีส่ ามารถเอนเอียงเลือกข้างได้กบั การรายงานข่าวทีต่ ้องละไว้
ซึ่งความเห็นและอคติ แต่ธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางรางเลือนลง
“สถาบันการศึกษาต้องเน้นการปลูกฝังผูเ้ รียนให้มศี ลิ ปะทางการสือ่ สารมากกว่า
การเน้นเรือ่ งการใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือ เพราะหน้าทีส่ �ำคัญของสือ่ มวลชนคือ การเป็นผู้
ถ่ายทอดเรือ่ งราวต่างๆ ทีม่ รี ะดับความยากง่ายต่างกันออกสูส่ งั คมในวงกว้าง เน้นการ
ปลูกฝังให้ผเู้ รียนคิดและวิเคราะห์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถใช้วจิ ารณญาณแยกแยะ
ความจริงออกจากความเท็จและรูจ้ กั ตัง้ ข้อสังเกตในเรือ่ งราวต่างๆ ทีห่ ลัง่ ไหลอยูใ่ นสือ่
สมัยใหม่ ให้ความส�ำคัญกับการอ่านและการเขียนของผูเ้ รียนมากกว่านี้ เพือ่ สร้างนิสยั
การรักการอ่าน การใฝ่รแู้ ละการค้นคว้าให้เกิดขึน้ กับบุคลากรด้านสือ่ เพราะบุคลากร
ด้านสื่อจ�ำเป็นต้องมีความรอบรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้าน”

ศาสตร์เดียวไม่ตอบโจทย์

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
“ค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนไปเยอะ อาจเป็นเพราะงานวงการสื่อเริ่มไม่
มั่นคง จนตอนนี้เกิดค�ำถามว่า ‘จะมีอาชีพนี้อยู่หรือไม่’ แต่ก่อนอาชีพนักข่าวคือคน
ขายข่าว แต่ทกุ วันนีข้ า่ วได้มาฟรี และเราพบว่า หลังๆ พืน้ ทีส่ อื่ อืน่ ๆ เปิดมากขึน้ เด็ก
ที่มีความสามารถในตัวเองก็เป็น Startup, Freelance หรือ Youtuber ในยุคนี้ใคร
ก็เป็นสื่อได้ ดังนั้น วันนี้ศาสตร์เดียวจึงไม่ตอบโจทย์ และต่อไปจะมีการข้ามศาสตร์
เกิดขึน้ วันนีเ้ ราบูรณาการศาสตร์ในการสือ่ สาร แต่ในอนาคตเราอาจจะไปข้ามศาสตร์
กับรัฐศาสตร์ สถาปัตย์ฯ ก็ได้

“

คู ่ แ ข่ ง ขั น ของสื่ อ มิ ใ ช่
เพี ย งแต ่ อ งค ์ ก รสื่ อ
ด้ ว ยกั น หากแต่ ทุ ก
คนในสั ง คมที่ เ ข้ า ถึ ง
เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร
สื่ อ สารสามารถกลาย
มาเป็ น ผู ้ แ ข่ ง ขั น กั บ
บุคลากรสื่อได้ทั้งหมด

”
“

คนที่ จ บออกไปในวั น
นี้ จ ะไปอยู ่ ใ นตลาด
ออนไลน์มากกว่า เช่น
The Matter เขาไม่ได้
เรียกคุณว่านักข่าว แต่
วันนักข่าว
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“วันนี้โจทย์ของตลาดแรงงาน วิชาชีพสื่อ บัณฑิตที่จบออกไปต้องมีทักษะที่
หลากหลาย ดังนั้น คุณจบวิทยุโทรทัศน์ คุณจะเล่าเรื่องแค่ในวิทยุโทรทัศน์อย่าง
เดียวไม่ได้แล้ว เพราะตอนนี้ตลาดงานจริงๆ สื่อกระแสหลัก พวกนี้ไม่รับคนท�ำงาน
มีแต่เอาคนออก ดังนั้น การผลิตบัณฑิตเราต้องท�ำนายอนาคตให้เขาด้วย คนที่จบ
ออกไปในวันนีจ้ ะไปอยูใ่ นตลาดออนไลน์มากกว่า เช่น The Matter เขาไม่ได้เรียกคุณ
ว่านักข่าว แต่เรียก Content Creator เป็นมากกว่าผูส้ อ่ื ข่าว ไม่ใช่รายงานแค่ 5W 1H
อีกต่อไป
“นักศึกษาที่จบไป แม้มีบางส่วนที่ท�ำงานในวงการสื่อ แต่ต้องยอมรับว่าเด็ก
ทุกวันนี้มีธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น ค่านิยมปริญญาตรีทางด้านนิเทศฯ วารสารฯ ของ
จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ สูงมาก แต่พอเข้ามาแล้วถามว่าเขาต้องการจะท�ำงานสื่อไหม...
ไม่ เพราะพอถึงจุดหนึง่ เริม่ ฝึกงาน เด็กจะรูส้ กึ ว่างานหนัก เงินเดือนน้อย เด็กจึงนิยม
มีธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น ดังนั้น การประเมินของ สกอ. ที่บอกว่าเด็กจบไปท�ำงานตรง
สาขากี่คนมันใช้ไม่ได้แล้ว และเด็กรุ่นใหม่ไม่มีทางถูกล้อมคอกแน่นอน”

หนังสือพิมพ์จะไม่เป็นหลักอีกต่อไป

เอกพล เธียรถาวร
หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“งานข่าวยังไปได้ในอนาคต แต่ไม่ได้หมายถึงการอยู่ในสื่อดั้งเดิมเพียงอย่าง
เดียว ถ้าแนวโน้มสื่อดั้งเดิม คงไม่ได้รับความนิยมเหมือนเมื่อก่อน ในขณะที่สื่อ
ออนไลน์ยังไปได้ เช่น ในกรุ๊ปศิษย์เก่า จะมีรุ่นมีที่มาบอกต่อเรื่องงานกับรุ่นน้อง ซึ่ง
สังเกตได้ว่า งานในสื่อดั้งเดิมลดน้อยลงไปมาก แต่สื่อออนไลน์ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆ
“สถานการณ์สื่อในปัจจุบันต้องปรับตัวกันเยอะ จะเอาให้ได้รับความนิยมเหมือนเดิม
เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่สอื่ ยังอยูไ่ ด้แน่นอน แต่ตอ้ งอยูใ่ นรูปแบบใหม่ มันเปลีย่ นแปลง
เหมือนกับยุคเครื่องจักรไอน�้ำ มาเป็นไฟฟ้า เราต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆ และปรับตัว
กันเรียกว่า แบบพลิกหน้าพลิกหลังกันเลย มันจะเปลี่ยนไปอย่างไร คนก็ยังต้องการ
ข่าวสารอยู่ดี
“ทีบ่ อกว่าหนังสือก�ำลังจะตาย ถ้าแบบหายไปเลยผมว่าไม่ แต่ถา้ บอกว่า มันไม่
ได้เป็นหลักอีกต่อไปผมคิดว่าก็จะเป็นอย่างนั้น มันยังคงมีอยู่ ผมเชื่อว่ามันยังไม่หาย
ไปไหน แต่จากเมื่อก่อนบทบาทหนังสือพิมพ์ เป็นหลักในการที่ทุกคนต้องตื่นมาอ่าน
ข่าว มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ยังสามารถใช้ความ
รู้ที่มี ไปใช้ในสื่ออื่นๆ ได้
“ผมว่าทักษะที่เด็กๆ ได้เรียนไป ขอแค่เอาไปใช้ได้จริง ก็โอเคอยู่แล้ว ผมไม่
ได้คาดหวังว่า ทุกคนที่มาเรียนวารสารศาสตร์ต้องเป็นนักข่าว ซึ่งตอนนี้เราก็มองว่า
จะเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ ให้กับเด็ก เช่น เรื่อง Data เพราะเชื่อว่ามันเป็นอนาคตของ
หลายๆ วงการ รวมถึงวงการข่าวด้วย”
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เรียก Content Creator
เป็ น มากกว่ า ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
ไม่ใช่รายงานแค่ 5W1H
อีกต่อไป”

”
“

สื่อยังอยู่ได้แน่นอน แต่
ต้องอยู่ในรูปแบบใหม่
มันเปลี่ยนแปลงเหมือน
กับยุคเครื่องจักรไอน�้ำ
มาเป็นไฟฟ้า เราต้อง
ยอมรับสิ่งใหม่ๆ และ
ปรับตัวกันเรียกว่า แบบ
พลิ ก หน้ า พลิ ก หลั ง กั น
เลย

”

ต้องซีพ และลึก สื่อสารเป็น

สมศักดิ์ ชาตินำ�้ เพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
“สือ่ ในปัจจุบนั ก�ำลังเผชิญความท้าทายครัง้ ใหญ่ทสี่ ดุ หลังจากเกิดทีวดี จิ ทิ ลั ไป
เมื่อไม่กี่ปีนี้ ไม่กี่ปีต่อมาเราเห็นทีวีดิจิทัลล้มลง จากไปเร็วมาก เห็นสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่
ปิดตัวหายไป สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีการ
สื่อสารมันมาเร็วและมาแรง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ปีสองปี แต่นานกว่านั้น
สิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยในการปรับตัวได้ คือ ความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อ ทักษะความสามารถ
ในการสร้างและน�ำเสนอเนื้อหา ความยืดหยุ่นปรับตัวในเชิงการตลาด
“คนท�ำสื่อต้องรู้วิธีหาเนื้อหาใหม่ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาที่ผู้ใช้ผลิตขึ้น และให้ใน
สิ่งที่ผู้บริโภคหาจากผู้ใช้สื่อด้วยกันเองไม่ได้ เช่น ความลึก ความ exclusive ของ
เนือ้ หา ความเข้าใจในธรรมชาติ มียุทธวิธีการสื่อสาร เข้าใจว่าคนดูยุคนี้ไม่ได้แค่อ่าน
แต่จะแชร์หรือส่งต่อสิ่งที่เขาชอบออกไปด้วย ดังนั้น เนื้อหาสื่อยุคนี้ที่ขายได้ คนชอบ
จึงมักจะมีองค์ประกอบที่ท�ำให้เขารู้สึกร่วมไปด้วย เข้าใจได้ทันที
“ตอนนี้คนที่เสี่ยงตกงานในตลาดนิเทศ ตลาดวารสาร คือ คนที่มีทักษะแบบ
เก่าที่ต้องใช้ในการท�ำงานสื่อดั้งเดิม แล้วปรับตัวไม่ได้ เพราะเวลาพูดว่าสื่อตาย สื่อ
ตกงาน คนท�ำสื่อที่ตกงาน องค์กรสื่อที่อยู่ไม่รอดคือสื่อเก่าที่ปรับตัวไม่ทัน แต่สื่อที่
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ คือ สื่อใหม่ สื่อดิจิทัล ส่วนสื่อเก่าที่ไหวตัวทันก็ยังพอมีอยู่
“เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมสือ่ ซึง่ นับเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มแี นว
โน้มจะเติบโตได้อีกมาก รัฐบาลเองก็สนับสนุน ฉะนั้นตลาดอาชีพด้านนิเทศ ยังไงก็
เติบโต แต่ดา้ นวารสารอาจต้องเพิม่ เงือ่ นไขว่า ต้องเป็นวารสารทีร่ วู้ า่ จะขายคอนเทนต์
ตัวเองยังไง ด้วยวิธไี หน ซึง่ เราก็จะเห็นว่าคนท�ำหนังสือทีผ่ นั ตัวมาท�ำงานสือ่ ออนไลน์
อย่างตระกูล The ทั้งหลาย the Matter, the Standard เขาอยู่ได้ เมื่อเรากลับมา
มองที่เด็ก เด็กที่มาเรียนเป็นเด็กที่เติบโตมาในยุคดิจิทัล เป็น Native digital อยู่แล้ว
เขามีความเข้าใจธรรมชาติของสื่อใหม่ สิ่งที่เราต้องท�ำก็คือ การเติมทักษะที่แตกต่าง
ให้กบั เขา ให้ทกั ษะทีจ่ �ำเป็นและอุตสาหกรรมสือ่ ตอนนีต้ อ้ งการกับเขา เพราะตราบใด
ทีอ่ ตุ สาหกรรมสือ่ ต้องการความอยูร่ อด เขาก็ตอ้ งมองหาคนร่วมงานทีม่ สี กิลในสิง่ ทีเ่ ขา
ขาดและจะผลักดันให้องค์กรเขาเติบโตได้ในตลาดที่ทั้งผู้เล่น ผู้ดูผู้ชม แพลตฟอร์ม
ช่องทางต่างๆเป็นเรื่องใหม่เป็นของใหม่”

“

ตลาดอาชีพด้านนิเทศ
ยังไงก็เติบโต แต่ด้าน
วารสารอาจจะต้องเพิ่ม
เงื่ อ นไขว่ า ต้ อ งเป็ น
วารสารที่ รู ้ ว ่ า จะขาย
คอนเทนท์ตัวเองยังไง
ด้วยวิธีไหน ซึ่งเราจะ
เห็ น ว่ า คนท� ำ หนั ง สื อ
ที่ ผั น ตั ว มาท� ำ งานสื่ อ
ออนไลน์ อ ย่ า งตระกู ล
The ทัง้ หลาย The Matter
The Standard เขาก็ยัง
อยู่ได้

”
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สารพัดหลักสูตรนอกรั้วมหาวิทยาลัย
ทางลัด ทางเลือก ของคนท�ำสื่อรุ่นใหม่
ในยุคนี้ที่ว่ากันว่าใครๆ ก็เป็นสื่อ
ได้ น�ำมาสู่การตั้งค�ำถามถึงหลักสูตร
นิ เ ทศศาสตร์ ที่ ก�ำลั ง สอนกั น อยู ่ ใ น
มหาวิทยาลัยในปัจจุบนั ว่าสามารถปรับตัว
รับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้มาก
น้อยเพียงไร เมือ่ ความรูใ้ นศาสตร์เหล่านี้
บางส่วนสามารถหาเรียนได้จากภายนอก
สถาบันการศึกษาหรืออาจลองผิดลองถูก
ฝึกฝนปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
ต้องยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีปจั จุบนั ท�ำให้ทงั้ “เนือ้ หา”
และ “รูปแบบการน�ำเสนอ” ที่คุ้นเคยใน
อดีต กลายเป็นของเก่าตกยุค ในขณะที่
รูปแบบการน�ำเสนออย่าง อินโฟกราฟิก
โมชั่นอินโฟกราฟฟิก อิมเมอร์ซีฟ วิดีโอ
ไปจนถึงเวอร์ชวล เรียลิตี้ กลายเป็นเทรนด์
ของการสื่อสารที่ตอบโจทย์ตรงกับความ
ต้องการของคนในปัจจุบัน
รวมไปถึ ง วารสารศาสตร์ มื อ ถื อ
หรื อ MOJO ที่ ใ ช้ ส มาร์ ท โฟนเพี ย ง
เครือ่ งเดียวแต่สามารถผลิตชิน้ งานตัง้ แต่
ต้ น น�้ ำ จนถึ ง ปลายน�้ ำ เกิ ด การปฏิ วั ติ
กระบวนการท�ำงาน และเปิดประตูให้
หลายคนสามารถเป็นสือ่ มวลชนน�ำเสนอ
มุมมองความคิดของตัวเองสูส่ าธารณะได้
แบบไร้ขอบเขต
นั บ เป็ น อี ก ความท้ า ทายกั บ การ
พั ฒ นา “หลั ก สู ต ร” ให้ เ ท่ า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบัน
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางสร้างนักข่าวเปิด
กว้ า งและหลากหลายไม่ ผู ก ขาดเพี ย ง
เฉพาะแต่ ใ นรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย เหมื อ นที่
ผ่านมา
ดังจะเห็นจากสภาพปัจจุบัน ทั้ง
คอร์สอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไป
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จนถึงหลักสูตรออนไลน์ ทีน่ บั เป็นอีกทาง
เลือกและทางลัดของคนทีต่ อ้ งการจะเข้า
สู่เส้นทางสื่อมวลชน ในยุคนี้ที่เป็นยุค
ของผู้บริโภคผลิตเนื้อหาด้วยตัวเอง User
Generated Content หรือ UGC.
ยิ่ ง หากพิ จ ารณาจากจ�ำนวน
หลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ เ ปิ ด ขึ้ น มามากมาย
รวมไปถึงปริมาณคนที่เข้าร่วมอบรมที่
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ย่อมสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิด
ขึ้ น ในแวดวงสื่ อ มวลชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี
วารสารศาสตร์มอื ถือ Mobile Journalism
หรือ MOJO ถือเป็นตัวอย่างส�ำคัญ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการจัดอบรมจากหลายฝ่ายจน
มีผผู้ า่ นการอบรมและออกมาผลิตผลงาน
สู่สาธารณะหลายพันคน และมีชิ้นงานที่
น�ำเสนอสู่สาธารณะจ�ำนวนมาก

พิภพ พานิชภักดิ์ รองผูอ้ �ำนวยการ
ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส ในฐานะผูบ้ กุ เบิกจัดโครงการ
อบรม MOJO กล่าวถึงจุดเริ่มต้นว่า เดิม
ตนเองเป็ น นั ก ข่ า วสายวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ที่ ห ลายครั้ ง ต้ อ งท�ำงานคนเดี ย วแบบ
วั น แมนเจอร์ นั ล ลิ ส ต์ ห รื อ แบ็ ก แพ็ ก
เจอร์นัลลิสต์ ใช้อุปกรณ์น้อยทั้งกล้อง
โน้ตบุก๊ ลงพืน้ ทีท่ �ำข้อมูล สัมภาษณ์ ถ่าย
ภาพประกอบ เขียนบทข่าวแล้วส่งเข้า
สถานี จนมาถึงยุคนี้ที่โทรศัพท์สามารถ
ถ่ายท�ำได้ตัดต่อได้หมดทุกอย่างกระแส
ทั่วโลกจึงเกิด MOJO
ขณะนั้น ส�ำนักข่าวใหญ่ๆ ทั้ง
BBC หรือ CNN ได้คยุ เรือ่ งการใช้ MOJO
เวลนั้ น ตนเองได้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ไป
เรียนรู้และเริ่มทดลองใช้ โดยเริ่มจากท�ำ
สารคดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี สึนามิ
เมื่อ 4 ปีที่แล้วและออกอากาศทางสถานี
คอร์สที่เปิดข้างนอก
โทรทั ศ น์ ไ ทพี บี เ อส ชื่ อ บั น ทึ ก ขอบฟ้ า
สอนแค่เทคนิค
ปลายอันดามัน โดยเป็นรายการแรกทีท่ �ำ
ไม่ ไ ด้ ส อนเรื่ อ งระเบี ย บวิ ธี ก าร เป็นเรือ่ งเป็นราวใช้มอื ถือทัง้ กระบวนการ
ท�ำงานข่าว
ตัง้ แต่ถา่ ยท�ำ ตัดต่อ สัมภาษณ์ ต่อมาก็มี

เสียงเรียกร้องอยากให้ฝกึ อบรม ประกอบ
กับก่อนหน้านี้ก็เป็นวิทยากรด้านสื่ออยู่
แล้ว
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ฝ ึ ก ให้ กั บ ฝั ่ ง
สื่อมวลชน คือ ช่อง 3 ช่อง 7 และ
สปริงนิวส์ แต่อีกส่วนก็ฝึกอบรมนักข่าว
พลเมือง ซึ่งไม่ใช่นักข่าวแต่เป็นชาวบ้าน
จะเห็นว่าการฝึกชาวบ้านสนุกมากพอเริม่
จุดติดก็เป็นกระแสคนอยากท�ำ MOJO
ติดต่อมาให้จัดอบรมจนจัดไม่ไหว ต้อง
พัฒนาเป็นทีมงาน หน่วยงานทีส่ นใจเวลา
นั้น เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ส่งเจ้าหน้าที่เกือบทั้งกระทรวงมาฝึก
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซึ่งเวลานั้นมีค�ำใหม่เกิดขึ้น
UGC
พิ ภ พอธิ บ ายว่ า หลั ก สู ต รที่ จั ด
อบรมเวลานั้นมี 2 รูปแบบ แบบแรกคือ
วันเดียวเสร็จและแบบที่สองจัดอบรม 2
วัน มีภาคปฏิบัติเมื่อท�ำสกู๊ปเสร็จก็มา
วิจารณ์กัน ที่ผ่านมาจัดอบรม MOJO
ให้กับประชาชนไปแล้ว 4,000-5,000 คน
จนระยะหลังต้องเปิดเพจขึ้นมาเพราะ
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเอาดีทางด้านนี้
เพราะอาชีพหลักเป็นนักข่าว แต่ช่วง 2
ปีที่ผ่านมาเป็นที่นิยมมากจองคิวกันยาน
ทั้งประชาชนทั่วไป และหน่วยงานอย่าง
เอ็นจีโอทีท่ �ำเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เช่น เครือข่าย
โลกร้อนซึ่งไปจัดอบรมให้ชาวเขา
“ข้อดีคือ ทุกคนมีมือถืออยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้เร็วเพราะใช้
ของเขาเอง ต่ า งจากตอนแบ็ ก แพ็ ก
เจอร์ นั ล ลิ ส ต์ ที่ต ้อ งเอากล้อ งไปให้เ ขา
ใช้ ชาวบ้านก็จะกลัวช�ำรุดไม่กล้าใช่แต่
พอเป็นมือถือของเขาเองก็ปรื๊ดเลย แต่
ข้อยากคือการจับประเด็น และการน�ำ
เสนอที่เราต้องให้หลักจริยธรรม ไม่ได้
สอนแบบคุณไปถ่ายอะไรก็ได้ หรือเจ้าที่
จะจัดอบรมแบบเป็นโฆษณาผมก็ไม่รับ
เพราะเรื่อง Jouranalism ก็ศักดิ์สิทธิ์
Mojo ย่อมาจากตรงนั้นเลยเน้นเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม”

พิภพกล่าวว่า หลักการเล่าเรื่อง
ไม่ใช่แค่การท�ำคลิปธรรมดา แต่จะต้อง
มีองค์ประกอบของการท�ำบท ถ่ายท�ำ
สัมภาษณ์ ตัดต่อ จนระยะกลางเริม่ มีเฟซบุก๊
ไลฟ์ คนสนใจเราก็ อบรมเฟซบุ ๊ ก ไลฟ์
ด้วย ท�ำเป็น MOJO 3 กล้อง สวิตชิ่ง
จัดรายการแบบชาวบ้านได้ อย่างสถานี
วิทยุชมุชนทีไ่ ด้รบั เงินจาก กสทช. ตอนนี้
ทั้ง อุบลราชธานี พะเยา อันดามันก็ใช้
สูตรนี้ท�ำงาน ใช้แค่มือถือ ถามว่าเฟซบุ๊ก
ไลฟ์กระทบ MOJO ไหม มันก็ไม่กระทบ
เฟซบุก๊ ไลฟ์มนั เป็นทอล์คโชว์ แต่ MOJO
เป็นสกู๊ป คนอยากท�ำรูปแบบสกู๊ป ทั้ง
เรื่องเล่ากึ่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ชุมชน
มันจึงมีความเอื้อต่อกันไม่ใช่หักล้างกัน
และสามารรถต่อยอดเช่นในเฟซบุ๊กไลฟ์
ก็ปล่อย VTR MOJO คั่นไปด้วยได้
ส�ำหรั บ การเปิ ด อบรมที่ ผ ่ า นมา
ทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ 70-80 คน ต่อคอร์ส แต่ชว่ ง
ที่พีคมีคนสนใจมากเคยบรรยายคอร์ส
หนึ่ง 400 คน คิวยาวต่อนเองจนต้อง
เปิดเป็น Young MOJO ให้คนรุ่นใหม่
ที่อบรมมารับช่วงต่อ ซึ่งช่องที่ท�ำจริงจัง
ขณะนั้นคือช่อง 3 ลงทุนซื้อไอโฟนแจก
พนักงาน ส่วนประชาชนทัว่ ไปก็มจี �ำนวน
ไม่น้อย กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่ม มีการท�ำ
เรื่องการรักษาสุขภาพ ซึ่งผู้สูงวัยอาจจะ
ต้องค่อยๆ อธิบายตั้งแต่การใช้ทัชสกรีน
กดแช่ แตะ ซึ่งเราไม่ใช้ศัพท์แสงทาง
วิชาการ
“คนสูงวัยจุดเด่นคือเรื่องเจ้าบท
เจ้ากลอน ใช้ภาษาได้ดีกว่าคนรุ่นใหม่ มี
ความประณีต แต่จะมีความกังวลกลัวท�ำ
แล้วจะเสีย เราก็ต้องสร้างความมั่นใจว่า
ทุกอย่างเป็นคอมพิวเตอร์ UNDO ได้หมด
คนแก่ต้องให้ความมั่นใจ มือถือเขาเองก็
อยากจะเล่นให้เป็นอยู่แล้ว หรือชาวเขา
เด็กรุน่ ใหม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มปี ญ
ั หา
เรื่องเทคโนโลยี น่าสนใจตรงบางหมู่บ้าน
ไม่มีไฟฟ้าแต่เขาเข้าถึงเฟซบุ๊กได้ เขาไป
ชาร์จแบตเตอรี่มาจากที่อื่น แต่ที่หมู่บ้าน
สัญญาณเน็ตไปถึง หรือต่างประเทศก็มี

ไปสอนที่ลาวสอนผู้ก�ำกับภาพยนตร์รุ่น
ใหม่อยากท�ำหนังสั้นแนวชาวบ้าน หรือ
พม่ า ก็ ไ ปสอนกลุ ่ ม ที่ เ ขาอยากท�ำการ
อนุรักษ์ลุ่มน�้ำ ใช้มือถือเก็บตัวอย่างพันธุ์
ปลา พันธุ์ไม้ เป็นการวิจัยชุมชนโดยใช้
มือถือ”
ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไปทีม่ าอบรม
แล้วออกไปผลิตชิ้นงานสู่สาธารณะก็มี
หลายที่ เช่น บ้านบางใหญ่ อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา ท�ำคลิปศึกษาล�ำน�้ำตะวันตก
อุทยานเขาสกซึ่งมีความสมบูรณ์มาก ใช้
มือถือบันทึกเป็นช่วงๆ ซึ่งการฝึกอบรม
วันครึ่งก็สามารถท�ำผลงานออกมาได้แต่
อยู่ที่ว่าเขาจะไปฝึกต่อหรือไม่ เพราะเรา
สอนพื้นฐาน เคล็ดลับง่ายๆ 3 ส. คือ
อย่าสั้น อย่าสั่น อย่าส่าย พอบวกกับ
โปรแกรมตัดต่อแป๊บเดียวก็ท�ำได้เลย
“แต่หลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ยัง
ต้องเรียนกัน 4 ปีนั้นผมก็คิดว่ายังจ�ำเป็น
แต่ต้องปรับตัวอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับ
หลายอย่าง ผมก็จบนิเทศฯ โดยตรง
ให้ความส�ำคัญกับจริยธรรม การตรวจ
สอบความถูกต้อง คอร์สที่เขาสอนกัน
ข้ า งนอกส่ ว นใหญ่ เป็ น คอร์ ส ที่ ส อน
เทคนิค ไม่ได้สอนเรื่องระเบียบวิธีการ
ท�ำงานข่าว ปัจจุบันข้อมูลเยอะก็ต้องหัด
วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล แปลงข้อมูลให้
เข้าใจง่าย หรือปัญหาจริยธรรมที่ดูเป็น
เรื่องเก่าแต่จ�ำเป็นมาก”
พิ ภ พอธิ บ ายว่ า เรื่ อ งหลั ก สู ต ร
จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันประชาชน
เพราะเดี๋ยวนี้คนเรียหลักสูตรMOJO วัน
สองวันก็ท�ำได้ เผลอๆ ต่อไปไม่ตอ้ งเรียน
ก็ท�ำเป็นได้เลย เด็กโตมากับมือถืออยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ เรือ่ งหลักสูตรทีส่ อนน่าจะต้องเป็น
เรื่องการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ข้อมูลใหญ่ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย อย่าง
เรื่ อ งจริ ย ธรรมในคอร์ ส ที่ ต นจั ด ก็ ส อด
แทรกเข้าไปด้วยกับเนือ้ หาเพราะหากแยก
ส่วนออกมาจะไม่มีคนเรียนเพราะรู้สึก
คร�่ำครึ คนส่วนใหญ่มากกระหายเทคนิค
อยากรู้เทคนิค แต่ในเทคนิคก็ต้องสอน
วันนักข่าว
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ให้เห็นเลยว่า ตัดต่อแบบนี้ ท�ำให้เรื่องมี
ความหมายแบบนี้ แต่เปลี่ยนภาพนี้ภาพ
เดียวกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
“การเรียนผลิตสื่อข้อดีคือท�ำให้
เขารูว้ า่ เข่าวถูกประกอบขึน้ มายังไง เวลา
ไปดูคลิปในอินเทอร์เน็ตเห็นรอยตัดต่อ
ภาพนี้ เขาก็จะตรวจสอบเนื้อหาเก่งขึ้น
เท่าทันสื่อมากขึ้น หรือเวลาสอนเรื่อง
จริ ย ธรรมก็ จ ะสอนเทคนิ ค ตรวจสอบ
ข้อมูล การหาข้อมูลหลายแหล่งไม่ใช่ฟัง
ข้อมูลจากคนเดียว เราเห็นอยู่ในยูทูบ
ความรู้บางอันไม่น่าจะเป็นความรู้ คน
ตั้งตัวเป็นผู้รู้ เอ็กซ์เพิร์ทแต่พูดอะไรไม่รู้
ดังนั้นต้องไม่ฟังคนเดียวต้องฟังสองสาม
แหล่ง แต่เราไม่ได้สอนแข็งๆ แบบคุณ
ต้องนู่นนี่ ไม่ได้ เพราะไม่ใช่คอร์สที่เขา
มาเอาหน่วยกิจกับเรา แต่เขาอยากสนุก”
พิ ภ พยั ง มองว่ า ทิ ศ ทางของ
MOJO ยังจะเป็นทีน่ ยิ มอยูต่ อ่ ไป ส่วนตัว
ไม่ได้มีอาชีพนี้โดยตรง แต่พอดีท�ำแล้ว
ฟลุกติดกระแส จนตอนหลังเห็นคนรุน่ ใหม่
เป็ น กู รู ด ้ า นโมโจจัดอบรมคิดตังค์แ พง
ดังนั้น เชื่อว่าจะมีคนเรียนอยู่ ไม่ได้หาย
ไป แต่สิ่งที่ตนอยากท�ำคือ พยายามเอา
ตัวหลักสูตรการสอน ใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ต
ให้คนมาเรียนได้ไม่จบ แต่ถามว่าอบรม
2 วันผลิตงานได้จะกระทบกับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยที่ต้องเรียน 4 ปีหรือไม่นั้น
ตรงนี้ ก็ อ ยู ่ ที่ ก ารปรั บ ตั ว เพราะต่ อ ไป
ประชาชนผลิตงานกันเองได้เยอะสิ่งที่
จะแข่ ง ได้ ก็คือความประณีต เป็นเกรด
พรีเมียม
“ต่ อ ไปนั ก ข่ า วอาจจะไปถ่ า ย
เหมือนสารคดีเลยก็ได้ กล้องไม่ใช่ 4K
เป็น 8K ต้องหนีกัน เหมือนยุคหนึ่งบอก
มีเทป VHS แล้วโรงหนังจะเจ๊งคนไม่ดู
หนังก็ไม่ใช่ คนผลิตก็ตอ้ งปรับให้ดใู นโรง
ถึงจะได้อารมณ์มีระบบเสียงดอลบี้ ทีวีก็
แบบเดียวกัน เฟิร์สสกรีนคือการดูข้อมูล
แรกคงต้องมาจากมือถือแหละ เนื้อหา
UGC เยอะ แต่เนื้อหา ที่ดูจอใหญ่ ดูที่
บ้านจะต้องมีความลึก ซึ่งมหาวิทยาลัย
100

วันนักข่าว

ทินกร พรมดีมา
ทัง้ นี้ ในปี 2560 ทางสถาบันได้จดั
ก็ต้องเข้าใจว่าคนจะบริโภคคอนเทนต์
ที่พรีเมียม สายข่าวจะอยู่ได้ก็ต้องท�ำให้ อบรม Infographic ให้กบั ผูส้ นใจ ไปแล้ว
20 รุ่น มีผุ้ผ่านการฝึกอบรมประมาณ
พรีเมียม เอ็กซ์คลูซีฟ“ พิภพกล่าว
700 คน และมีการพัฒนาเพิ่มเป็น Info
graphic motion 4 คอร์ส VDO motion
อินโฟกราฟฟิค
3 คอร์ส โดยบุคคลที่เข้ามารับการฝึกมี
ไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยี หลากหลายทั้งพนักงานบริษัทใหญ่ บาง
แต่ความส�ำคัญอยู่ที่ ข้อมูลและวิธี คนเป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
เล่าเรื่อง
โดยเฉพาะฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ให้ความ
อี ก ด้ า นหนึ่ ง ทิ น กร พรมดี ม า สนใจ รวมไปถึงคนทัว่ ไป ส�ำหรับพืน้ ฐาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ (Media develop- ส�ำคั ญ ของการเปิ ด คอร์ ส นี้ เ พื่ อ รองรั บ
ment, Graphic Design) ฝ่ายสถาบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และรูปแบบการน�ำ
วิทยาการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เสนอข้อมูลข่าวสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจาก
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะผู้ดูแล เดิม ซึ่งปัจจุบันคนไม่ต้องการเสพอะไร
รับผิดชอบจัดโครงการอบรม Infographic ยาวๆ ต้องการภาพประกอบ ต้องการ
ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ กล่าวว่า สร้ างสรรค์ วิธีการน�ำเสนอให้ น ่าสนใจ
Infographic ถือเป็นอีกกระแสที่เติบโต และเข้าใจง่ายเพือ่ ประชาชนเข้าใจได้งา่ ย
และเป็นที่นิยมทั้งสื่อกระแสหลัก และ รวดเร็ว
สื่อขนาดเล็ก ทางเลือก ที่นิยมใช้กัน
“นักข่าวเองที่สนใจมาเรียนเพื่อ
อย่างกว้างขวางเพื่อน�ำเสนอเรื่องที่ยาก เพิม่ ความรูก้ ม็ บี า้ งแต่ไม่มาก แต่สว่ นหนึง่
มีข้อมูลเยอะให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาอัน ที่ประชาชนคนทั่วไปมาเรียนก็รองรับไป
รวดเร็ว ท�ำให้คนสนใจที่จะเรียนรู้งาน กับการเติบโตของสือ่ มวลชนอิสระ เพราะ
ด้านนี้จ�ำนวนมาก
รูปแบบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก�ำลังเป็นกระแส

โดยคอร์สของเราจะออกแบบให้คนทีเ่ คย
ท�ำ Infographic เป็นมาก่อนสามารถ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง โดยเริ่ม
จากเรียนรู้เรื่องการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ว่าจะแยกแยะอย่างไร น�ำเสนออย่างไรให้
น่าสนใจ แต่สงิ่ ส�ำคัญคือวิธกี ารเล่าเรือ่ ง”
ทินกรกล่าวว่า หัวใจส�ำคัญของ Infographic ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี แต่ความ
ส�ำคัญอยู่ตรงข้อมูลและวิธีการเลือกเล่า
เรื่องที่จะสร้างสรรค์ออกมาอย่างไร เรื่อง
เหล่านี้เหมือนจะยากส�ำหรับคนที่ไม่เคย
ลงมือปฏิบตั ิ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เรือ่ งยาก
คนที่ไม่เคยเป็นนักข่าวก็สามารถเรียนรู้
ได้ เวลานี้ก็ต่อยอดพัฒนาไปสู่หลักสูตร
Infographic presentation ไม่ใช่แค่
Infographic แผ่นเดียวจบ แต่น�ำมาเรียง
เป็น presentation
ส�ำหรั บ ราคาค่ า อบรมต่ อ คอร์ ส
นั้นมีหลายราคาตั้งแต่ หลักสูตร 2 วัน
15,000 บาท หลักสูตร 3 วัน 18,000
บาท หลักสูตร 4 วัน ซึ่งเป็น Motion
Infographic จะอยู่ที่ 27,000 บาท ซึ่ง
เมื่อเรียนเสร็จก็จะสามารถผลิตชิ้นงาน
ออกมาได้ ซึง่ บางคนทีเ่ คยมีประสบการณ์
ด้านกราฟิกมาก่อนก็อาจจะท�ำออกมา
สวยกว่าคนที่ไม่เคยท�ำมาก่อน ขึ้นอยู่กับ
พื้นฐานของแต่ละคน แต่หลักสูตรที่จะ
สอนคือการให้ไอเดีย
ทิ น กรมองว่ า หลั ก สู ต รใน
มหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ ควร
จะต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น กั บ ความ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี โดยเมือ่ เรียน
จบออกมาแล้วควรจะสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้จริง ขณะที่บางคนซึ่งไม่จ�ำเป็นต้อง
เรียน 4 ปี แต่อยากเป็นสื่อก็สามารถหา
หลักสูตรเข้าอบรมเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ก็สามารถท�ำได้ ยิ่งในช่วงนี้ที่กระแสการ
ท�ำเพจอิสระก�ำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ

ไม่ได้หวัง
แค่ท�ำงานเชิงพาณิชย์
แต่ปลูกฝังความคิด
เพื่อสังคมด้วย

แม้ แ ต่ ส ถาบั น การศึ ก ษาอย่ า ง
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด สอน
ด้านนิเทศศาสตร์ แต่อีกด้านหนึ่งศูนย์
สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยังเปิดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร นิสิต
นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจใน
ศาสตร์แห่งการสื่อสารโดยเฉพาะผ่าน
ช่องทางโซเชียลมีเดียในโครงการเวิรก์ ช็อป
“So เชี่ยว Reporter ใครๆ ก็เป็นนักข่าว
ได้” ซึ่งได้รับความสนใจจากคนทั่วไป
ไม่น้อย
ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ หัวหน้า
กลุม่ ภารกิจสือ่ สารนานาชาติ ศูนย์สอื่ สาร
องค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
ฐานะผูด้ แู ลโครงการเล่าถึงทีม่ าทีไ่ ปว่ามา
จากแนวคิดแบ่งปันความรูจ้ ฬุ าฯ สูส่ งั คม
โดยเห็ น ว่ า รู ป แบบการสื่ อ สารปั จ จุ บั น
ผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น อยากให้คนใน
สังคมที่ติดตามดูข่าวแล้วรู้ว่าเรื่องไหน
จริงเรื่องไหนเท็จ หรือถ้าจะเป็นนักข่าว
โซเชียลมีเดียก็สามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง
เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ
รูปแบบการจัดอบรมครั้งนั้นแบ่ง
ออกเป็นหลายส่วนเริม่ ตัง้ แต่การสอนถ่าย
ภาพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่สอน
กันทั้งเรื่ององค์ประกอบภาพ เรื่องราวที่
จะน�ำเสนอ เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ไม่ใช่

ถ่ายอะไรก็ได้หรือเพื่อการค้าอย่างเดียว
มีการเปิดเซคชั่นเรื่อง Cyber Bullying
หรือเรือ่ งการสือ่ สารของคนด้อยโอกาส ที่
มี นิจรีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ หรือน้องธันย์
และมานิ ต ย์ อิ น ทร์ พิ ม พ์ หรื อ ซาบะ
เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Accessibility Is
Freedom นักรณรงค์เพื่อสิทธิคนพิการ
มาเป็นวิทยากร
จากทีต่ งั้ เป้าเปิดรับผูเ้ ข้าร่วมอบรม
50 คน มีคนสมัครเข้ามา 40 กว่าคน และ
มาจริ งๆ ประมาณ 30 คน ส่ ว นหนึ่ง
เพราะหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ 5 วัน ใน
หนึ่งเดือนเน้นไปที่วันเสาร์และอาทิตย์
และต้องเข้าอบรมเกิน 80% ถึงจะได้ใบ
ประกาศจบหลักสูตร โดยคนที่มาอบรม
มีทั้งนิสิตซึ่งใช่ด้านนิเทศศาสตร์แต่เป็น
คณะอืน่ อย่าง แพทย์ หรือรัฐศาสตร์ รวม
ไปถึงอาจารย์ และคนนอก ผู้พิการและ
ผูส้ งู อายุ ซึง่ จบไปก็สามารถผลิตงานออก
สู่สาธารณะได้
“ของพวกนี้ มี ค วามรู ้ พื้ น ฐานก็
ท�ำได้แต่ยิ่งใช้บ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งท�ำได้
ดีขึ้น บางคนไม่ได้เน้นที่การเป็นนักข่าว
โดยตรง คนใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร
เช่น น้องนิสติ คณะแพทย์ทเี่ หมือนจะเป็น
หัวหน้ากลุ่มท�ำพีอาร์บางอย่างในรุ่นก็ใช้
ความรู้ตรงนี้ได้ หรือในเชิงเรียกร้องสิทธิ
ต่างๆ ซึ่งเห็นจากผลงานที่เคยส่งเข้ามา
ในกรุ๊ปไลน์ของผู้เข้าอบรมว่าโอเคไหม
ซึ่งยังมีวิทยากรบางคนให้ความกรุณาอยู่
ในกลุม่ และติดตามให้ความเห็นต่อเนือ่ ง”
ศุภวรรณกล่าว
ศุ ภ วรรณกล่ า วว่ า การอบรม
เปรียบเหมือนการปูพื้นฐานแต่ก่อนจะ
ไปถึงเรื่องเทคนิคต่างๆ ในช่วงเริ่มต้น
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต ซึ่งมาจากสาย
นิเทศศาสตร์ ได้มาพูดให้ว่าถึงการท�ำ
โครงการนี้ว่าต้องการให้เกิดสื่อน�้ำดี จึง
พยายามปลูกฝังผู้ที่มาอบรมว่าไม่เพียง
แค่มีเครื่องมืออยากท�ำอะไรก็ถ่ายเพื่อ
สนองความต้องการของตัวเองเท่านัน้ แต่
วันนักข่าว
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ให้คิดถึงส่วนรวมว่าส่วนรวมได้อะไรจาก
ที่ท�ำหรือไม่ด้วย เพราะจุฬาฯ จัดอบรม
ไม่ได้เฉพาะหวังแค่ให้ไปท�ำงานในเชิง
พาณิชย์แต่ยงั สอดแทรกปลูกฝังความคิด
เพื่อสังคมเข้าไปด้วย
ส่ ว นเนื้ อ หาการท�ำสื่ อ นั้ น ได้
วิทยากรที่มาจาก The Standard และ
MangoZero ซึ่งเขาจะสอนว่าเนื้อหา
สื่อออนไลน์น้ันต้องเริ่มจากเลือกหัวเรื่อง
มุมที่จะพูด ความยาวไม่ควรเกินเท่าไหร่
รู ป ที่ โ พสต์ ห รื อ วิ ดี โ อควรจะเลื อ กแบบ
ไหน เพราะกระแสสมัยนี้คนนิยมดูคลิป
วิดีโอมากกว่าจะดูรูป หรือในเพจที่จะมี
ซีรีส์ภาพถ่ายนั้นจะเห็นเครื่องหมายบวก
ว่าจะมีอีกกี่รูปในซีรีส์นี้ซ่ึงเขาบอกว่าไม่
ควรเกิน 8 รูป เพราะหากเยอะเกินไป
คนจะไม่โหลดดูหรือหากจะมีเนื้อหายาว
ก็สามารถเขียนได้ลงในเว็บไซต์ แต่ต้อง
เขียนค�ำโปรยใส่ในเฟซบุ๊กให้คนที่สนใจ
คลิกเข้าไปอ่านต่อในเว็บไซต์ของเรา
อีกด้านหนึง่ ในการสอนท�ำคลิป จะ
เริม่ จากการถ่ายรูป ตัดต่อ มีแอปพลิเคชัน
แนะน�ำว่าแบบไหนจะมีการปรับค่าไวท์
บาลานซ์ หรือหากเป็นระบบแอนดรอยด์
ใช้อันไหน ไอโอเอสใช้อันไหน เพราะ
มือถือท�ำได้หมดทุกขั้นตอน โดยถือว่า
กระแสตอบรับดีมากคนทีจ่ บการอบรมไป
แล้วค่อนข้างชอบอยากให้เปิดต่อเพราะ
ไม่มที ไี่ หนให้เรียนฟรีแบบนีม้ อี าหารกลางวัน
ให้บริการด้วยเพราะเป้าหมายอยากให้
คนทีอ่ บรมมีความรูจ้ ริงๆ ออกไปผลิตสือ่
ที่เป็นประโยชน์ให้สังคมได้
ผู้ดูแลโครงการนี้เล่าให้ฟังว่า วัน
สุดท้ายเปิดให้ผอู้ บรมเข้าไปท�ำงานจริงที่
สยาม อินโนเวชัน่ ดิสทริคท์ สยามสแควร์
วัน ให้ออกไปถ่ายกันจริงแล้วน�ำมาตัดต่อ
ส่งเข้าไลน์กลุม่ แล้วมาเปิดจอให้ผอู้ บรมดู
กันว่าออกมาดีหรือไม่ ตรงนี้โอเคหรือไม่
ซึง่ ถามว่าท�ำได้ไหมก็ท�ำได้ระดับหนึง่ แต่
จะให้เชี่ยวชาญกว่านี้แต่ละคนก็ต้องไป
ท�ำบ่อยๆ ซึ่งทั้งหมดสอดรับไปกับการ
เติบโตของนักข่าวโซเชียลมีทมี่ ากขึน้ รวม
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ไปถึงคนท�ำงานภาคประชาสัมพันธ์ที่จะ
รู้เทคนิคให้คนอ่านอ่านข่าวของเขามาก
ขึ้น คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสรู้แนวการ
ท�ำคลิปเพื่อสังคม
ศุ ภ วรรณกล่ า วว่ า หลั ง จากจบ
คอร์สโซเชียลรีพอร์ตเตอร์ ทางศูนย์ได้จดั
อบรมเพิม่ เติมในหลายหลักสูตรทีส่ บื เนือ่ ง
กันแต่เนือ่ งจากงบประมาณทีจ่ �ำกัดท�ำให้
เปิดรับเฉพาะบุคลากรของจุฬาฯ ไม่เปิด
ให้คนภายนอกเข้าอบรมเหมือนคอร์สแรก
โดยคอร์สถัดมาเป็นการเจาะลึกเรือ่ งถ่าย
รูป ทัง้ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหวด้วยมือถือ
และอีกคอร์สเป็นการจัดอบรม MOJO
โดยได้วิทยากรจากวอยส์ ออฟ อเมริกา
มาอบรมให้ 3 วัน
“อย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง
ของนโยบายของมหาวิทยาลัย และอีก
ส่วนเราเห็นว่าเป็นเรื่องของเทรนด์โลก
ที่ก�ำลังมา เดี๋ยวนี้จะให้นักข่าวถือกล้อง
ตัวใหญ่ๆ ออกไปไล่ท�ำข่าวก็ไม่ทันแล้ว
เพราะข่าวในโซเชียลแชร์กันไวมาก เรา
ในฐานะมหาวิทยาลัย และท�ำงานด้านสือ่
อย่างน้อยก็อยากให้คนจุฬาฯ มีภมู คิ มุ้ กัน
ให้ทันโลก และหากมีเวลา มีเงินมาก
ก็อยากเปิดให้คนนอกเข้ามาอบรมด้วย
ถามว่าเป้าหมายอยากให้บคุ ลากรทีอ่ บรม
เสร็จแล้วเป็นนักข่าวโซเชียลได้เลยหรือไม่
ปลายทางก็ตงั้ ใจอย่างนัน้ แต่หากดูความ
ต้องการของสื่อที่ออกมา จุฬาฯ ก็ไม่ได้
โซเชียลจ๋าขนาดนัน้ แต่จฬุ าฯ ยังต้องการ
เน้นที่คอนเทนต์ โซเชียลจึงอาจจะได้
เพียงแค่กระแสที่ดึงให้คนเข้ามาเว็บไซต์
หรืออ่านหนังสือของเรา” ศุภวรรณกล่าว
ส่วนคอร์สการอบรมถ่ายภาพและ
ท�ำคลิปิดีโอนั้น สุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้า
กลุม่ ภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สอื่ สารองค์กร
จุฬาฯ กล่าวว่า เปิดอบรมให้เฉพาะกับ
บุคลากรภายในจุฬาฯ โดยได้ กุลพัฒน์
จั น ทร์ ไ กรลาส ช่ า งภาพอิ ส ระมาเป็ น
วิทยากร โดยเปิดรับผู้สนใจ 60 คน
ช่วงเช้าเรียนภาพนิ่ง ช่วงบ่ายเรียนภาพ
เคลื่อนไหว ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดย

ทั้งหมดใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือซึ่งมี
ความคล่องตัวและท�ำงานได้หลากหลาย
เนื้ อ หาการอบรมจะสอนตั้ ง แต่
ทฤษฎี ก ารถ่ า ยรู ป ด้ ว ยมื อ ถื อ การจั ด
องค์ประกอบ ท�ำอย่างไรให้น่าสนใจ ไป
จนถึงวิธีการถ่าย การใช้แอปพลิเคชัน
การแต่งรูป ตัดต่อ และฝึกปฏิบัติกัน
จริงๆ เสร็จแล้วก็น�ำมาพรีเซนต์เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาอบรมหลาย
คนก็ถา่ ยรูป ถ่ายวิดโี ออยูแ่ ล้ว บางคนเป็น
นักประชาสัมพันธ์แต่ไม่รเู้ ทคนิคทีถ่ กู ต้อง
เมื่อได้รับข้อมูลค�ำแนะน�ำจากวิทยากรก็
สามารถน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานต่อไป
“ก่ อ นหน้ า นี้ เ ขาก็ มี ก ารท�ำคลิ ป
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ภ ายในแต่ ล ะ
หน่วยงาน เมื่ออบรมไปก็จะท�ำให้การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของแต่ละหน่วยงานท�ำได้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ท�ำ
อะไรได้หลายอย่าง หลายคนก็สามารถ
ท�ำหน้าที่เป็นเหมือนนักข่าวได้เอง หรือ
บางทีผลิตผลงานออกไปเผยแพร่สื่อบาง
กระแสอย่างสือ่ โซเชียลเห็นแล้วก็สามารถ
น�ำไปเผยแพร่ต่อได้ทันที” สุรเดชกล่าว
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงแค่บางส่วนบาง
หลักสูตรหรือคอร์สอบรมที่ประชาชนคน
ทั่วไปสามารถเลือกเรียนได้ ตามความ
ต้องการเพื่อน�ำทักษะที่ได้ออกไปผลิต
ผลงานสู่สาธารณะในแพลตฟอร์มต่างๆ
ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีเอือ้ อ�ำนวยการให้แสดง
ความคิดความเห็นของแต่ละคนอย่าง
ไร้ขีดจ�ำกัด และนี่ยังอาจถือเป็นอีกทาง
เลือก ทางลัด ส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการท�ำสือ่
แต่ไม่มโี อกาสได้เข้าไปศึกษาในหลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนกันทั่วไปในมหาวิทยาลัย

นักวิชาการ-นักวิชาชีพมองสื่อ
อนาคตวารสารศาสตร์ ต้องปรับตัวตลอดเวลา
ประเทศไทยมีการเรียนการสอน
ด้ า นวารสารศาสตร์ ค รั้ ง แรกโดยคณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดแผนกวิชาการหนังสือพิมพ์ เมื่อปี
2483 แต่ต้องปิดไป เพราะไม่มีคนเรียน
อันเนื่องมาจากสงครามโลก ครั้งที่ 2
แล้วมาเปิดแผนกสื่อสารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ์อีกครั้งในคณะรัฐศาสตร์
เมื่อปี 2508 ก่อนจะเป็นแผนกอิสระ
สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
เมื่อปี 2509 โดยมีวิชาการหนังสือพิมพ์
อยู่ในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน หลังยก
ฐานะขึ้ น เป็ น คณะวิ ช า จึ ง มี ภ าควิ ช า
วารสารศาสตร์ที่สอนการหนังสือพิมพ์
เป็นหลัก
ส่ ว นมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เปิดคณะสังคมสงเคราะห์ เมื่อปี 2497
โดยมีวารสารศาสตร์เป็นแผนกวิชาใน
คณะนี้ นับ แต่ แ รกตั้ง แล้วแยกมาเป็น
แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน เมื่อปี 2513 ก่อนจะเป็นคณะ
วิชาในเวลาต่อมา
การหยิบยกเรือ่ งนีม้ ากล่าวก็เพราะ
เมื่อพูดถึงวารสารศาสตร์ จึงเข้าใจกันว่า
คือ ‘หนังสือพิมพ์’ ครั้นพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารของคนเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท�ำให้จ�ำนวน
ผูอ้ า่ นหนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลง จึง
คิดว่าวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์ตกอยูใ่ น
ภาวะถดถอย จนเกิดค�ำถามจะเกิดอะไร
ขึ้นกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และจะ
ท�ำอย่างไรต่อไป
แต่หลักการพืน้ ฐานวารสารศาสตร์
(Journalism) เมือ่ แยกตามสือ่ แล้ว สือ่ สิง่
พิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) เป็น
ส่วนหนึง่ ของวารสารศาสตร์ (Newspaper

Journalism, Magazine Journalism)
ยั ง มี ว ารสารศาสตร์ ก ารกระจายเสี ย ง
และแพร่ภาพ (Broadcast Journalism)
คือ Radio Journalism และ Television
Journalism
เมือ่ มาถึงยุคทีส่ ี่ (4th Generation:
4G) ของการสื่ อ สาร ที่ สื่ อ ออนไลน์
เติบโต พัฒนาการด้านวารสารศาสตร์
ก็คือ วารสารศาสตร์ออนไลน์ (Online
Journalism)
อีกมิติหนึ่ง ซึ่งไม่จัดประเภทของ
วารสารศาสตร์ด้วยสื่อ เป็นการพิจารณา
ที่ตัวเนื้อหา (content) เช่นนี้ ภาพของ
วารสารศาสตร์ก็จะชัดเจนโดยแนวคิด
ของตัวเนื้อหาเอง ไม่ว่าข่าว บทความ
สารคดี สารคดีเชิงข่าว เป็นต้น
ในภาวะที่สื่อสิ่งพิมพ์ลดบทบาท
จึ ง มี สื่ อ อื่ น ให้ ใ ช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการ
สื่อสาร เหลือแต่จะปรับเปลี่ยนอุปสรรค
ให้เป็นโอกาสได้อย่างไร
ในภาวะที่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ด�ำเนินงานอันสืบเนือ่ งจากเทคพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital disruption) นั้ น ธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ไ ทยรั บ รู ้
อุปสรรคและปัญหาเหล่านี้ เหลือเพียงจะ
ปรับเปลี่ยนตนเองอย่างไร
แต่ ผ ลกระทบไม่ ไ ด้ ห ยุ ด อยู ่ ที่
อุตสาหกรรมสื่อในภาพรวม ยังส่งผล
ต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษา แหล่งผลิต
บั ณ ฑิ ต นิ เ ทศศาสตร์ โดยเฉพาะด้ า น
วารสารศาสตร์ กับค�ำถามที่ว่าหลักสูตร
ที่ ใ ช้ ส อนในปั จ จุ บั น ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดวิชาชีพสือ่ ทีก่ ต็ อ้ งปรับ
ไปตามการเปลี่ยนแปลงด้วย

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
อาจารย์ บ รรยงค์ สุ ว รรณผ่ อ ง
ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
สมาคมนั ก ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไ ทย
มองว่า สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้อง
เข้าใจตรงกันกับค�ำว่า ‘วารสารศาสตร์’
ไม่เช่นนั้น เมื่อถึงเวลาพัฒนาหลักสูตร
จะไม่ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
ตลาด เมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว ก็จะได้
ค�ำตอบเบื้ อ งต้ น ว่ า หลั ก สู ต รปั จ จุ บั น
ที่เปิดสอนอยู่นั้น สามารถผลิตบัณฑิต
เข้าสู่ตลาดในยุคที่การสื่อสารก�ำลังจะ
เข้าสู่ยุคที่ 5G (5th Generation) ได้
หรื อ ไม่ แนวคิ ด การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
นิเทศศาสตร์ ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์
เต็มรูปแบบ นอกจากวิชาชีพหลักได้แก่
วารสารศาสตร์ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ (ที่ ก�ำลั ง
อยู ่ ใ นภาวะถดถอย) วารสารศาสตร์
การกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ และ
วารสารศาสตร์ออนไลน์ แล้ว ยังมีกลุ่ม
วิชาชีพส�ำคัญ ได้แก่ วารสารศาสตร์
คอนเวอร์เจนซ์ (Convergence Journalism) วารสารศาสตร์ข้อมูล (Data
Journalism) และวารสารศาสตร์กราฟิก
(Graphic Journalism) ซึง่ มีอนิ โฟกราฟิก
(Info-graphic) อยู่ในวิชานีด้ ้วย ไม่เพียง
เท่านั้น ยังมีรายวิชาสนับสนุนส�ำคัญใน
วันนักข่าว
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ด้านการสร้างเสริมทักษะบัณฑิตให้ผลิต
สือ่ ได้ ทัง้ การถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
การตัดต่อ และตกแต่ง “จะเต็มรูปแบบ
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละ
สถาบันและท้องถิ่นสถาบันตั้งอยู่”
การผลิตบัณฑิตสาขาวารสารศาสตร์
ในมุมมองของตลาดผู้ใช้และได้สัมผัส
บัณฑิตแต่ละสถาบัน แล้วเห็นว่ายังแตกต่าง
กันนัน้ อาจารย์บรรยงค์ ซึง่ เป็นกรรมการ
พั ฒ นาหลั ก สู จ ตรนิ เ ทศศาสตร์ ตั้ ง แต่
ครั้งยังเป็นทบวงมหาวิทยาลัย จนวันนี้
เป็ น ส�ำนั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เห็นด้วย “แต่ก็ไม่
ได้หมายความว่า อาจารย์ที่เป็นผู้บริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะไม่รู้นะ
ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ในหลาย
มหาวิทยาลัยจึงยุบหรือพัฒนาให้เหลือ
หลักสูตรเดียวที่เสนอ สกอ. แล้วมาแบ่ง
เป็นสาขาวิชาภายใน จะมีมากมีนอ้ ย คือ
จะมีกี่สาขาวิชาภายในหลักสูตรก็ขึ้นอยู่
กับความพร้อม โดยเฉพาะอาจารย์ประจ�ำ
สาขาวิชา แต่ทมี่ องข้ามไม่ได้เลย คือท้องถิน่
มีตลาดให้บัณฑิตท�ำงานหรือไม่ นี่คือ
เรื่องใหญ่”
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหลายแห่ ง
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ที่พัฒนาเป็น
หลักสูตรเดียวจริงๆ คือไม่มีสาขาวิชา
วารสารฯ (และสาขาวิชาอื่นๆ) ภายใน
หลั ก สู ต ร แบบนี้ ยั ง ตอบโจทย์ ต ลาด
วารสารฯ ยุคดิจทิ ลั หรือไม่นนั้ อ.บรรยงค์
ตอบว่า เข้าใจ ท�ำไมจึงเป็นหลักสูตร
เดียว เพราะอาจารย์ก็อยากให้ลูกศิษย์
ขายได้ คือจบไปแล้ว ท�ำได้หมด โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ วารสารฯ ภาพยนตร์ หรือ
อะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร แต่ก็มี
ค�ำถามว่าจริงหรือ ตลาดวิชาชีพวารสารฯ
คือองค์กรสื่อผู้ว่าจ้างเลือกได้ เพราะยัง
มีสถาบันที่ผลิตบัณฑิตวารสารศาสตร์
โดยตรงที่หลักสูตรครบเครื่องจริง ๆ แต่
มีน้อยแห่งแล้ว เพราะจะเต็มใบแบบนี้ได้
ต้องมีความพร้อมในเรือ่ งเครือ่ งมือ มีวสั ดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิต
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“ถ้ารู้ค่าเทอมที่นักศึกษาจ่าย บางแห่ง
ยังเทอมละ 6,500 บาท คงไปเรียกร้อง
เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือฝึกปฏิบัติอะไร
ไม่ได้แล้ว”
แม้จะมีหลักสูตรเดียว ไม่ใช่ว่า
จะผลิต บัณฑิต ตามความต้องการของ
ตลาดไม่ได้ อ.บรรยงค์ เห็นว่า จะต้อง
มีโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นนิเทศศาสตร์
5.0 ที่บัณฑิตมีพื้นฐานการสื่อสารที่ปรับ
ใช้ได้ทกุ แขนงวิชา มีความสามารถในการ
สือ่ สารข้ามได้ในทุกชานชาลา (platform)
สามารถสร้างสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว อั ก ษร สื่ อ เสี ย ง สื่ อ ภาพ
เคลื่อนไหว ที่รวมไปถึงกราฟิกได้ “นั่น
หมายความว่า บัณฑิตสามารถใช้เครื่อง
มื อ ต่ า งๆ ทั้ ง กล้ อ งถ่ า ยภาพนิ่ ง /ภาพ
เคลื่อนไหว อุปกรณ์ดิจิทัล อื่น ๆ และ
โปรแกรมการตัดต่อ รวมทั้งเว็บไซต์ด้วย
แบบนี้ บัณฑิตขายได้”
อย่างไรก็ตาม สิ่งส�ำคัญไม่ใช่แค่
หลักสูตรอย่างเดียว “ตัวผู้สอนด้วย จาก
ประสบการณ์ที่อยู่กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
ได้รู้จักคนสอนทางด้านวารสารศาสตร์
ผมยั ง กั ง วลและมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า มี ไ ม่ กี่
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในขั้นพร้อม เช่น สอน
Online journalism ต้องสอนอินเทอร์เน็ต
ได้ ต้องสอน Data journalism ซึ่งเป็น
วิชาใหม่ได้ จะมีอาจารย์อยูจ่ �ำนวนหนึง่ ที่
กลัว ไม่กล้า และไม่พร้อม สอนแต่วิชา
เก่าๆ และวิธกี ารเดิมๆ มันจึงเป็นปัญหา
อาจารย์จะอยู่ไม่ติดหากตัวเองไม่พัฒนา
ถามว่าเราจะเอาอะไรมาวัด ลอง
ประกาศรับคนที่จบวารสารฯ โดยบอก
เงื่อนไข ให้ท�ำกราฟิกง่าย ๆ ที่แปะไป
บนสื่อออนไลน์ ให้ผู้รับสารเห็น แล้วกด
ลิงค์เข้ามาทีเ่ ว็บข่าวของเรา ถ้าแค่นยี้ งั ท�ำ
ไม่ได้ ก็ไม่มใี ครรับ เพราะมันเบือ้ งต้นจริงๆ”
กระนัน้ อ.บรรยงค์ ก็ไม่อยากเห็น
บ้านเราเห่อหลักสูตรเมืองนอก เพราะ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่างกัน ต้องค�ำนึงถึง ‘ผู้รับสาร’ ด้วย
เพียงแต่ว่าชะโงกดูว่า อันไหนเราน�ำมา

ใช้ได้ อันไหนยังไม่ใช่ เพราะอะไร
“เนื้อหาบนชานชาลาดิจิทัลที่ฝาก
พิจารณา คือการรายงานข่าวข้ามสือ่ ต่าง
ประเทศรายงานข่าวออนไลน์อย่างหลาก
หลาย เว็บไซต์เป็นตัวหลักของออนไลน์
แต่เวลาข่าวออนไลน์ออกอินเตอร์เน็ต
เขาใช้สื่อสังคมมาช่วยดึงผู้รับสาร จ่อกัน
ที่หน้าจอมือถือ รูปแบบการรายงานข่าว
ยุค 5.0 ไม่ใช่การสวมเสื้อผูกเนคไทใส่
สูท อีกแล้ว ต้องปรับเปลี่ยนไป เนื้อหา
ตรงไหนเหมือนได้ หรือตรงไหนต้องแตก
ต่าง ต้องปรับเปลี่ยนไปตามช่องทาง แม้
กระทั่งรูปแบบของการน�ำเสนอด้วยซ�้ำ
ไป นี่คือ ทิศทางในอนาคต ที่พูดให้เห็น
คร่าวๆ ว่าภาพของวารสารศาสตร์วันนี้
สุดท้ายไม่วา่ จะพร้อมหรือไม่พร้อม ตลาด
วันนี้ตอบตัวมันแล้วว่า วารสารศาสตร์
ไม่ใช่ ‘เชิงปริมาณ’ อีกต่อไป ค�ำถาม
คือ จะมีกมี่ หาวิทยาลัยทีท่ �ำได้ นีค่ อื สิง่ ที่
ท้าทายมาก” อ.บรรยงค์ กล่าว
ขณะที่ พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์
ผู้จัดการอาวุโส ด้านงานสร้างสรรค์และ
สื่อสารสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ให้
ทรรศนะและมุ ม มองอี ก ด้ า นอย่ า งน่ า
สนใจว่า สิ่งที่เห็นชัดเจนในหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ในช่วง 5
ถึง 10 ปีที่ผ่านมา คือภาพรวมที่เป็นด้าน
บวกมากขึน้ เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงและ
ปรับตัวของทุกสถาบันทีเ่ กิดขึน้ พยายาม
ทีจ่ ะท�ำให้เป็น “digital journalism” มาก
ขึ้น และมีพื้นที่ให้นักศึกษาลองเล่น
อะไรเยอะขึ้น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่
ดี แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือ เทรนด์
ของนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ว่าใน
อนาคตควรจะเป็นไปในทิศทางใด
“มีอยู่ 2 ประเด็น ที่อยากเห็น
ในหลักสูตรคณะนิเทศฯ หรือวารสารฯ
ก็ตาม นั่นคือ 1.มีวิชาตัวเบา คือ การ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล โดยไม่ ไ ด้ ยึ ด ติ ด กั บ อะไร
และต้องพยายามปรับตัวได้เร็ว พร้อมที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะว่าโจทย์วันนี้

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์
เปลี่ยนไป แค่ทักษะการอ่านออกเขียน
ได้ ไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบัน เพราะใน
แต่ละวันนี้มีอะไรใหม่ๆ ให้เรียนรู้เสมอ
เช่น Data literacy ความรอบรู้ด้าน
ข้อมูล, Health literacy ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ หรือแม้แต่ Digital literacy
ท�ำให้มีความต้องการความรู้เฉพาะทาง
เฉพาะด้าน มากขึ้น และบทบาทของ
สื่อมวลชนต้องไวต่อเรื่องพวกนี้และปรับ
เปลี่ยนได้ตลอดเวลา”
“เพราะทุกวันนี้ น�้ำหนักข่าวไปอยู่
ในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ เทรนด์
หลายๆ อย่างถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
และเร็วขึ้น เช่น 3-4 ปีที่ผ่านมา video
journalism มาแรงมากๆในบ้านเรา แต่
วันนี้งานวิจัยของต่างประเทศ บอกว่า
เทรนด์ของปี 2562 นี้ วิดีโอจะลดลง
แต่เทรนด์ของ broadcast จะเพิ่มขึ้น
และเทรนด์ของ Text ของตัวหนังสือ จะ
เพิ่มขึ้นกลับมาท�ำให้คนอ่านอีกครั้ง ด้วย
เงื่อนไขของการปรับ “อัลกอริทึม” ของ
บริษทั ทีเ่ ราใช้โซเชียลมีเดียกัน ฉะนัน้ จะ
ท�ำอย่างไรก็ได้ให้หลักสูตรนิเทศฯ วารสารฯ
เหมือนมีวิชาตัวเบา”
เขายกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้น เช่น
Data literacy นักข่าวควรรูว้ า่ ข้อมูลแบบ
ไหนทีน่ กั ข่าวจะเข้าถึงได้ และแบบไหนเข้า
ถึงไม่ได้ มารยาทของการเข้าถึง อะไร
ทีส่ ามารถน�ำไปเผยแพร่ได้ และมากน้อย
แค่ไหน มันควรหรือไม่ เช่น กรณีที่

นักข่าวไปหาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ
นักร้องคนไทยทีไ่ ปเติบโตโด่งดังในเกาหลี
ถึงขั้นไปที่บ้านสัมภาษณ์ปู่ย่าตายาย แม้
ในมุมการเป็นคนสาธารณะ ควรเข้าถึงได้
แต่มารยาทในการเข้าถึงข้อมูล และน�ำ
มาเผยแพร่เหมาะสมหรือไม่ สิ่งเหล่านี้
เป็นหัวใจของค�ำว่า privacy เส้นแบ่ง
ที่มักถูกตั้งค�ำถามตลอดเวลา ประเด็น
เหล่านีจ้ �ำเป็นต้องมี literacy ความฉลาดรู้
ใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ
“อย่างที่ 2 คือ นักข่าวในอนาคต
ควรมีความรู้แบบตัว “T” อันอาจจะดู
สวนทางกันกับข้อแรก ที่ควรรู้ทุกเรื่อง
เพราะนักข่าวจะถูกพูดถึงเสมอว่าเป็น
เหมือน “เป็ด” รู้ได้ทุกอย่าง แต่ความรู้
แบบตัว T คือ การมีความรู้ที่ “เจาะลึก”
เฉพาะทางทีต่ วั เองควรจะเป็น มุมลึกทีต่ วั
เองสนใจเฉพาะด้านเป็นพิเศษ นักข่าวรู้
กว้างจริง แต่มุมของการรู้ลึก เรายังถูก
ตั้งค�ำถามอยู่กันเยอะ สมัยก่อน ถ้าบอก
ว่านักข่าวท�ำอะไรได้บา้ ง ส่วนใหญ่กเ็ ขียน
ถ่ายรูป แต่ไม่เคยมีใครตัง้ ค�ำถามว่านักข่าว
ควรจะรู้เรื่อง Coding หรือไม่ ควรจะรู้
เรื่องกระบวนการด้านข้อมูลหรือไม่ เช่น
เวลาพูดถึง Data journalism มันคือ
วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล ความสามารถ
ของนักวารสารศาสตร์ จึงควรมีความรู้
ในเรื่องของ Data ด้านการเก็บข้อมูล
ประมวลผลใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
ฟังดูเหมือนมันห่างไกลกันมาก แต่จุดที่
ส�ำคัญคือ ตอนนีใ้ นสังคมเรามีขอ้ มูลเยอะ
มาก เพราะฉะนั้น การท�ำข่าวที่มีการรู้
กว้างรู้ลึก มันจะช่วยตอบโจทย์สังคม”
นักข่าวพยายามจะช่วยกันยกระดับ
ให้สังคมมีความเป็นเหตุผล มีความรู้
หาข้อมูลได้ดีขึ้นหรือเปล่า เช่น เรื่อง
ไสยศาสตร์ เรื่องลี้ลับ และเชื่อมโยงให้
มันเป็นเหตุเป็นผล ค�ำถามคือคนในสังคม
จะมีความเชื่อมั่นกับสื่อมวลชนมากน้อย
แค่ไหน เพราะทุกวันนี้ ถึงขั้นมีค�ำพูด
ที่ว่าใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้ ก็เป็นอย่าง
นั้นจริง ๆ เพราะนั ก ข่ าวไม่ ไ ด้ มี ค วาม

สามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ได้
ทุกเรื่อง แต่กลับกัน ด้วยแพลตฟอร์ม
อย่าง Social Media เช่น Facebook,
Google มันช่วยให้คนที่อยู่ในเชิงลึก
เรื่องนั้นๆ สามารถพูดด้วยภาษาของ
เขา สื่อสารไปถึงคนอื่นๆ ได้ด้วย ทั้งที่
อันนี้เป็นบทบาทของนักข่าว แต่นักข่าว
ไม่สามารถท�ำหน้าทีน่ นั้ หรือบทบาทนีไ้ ด้”
“โจทย์จึงกลับมาที่ห้องเรียนของนิเทศฯ
วารสารฯ ว่า การที่มี Active Learning
คือห้องเรียนทีเ่ ป็นห้องท�ำงาน เป็นสนาม
เรียนรู้ ลองของใหม่ๆ ตลอดเวลา มันจะ
ช่วยหล่อหลอมคนอีกแบบหนึ่ง ผมคิดว่า
นี่เป็นหัวใจส�ำคัญ ที่การเรียนการสอน
ในอนาคตควรจะปรับเพิ่ม หรือแม้แต่
คณะอื่นๆ การเรียนสาขาอื่นๆ ก็เป็น
ไปในทางแนวโน้มแบบเดียวกัน เพราะ
เทรนด์ของโลกเป็นไปแบบนี้ ทุกคนต้อง
รู้ทุกกระบวนการ รู้ทุกอย่าง แต่ในขณะ
เดียวกันก็ต้องมีโฟกัสของตัวเองด้วย มัน
คือการ Balance กันในห้องเรียน ในสื่อ
ปัจจุบนั เองทุกวันนีผ้ บู้ ริหารสือ่ หลายคนรู้
อยูแ่ ล้วว่าของหลายๆอย่างจะถูก Disruption ฉะนั้นการที่เขาถูก Disrupt กับการ
ที่ Disrupt ตัวเอง ตัวผลลัพธ์มันต่างกัน
เยอะ ถ้าถูก Disrupt นั่นคือนั่งรอ แต่ถ้า
เรา Disrupt ตัวเอง เราก็จะได้ลองของ
ใหม่ ล้มเอง เล่นเองก็จริง แต่ได้ของที่
ตัวเองก�ำหนดปลายทางได้ ”
ส่วนมุมมองของ ผศ.อริน เจียจันทร์
พงษ์ อาจารย์ ป ระจ�ำคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร ฉายภาพในอี ก แง่ ห นึ่ ง ใน
ฐานะนักวิชาการและอดีตคนสื่อฯ โดย
เล่ า สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การปรั บ ตั ว ของ
มหาวิทยาลัย ในการพยายามที่จะสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์
ผู ้ เ รี ย นและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
การปรับหลักสูตร ให้มีผู้สอนที่มีความ
เชีย่ วชาญเฉพาะทาง ของศาสตร์แต่ละด้าน
มาสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งถือเป็นการ
ปรับโดยเอา “Content” เป็นตัวตั้ง
วันนักข่าว
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ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์
“ถ้าถามว่าหลักสูตรนิเทศฯ วารสารฯ
ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาของบ้านเราเป็น
อย่างไร ต้องบอกว่าในส่วนของสถาบัน
และคณะที่สอนอยู่ มีการปรับหลักสูตร
ทุก 5 ปี ตอนนี้เป็นหลักสูตรที่ 3 แล้ว
ปรับมาจากหลักสูตรแรกสุด รุ่นที่ 1 คือ
เมื่อปี 2550 ซึ่งตอนนั้นผมยังเป็นแค่
นักข่าวอยู่ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว หลักสูตร
ของคณะเป็ น วิ ช าในเชิ ง เทคนิ ค และ
วิธีการ คือทางมหาวิทยาลัยพยายาม
จะคิดเป็นสหวิทยาการ แต่ด้วยความที่
ศิลปากรมีหลายวิทยาเขตมาก จึงท�ำให้
ห่างจากคณะอื่น โอกาสที่จะไปเรียน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จาก
อาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากคณะอื่นๆ จึง
ค่อนข้างยาก คณะตอนนัน้ ก็เพิง่ ตัง้ ใหม่ๆ
ยังค่อนข้างกระท่อนกระแท่นอยู่ อีกทั้ง
ผู้ก่อตั้งคณะ คือ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เดิม
เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรม จึงใช้
Concept แบบคณะทางศิลปะทั้งหลาย
ที่ก่อนจบปีสุดท้ายต้องท�ำเหมือนธีซิส 7
หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษาต้องวางแผนการ
ท�ำงาน ค้นคว้าข้อมูลเอง จะไปสัมภาษณ์
ใคร แบบไหน และผลิตมันออกมาเองทั้ง
ระบบ ถือเป็นหลักสูตรของคณะที่ท�ำมา
ตั้งแต่หลักสูตรแรก จนถึงปัจจุบัน”
“พอหลั ง ผมเข้ า มาเป็ น อาจารย์
ประจ�ำก็ได้มีส่วนช่วยท�ำหลักสูตรให้มี
ความเป็นสเปเชียลลิสต์มากขึ้น โดย
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ปรับจากจุดอ่อนของหลักสูตรแรก เพิ่ม
วิชาที่เป็น Concept เป็นศาสตร์ของ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มากขึ้น ผม
เองจบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
วารสารศาสตร์ ซึ่งที่ธรรมศาสตร์จะให้
นักศึกษาไปเรียนวิชาต่างๆ พวกนี้กับ
อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านเทพๆ นอกคณะเต็ม
ไปหมดเกือบ 2 ปี เช่น ด้านกฎหมาย
การเมืองการปกครอง ลอจิกส์ เมื่อมา
ปรับหลักสูตรที่นี่ ก็คิดกันว่าเราน่าจะ
ท�ำแบบนั้นนะ เปิดกว้างเชิญอาจารย์ที่
เชีย่ วชาญเรือ่ งนัน้ ๆมาสอน หรือจัดอบรม
ต่างๆเพื่อท�ำให้นักศึกษามีทักษะความรู้
เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งมาถึงหลักสูตร
ในปัจจุบัน คือ เราคิดในมุมของคนท�ำ
Content เรียนแบบ journalism ไม่ได้
เอาค�ำว่า “ตัวสือ่ ” ตัง้ แต่เอา “Content”
เป็ น ตั ว ตั้ ง คื อ จะเน้ น ที่ อ อกมาเป็ น
journalism หรือ creative Media สื่อ
สร้างสรรค์ในรูปแบบอืน่ ๆ ก็จะเรียนรวมกัน
ในเรือ่ งของเทคนิค วิธกี ารวิเคราะห์ ผูร้ บั
สาร การตลาดและเรื่องการออกแบบสื่อ
ทุกแพลตฟอร์ม เราก็ปรับเป็นแบบนี้”
ซึ่ ง ถ้ า ถามถึ ง เทรนด์ ใ นอนาคต
เขามองว่า หลักสูตรการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย ทั้งในบ้านเราหรือต่าง
ประเทศ จะสนับสนุนการลดความเป็น
คณะลง และเพิ่ ม การไปรู ้ จั ก ศาสตร์
อื่นๆ ให้มากขึ้น เพราะทิศทางของคน
ท�ำ Content ต้องเป็นแบบนี้ นอกจาก

ด้านเทคนิค วิธีการแล้ว ก็ต้องไปรู้จัก
ไปเข้าใจศาสตร์อื่นๆ มากขึ้น ไม่ใช่แค่
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แต่รวม
ถึงวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
“จริงๆ แล้วสิง่ พวกนี้ เมือ่ 4-5 ปีที่
แล้ว เว็บ TCIJ มีการเปิดให้นกั ศึกษาหรือ
คนท�ำงานข่าว ท�ำหลักสูตรถอดรื้อมายา
คติ เขาท�ำมา 5 รุ่น แล้วก็มีเป็นหนังสือ
ออกมา ผมได้มโี อกาสไปร่วมด้วย มองว่า
เป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะมีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในทุกด้าน ท�ำให้เห็นว่าประเด็นเรื่อง
การเมือง เรือ่ งเศรษฐศาสตร์ เรือ่ งสิง่ แวดล้อม
มันมีอะไร ยังไงบ้าง มีความรูช้ ดุ ไหนบ้าง
ที่ ผ ่ านมา เราถู ก กดทั บ ด้ วยชุ ดความรู้
ชุดแบบไหนบ้าง และความรู้สึกแบบไหน
ทีม่ นั อาจจะตอบในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของพลเมือง แบบนี้ผม
มองว่ามันเวิร์คมาก และที่คณะเองเราก็
พยายามปรับพวกนี้ แม้แต่คนที่สอนด้าน
ภาพยนตร์เอง ก็มีเรียนวิชาเหล่านี้ คือ
ให้ ไ ปรู ้ จั ก ศาสตร์ อื่ น ๆ เพราะเราท�ำ
Content มันต้องเริ่มมาจากสิ่งเหล่านี้
ทัง้ นัน้ เพราะ วารสารศาสตร์ คือ factual
คือการท�ำ Content ที่พูดถึง “เรื่องจริง”
ไม่วา่ จะน�ำเสนอออกมาในสือ่ รูปแบบไหน
ก็ตาม” ผศ.อริน กล่าวทิ้งท้าย

ทางเลือก-ทางรอด โมเดลธุรกิจสื่อ

ดิ้นสู้คลื่นดิจิทัล ปฏิวัติโลก
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“เมื่อโลกขยับ....ต้องปรับตัว”
เป็นประโยคที่ “คนในวงการสื่อ”
ได้ยินกันจนชินหูมานานนับสิบปี โดย
เฉพาะ 2-3 ปีหลัง ในห้วงที่เทคโนโลยี
เปลี่ยนเร็ว เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคที่ 4
หลายธุรกิจไม่ว่าเล็ก-กลาง-ใหญ่
ถูกผลกระทบจาก Disrupt technology
รวมถึงธุรกิจสื่อ
ไม่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หรือ
ทีวี
คนที่เคยจับกระดาษ อ่านหนังสือ
เปลีย่ นมาถือสมาร์ตโฟน เลือ่ นหน้าจอมือถือ
อ่านเนื้อหาข่าวบนแอปพลิเคชัน
คนที่เคยดูโทรทัศน์ วันนี้หันมาดู
แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า YouTube Netflix
ท�ำให้ “ส�ำนักข่าว” ผูผ้ ลิตคอนเทนต์
ต้องปรับกระบวนท่าใหม่ ขายเนือ้ หาของ
ตนเองบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่เรียกว่า
โซเชียล มีเดีย ไม่วา่ Facebook - YouTube
- Google - Line เพราะเป็นช่องทางที่
ใช้เข้าถึงคนอ่านได้มากกว่า
และยิ่งใครๆ ก็ใช้แพลตฟอร์ม
เหล่านี้ เพียงแค่มีสมาร์ตโฟนอยู่ในมือ
สามารถสร้างคอนเทนต์ของตัวเองขึน้ มา
แข่งกับสื่อ-ส�ำนักพิมพ์ได้อีก
แล้วสือ่ หลักจะปรับตัวกันอย่างไร?
ต่อไปนีค้ อื มุมมองของผูใ้ ห้บริการ
“แพลตฟอร์ม” ใหม่ๆ ที่สื่อต้อง “พึ่งพา”
และอาจมีความส�ำคัญถึงขนาดเป็นทาง
เลือก - ทางรอดคนสื่อยุค 4.0 จากภาวะ
disrupt technology

Line คนกลาง เชื่อมสื่อ คนอ่าน

“ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย” หัวหน้า
ธุรกิจ LINE TODAY, LINE ประเทศไทย
กล่าวว่า ทุกวันนี้ส่งที่เปลี่ยนแปลงมากๆ
คือ เทคโนโลยีซึ่งมาเร็วมาก คนสามารถ
สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้เร็วมากขึ้น ณ
ตอนนี้ publisher (ส�ำนักพิมพ์) และผูอ้ า่ น
มีเยอะมากขึ้น สามารถใช้โซเชียล มีเดีย
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หลายๆ ช่องทาง ท�ำให้มกี ารแข่งขันมาก
ขึน้ ซึง่ ในมุมมองคนอ่านการทีม่ คี อนเทนต์
เยอะมหาศาลจนเสพคอนเทนต์ไม่ทัน
เพราะมีการอัพเดตแทบทุกวินาที แต่สิ่ง
ส�ำคัญคือ จะไปหาอ่านที่ตรงไหน
ดังนั้น โซเชียล มีเดีย			
คือ “คีย์” หลักส�ำคัญเป็น “ทาง
เลือก” มากกว่า “ทางรอด” ให้ผู้สื่อข่าว
สามารถอยู่ได้ ให้คอนเทนต์ออกไปสู่คน
ทั่วไปได้มากขึ้น เครื่องมือในการผลิต
คอนเทนต์กม็ มี ากขึน้ เมือ่ เทียบกับแต่กอ่ น
ปัจจุบนั การใช้นวิ้ มือเลือ่ นขึน้ เลือ่ นลง ทุก
action ที่เกิดขึ้นเวลาคนเล่นสมาร์ตโฟน
สามารถจับได้หมดว่าวันๆ หนึ่งเลื่อนนิ้ว
กี่ครั้ง สามารถเอาข้อมูลมาท�ำให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์
ตามความต้องการของผู้รับสารได้ แม้ว่า
คนดู ที วี น ้ อ ยลง อ่ า นกระดาษน้ อ ยลง
แต่มีช่วงเวลาที่คนใช้สมาร์ตโฟนค่อยๆ
เยอะขึน้ เรือ่ ยๆ แพลตฟอร์มทีค่ นใช้เวลา
ไปกับมันบ่อยที่สุดคือ ไลน์ เฟซบุ๊ก และ
กูเกิล”
“ชรัตน์” แนะทางออกที่ “คนสื่อ”
ต้องท�ำ คือ ต้องอยู่ในที่ที่คนมองเห็น ใน
ที่ที่คนอยู่เยอะๆ มากที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้
ชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย

“ LINE TODAY สามารถเจาะในสิง่ ที่
ส�ำนักพิมพ์กับผู้อ่านต้องการ เรียกว่า
ตอบโจทย์ทั้งสองฝั่ง ส�ำนักพิมพ์อยากได้
ช่องทางเผยแพร่ขอ้ มูล ก็สามารถใช้ LINE
TODAY ความน่าจะเป็นของคนใช้งาน Line
42-43 ล้านคน”
“ชรัตน์” มองว่า ความเร็วไม่ใช่
ประเด็นหลักของการน�ำเสนอข่าวในยุค
ปัจจุบันแล้ว แต่เป็นความจริง ถูกต้อง
และส่งเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
“ไม่ใช่ท�ำคอนเทนต์เดียวแล้วจะ
เหมาะกันทุกๆ แพลตฟอร์ม ให้คิดถึงว่า
ณ ตอนนี้แพลตฟอร์มนี้เหมาะกับอะไร
สามารถใช้แพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์
เท่าทีเ่ ป็นไปได้ สิง่ ทีเ่ รียกว่า smart device
สามารถเรียนรูว้ า่ ทีผ่ า่ นมาเราเคยเข้าเว็บ
อะไร ประเภทไหน เคยดูคอนเทนต์อะไร
จับพฤติกรมก่อนหน้านี้ว่าผู้อ่านสนใจ
อะไร ซึ่ง Line มี AI เข้ามาช่วยคัดกรอง
เนื้อหา เพื่อให้สามารถดูอัลกอริทึมว่า
ผู ้ อ ่ า นชอบอ่ า นข่ า วหมวดหมู ่ ใ ด เพื่ อ
คัดเลือกคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้กับกลุ่ม
เป้าหมายของ LINE TODAY ช่วยสื่อให้
อยู่รอดได้”

Google สร้างหลักสูตร
“อัพเกรดคนข่าว”

ในปี 1998 หรื อ 20 ปีที่แ ล้ว
Google เริ่มต้นเป็นบริษัทเทคโนโลยี
Search engines จากโรงจอดรถ และ
สร้างอัลกอริทึมที่เรียกว่า “Pagerank”
ขึ้นมา เพื่อเรียงล�ำดับเว็บไซต์ที่คนค้นหา
บนหน้า Google เว็บไหนที่คนคลิกมาก
ที่สุดจะอยู่อันดับแรกของการค้นพบ
20 ปีให้หลัง Google กลายเป็น
ทางเลือก-ทางรอดที่ส�ำนักข่าวขาดไม่ได้
เพราะเวลาผู ้ อ ่ า นต้ อ งการค้ น หาข่ า ว
ค�ำตอบแรกที่ อ ยู ่ ใ นพฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคคือ ค้นหาข่าวผ่าน Google
		 “น.ส.สายใย สระกวี” หัวหน้า
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์
Google (Thailand) Company Limited
ขยายให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า Google ตั้ง

มา 20 ปี มีภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ
ต้องการมีส่วนร่วมจัดการข้อมูลข่าวสาร
บนโลกใบนี้ โดยผู้สื่อข่าวท�ำสิ่งเหล่านี้
มาก่อนที่จะมี Google เพราะผู้สื่อข่าว
น�ำข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มาบริ ห ารจั ด การให้
กับผู้อ่านได้อ่าน เมื่อ Google เป็น
บริษัทที่มีเทคโนโลยี จึงมีโปรเจกต์ที่ให้
ผู้สื่อข่าวมาท�ำงานร่วมกับเทคโนโลยี คือ
Google News Initiative โดยลงเงิน
300 ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ พัฒนานักข่าว
และส�ำนักข่าวทั่วโลก โดยใช้พัฒนาการ
เทคโนโลยีในการผลิตข่าว และน�ำข่าวไป
ถึงผู้เสพข่าวรอบโลก ซึ่ง Google News
Initiative จะมีหลักสูตรเป็นภาษาไทย
ภายในปีนี้
“Google มีคอร์สออนไลน์ มี
เครื่องมือที่เหมาะกับการท�ำข่าว เช่น
Google Translate จากแปลภาษา
เป็นค�ำๆ ปัจจุบันเริ่มเข้าใจรูปประโยค
ภาษาไทยได้ ช่วยให้ท�ำงานข่าวได้ง่าย
ขึ้น Image Search สามารถค้นหา
รูปภาพต้นฉบับได้วา่ มาจากแหล่งใด ส่วน
Google doc online เป็นประโยชน์มาก
ส�ำหรับงานข่าว หากใช้จดโน้ตนอกสถานที่
คนที่ใช้ Google doc online ร่วมกัน
อยู่ในออฟฟิศสามารถเห็นแบบเรียลไทม์
ได้ อาจท�ำให้การอัพเดตข่าวง่ายขึ้น”
“Google trends มีประโยชน์
มากต่อข้อมูลข่าวสาร เพราะในต่อปี
มีการค้นหาเป็นล้านๆ ครั้ง มีเว็บไซต์
130 ล้านเว็บไซต์ ที่ค้นหาเจอในโลก ซึ่ง
Google trends สามารถรู้ได้ว่าคนใน
โลกสนใจเรื่องอะไรต่อไปนี้ คีย์เวิร์ดแบบ
ไหนที่คนก�ำลังสนใจอยู่ เช่น ในอเมริกา
มีค�ำค้น ‘ย้ายไปแคนาดา’ สูงมากในช่วง
โดนัล ทรัมป์ ชนะเลือกตั้ง หรือหาได้ว่า
พื้นที่ไหนชอบเพลงแบบไหน จะได้เขียน
ข่าวหรือสัมภาษณ์บุคคลได้ตรงกับความ
สนใจมากที่สุด”
“นอกจากนี้ Google news lab
ช่วงเลือกตัง้ ในสหรัฐฯ สามารถดูได้เลยว่า
คนสนใจข่าวอะไรทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเลือกตัง้

สายใย สระกวี

นโยบายใดที่คนสนใจ เครื่องมือทั้งหมด
ใช้ฟรี ดังนั้น ถ้าเราสนใจเรื่อง Big data
น�ำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
แล้วเข้าไปใช้มนั เราสามารถน�ำข้อมูลมา
เขียนข่าว น�ำเสนอให้น่าสนใจมากขึ้น”
เป้าหมาย 3 ข้อ ของ “Google
News Initiative” 1. ต้องการผลิตเครือ่ งมือ
ช่วยให้นักข่าวท�ำงานได้อย่างง่ายขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีออนไลน์ เทรนนิง่
2. ต้องการสร้างรายได้ สร้างการเติบโต
ธุรกิจร่วมมือกับเจ้าของสือ่ สมาคมนักข่าว
เพราะเชื่อว่าเราคือแพลตฟอร์ม เป็นโลก
ที่ เ ปิ ด ให้ ทุ ก คนมาอยู ่ บ นโลกออนไลน์
ต้องการให้โตไปด้วยกัน Google มี
ทีมในเมืองไทยที่จะดูโดยเฉพาะว่า ขึ้น
YouTube อย่างไรให้ธุรกิจเติบโต การ
ใช้ Google Ads อย่างไร 3. ท�ำงานร่วม
กับสมาคมนักข่าวทัว่ โลก โดยเฉพาะเรือ่ ง
ข่าวปลอม ซึ่ง Google ให้ความส�ำคัญ
และเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง
“อนาคตเราท�ำงานร่ ว มกั บ นั ก
ข่าวเยอะมากๆ และมีหลายอย่างที่ต้อง
ท�ำร่วมกัน เพื่อการน�ำเสนอข่าวในโลก
เทคโนโลยี ซึง่ Google พร้อมทีจ่ ะท�ำงาน
ร่วมกับส�ำนักพิมพ์ ส�ำนักข่าว ที่จะโตไป
ด้วยกัน”

ใช้ “จอบ” ขุดดิน เป็นใช้
“แบ็กโฮ”

ด้านคนท�ำสื่ออย่าง “ก้าวโรจน์
สุ ต าภั ก ดี ” นายกสมาคมผู ้ ผ ลิ ต ข่ า ว
ออนไลน์ มองหาทางรอดของสื่ อ ใน
ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ว่า
ปัจจุบัน คนอ่านหนังสือพิมพ์คือคนแก่
ส่วนวัยรุ่นคือ กินกาแฟ ใส่หูฟังเพลง
เทคโนโลยีปัจจุบันมีแค่กล้องโทรศัพท์
และสมาร์ตโฟน ท�ำสื่อยุคปัจจุบันไม่ต้อง
ไปซื้อแท่นพิมพ์ราคา 200 ล้านบาท ไม่
ต้องซื้อเครื่องพิมพ์ดีด พิมพ์บนโทรศัพท์
ก็จบในที่เดียว
“ตรงไปตรงมาคือ ต้องวิเคราะห์
ผูบ้ ริโภค บรรณาธิการต้องมีความเชือ่ มัน่
ในเทรนด์ของข่าวที่น�ำเสนอ ในปัจจุบัน
ถ้าท�ำคลิปวีดโิ อทีเ่ ป็นไวรัล ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ คนอ่านอะไรเวลาไหนเราต้องรู้
ข่าวอยู่ไม่ถูกที่คนก็ไม่อ่าน เพราะข่าว
ออกทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์ม Line
Facebook Whatsapp ต้องรูจ้ กั การเผยแพร่
รูจ้ กั กระแส รูจ้ กั เซ็ตให้ไปอยูแ่ ชแนลทีส่ ง่ ต่อ
ได้ง่าย ข่าวจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเข้าถึง
มือผู้คนได้เยอะที่สุด ในเวลาที่ถูกต้อง
เวลานี้เอนเกจเมนต์คนได้เยอะที่สุดคือ
วีดิโอ ถ้าอยากให้คนอ่านเยอะ สามารถ
บูธโพสต์ เลือกกลุ่มเป้าหมายได้”
วันนักข่าว
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“เพราะวันนี้ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปคือการ
เปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค มีการวิจยั
ว่าวันหนึ่งคนก้มๆ เงยๆ หยิบโทรศัพท์
มือถือ 200-300 ครัง้ เป็นเรือ่ งจริง ทุกวันนี้
จะต้อง Change ห้าม Transform ถ้า
องค์กรใดยังไม่เปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัลมี 2
ต�ำแหน่งที่ควรเปลี่ยนคือ หัวหน้า HR
กับ CEO ถ้าไม่เข้าใจมายด์เซ็ต โลกของ
ดิจทิ ลั ก็บริหารองค์กรทีเ่ ป็นดิจทิ ลั ไม่ได้”
“ก้ า วโรจน์ ” ฉายทางรอดคน
ท�ำงานสือ่ ว่า มี 3 แกนทีค่ วรท�ำ แกนที่ 1
ท�ำ Digital marketing - Big data
monetization เปลีย่ นคลังข้อมูลให้กลาย
เป็น “เงิน” มีการวิเคราะห์ Big data &
analysis และหารายได้โฆษณาได้ผ่าน
ad monitor (eCPM) แกนที่ 2 Technical
Technics Create Our platform การ
ใช้ เ ทคนิ ค ต่ า งๆ เพื่ อ น�ำข่ า วไปถึ ง มื อ
ผู้บริโภค การเอาคอนเทนต์ออกไปทุก
แพลตฟอร์มที่มี แกนที่ 3 คอนเทนต์ไหน
เยอะ ต้องท�ำให้หมด เอนเกจเมนต์ไหน
เยอะต้องแชร์ให้หมด แล้วไม่ต้องซื้อบูธ
โพสต์เลย แชร์ครัง้ เดียวคนดูเป็นพันคน ทัง้
คอนเทนต์ออนไลน์ คอนเทนต์ในโซเชียล
วีดิโอคอนเทนต์
“คนไทยก็ ยั ง บริ โ ภคคอนเทนต์
แบบเดิม เพียงแต่คอนเทนต์ไปอยู่ใน
แพลตฟอร์มต่างๆ แล้ว เช่นเทรนด์วนั หวย
ออก คนก็เสิรช์ ชือ่ เว็บไซต์ แปลว่า ส�ำนักพิมพ์
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หรือเว็บไซต์มคี วามน่าเชือ่ ถือหรือข้อมูลที่
เขาต้องการอยู่ ทุกแพลตฟอร์มมีเงินเข้า
มาอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับเข้าใจกระบวนการ
หาเงินหรือเปล่า ท�ำอย่างเดียวไม่ได้ต้อง
รูว้ า่ เงินมาอย่างไร รอดแน่นอน เพียงต้อง
ศึกษา เหมือนวันหนึ่งใช้จอบ มีแบ็กโฮ
ก็ต้องลองหัดขับ”

ทางรอดใหม่
สไตล์ “สุทธิชัย”

ความกลัว กลัวว่าฉีกตัวออกมา
แล้วจะไหวไหม จะรอดไหม...?
กลัวว่าท�ำผ่านโซเชียลมีเดียแล้วจะ
มีคนดูไหม จะเอาอะไรไปพูด...?
“ความไม่ ก ลั ว อย่ า งเดี ย วไม่ พ อ
แต่ก็ส�ำคัญมาก เพราะท�ำให้กล้าลองสิ่ง
ต่างๆ ถ้ามันไม่เวิรก์ ก็ไม่เป็นไร แค่ลองใหม่
ฉะนั้น พอมีทวิตเตอร์ มีบล็อก ผมก็
เข้าไปลองเลย ไม่ได้รเู้ รือ่ งเทคโนโลยีมาก
แต่ระหว่างความกลัวเทคโนโลยี กับความ
ตื่นเต้นที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ ความ
ตื่นเต้นมีมากกว่า ผมจึงลองผิดลองถูก
ไปเรื่อยๆ”
เป็นค�ำพูดของนักข่าวอาวุโสระดับ
ต�ำนาน “สุทธิชัย หยุ่น” ที่วันนี้เขากลาย
เป็น Content Creator เต็มตัว คนใน
สังเวียนข่าวทุกคนย่อมรู้ดีว่า “สุทธิชัย”
คือนักข่าวที่น�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
รายงานข่าว เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับค่าย
เนชั่นอยู่เสมอ

สุทธิชัย หยุ่น

หลังออกจากเครือเนชัน่ “สุทธิชยั ”
ก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า “บริษัท กาแฟด�ำ
จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจผลิต และรับจ้างท�ำรายการ
ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อ
โมเดลธุรกิจใหม่ของ “สุทธิชยั ” ยัง
คงเป็น “ข่าว” แต่ไม่ใช่สอื่ กระดาษอีกต่อ
ไป เขากระโจนคลุกวงในกับเทคโนโลยี
ใช้เรือล�ำใหม่ที่เขาเรียกว่า “สปีดโบ๊ท”
โต้กบั ลูกคลืน่ เทคโนโลยีอย่างไม่มฝี า่ ยใด
ยอมให้แก่กัน
“ต้ อ งปรั บ วิ ธี ก ารน�ำเสนอและ
เนือ้ หา ค�ำถามแรกๆ ทีผ่ มชวนทีมคิดคือ
สิ่งที่เราผลิตอยู่ทุกวันนี้ยังมีคนต้องการ
ไหม ถ้าเราไม่มอี ะไรทีล่ กึ และฉีกแนวกว่า
คนอื่น คนจะมาเสพเราไหม คนต้องการ
สิ่งที่หาเสพจากที่อื่นไม่ได้”
ส�ำหรับสือ่ ทัว่ ไป การปรับตัวยังไม่
เกิดขึน้ เพราะคิดว่ายังท�ำงานแบบเดิมได้
ก้มหน้าก้มตาท�ำงาน หัวหน้าก็คงพาเรา
ไปรอดได้ ผมขอเปรียบเทียบว่าสือ่ ดัง้ เดิม
เหมือนอยู่ในเรือเอี้ยมจุ๊น เทอะทะ ผุผัง
รั่วแล้ว ในภาวะปกติก็อาจจะพอแล่นได้
แต่ทกุ วันนีเ้ รือเอีย๊ มจุน้ ก�ำลังเจอพายุ และ
เป็น perfect storm เสียด้วย ผู้โดยสาร
ก็เยอะ สัมภาระก็หนัก แล้วเรือมันจะ
ไปหมดได้อย่างไร อย่าคิดว่ากัปตันหรือ
เจ้าของเรือจะพาเรารอดได้เสมอไป
เราเป็นสปีดโบ๊ทล�ำเล็กๆ ทุกคน
ต้องหาสปีดโบ๊ทของตัวเอง มีคนไม่ต้อง
เยอะ แต่ต้องนั่งคุยกันให้ชัดว่าเราจะ
ท�ำเนื้ อ หาอะไรที่ ค นต้ อ งการและหา
จากที่ อ่ื น ไม่ ไ ด้ ใครเชี่ ย วชาญในด้ า น
ข่าวสิ่งแวดล้อมก็ท�ำให้ลึกอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์จนน�ำไปสู่การแก้ปัญหา น�ำ
เสนอผ่านช่องทางโซเชียล มีเดีย ไม่ต้อง
ลงทุนเยอะ มือถือนี่แหละ เนื้อหาต้อง
ลึก ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม และสร้างให้
เกิดกลุ่มผู้ติดตามเราให้ได้
“สื่อจะถูกหรือผิดไม่ส�ำคัญเท่ากับ
การทีค่ ณ
ุ ได้เรียนรู้ ในโลกสมัยใหม่นี้ คุณ
fail ได้ ล้มเหลวได้ ไม่มีใครล้ม แต่ fail

fast ล้มเร็ว แล้วลุกท�ำให้ เรียนรู้ใหม่ จะ
ได้ปรับตัว แก้ไขทัน และเริ่มต้นใหม่”
กับค�ำถามที่ว่า วงการสื่อปัจจุบัน
มีการแข่งขันสูง ท�ำอย่างไรให้การแข่งขัน
เป็น climb to the top (ไต่ขึ้นสู่จุด
สูงสุด) ไม่ใช่ race to the bottom
(แข่งกันลงต�่ำ)?
“ถ้าเป็นการแข่งขันที่ race to the
bottom แข่งกันต�่ำเตี้ยลงก็อยู่ไม่รอด
อยู่ดี แต่ถ้าแข่งเพื่อเรตติ้ง หรือยอดไลค์
คนก็จะรู้ ทุกวันนีค้ นอ่านฉลาดขึน้ เพราะ
มีทางเลือกมากขึ้น ถ้าเป็นการแข่งกัน
สร้างคุณภาพ คนจะเห็น ผมฝันถึงขนาด
คนไทยพร้อมจะจ่ายเงิน ถ้าคุณท�ำอย่าง
มีคุณภาพถึงจุดหนึ่ง คุณจะเห็นว่าถ้าไม่
สนับสนุนก็จะไม่มีสื่อแบบนี้ต่อไป”
สื่อหลักในเมืองนอกอย่าง The
New York Times ที่เคยมีปัญหาทางการ
เงิน ก็ฟื้นขึ้นมาด้วยระบบจ่ายเงินแบบ
วันนี้?
“ฟื ้ น มาและดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม ด้ ว ย
คนอืน่ ทีต่ ายไปก็เพราะไม่ปรับตัว เหลืออยู่
เพี ย งไม่ กี่ เ จ้ า แต่ ตั ว จริ ง ยั ง อยู ่ แถม
แข็งแกร่งขึ้นอีก รายได้มาจากสมาชิก
ที่พร้อมจะจ่ายเงิน ซึ่งแสดงว่าต้องรัก
สถาบันนั้นมาก และมีความรู้สึกร่วมเป็น
เจ้าของ ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อย่าง The New Yorker ก็อยู่รอดได้
The Economist ก็เช่นกัน ใช้สตู รเดียวกัน
อ่านออนไลน์กต็ อ้ งจ่ายเงิน หลายเจ้าอ่าน
ในมือถือก็ราคาเท่ากับนิตยสารเลย เพื่อ
แลกกับเนื้อหาที่คนอื่นสู้ไม่ได้
“เราคิดว่าคนไทยคงไม่จ่ายเงิน
แต่ถ้าคุยกับคนไทยจ�ำนวนหนึ่ง จะพบ
ว่าเขาเบื่อสื่อหลักมาก ไม่มีอะไรดูจึงมา
ดูในมือถือ ถ้าสื่อมีคุณภาพ ผมเชื่อว่า
เราสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ขนึ้ มาได้
ถ้าคนไทยไม่พร้อมจ่าย สื่อคุณภาพก็เจ๊ง
หมด”
ทุกบรรทัด - ทุกวรรคตอน เป็น
ทางเลือก - ทางรอด ของสื่อเพื่อดิ้นสู้
Disrupt technology
วันนักข่าว

111

เสียงสะท้อน นักศึกษา-คนข่าว

จริงไหม “ใครๆ ก็เป็นสื่อได้ แค่มีมือถือ”
กับหลักสูตรนิเทศฯ ที่ต้องรีเซ็ต
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จากหลายความเห็น-ทัศนะของ
คณาจารย์ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ต่ อ การปรั บ ตั ว และพั ฒ นาการเรี ย น
การสอนด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ แ ละการ
สื่อสารมวลชนของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ
ในยุคปัจจุบันและอนาคต
ด้านความเห็น-เสียงสะท้อนของ
“นักศึกษา” ทีเ่ รียนด้านนิเทศศาสตร์-การ
สื่อสารมวลชน ก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วน
ที่ ค วรให้ น�้ ำ หนั ก รั บ ฟั ง โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่เคยเข้าค่าย “พิราบน้อย” ที่
เป็ น กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษาที่
เรียนด้านนิเทศศาสตร์ฯ ทั้งของรัฐและ
เอกชน ที่สมาคมนักข่าวฯ จัดมาหลายปี
ติดต่อกัน
โดยมี ค วามเห็ น -เสี ย งสะท้ อ น
ต่างๆ ไล่เรียงมาดังนี้ เริ่มที่ “เกียรติก้อง
เทียมธรรม” หรือ “มอส” จากวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มองว่า อาชีพสื่อมวลชนเป็นวิชาชีพที่
สนใจตั้งแต่เด็ก ถือว่าเป็นอาชีพเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพราะคนในสังคมต้องใช้สื่อ
อยู่แล้วทุกช่องทาง จึงคิดในแง่บวกจาก
การเห็นสื่อมวลชนมีการปรับตัวมากมาย
โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม ออนไลน์ม าใช้
อินโฟกราฟิก หรือคลิปสั้นๆ เพื่อท�ำให้
คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น แสดงให้เห็นถึงการ

เกียรติก้อง เทียมธรรม

ปรับตัวให้อยู่รอดในยุคที่คนมีทางเลือก
มากขึ้นและพร้อมจะปรับตัวเองไปด้วย
ท�ำให้สื่อต้องมีกลยุทธ์ดึงให้คนมาสนใจ
สิ่งที่น�ำเสนอ
ส่วนหลังจากนี้ตัวเองยังอยากเข้า
วงการสื่อมวลชน เพราะอาจจะเรียกว่า
รักสือ่ ไปแล้ว อยากจะถ่ายทอดคอนเทนต์
ออกมาทุกช่องทางทีเ่ ราได้ท�ำ ถึงแม้บางคน
อาจติดภาพว่าสื่อท�ำงานหนัก เหนื่อย

พัทธดนย์ ปรีชญารัตน์

โดนสังคมด่า ท�ำให้มีแง่ดีและลบออกมา
แต่ ก ลั บ ท�ำให้ เ รารู ้ สึ ก ว่ า อยากเข้ า มา
เปลี่ยนแปลงให้สังคมมองสื่อมวลชนให้
ดีขึ้น เพราะสังคมเป็นอย่างไรสื่อก็เป็น
แบบนั้น แต่อยากท�ำให้สื่อมีคุณภาพ
“อยากมาท�ำงานเต็มตัว ผมอยากไป
สื่อสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์ที่เกี่ยวกับงาน
เขียน ขณะที่สถานการณ์สื่อที่ไม่มั่นคง
นัน้ ก็ไม่เป็นห่วงมาก เพราะเราไม่ได้เลือก
งาน สามารถมีชอ่ งทางในสือ่ สารมวลชน
และจากทีเ่ รียนมาท�ำให้เรารูท้ นั คนทุกคน
จากที่มีความรู้รอบตัว ท�ำให้เรามีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น ทุกคนจะเลือกฟังเรา
ท�ำให้เรามีบุคคลิกที่ดีตามมา ที่ส�ำคัญ
การที่เราเรียนสื่อสารมวลชนก็ได้ความรู้
หลายด้านกว่าผู้อื่นได้ ท�ำให้เราสนุกกับ
การหาข้อมูล ผมชอบข่าวด้านสังคมและ
เกษตรด้วย เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนประเทศไทยได้”
ส่วน พัทธดนย์ ปรีชญารัตน์ หรือ
“เพชร” จากคณะนิเทศศาสตร์ สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ มองว่า วิชาชีพ
วันนักข่าว
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สื่อมวลชนเป็นเหมือนอีกหนึ่งขั้นในการ
เข้าไปท�ำงาน ซึ่งตัวเองชอบงานด้านสื่อ
และด้านข่าวอยู่แล้ว โดยจากการมาค่าย
พิราบน้อยครั้งนี้ ก็มีความคิดเปลี่ยนไป
พอสมควรจากที่เคยเรียนหรือไปฝึกงาน
มา เพราะไม่ได้ลงลึกเท่ากับการมาค่าย
พิราบน้อย โดยเฉพาะเมื่อได้เรียนรู้ใน
ค่ายก็พบว่า งานด้านสื่อสารมวลชนมี
อะไรมากกว่าวิธกี ารคิดสกูป๊ การเขียนข่าว
เพราะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา
ด้ ว ย เน้ น ไปที่ ค วามถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาชีพ จากเดิมทีต่ วั เองคิดว่าการท�ำข่าว
นั้นไม่ยาก แต่การมาค่ายกลับท�ำให้รู้สึก
ว่า ต้องเริม่ ต้นใหม่ทงั้ หมดเลย เพือ่ ท�ำให้
เราเข้าใจมากขึ้นในการเตรียมพร้อมการ
ลงพื้นที่ว่าต้องท�ำอย่างไรบ้าง

ที่ผ่านมาได้ไปฝึกงานมาหลายที่ ท�ำมา
หลายอย่าง ท�ำให้เชื่อว่าตัวเองสามารถ
ท�ำได้ในหลายแพลตฟอร์ม ผมเองไม่ได้
คิดว่าสื่อจะไม่มั่นคงหรือรอดหรือไม่ แต่
อยากท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด อยากจะท�ำงาน
ด้านนี้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�ำได้”
พัทธดนย์ระบุดว้ ยว่า ส่วนความรูท้ ี่
ได้จากการไปค่ายพิราบน้อยนัน้ ท�ำให้เรา
ฝึกการคิดประเด็นข่าวและการตัง้ ค�ำถาม
เพือ่ น�ำข่าวไปต่อยอด ท�ำให้เราต้องมองลึก
ไปถึงข้างในให้แตกต่างจากทีอ่ นื่ เพือ่ ให้ขา่ ว
ครบมุมมอง และน่าสนใจ ส่วนการน�ำมาใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันนัน้ ก็ท�ำให้ผมระมัดระวัง
ในการโพสต์มากขึน้ จะคิดก่อนโพสต์เพือ่
ไม่ให้มผี ลกระทบต่อคนรอบข้าง และต้องดู
ว่ามีผลอะไรตามมาหรือไม่
วรรณวิภา ขุลีดี

... ขณะทีส่ ถานการณ์ในวงการสือ่
ขณะนี้นั้น ส่วนตัวยังอยากท�ำงานด้าน
สื่ออยู่แล้วจากความตั้งใจตั้งแต่ก่อนมา
เรียนมหาวิทยาลัย เพื่อเลือกมาอยู่ด้าน
วารสารศาสตร์ ถึงแม้จะรู้ว่ายากและมี
ความท้อบ้าง แต่เมือ่ ไปเรียนรูท้ คี่ า่ ยพิราบ
น้อยก็พบว่า งานข่าวจริงๆ ก็ไม่ยากเกิน
ความสามารถของเรา ซึง่ ส่วนตัวอยากท�ำ
ข่าวออนไลน์ หรือทีวีก็สามารถไปท�ำได้
“สถานการณ์ความมัน่ คงของสือ่ ที่
เปลีย่ นไป เราต้องปรับเปลีย่ นและปรับตัว
กันอยู่แล้ว ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่ม
ทักษะในหลายด้าน อย่างน้อยคนที่มา
ท�ำงานด้านสื่อต้องท�ำได้หลายรูปแบบ
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ส่วนมุมมองของ “น.ส.วรรณวิภา
ขุลีดี” หรือ “ปูนิ่ม” จากวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระบุวา่ เมือ่
ไปค่ายพิราบน้อยก็ได้ประสบการณ์แตกต่าง
จากทีเ่ รียนในมหาวิทยาลัย เพราะมีความ
ยากมากกว่าเดิม จากที่เราคิดคอนเทนต์
ไม่เก่งและตีโจทย์ไม่แตก แต่ถ้าจะเป็น
เรือ่ งการเขียนข่าวหรือสัมภาษณ์สามารถ
ท�ำได้ แต่รู้สึกว่าช่วงที่ไปค่ายพิราบน้อย
ไม่อยากเป็นนักข่าวและไม่อยากลงพื้นที่
แต่ตัวเองยังอยากท�ำงานสื่อมวลชนใน
ด้านอื่นๆ หรือเป็นเบื้องหลัง งานตัดต่อ
โดยเฉพาะทีช่ อบเรือ่ งวงการบันเทิง อยาก
ไปท�ำภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ ส่วน

ความเป็นวารสารศาสตร์ที่เรียนมานั้น
อยากลองเขียนบทละครซิทคอม ส่วน
เป้าหมายหลังจากเรียนจบแล้ว อยากไป
ท�ำที่บริษัทแกรมมี่เพราะที่นี่มีงานหลาย
ด้าน ตั้งแต่ข่าว ซิทคอม ไปจนถึงละคร
จึงเชื่อว่าท�ำให้เราน่าจะมีโอกาสท�ำงาน
ที่นี่ได้

ข้อแตกต่าง
นักข่าวตัวจริงคนโพสต์ โซเชียลฯ

ขณะทีค่ วามเห็นจากนักข่าว-คนสือ่
ต่ อ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนด้ า น
นิเทศศาสตร์ ก็มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจ
ต่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ที่สอน
ด้านนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตรร์และ
การสื่อสารมวลชน ไว้อย่างน่าคิด
เริ่มที่ “น.ส.นฤมล รัตนสุวรรณ์”
ผู ้ สื่ อ ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช น ซึ่ ง จบ
การศึกษาจากคณะการสื่อสารมวลชน
(Mass Communication) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (มช.) สาขาการหนังสือพิมพ์
และสื่ อ พิ ม พ์ โดยจบการศึ ก ษาเมื่ อ ปี
2558 หรือราวสองปีก่อน
“นฤมล-คนข่าวมติชน” เปิดเผย
ไว้ว่า หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทาง
คณะได้มีมติยุบสาขาดังกล่าวทันที และ
ผนวกกันกับวิชาอื่น เพื่อปรับหลักสูตร
ให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับการปรับตัว
ของเทคโนโลยี
...เนือ่ งจากสาขาการหนังสือพิมพ์
มุ ่ ง เน้ น การเรี ย นการสอนด้ า นการ
หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะทุกกระบวนการ
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการผลิต การคิดคอนเทนต์
การลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ แ หล่ ง ข่ า ว การ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถคิดและ
ใช้ เ วลาในการหาประเด็ น ข่ า ว การ
ออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ การจัด
ท�ำกราฟิ ก และขั้ น หลั ง การผลิ ต โดย
ให้ นัก ศึ ก ษาวางแผนการตลาดเพื่อ จัด
จ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์ และสิ่งส�ำคัญคือ

นฤมล รัตนสุวรรณ์
วิชาทฤษฎีและจริยธรรมสื่อมวลชน โดย
หลักสูตรสามารถน�ำมาใช้ได้จริงในการ
ท�ำงานด้านสื่อมวลชน
“มองว่ายังมีความจ�ำเป็นต้องฝึก
ปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองใช้
ประสบการณ์จากห้องเรียนสู่การท�ำงาน
จริง”
หลั ก สู ต ร นิ เ ทศศาสตร์ ของ
สถาบันการศึกษา ยังมีความจ�ำเป็นหรือไม่
ในยุคที่ใครๆ ก็บอกว่า ใครๆ ก็เป็น
สื่อได้ แค่มีโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ก็
สามารถรายงานข่าว สื่อข่าว เป็นสื่อได้
แล้ว ไม่ต้องเรียนนิเทศศาสตร์ เพราะ
สามารถไลฟ์สด อัดคลิปเหตุการณ์ตา่ งๆ
วิเคราะห์ข่าวได้?
นฤมลย�ำ้ ว่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์
ยังมีความจ�ำเป็นต่อสถาบันการศึกษา
และตั ว นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะในยุ ค ที่
เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ยิง่ จ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีคณะนิเทศศาสตร์ ปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ล้วนเข้ามา
มีบทบาทต่อวงการสือ่ มวลชน แต่กระนัน้
เนื้ อ หายั ง คงต้ อ งถู ก ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ข้อเท็จจริง โดยสือ่ มวลชน โดยเฉพาะ
ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้
จึงไม่ได้หมายความว่าใครจะเป็นสื่อก็ได้
เพียงแค่อดั คลิป ไลฟ์เป็น รายงานข่าวได้
โดยผูท้ �ำงานสือ่ มวลชนยังจ�ำเป็นต้องผ่าน

การเรียนการสอนเช่นเดียวกันผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่น ผ่านสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรที่ทันสมัยต่อผู้เรียน
ส่ ว นความเห็ น ว่ า สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษา ควรต้ อ งปรั บ การเรี ย น
การสอนนิ เ ทศศาสตร์ อ ย่ า งไรเพื่ อ ให้
นักศึกษาจบแล้วมีงานท�ำ หางานได้ และ
ตัวสถาบันก็มนี กั ศึกษาไปเรียนโดยเฉพาะ
สถาบันเอกชน ที่มีข่าวตอนนี้หลายแห่ง
ประสบปัญหา ไม่มคี นเรียน เพราะมองว่า
จบแล้วหางานยาก เรือ่ งนี้ “นฤมล-ผูส้ อื่ ข่าว
นสพ.มติชน” ให้ทศั นะว่า ขณะเรียน สิง่ หนึง่
ทีท่ างมหาวิทยาลัยปรับตัวค่อนข้างช้า คือ
การปรั บ เนื้ อ หาจากสิ่ ง พิ ม พ์ สู ่ ร ะบบ
ออนไลน์ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบ
การเรี ย นที่ ทั น สมั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยี การเปิ ด หลั ก สู ต รที่ ต รงกั บ
ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
ส่ ว นประเด็ น เรี ย นจบแล้ ว หางานยาก
เนื่องจากหลายคนจบมาไม่ตรงกับความ
ต้องการตลาด ซึ่งปัจจุบันการท�ำงาน
ด้ า นสื่ อ มวลชนยั ง มี ค วามต้ อ งการอี ก
มาก โดยเฉพาะผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญด้าน
เทคโนโลยี งานออกแบบงานดีไซน์ ผูผ้ ลิต
เนื้อหาคอนเทนต์ โดยต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ ส่วนข้อเสนอแนะต่อสถาบัน
ทั่วประเทศเพียงปรับจุดอ่อน เพิ่มความ
ทั น สมั ย ของหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ถัดมาทีค่ วามเห็นของ นักข่าวมาก
ประสบการณ์อย่าง “น.ส.นันทพร ทาวะระ”
ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท จ า ก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์
สาขา ประชาสั ม พั น ธ์ และการสื่ อสาร
องค์กร และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย
ธุรบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ
กระจายเสียงและโทรทัศน์
“นันทพร” ซึ่งปัจจุบัน เป็น บ.ก.
…ทั น ข่ า วเช้ า ช่ อ ง MONO 29 มี
ประสบการณ์ท�ำงานโชกโชนในด้านงาน
ข่าว อาทิ บ.ก.ข่าวเที่ยง / เย็น ช่อง
อมรินทร์ทวี ี –ผูส้ อื่ ข่าวอาวุโส โต๊ะหน้า 1/

สังคม-สิง่ แวดล้อม/อาชญากรรม /เฉพาะกิจ/
โซเชี ย ลฯ ไทยรั ฐ ที วี - ผู ้ สื่ อ ข่ า วสาย
เศรษฐกิจ /สิ่งแวดล้อม ช่อง TNN 24 ผู ้ สื่ อ ข่ า วภาคสนาม รายการคุ ย โขมง
บ่าย 3 โมง ช่อง 9 อสมท-ผู้สื่อข่าว
สายอาชญกรรม รายการประเด็นเด็ด 7 สี
/ เช้านี้ที่หมอชิต เป็นต้น
โดย “นันทพร” เล่าว่า ในช่วง
เป็นนักศึกษา เรียนคณะนิเทศศาสตร์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีหลักสูตรการเรียน
การสอนวิชาเกี่ยวกับการเขียนข่าว การ
ถ่ายภาพ และการท�ำรายการโทรทัศน์
อาจารย์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ท�ำข่ า วใน
สถานการณ์จริง รายงานสดทางโทรศัพท์
จริง ท�ำให้เมื่อเรียนจบมาจึงมีพื้นฐาน
การท�ำข่าวโทรทัศน์อยู่บ้างประกอบกับ
ความรูจ้ ากการฝึกงานสหกิจศึกษาตลอด
4 เดือน เราสามารถน�ำความรู้ในช่วง
เรียนมาปรับใช้กับการท�ำงานจริงได้ แต่
ก็ไม่ใช่ทั้งหมด สุดท้ายแล้วการที่เราเป็น
เสมือนน�้ำไม่เต็มแก้ว จะท�ำให้เราพร้อม
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
นันทพร ทาวะระ

“การท�ำงานจริงแตกต่างจากการ
เรี ย นในห้ อ ง ค�ำแนะน�ำสั่ ง สอนจาก
หัวหน้างาน นักข่าวรุน่ พี่ หรือเพือ่ นร่วม
งาน คือบทเรียนทีเ่ ราต้องตักตวงเองให้ได้
มากที่สุด รวมถึงความผิดพลาดในการ
ท�ำงานจริง ก็คือบทเรียนที่ส�ำคัญให้เรา
มีสติในการน�ำเสนอข่าวในครั้งต่อไป”
“บก.ทันข่าวเช้า ช่อง MONO 29”
ย�ำ้ ว่า การศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์
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ในมหาวิทยาลัย ยังมีความจ�ำเป็นอยู่
เนื่ อ งจากจะเป็ น พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษา
ในการน�ำไปต่อยอดเมื่อต้องท�ำงานใน
สถานการณ์ จ ริ ง หากไม่ มี ห ลั ก สู ต ร
หรือเรียนรู้กันเอง จะเกิดความไม่เป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน เพราะต่างคนต่าง
ความคิด
ในยุคโซเชียลที่ถูกมองว่า ใครๆ
ก็เป็นนักข่าวได้ ส่วนตัวมองว่าไม่เห็นด้วย
เพราะผู ้ สื่ อ ข่ า วมื อ อาชี พ กั บ นั ก ข่ า ว
พลเมืองต่างกัน ผู้สื่อข่าวมืออาชีพจะมี
จรรยาบรรณ มีความคิด ไตร่ตรอง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนน�ำเสนอข่าวสู่
สาธารณชน แต่ นั ก ข่ า วพลเมื อ ง คื อ
ประชาชนทั่วไป ที่เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ก็
พร้อมที่จะไลฟ์สดโดยไม่ค�ำนึงถึงความ
ถูกต้อง เหมาะสม มีแค่ความสดใหม่
ทันเหตุการณ์ แต่การน�ำเสนอข่าวควรมี
ทักษะอย่างอืน่ มากกว่าความรวดเร็วเพียง
อย่างเดียว” เธอให้ทัศนะ
...พร้ อ มกั บ ย�้ ำ ว่ า ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
กับความคิดยุบคณะนิเทศศาสตร์ ใน
หลั ก สู ต รของสถาบั น การศึ ก ษา แต่
ควรจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานในปัจจุบนั เพือ่ ให้นกั ศึกษาจบมา
มีงานรองรับ และเป็นนักสื่อสารมวลชน
ที่มีคุณภาพในอนาคต แม้ปัจจุบันสื่อ
ยุ ค ดิ จิ ทั ล จะมี ค วามส�ำคั ญ และได้ รั บ
ความนิยมในอันดับต้นๆ แต่หลักสูตร
นิเทศศาสตร์กย็ งั ต้องเป็นพืน้ ฐานของการ
ท�ำงานด้านสื่อสารมวลชนของนักศึกษา
ทุกคน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
นิเทศฯให้เข้ากับยุคสมัยคือแนวทางที่จะ
ท�ำให้วงการสื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และอยู่ภายใต้จรรยาบรรณเดียวกัน
ขณะที่ “จิ รั น ธนิ น ภู พ นาแสง”
ผูส้ อื่ ข่าวการตลาด กอง บ.ก.ประชาชาติธรุ กิจ
บริ ษั ท มติ ช น จ�ำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง
เรี ย นจบมาจากสาขาภาษาเพื่ อ การ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยปัจจุบันท�ำงานมาได้
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สองปีแล้ว ก็เห็นว่าจากการเรียนมา พบ
ว่าสามารถน�ำหลักสูตรที่เรียนมาใช้ใน
การท�ำงานได้ เ พราะตอนที่ เ รี ย นมี ก าร
สอนถึงการรายงานข่าวจากโซเชียลมีเดีย
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษามา
ในรั้วมหาวิทยาลัย แตกต่างจากสภาพ
การท�ำงานจริง เนื่องจากต้องมาเรียนรู้
เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่ได้จากการ
ท�ำข่าว
“สถาบั น การศึ ก ษาที่ ส อนด้ า น
นิเทศ วารสาร ควรต้องมีหลักสูตรการ
เรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม เช่ น การคิ ด
ประเด็นข่าว การวิเคราะห์ข่าว เพราะ
จะสามารถน�ำไปใช้ในการท�ำงานจริงได้
รวมทัง้ ตัวนิสติ หรือนักศึกษา ก็ตอ้ งเรียนรู้
เอง เช่นเลือกไปฝึกงานในสถานทีท่ ไี่ ด้ลง
สนามท�ำข่าวจริงๆ จะได้มีประสบการณ์
เตรียมพร้อมรับมือกับสนามจริงของการ
ท�ำงาน”
จิรันธนิน มีมุมมองว่า การที่คน
ชอบพูดกันว่าใครๆ ก็เป็นสือ่ ได้ แค่มมี อื ถือ
กับเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ มองว่า เป็นเรื่อง
จริง เพราะเหตุการณ์ในปัจจุบันต่างเกิด
ขึน้ เร็ว ใครอยูใ่ นเหตุการณ์กส็ ามารถออก
มาเผยแพร่เรื่องราวหรือข่าวสู่สาธารณะ
ได้แต่กต็ อ้ งมีวจิ ารญาณ ในการเสพข่าวด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรการเรียน
การสอน นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์
มองว่ายังจ�ำเป็นอยู่ แต่ทมี่ นี กั ศึกษาเรียน
น้อยลง ก็อาจจะเป็นเพราะปัจจุบนั เรียน
จบสาขาไหนมา ก็สามารถท�ำงานนักข่าว
หรือประชาสัมพันธ์ และผูป้ ระกาศข่าวได้
อาจจะท�ำให้คนมองว่าไม่ตอ้ งจบตรงสาย
ก็ได้
“ค�ำว่า นิเทศศาสตร์ ภาพมันถูก
สร้างมาว่าเรียนจบไปต้องไปเป็นนักแสดง
หรือดารา หรือเรียนจบมาหางานยาก
แต่ ที่ จ ริ ง มั น มี ห ลายอาชี พ มากกว่ า นั้ น
อยากให้ ป รั บ ปรุ งเรื่ องภาพลั ก ษณ์ ข อง
คณะมากที่สุด”
ปิดท้ายที่ “น.ส.ทัศณีย์ บรรจง”
หรือโอ ไทยโพสต์ ซึ่งไม่ได้จบการศึกษา

ด้านนิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ แต่เข้า
มาเป็นนักข่าว จึงมีความน่าสนใจอย่าง
มากว่ามองเรื่องนักข่าวที่ไม่ได้จบด้าน
สื่อสารมวลชน แต่มาท�ำงานสื่ออย่างไร
โอไทยโพสต์ จบรัฐศาสตร์ สาขา
การเมื อ งการปกครอง มหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ โดยปัจจุบันเป็นนักข่าวไทย
โพสต์ ประจ�ำที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สายงานข่าวการศึกษา ส�ำหรับการเข้ามา
ท�ำงานข่าวนั้น เป็นเพราะช่วงที่เรียนอยู่
ชั้ น ปี ที่ 4 ได้ มี โ อกาสฝึ ก งาน ในอาชีพ
สื่ อ มวลชน สายข่ า วการเมื อ งของ
หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง จากนั้นก็ได้รับ
โอกาสจากรุ่นพี่ ชวนให้มาสมัครงานที่
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จึงได้เข้ามาสู่
อาชีพสื่ออย่างเต็มตัว
“ทัศณีย”์ พูดถึงความแตกต่างของ
นักข่าวทีเ่ รียนด้านนิเทศศาสตร์กบั นักข่าว
ที่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้แต่มาท�ำงานข่าว
ว่ า การที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นด้ า นนิ เ ทศฯ มา
โดยตรงแล้วมาท�ำอาชีพนักข่าว ถือว่ามี
ความยากพอสมควร แต่เนื่องจากตอนที่
ฝึกงาน ฝึกในสายข่าวการเมืองซึ่งตัวเรา
ก็ พ อที่ จ ะรู ้ จั ก บุ ค คลต่ า งๆ ในแวดวง
การเมืองบ้าง ท�ำให้มีปัญหาแค่เรื่องการ
เขียนข่าว ทีช่ ว่ งฝึกงานจะไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ งว่า
จะต้องเขียนอย่างไร เขียนรูปแบบใด แต่
ก็ได้รับค�ำแนะน�ำจากพี่ๆ นักข่าว ว่า ให้
อ่านหนังสือพิมพ์เยอะๆ จึงจะช่วยในการ
เขียนข่าวได้ แต่พอมาท�ำงานจริง และ
ท�ำหน้าที่นักข่าวสายการศึกษา ประจ�ำที่
กระทรวงศึกษาธิการ ถือว่าเป็นเรือ่ งทีห่ นิ
มากในช่วงแรก เพราะวงการการศึกษา
จะมีแต่นกั วิชาการซึง่ มีความหลากหลาย
และข่าวต่างๆ ก็เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเป็นมา
อย่างช้านาน ท�ำให้นอกจากจะอ่านเยอะ
แล้วยังต้องศึกษาต้นข่าว หรือจุดเริ่มต้น
ของเรื่องราวในข่าวด้วย
...ส่วนตัวคิดว่าการมีทักษะการ
เขี ย นเป็ น เรื่ อ งที่ ดี ม าก เพราะความ
สามารถในการเขียน การรู้ว่าจะเขียน
อะไร เขียนอย่างไรเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะ

ทัศณีย์ บรรจง
การเขียนข่าว คือ การสือ่ สาร ดังนัน้ นักข่าว
จ�ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสื่ อ สารให้ ถึ ง ผู ้ รั บ สาร
อย่างถูกต้องและเข้าใจ แต่การจบในด้าน
อื่นๆ ที่ไม่ใช่นิเทศฯ แล้วมาท�ำงาน เช่น
สมัยที่ฝึกงานได้ไปฝึกสายข่าวการเมือง
ก็จะท�ำให้เรารูบ้ คุ คลในข่าว หรือสามารถ
ใช้ค�ำที่เคยได้ยินในช่วงที่เรียนอยู่มาใช้
ในข่าวได้ เช่น การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เป็นต้น
“มองว่าเรื่องเหล่านี้สามารถฝึก
หรือแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้ จึงมอง
ว่า ผูท้ จี่ บด้านนิเทศ จะมีทกั ษะการเขียน
ซึ่งถือเป็นทักษะส�ำคัญของอาชีพนักข่าว
มากกว่าผู้ที่จบในด้านอื่นๆ”
“ทัศณีย์-โอไทยโพสต์” ยังกล่าว
ถึงกรณีปัจจุบันมีการพูดกันมากว่าใครๆ
ก็เป็นสื่อได้ แค่มีโทรศัพท์มือถือ โดย
เธอให้ทัศนะว่า การเป็นนักข่าวไม่ใช่แค่
เพียงการรายงานข่าวเท่านั้น เพราะจาก
ประสบการณ์ทที่ �ำอาชีพนีม้ า พบว่านักข่าว
จะต้องรู้จักจับประเด็นและมุ่งที่จะเจาะ
ลึกหาข้อเท็จจริงในเรือ่ งต่างๆ และยังต้อง
มีการหาข้อมูลประกอบออย่างรอบด้าน

ในแต่ละประเด็น อีกทัง้ ในปัจจุบนั ทีม่ กี าร
แชร์เรื่องราวต่างๆ ในโซเชียลมีเดียนั้น
ส่ ว นตั ว มองว่ า เป็ น เพี ย งการรายงาน
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในที่ ต ่ า งๆ ที่
สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงคน
มากขึ้ น และหากในกรณี ที่ เ ป็ น การ
รายงานเหตุการณ์ที่จะต้องมีผู้กระท�ำผิด
เช่น ถ่ายคลิปเหตุการณ์รถชน เป็นต้น
สังคมโซเชียลมีเดียก็จะมีการชี้ หรือระบุ
ให้ใครเป็นผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ บางความคิดเห็น
ก็เป็นความคิดเห็นที่มาจากความรู้สึก
ไม่ได้อิงข้อกฎหมาย หรือข้อเท็จจริงใน
เรื่องนั้นๆ อาจจะสร้างความเข้าใจผิด
ให้กับสังคมได้
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“วริ ษ ฐ์ ลิ้ ม ทองกุ ล ” จากค่ า ย
เอเอสทีวี ผู้จัดการ เป็น 1 ใน 8 ผู้สื่อข่าว
ไทยทีไ่ ด้รบั การเชือ้ เชิญจากกระทรวงต่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เดินทางไปเยือน
สหรัฐอเมริกาตามโปรแกรม International
Visitor Leadership Program (IVLP) ใน
หัวข้อ การบริหารข้อเท็จจริงในยุคสื่อ
ดิ จิ ทั ล -โครงการส�ำหรั บ ประเทศไทย
(MANAGING FACTS IN THE AGE
OF DIGITAL MEDIA-A PROJECT FOR
THAILAND) เมือ่ ช่วงปลายปี 2561 ซึง่ การ
เดินทางครั้งนั้นใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2
สัปดาห์
เขาเล่ า ว่ า ในการเดิ น ทางไป
สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ นอกจากจะมีโอกาส
ได้พบเจอกับนักการทูต นักวิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์ กลุ่มคลังสมองของสหรัฐฯ
เอ็นจีโอด้านสื่อ นักข่าวระดับหัวกะทิ
ของอเมริการะดับรางวัลพูลิตเซอร์แล้ว
ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม และพูดคุย
อย่างใกล้ชดิ กับนักหนังสือพิมพ์สว่ นกลาง

หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ สถานีวทิ ยุ-โทรทัศน์
และเจ้าของสือ่ ใหม่หลายแห่ง เช่น โพลิตโิ ค
(Politico) สือ่ ใหม่ผทู้ รงอิทธิพลในแวดวง
การเมืองสหรัฐฯ, เดอะ เพลน ดีลเลอร์
(The Plain Dealer) หนังสือพิมพ์และ
สื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในรัฐโอไฮโอ, ซาน
ฟรานซิสโก โครนิเคิล หนังสือพิมพ์และ
สือ่ ทรงอิทธิพลระดับต้นๆ ทางฝัง่ ตะวันตก
ของอเมริ ก าอี ก ด้ วย ซึ่ งพบว่ าพวกเขา
มีการปรับตัวขนานใหญ่เพื่อให้เข้ากับ
ยุคสมัย และนั่นหมายถึงความอยู่รอด
ของพวกเขา

Politico พรีเมียม
คอนเทนต์ กับโมเดล
ที่ยากจะเลียนแบบ

โพลิ ติ โ ค (Politico) เป็ น สื่ อ ที่
รายงานเฉพาะข่าวการเมือง ส�ำนักงาน
ตั้ งอยู ่ ใ นเมื องอาร์ ลิ งตั น รั ฐ เวอร์จิเนีย
ติดกับกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาทีถ่ อื เป็นศูนย์กลาง
ในการเมืองการปกครองของมหาอ�ำนาจ
เบอร์หนึ่งของโลก
พจนานุกรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์
ของสหรัฐฯ แปลความหมายของค�ำว่า
“โพลิตโิ ค (Politico)” ว่า คือ “นักการเมือง
(Politician)”
โพลิติโค หรือในชื่อเดิมคือ เดอะ
โพลิติโค (The Politico) เป็นสื่อแนวใหม่
ก่ อ ตั้ ง โดยอดี ต บรรณาธิ ก ารข่ า วและ
ผูส้ อื่ ข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์
2 คน เมื่อเดือนมกราคมปี 2550 (ค.ศ.
2007) น�ำเสนอเนือ้ หาเฉพาะทางเกีย่ วกับ
การเมือง นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
ในสหรัฐฯ และประเทศอืน่ ๆ ผ่านช่องทาง
คือ เว็บไซต์ จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์
โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ ช่ อ งทางอื่ น ๆ ทาง
อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการจัดอีเวนต์ตา่ งๆ
ด้วยเงินทุนของ นายโรเบิร์ต อัลบริตัน
วันนักข่าว
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เจ้าของสถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ ในวอชิงตัน
ดี.ซี.
หลังจากก่อตั้ง โพลิติโคใช้เวลา
พิสูจน์ตัวเองเพียงไม่นานก็กลายเป็นสื่อ
ที่ ล็อบบีย้ สิ ต์ นักข่าว นักการเมืองท้องถิน่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก
ประธานาธิบดี รวมไปถึงคนที่อยากลง
แข่งเป็นประธานาธิบดีต้องอ่าน ด้วย
แนวทางของเนื้ อ หาที่ มุ ่ ง เป้ า ตรงไปยั ง
ผู้สนใจข่าวการเมือง ความเคลื่อนไหว
ทางด้านการเมือง นโยบายภาครัฐ ร่าง
กฎหมาย การพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย
ด้วยกองทัพนักข่าวที่เชี่ยวชาญการเมือง
เฉพาะทางหลายร้อยคน
ความโดดเด่นของโพลิติโค อยู่ที่
ความเร็ว (Speed) และความลึก (In-Depth)
ทีห่ าอ่านทีไ่ หนไม่ได้ โดยจุดแข็งสองจุดนี้
ท�ำให้ โ พลิ ติ โ คสามารถแข่ ง ขั น กั บ สื่ อ
ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ทีก่ ลายเป็นต�ำนาน
อย่าง นิวยอร์ก ไทมส์ และวอชิงตัน
โพสต์ได้อย่างสมน�้ำสมเนื้อ
ความหลากหลายในการใช้ชอ่ งทาง
การเข้าถึงผู้อ่านคืออีกจุดเด่นหนึ่งของ
โพลิติโค ยกตัวอย่างเช่น จดหมายข่าว
ตอนเช้าตรูท่ ชี่ อื่ โพลิตโิ ค เพลย์บกุ๊ (Politico
Playbook) ที่ ส ่ ง ผ่ า นอี เ มลทุ ก เช้ า มี
สมาชิกรับข่าวสารมากกว่า 100,000 คน
โดยจดหมายข่าวดังกล่าวสร้างรายได้ให้
บริษัทด้วยวิธีการขายสปอนเซอร์ ตกเจ้า
ละ 50,000-60,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
สัปดาห์ (ราว 1.6-2.0 ล้านบาท)
นอกจากนี้ แม้เว็บไซต์ของ Politico
(www.politico.com) จะเปิดให้คนทัว่ ไป
อ่ า นได้ โ ดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย แต่ ผู ้ ที่
ต้ อ งการข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ก็ ส ามารถสมั ค ร
สมาชิกใน โพลิติโค โปร (Politico Pro)
ที่เน้นข่าววิเคราะห์เจาะลึกให้แก่สมาชิก
โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวข้อ/ประเด็น
ในราคาหัวข้อ/ประเด็น ละ 1,000 เหรียญ
สหรัฐฯ/ปี (ราว 32,000 บาท/ปี)
โพลิตโิ ค โปร ได้รบั ความนิยมมาก
จากคนอ่าน และท�ำรายได้ให้กับองค์กร
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สื่อแนวใหม่ที่มีอายุเพียง 12 ปี อย่าง
เป็นกอบเป็นก�ำ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง มี โพลิ ติ โ ค
แมกกาซีน (Politico Magazine ; www.
politico.com/magazine) ซึ่งน�ำเสนอ
ข่าว เป็นรายงานชิน้ ยาวเจาะลึกถึงเรือ่ งราว
ต่างๆ แบบถึงกึน๋ โดยน�ำเสนอผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ และนิตยสารรายสองเดือน โดย
คิดค่าสมาชิกอยูป่ ลี ะ 200 เหรียญสหรัฐฯ
(ราว 6,500 บาท)
ในส่วนของหนังสือพิมพ์ ผู้บริหาร
ของโพลิตโิ คเปิดเผยว่า แม้องค์กรจะเป็น
สื่ อ แนวใหม่ ที่ ก ่ อ ร่ า งสร้ า งตั ว มาจาก
พื้นฐานของสื่อดิจิทัล แต่หนังสือพิมพ์
กระดาษก็ ยั ง คงมี ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง
การสร้ า งแบรนด์ (Branding) โดย
หนังสือพิมพ์เป็นแบบแจกฟรี กระจายไป
ตามย่านส�ำคัญต่างๆ ของกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. โดยจะพิมพ์ทุกวันหากในช่วงนั้น
มีการประชุมสภาคองเกรส และลดลง
เหลือเพียงสัปดาห์ละหนึง่ เล่มในช่วงไม่มี
การประชุม
ท่ า มกลางความล่ ม สลายของ
อาณาจักรสื่อดั้งเดิม จากการรุกคืบเข้า
มาของสือ่ ดิจทิ ลั และสือ่ สังคม (Social
Media) โพลิตโิ คกลับสามารถสวนกระแส
สยายปีกในวงการสื่อ ขยายกิจการ และ
กลายเป็นผูท้ รงอิทธิพลในวงการการเมือง
สหรัฐฯ ได้อย่างน่าทึ่ง

The Plain Dealer ยักษ์ใหญ่
แห่งโอไฮโอ ในวันพายุสื่อ
โหมกระหน�่ำ

เดอะ เพลน ดี ล เลอร์ เป็ น
หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในแถบมิดเวสต์
ของอเมริกา ที่มีอายุยาวนานถึง 177 ปี
(ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2385 หรือ ค.ศ. 1842)
นอกจากจะเก่าแก่แล้ว เพลน ดีลเลอร์
ยั ง ถื อ เป็ น สื่ อ ทรงอิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ของรั ฐ
โอไฮโอ และยังถือเป็นหนังสือพิมพ์ใน
ระดับ Top 20 ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
หากพิจารณาจากยอดจ�ำหน่าย
อาคารส�ำนักงานใหญ่และโรงพิมพ์
ของเพลน ดีลเลอร์ ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 4800
ถ.ทีเดอร์แมน บรูกลิน อาคารสีเทาปูน
ดู เ ข้ ม ขลั ง ใหญ่ โ ตราวกั บ ส�ำนั ก งาน
เพนตากอน ภายในตั้งไว้ด้วยแท่นพิมพ์
ขนาดใหญ่ ห ลายหลั ง มี หุ ่ น ยนต์ ข น
กระดาษอัตโนมัติวิ่งกันขวักไขว่ แต่เมื่อ
เหลียวมองซ้ายแลขวา แทบจะไม่เห็น
นักข่าว บรรณาธิการ พนักงาน หรือผู้มา
ติดต่อ อย่างที่เราคาดหมาย
จอร์จ พี. โรดริเกวซ บรรณาธิการ
บริหารของเดอะ เพลน ดีลเลอร์ อดีต
นักข่าวมือเก๋าเจ้าของสองรางวัลพูลติ เซอร์
1 ในระดับชาติ และอีก 1 ในระดับ
นานาชาติเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเริ่มต้น
ชีวิตในฐานะนักข่าวหนังสือพิมพ์ดัลลัส

มอร์นิง นิวส์ ในปี 2521 (ค.ศ. 1978)
ที่ดัลลัส ก่อนที่จะถูกส่งไปประจ�ำที่กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี. ในเวลาต่อมา
“ยุค 1970 1980 1990 อุตสาหกรรม
หนังสือพิมพ์เฟื่องฟูมาก ตอนที่ผมถูก
ดัลลัส มอร์นิง นิวส์ ส่งไปเป็นนักข่าว
ประจ�ำที่ ก รุ ง วอชิ ง ตั น หนั ง สื อ พิ ม พ์
ท้องถิ่นอย่างเราจ้างคนถึง 30 คนใน
วอชิงตัน สาเหตุของความเฟื่องฟูของ
หนังสือพิมพ์ก็เนื่องมาจากโฆษณา ขาย
บ้าน ขายรถ รับสมัครงานต้องลงโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ทงั้ สิน้ ... แต่ปจั จุบนั ไม่ใช่
แล้ว เพราะโฆษณาเหล่านี้ต่างหันไปใช้
ช่ อ งทางของสื่ อ ดิ จิ ทั ล แทน” บก.บห.
เดอะ เพลน ดีลเลอร์เล่า และกล่าวต่อว่า
ราวปี 2544 (ค.ศ. 2001) หลัง ฟองสบู่
ดอทคอมแตก ถื อ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นของ
ธุรกิจหนังสือพิมพ์ทั้งในระดับชาติ และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั่วสหรัฐอเมริกา
“ปัจจุบนั สิง่ ทีท่ า้ ทายใหญ่ทสี่ ดุ ของ
วงการสื่อ ไม่ใช่เรื่องของการท�ำข่าว แต่
เป็นเรื่องธุรกิจ เพราะเงินโฆษณาในโลก

ดิจทิ ลั 75 เซนต์ ของทุก 1 ดอลลาร์ หรือ
3 ใน 4 ตกอยู่ในมือกูเกิลและเฟซบุ๊ก แม้
หลายปีก่อนหน้านี้เดอะ เพลน ดีลเลอร์
จะลงทุ น ไปจ�ำนวนมหาศาลกั บ ดิ จิ ทั ล
มีเดีย (โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ดิจิทัล ที่
อ่านบนแท็บเล็ตอย่างไอแพด) รวมไปถึง
การสร้างเว็บไซต์อย่าง Cleveland.com
เพื่อ รายงานข่ าวด่ วน โดยเฉพาะข่ าว
อาชญากรรม และข่าวกีฬาทีค่ นส่วนใหญ่
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ แต่ผลตอบรับ
ทางรายได้กย็ งั คงไม่ประสบความส�ำเร็จ”
ความถดถอยของสื่ อ ยั ก ษ์ ใ หญ่
แห่งเมืองคลีฟแลนด์สะท้อนออกมาผ่าน
ทั้งยอดพิมพ์ที่ตกลงอย่างฮวบฮาบจาก
350,000 ฉบับ/วัน ในปี 2550 เหลือ
เพียง 200,000 ฉบับ/วัน (ในวันที่พิมพ์
จ�ำหน่าย) โดยในปัจจุบนั มีการลดวันพิมพ์
จ�ำหน่ายจาก 7 วั น เหลื อเพี ย ง 4 วั น
ขณะที่ยอดคนอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านช่อง
ทางดิจิทัลก็ไม่สามารถชดเชยยอดของ
สิ่งพิมพ์ที่ลดลงได้ เพราะมีคนอ่านเพียง
ฉบับละ 30,000 คน

แม้ในยุคทีด่ จิ ทิ ลั เฟือ่ งฟู และมีขา่ ว
ว่าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่าง นิวยอร์ก
ไทมส์, วอชิงตัน โพสต์ หรือ วอลล์ สตรีท
เจอร์นัล เริ่มท�ำก�ำไรได้เป็นกอบเป็นก�ำ
จากการสมัครสมาชิกผ่านช่องทางดิจทิ ลั
(Digital Subscription) รวมถึงบางส่วน
มีการรับนักข่าวเพิ่มขึ้นด้วย แต่ จอร์จ
โรดริเกวซ อธิบายต่อว่า โมเดลธุรกิจของ
สื่อท้องถิ่นในสหรัฐฯ นั้นมีความแตกต่าง
กับสื่อในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
อย่างสื่อยักษ์ 3 เจ้าที่ยกตัวอย่างไปข้าง
ต้น เพราะวอลล์ สตรีท เจอร์นัล นั้นเป็น
หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่สมาชิกจ�ำเป็นต้อง
อ่าน เพราะเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋า
ของตัวเอง ส่วนนิวยอร์ก ไทมส์ และ
วอชิงตัน โพสต์กเ็ ป็นสือ่ ทีโ่ ด่งดังในระดับ
ประเทศ และระดับโลก ซึ่งหากพิจารณา
จากฐานผู้อ่านที่กว้างแล้ว หากมีผู้สมัคร
สมาชิกในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยก็พอที่
จะสร้างรายได้ให้สื่อยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้
อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ
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ในส่ ว นของกองบรรณาธิ ก าร
จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ เ คยมี ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
และพนั ก งานหลายร้ อ ยคน ทุ ก วั น นี้
หนังสือพิมพ์เดอะ เพลน ดีลเลอร์ เหลือ
นักข่าวเพียง 65 คน และฝ่ายผลิตอีก
เพียง 30 คน (ส่วนเว็บไซต์ Cleveland.
com มีพนักงานประมาณ 65-75 คน)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในช่วงวันคริสต์มาส
ปลายปี 2561 ยังมีขา่ วว่าบริษทั Advance
Publications ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเดอะ
เพลน ดี ล เลอร์ ยั ง เตรี ย มที่ จ ะปรั บ ลด
พนั ก งานกอง บก. ลงอี ก 1 ใน 3
เพื่อลดการขาดทุน โดยเฉพาะในฝ่าย
บรรณาธิการ และจัดหน้า โดยจะเอาต์ซอร์ส
งานไปให้บริษัทข้างนอกท�ำแทน [3]
บ.ก.เดอะ เพลน ดีลเลอร์ เจ้าของ
รางวัลพูลิตเซอร์กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่าง
น่าสนใจมากว่า ณ เวลานี้ความท้าทาย
ของการท�ำสื่ อ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล เปลี่ ย นโลก
ก็ คื อ การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งคุ ณ ค่ า
ทางสังคม และผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ส่วนช่องทางในการเอาตัวรอดต่อไปใน
อนาคตของหนังสือพิมพ์ทเี่ ขากุมบังเหียน
และเว็บไซต์ในเครือ (Cleveland.com)
นั้นมีอยู่ 3 ช่องทางด้วยกันก็คือ โฆษณา
การสมัครสมาชิก และการพัฒนางานใน
ส่วนของเอเยนซีโฆษณา
122

วันนักข่าว

ซานฟรานซิสโก โครนิเคิล
สื่อใหญ่ในดง
‘ซิลิคอน วัลเลย์’

เวลา 09.30 น. บนชั้น 3 ของ
อาคารเลขที่ 901 ถ.มิชชัน ซานฟราน
ซิ ส โก รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ที่ ตั้ ง ของกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโก
โครนิเคิล การประชุมกองบรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์เริม่ ขึน้ ด้วย
บรรยากาศไม่เคร่งเครียด
ไมเคิล เกรย์ บรรณาธิการบริหาร
นั่ ง เป็ น ประธานอยู ่ ที่ หั ว โต๊ ะ ขณะที่
บรรณาธิการอีก 10 กว่าคนร่วมน�ำเสนอ
ถกเถียง และให้ความเห็นกันอย่างออกรส
โดยประเด็นเด่นที่ดูจะได้รับความสนใจ
ที่สุดในวันนั้นก็คือ การเกาะติดข่าวเรื่อง
การย้ า ยสนามแข่ ง ของที ม โอคแลนด์
เรดเดอร์ส ทีมอเมริกันฟุตบอล NFL ทีม
ส�ำคัญในย่านอ่าวซานฟรานซิสโก และ
การยื ด ประกาศห้ า มนั ก ด�ำน�้ ำ เก็ บ
หอยเป๋าฮื้อในอ่าวซานฟรานซิสโกไปอีก
2 ปี เนือ่ งจากจ�ำนวนประชากรหอยเป๋าฮือ้
ที่ลดลง
วันนัน้ นักข่าวไทยทัง้ 8 ชีวติ ถือว่า
ได้รับโอกาสอันแสนล�้ำค่าในการเข้าร่วม
ฟังการประชุมข่าวยามเช้าของหนังสือ

ท้องถิ่นที่ส�ำคัญที่สุดของเมืองซานฟราน
ซิ ส โก ใหญ่ ที่ สุ ด ในแคลิ ฟ อร์ เ นี ย ตอน
เหนือ และถือเป็นหนังสือพิมพ์ชนั้ น�ำของ
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก
ซานฟรานซิสโก โครนิเคิล (San
Francisco Chronicle) ก่อตั้งในปี 2408
(ค.ศ.1865) โดยสองพี่น้อง ชาร์ลส์ และ
ไมเคิล เดอ ยัง เดิมทีใช้ชอื่ ว่า เดลี ดรามาติก
โครนิเคิล (Daily Dramatic Chronicle)
ถึงปัจจุบันมีอายุยาวนานกว่า 150 ปีแล้ว
โดยในปี 2543 (ค.ศ. 2000) ตระกูลเดอ ยัง
ได้ ข ายกิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ นี้ ต ่ อ ให้
เฮิร์สท์ คอปอเรชัน เครือสื่อยักษ์ใหญ่
ที่มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก
เช่นเดียวกับสือ่ ท้องถิน่ ทัง้ หลายใน
สหรัฐฯ แม้จะตัง้ อยูใ่ กล้กบั ศูนย์กลางของ
เทคโนโลยีโลกอย่างซิลิคอน วัลเลย์ แต่
สื่อเก่าแก่ฉบับนี้ก็หนีไม่พ้นวัฏจักรแห่ง
ความถดถอยของสื่อแบบดั้งเดิม
“จากช่ วงปี ค.ศ. 2000 ที่เรา
มี พ นั ก งานรวมกว่ า 600 คน ตอนนี้
พนักงานทั้งหมดของเราเหลือประมาณ
200 คน เป็นนักข่าวประมาณ 75-80 คน
แล้วก็มนี กั ข่าว/บรรณาธิการ ประจ�ำอยูท่ ี่
ต่างๆ อีกประมาณ 40 คน โดยทุกคนที่
กล่าวมานีต้ อ้ งท�ำข่าวเองทุกอย่าง รวมถึง
ถ่ายวีดิโอ ตัดต่อ และท�ำพ็อดคาสต์”
ไมเคิล เกรย์เปิดเผย และกล่าวว่าปัจจุบนั
ยอดจ�ำหน่ายของหนังสือพิมพ์ลดลงจาก
ราว 400,000 ฉบับต่อวัน ในปี 2550 เหลือ
ราว 165,000 ฉบับต่อวันในวันธรรมดา
(225,000 ฉบับในวันอาทิตย์)
จุดเด่นของฉบับวันอาทิตย์ก็คือ
เนื้อหาเชิงไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว อาหาร
ไวน์ สปา รวมถึง กัญชา ที่กลายเป็น
เรือ่ งถูกกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียตัง้ แต่
ปี 2561 ที่ผ่านมา (แม้จะยังไม่ค่อยได้
รับความนิยมจากผู้อ่านเท่าไรนักก็ตาม
เพราะเป็นเรื่องใหม่)
ซานฟรานซิสโก โครนิเคิลปรับ
ตัวรับกับโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ด้วย
การเป็นสื่อแรกๆ ในสหรัฐฯ ที่เปิดตัว
เว็บไซต์ในชือ่ sfgate.com ตัง้ แต่ปี 2537

(ค.ศ. 1994) ท�ำให้ปจั จุบนั ในแต่ละเดือน
เว็บไซต์แห่งนีส้ ามารถดึงดูดผูอ้ า่ นได้มาก
ถึง 30 ล้านคน (Unique Readers) และ
กลายเป็ น เว็ บ ไซต์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ร ะดั บ
Top 10 ของสหรั ฐ ฯ นอกจากนี้ ยั ง มี
sfchronicle.com ทีเ่ ป็นเว็บไซต์ขา่ วแบบ
บอกรับสมาชิก (Digital Subscription)
ซึง่ ปัจจุบนั มีสมาชิกอยูร่ าว 3-4 หมืน่ คน
โดยสมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง
40-45 ปี
“เราเป็นสื่อแรกๆ ที่ปรับตัวเข้า
สู่ยุคดิจิทัล นโยบายของเราคือ Online
First ท�ำให้ปจั จุบนั สัดส่วนรายได้ระหว่าง
ออฟไลน์ กั บ ออนไลน์ นั้ น อยู ่ ที่ 50/50
โดยนอกจากการลดขนาดขององค์กรแล้ว
เรายังพยายามลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ในส่วนอื่นด้วย อย่างเช่นการปล่อยเช่า
ชั้นอื่นๆ ของตึกที่เราท�ำงานอยู่นี้ให้กับ
คนข้างนอก” บ.ก.บห.คนเดิมระบุ และ
ว่า จากการปรับตัวอย่างต่อเนือ่ งดังกล่าว
ท�ำให้ ใ นช่ ว ง 5 ปีที่ผ ่า นมา บริษัทเริ่ม
กลับมามีก�ำไรแล้ว โดยธุรกิจหนังสือพิมพ์
ก็ยังสามารถอยู่ได้จากรายได้หลักคือค่า
สมาชิก และยอดขาย มิใช่ค่าโฆษณา

ข่าวร้ายก็คือ ยังไม่มีใครมองเห็น
ทางออกที่ชัดเจน และส�ำเร็จรูป ส�ำหรับ
ปัญหา Digital Disruption ในแวดวงสือ่ แต่
ข่าวดีคือ ทุกคนยังเชื่อมั่นว่า สื่อมวลชน
คุณภาพ (Good Journalism) ยังเป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นกับทุกคนในทุกสังคม ไม่ว่า
เทคโนโลยี จ ะก้ า วหน้ า ไปอี ก มากมาย
เพียงใด ไม่วา่ จะในอดีต ในปัจจุบนั หรือ
ในอนาคตข้างหน้าก็ตาม
อ้างอิง :
Top 100 Newspapers in the United
States ; https://www.infoplease.com/
arts-entertainment/newspapers-andmagazines/top-100-newspapersunited-states
Plain Dealer Staff, Hoping to Avoid
Newsroom Cuts, Offer Counter Proposal ; https://goo.gl/w61aZv
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ออกซฟอร์ด- เคมบริดจ์ ไม่มีแลคเชอร์
ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญ พลจั น ทร์
หั ว หน้ า สาขาวิ ช าสื่ อ และการสื่ อ สาร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวว่าการปรับตัวของมหาวิทยาลัยยุค
ดิสรัปในต่างประเทศนั้น มหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด หรือเคมบริดจ์ ไม่มแี ลคเชอร์
มานานแล้ว เพราะบังคับให้เด็กอ่านมา
จากบ้าน และเวลาเรียนในคลาสคือการ
ดีเบท แต่ในเมืองไทยเด็กไม่อ่าน ดังนั้น
ต้ อ งมี วิธี อื่ น ที่ ให้เ ด็กอยากอยู่ในคลาส
อยากดีเบท แต่ข้อดีของมหิดลคือ เด็ก
ค่อนข้างมีส่วนร่วม เพราะถูกฝึกมาจาก
โรงเรียนนานาชาติ จะถามตอบได้ตลอด
เวลา ท�ำให้คลาสขับเคลื่อนไปได้มากพอ
สมควร

“

สิงคโปร์เขารู้ว่าชาติจะพัฒนาได้ไม่ใช่
เฉพาะคนทีจ่ บปริญญาตรี แต่เขาต้องการ
ช่างฝีมือ ทุกวันนี้เราขาดเด็กจบเทคโน
ช่างซ่อมแอร์ไม่มี เพราะทุกคนอยากเป็น
วิศวกร ดังนัน้ มันจึงเกิดช่องว่างใหญ่มาก
ในประเทศ”
แต่ที่สิงคโปร์เขาจะแนะน�ำว่า จบ
มัธยมต้องเรียน Technical College
แล้วจะมีสกิลที่รอด เด็กที่เรียนทางด้าน
นิเทศศาสตร์เขาจะรูว้ า่ จบมาเขาอยากจะ
เป็นช่างกล้อง ไม่ใช่ไดเรคเตอร์ หรือบาง
คนออกมาจะเป็นช่างตัดต่อ สิงคโปร์เขา
วางยุทธศาสตร์ดีว่าจะวางคนไว้ตรงไหน
เด็กไม่เยอะมาก แต่รัฐบาลสนับสนุน ถ้า
เรียนในด้าน Technical College เพราะ

ต่างประเทศ พูดเรื่องดิสรัปชั่นมาก่อนเรา 2–3 ปี เขามอง
ว่าจะอยู่กับ AI อย่างไร จะสร้างงานอย่างไร สร้างงาน
ในเวลาที่คนถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์อย่างไร สกิลตรงไหน
ทีถ่ า้ มีคณ
ุ ยังจับต้องเราไม่ได้ สิง่ เหล่านีเ้ ขาพูดกันมานานแล้ว
แต่เราเพิ่งมาเริ่มเมื่อปีที่แล้วเองส�ำหรับการปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น

ที่ผ่านมา มหิดลเองพยายามท�ำ
คลาสออนไลน์ แต่อย่าลืมว่าเด็กก็จ่าย
ตังค์เพื่อมาเรียนในเวลา ดังนั้นการเรียน
ในชั้นเรียนมันต้องมีคุณค่าอะไรสักอย่าง
ที่ ท�ำให้ เ ขาต้ อ งมาอย่ า งเช่ น การสอน
Acting เป็นคลาสที่ไม่มีใครลา ไม่มีใคร
สาย แต่ละชั่วโมง เหมือนเด็กเข้ามาเห็น
ว่าจะได้อะไร มันต้องเห็นผลตรงนัน้ ต้อง
ท�ำให้เด็กเข้าใจ ว่าจะผสมผสานอย่างไร
เด็กจะต้องได้อะไร เดินออกไปจากคลาส
จะต้องรู้ว่าอันนี้คืออะไร เพื่ออะไร ไม่
อย่างนั้นมันจะเป็นการนั่งเสียเวลาเปล่า
“เรามีเด็กจากสิงคโปร์ที่ชอบมา
ซัมเมอร์แทบทุกปี เราค้นพบว่าเด็กเขา
ไม่ได้เก่ง ไม่ได้ฉลาดเฉลียวอะไร แต่
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”

ประเทศก�ำลังต้องการ
ดังนั้นสิ่งส�ำคัญในการอยู่ในยุคนี้
มหาวิทยาลัยต้องเอาตัวรอดให้ได้ ต้อง
ประเมินการเปลีย่ นแปลงของสังคมตลอด
เวลา และต้องรู้จักลูกค้า รู้จักผู้ชม รู้จัก
การใช้เทคโนโลยี ต้องมองออกว่าอะไร
เป็นอะไร อันไหนคือนิยายที่ดี อันไหน
คือหนังทีด่ ี และอันไหนคือการก�ำกับทีด่ ี
ต้องบอกได้ เพราะฉะนัน้ มันอยูท่ คี่ อนเทนต์
ไม่ได้อยูแ่ ค่ Know How แล้วสิง่ ส�ำคัญของ
ยุคนีค้ อื Skill /Creativity /Imagination
ซึง่ สามอย่างนี้ AI ท�ำไม่ได้ ให้เด็กสามารถ
คิดวิเคราะห์ พร้อมกับการปรับตัวของ
ทั้งครูและมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง

“ต่างประเทศ พูดเรื่องดิสรัปชั่น
มาก่อนเรา 2–3 ปีเขามองว่าจะอยู่กับ AI
อย่างไร จะสร้างงานอย่างไร สร้างงานใน
เวลาทีค่ นถูกทดแทนด้วยหุน่ ยนต์อย่างไร
สกีลตรงไหนที่ถ้ามีคุณยังจับต้องเราไม่
ได้ สิ่งเหล่านี้เขาพูดกันมานานแล้ว แต่
เราเพิ่งมาเริ่มเมื่อปีที่แล้วเอง ส�ำหรับการ
ปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยี
ดิสรัปชั่น”
ผศ.ดร.วรรณ์ ข วั ญกล่ าวว่า สิ่ง
ส�ำคัญที่สุด ครูต้องปรับตัวมาก อาจารย์
ที่มาสอนต้องไกด์เด็กได้ ต้องให้ฟีดแบ็ก
เพื่อการพัฒนา คอมเมนต์ แก้ไขงานได้
ในส่วนของมหิดล เพิ่มการท�ำออนไลน์
คลาสมากขึน้ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ยังเชือ่ ว่าอยูท่ ี่
คนสอน คนสอนต้องเก่ง การสอนหนังสือ
เป็นการสร้างคน เป็นงานหนักมาก และ
ยากที่จะท�ำให้คนแต่ละคนเข้าใจในสิ่ง
นั้นๆ หน้าที่ของการเป็นครูที่ส�ำคัญที่สุด
ต้องท�ำให้คนในยุคหน้าเก่งกว่าเรา
“สมมุตมิ ภี าพภาพหนึง่ แล้วบอกให้
แต่งเพลงจากภาพนี้ เด็กจะต้องใช้สกิล
ของตัวเองว่าเห็นภาพนี้แล้วจะตีความ
เป็นตัวอักษรจะท�ำอย่างไร หรือจะตีความ
มาเป็ น เสี ย งเพลงอย่ า งไร สิ่ ง เหล่ า นี้
ท�ำให้เกิดความครีเอตมากขึ้น ไม่ได้ติด
อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่ง เพราะฉะนั้น
วิธีสอนจะต้องมีการประยุกต์มากขึ้น”
หรื อ ...“มี วิ ช าหนึ่ ง ที่ ส อนเรื่ อ ง
สุนทรียศาสตร์ เปิดเพลงให้เด็กฟัง และ
สอนว่าเพลงแต่ละยุค ใช้อะไรมองว่า
เพลงนี้ ดี ห รื อ ไม่ ดี ตี ค วามอย่ า งไรว่ า
เพลงนี้ พู ด ว่ า อะไร หรื อ ให้ ดู ห นั ง แล้ ว
เขียนวิจารณ์มา ท�ำให้เด็กได้สัมผัส คิด
วิเคราะห์จริง ไม่อย่างนัน้ เด็กไม่ประจักษ์
ความรู ้ ก็จ ะเป็ น แค่ ข ้ อมู ล แต่ ไ ม่ท�ำให้
ตั ว เองเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ดี ขึ้ น ได้ ” ผศ.ดร.
วรรณ์ขวัญกล่าว

มาเลเซีย รับเด็กต่างชาติมากขึ้น
ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ อาจารย์
ประจ�ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าว
ว่า จากการที่มาเรียนต่อปริญญาเอก ที่
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย
(Universiti Sains Malaysia: USM) ท�ำให้
เห็นพัฒนาการบางอย่างของบรรยากาศ
การปรับตัว ขณะที่ประเทศเรายังใช้ค�ำ
ว่า Globalization ซึ่งเป็นค�ำที่เก่ามาก
แต่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งอันดับ
ดีๆ เขา Internationalization จนกลาย
เป็ น เรื่ อ งปกติ ไ ปแล้ ว เขาร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ ในขณะที่มหาวิทยาลัยไทย
มี เ พี ย งไม่ กี่ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด รั บ เด็ ก
นักเรียนต่างชาติ
ที่มหาวิทยาลัย USM พยายาม
ยกระดับเด็กปริญญาตรีของเขา ไปสู่
ปริญญาโทและปริญญาเอก และเชือ่ มโยง
กับปัญหาเด็กในประเทศลดลง โดยการ
เปิดรับเด็กต่างชาติมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะ
เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตามสโลแกน
Transforming Higher Education
เขาก้ า วล�้ ำ เด็ ก ปริ ญ ญาตรี ไ ป เพื่ อ ไป
เน้นปริญญาโทและเอก โดยเน้นตลาด
ต่างประเทศเป็นหลัก เด็ก 1 ส่วน 4
ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ เด็ ก ต่ า งชาติ ที่ ม า
เรียน ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือไปหมด
มาเลเซีย เขาเดินตามสิงคโปร์ ทีเ่ ป็นเบอร์
หนึง่ ของโซนอาเซียน เขาศึกษาว่าจะตาม
อย่างไร และรัฐบาลเขาก็สนับสนุน พอ
ตั้งเป้าในประเทศที่สูงกว่ามันผลักดันไป
ทั้งระบบ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ข อ ง ม า เ ล เ ซี ย ป ั จ จุ บั น มี ก ว ่ า 1 0
มหาวิทยาลัย ในจ�ำนวนนี้มีอยู่ประมาณ
5 แห่ง ที่ใกล้เคียงมหิดล และสูงกว่า
จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ซึ่งบางแห่งเปิด
รับปริญญาตรีนเิ ทศศาสตร์เพียง 120 คน
นอกนั้นเป็นปริญญาโทและเอก และใคร
ที่สอบไม่ติดใน 5 มหาวิทยาลัยนี้ ซึ่งอยู่

“

การศึกษาเด็กลดลง ด้วยเรือ่ งของเทรนด์
ที่มาจากต่างประเทศว่าการจบปริญญา
ตรีอาจจะไม่ใช่ค�ำตอบของชีวิตทั้งหมด
และปริ ม าณประชากรวั ย รุ ่ น ที่ เ ริ่ ม เข้ า
สู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ประเทศลดลง
เป็นต้น
เขามองว่ า การศึ ก ษาจะขยั บ ได้
ต้องมีมติ ขิ องรัฐบาลสัง่ ขยับ เมือ่ ประเมิน
6-7 ปี ที่ แ ล้ ว เช่ น รั ฐ บอกว่ า อาจารย์
ทุ ก คนต้ อ งปรั บ ตั ว และในตอนนี้ ใ น

ในมิติของการรับรู้ของมหาวิทยาลัย ควรจะมีบรรยากาศ
ของการตื่นตัวมันล้อไปกับโลกของออนไลน์ จากกระแส
ต่างๆ ที่ว่าตอนนี้สถาบันการศึกษาเด็กลดลง ด้วยเรื่อง
ของเทรนด์ที่มาจากต่างประเทศว่าการจบปริญญาตรี
อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบของชีวิตทั้งหมด และปริมาณประชากร
วัยรุ่นที่เริ่มเข้าสู่มหาวิทยาลัยในระดับประเทศลดลง

ในสามเหลี่ยมชั้นน�ำที่เรียกว่า APEX คุณ
ก็ไม่ต้องสอบแล้ว อยากเข้าที่ไหนก็เดิน
เข้าได้เลย และในสิงคโปร์ ก็มีการเปิด
ให้คนนอกเข้ามาลองเรียนได้ ถ้าเขาไม่ใช่
สถาบันการศึกษาเราก็จะมองว่ามันเป็น
หลักการตลาด
ทัพพ์เทพ ให้ความเห็นกรณีการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยไทย ว่าควรจะ
เป็นเรื่องของทั้งระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาใน
ก�ำกับของรัฐ การขยับเดินหน้า ต้องอาศัย
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความร่วมมือ
ของบุคลากรที่ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
ขณะเดียวกัน ความเชือ่ มโยงความร่วมมือ
กับต่างประเทศก็ถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
ใ น มิ ติ ข อ ง ก า ร รั บ รู ้ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ควรจะมีบรรยากาศของ
การตื่นตัวมันล้อไปกับโลกของออนไลน์
จากกระแสต่ า งๆ ที่ ว ่ า ตอนนี้ ส ถาบั น

”

มหาวิ ท ยาลั ย มี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
เต็มไปหมดภายใน 2 ปี เพราะสั่งมา
มหาวิทยาลัยมี ผศ.เพิม่ ขึน้ มา ในขณะทีเ่ ด็ก
ลดลง และอาจารย์หลายคนมองว่าฉันก็ท�ำ
ผศ. ก็ปรับตัวเพราะมหาวิทยาลัยก�ำหนด
มา ซึ่งอาจจะตอบโจทย์ของประเทศ แต่
ตอนนี้ปัญหาใหม่คือ เด็กลดลง
มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทัน
กับโลกของดิจิทัล องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มี
ความต้องการเป็นสหวิทยาการ การร่วมมือ
กันข้ามคณะ ข้ามสาขา เพื่อเชื่อมโยง
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ต้อง
มองเหมือนภาคเอกชนที่มีอะไรใหม่ๆ
เพราะเอาเทคโนโลยี น�ำ เป็ น เรื่อ งของ
วิสัยทัศน์และการท�ำงานเหมือนบริษัท
เอกชน ทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และ
พนักงานระดับล่าง ต้องเปิดใจทีจ่ ะแบ่งปัน
ร่วมกันและปรับตัวไปพร้อมๆ กัน
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รายงานสถานการณ์สื่อมวลชนประจ�ำปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สถานการณ์ด้านสื่อมวลชนไทยในรอบปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแห่งการ “ซึมแทรก ซึมทรุด” เพราะยังคงเผชิญความเสี่ยงและ
ท้าทายหลายประเด็น โดยเฉพาะการไม่มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎหมายพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ในห้วงระยะเวลา 4 ปีทผี่ า่ นมา ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมสือ่ ทัง้ ระบบยังอยูใ่ นภาวะยากล�ำบากอย่างต่อเนือ่ ง  เนือ่ งจากผลกระทบ
ด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารที่มุ่งไปสู่ทิศทางทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยจึงสรุปสถานการณ์สื่อฯ ใน 4 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้

1. ถูกควบคุมด้วยกฎหมายพิเศษ :
แม้ว่าปี 2560 มีการประกาศใช้
รั ฐ ธรรมนู ญ รองรั บ สิ ท ธิ ใ นการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การพิมพ์ ไว้ใน
มาตรา 34 และมาตรา 35 บัญญัติให้
บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อม
มีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการ
แสดงความคิ ด เห็ น ตามจริ ย ธรรมแห่ง
วิชาชีพ  ทว่ายังคงมีการบังคับใช้ประกาศ
คสช.และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. 4 ฉบับ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ มวลชนที่ ยั ง ไม่ ย กเลิ ก
สวนทางกับบรรยากาศของการปลดล็อก
ทางการเมืองเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
ที่ประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วนรอบด้าน แม้ว่าองค์กรสื่อ
จะร่ ว มกั น รณรงค์ เรี ย กร้ อ งและออก
แถลงการณ์มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา แต่
การยกเลิ ก ประกาศ คสช.และค�ำสั่ ง
หัวหน้า คสช.ทั้ง 4 ฉบับก็ไม่เป็นผล
4 ประกาศ คสช.และค�ำสัง่ หัวหน้า
คสช. ประกอบด้วย 1.ประกาศ คสช.
ฉบับที่ 97/2557 เรือ่ ง การขอความร่วมมือ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ คสช.และการ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารต่ อ สาธารณะ
2.ประกาศ คสช.ที่ 103/2557 แก้ไขเพิม่ เติม

ประกาศคสช.ฉบั บ ที่ 97 /2557 โดย
ห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ
คสช. โดยเจตนาไม่ สุ จ ริ ต เพื่ อ ท�ำลาย
ความน่าเชื่อถือของ คสช.ด้วยข้อมูลอัน
เป็นเท็จ 3. ค�ำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558
(ข้อ 5) ให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานรักษาความ
สงบเรียบร้อยมีอ�ำนาจออกค�ำสัง่ ห้ามการ
เสนอข่าว การจ�ำหน่าย หรือท�ำให้แพร่หลาย
ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด...
และ 4. ค�ำสั่ ง หั ว หน้ า คสช.
ที่ 41/2559 เรื่อง การก�ำกับดูแลการ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารต่ อ สาธารณะ
โดยมีเจตนาในการขยายอ�ำนาจ ตาม
มาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(กสทช.) ให้ครอบคลุมไปถึงประกาศ
ของ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่
103/2557 รวมทั้งคุ้มครองการใช้อ�ำนาจ
ของ กสทช.

2. จับตากฎหมายกระทบเสรีภาพ :
ประเทศไทยอยู่ในช่วงขับเคลื่อน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
รวมถึ ง แผนปฏิ รู ป ด้ า นสื่ อ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในนั้นคือการ
จัดท�ำพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ.
ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ อ งค์ ก รสื่ อ ได้ ร วมพลั ง
คัดค้านในหลายประเด็น แต่ในที่สุดร่าง
กฎหมายดังกล่าวก็ได้รับความเห็นชอบ
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2561 โดยมีข้อสังเกตบาง
ประการ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ส ่ ง ให้
คณะกรรมการกฤษฎี ก าพิ จ ารณาก่อ น
เสนอกลับคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ในชั้นนี้
ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงไม่น่าจะทันการ
พิ จ ารณาของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ชุดนี้ ถึงกระนั้น องค์กรสื่อก็ยังยืนยัน
หลักการในการก�ำกับดูแลกันเอง อันเป็น
หลักการสากลที่นานาประเทศใช้ก�ำกับ
ดูแลเรื่องจริยธรรม อีกทั้งจะต้องไม่มี
ตัวแทนฝ่ายรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ่ า งกฎหมายที่
เกี่ยวกับเสรีภาพบนโลกออนไลน์ ได้แก่
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่ผ่าน
ความเห็ น ชอบจาก ครม.แล้ ว เช่ น กั น
แต่หลายประเด็นอาจจะกระทบต่อสิทธิ
เสรี ภ าพการแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนและสื่อมวลชนตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ รวมทั้งติดตามร่างพระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
...  ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั พ.ศ. ...  การแก้ไข
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าจะมี
ส่วนใดลิดรอนเสรีภาพของประชาชนและ
สื่อมวลชนหรือไม่
3. ธุรกิจสื่อยังระส�่ำ :
การใช้ อ�ำนาจพิ เ ศษของ คสช.
ในการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ด้วยการ
พักช�ำระหนี้ค่าสัมปทานเป็นเวลา 3 ปี
ตามทีผ่ ปู้ ระกอบการร้องขอ เป็นสัญญาณ
ที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของธุ ร กิ จ
สื่อได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560
ฝั ่ ง ของสิ่ ง พิ ม พ์ “หนั ง สื อ พิ ม พ์
ไทยรั ฐ ” เปิ ด โครงการลาออกด้ ว ย
ความส มั คร ใจ ในช ่ ว ง สิ้ นป ี ด ้ า น
หนังสือพิมพ์ยกั ษ์ภาคเหนือ “เชียงใหม่นวิ ส์”
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ตีพิมพ์ข่าวสารใน
พืน้ ทีภ่ าคเหนือ มานานกว่า 27 ปี อ�ำลา
แผงเมือ่ 5 มีนาคม 2561 ผันตัวสูอ่ อนไลน์
และวันที่ 4 มกราคม 2562 นิตยสาร
วิ เ คราะห์ ข ่ า วการเมื อ ง รายสั ป ดาห์
“สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” ก็อ�ำลาแผง
เช่นกันหลังยืนหยัดมาได้ถงึ 66 ปี  ตาม
หลัง “เนชั่นสุดสัปดาห์” ที่อ�ำลาแผงไป
ก่อนหน้านี้ นิตยสารสตาร์พคิ ส์รายเดือน
ที่ อ ยู ่ คู ่ แ ผงหนั ง สื อ ไทยมากว่ า 52 ปี
ประกาศปิดตัว ตีพิมพ์ ฉบับที่ 888 เดือน
เมษายน 2018 เป็นฉบับ “รายเดือน” เล่ม
สุดท้าย
นิตยสาร Secret เครืออมรินทร์
ประกาศเลิกผลิต เดือนมิถุนายน วาง
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แผงฉบับสุดท้าย ปรับรูปแบบการน�ำเสนอ
ผ่านช่องทางออนไลน์ และช่ อ งทาง
โซเชี ย ลมีเดียต่างๆ รวมทั้ง Student
Weekly ในเครือ Bangkok Post ได้
ประกาศวางแผงเป็นฉบับสุดท้าย ฉบับ
วันที่ 30 กันยายน ถือเป็นการปิดต�ำนาน
นิตยสารภาษาอังกฤษทีอ่ ยูค่ นู่ กั เรียนไทย
มากว่า 50 ปีนิตยสารแพรวก้าวเข้าสู่
ปีที่ 40 ประกาศปรับจากรายปักษ์ เป็น
รายเดือนฉบับแรก เริ่มเดือนตุลาคม
ฟากฝั ่ ง ของสื่ อ ที วี เริ่ ม ตั้ ง แต่
“นิ ว ที วี ช ่ อ ง 18” เป็ น ช่ อ งแรกของปี
ที่ ป รั บ โครงสร้ า ง โดยมี ค�ำสั่ ง ลด
พนักงาน 30% ตามติดด้วยสปริงนิวส์
ช่อง 19 เลิกจ้างพนักงาน 80 คน พร้อม
กั บ การต่อลมหายใจด้วยการขายหุ้นให้
กับทีวีไดเร็ค และให้บางรายการไปออก
อากาศทางช่อง NOW26 ในเครือเนชั่น
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เนชัน่ เปิดตัวทีม
ผูบ้ ริหารชุดใหม่ได้ไม่นาน ปลายปีสถานี
โทรทัศน์ “Money Channel” แจ้งยุติ
ออกอากาศตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 และ
จะรุกตลาดผลิตคอนเทนต์ สร้างความ
เข้ ม แข็ ง ในโลกออนไลน์ แม้ ก ระทั่ ง
สื่อยักษ์ใหญ่ อย่างสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ก็ยอมเปิดโครงการเกษียณ
อายุให้แก่พนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป
ซึ่งภาวะธุรกิจเช่นนี้ สื่อระดับโลก
อย่างส�ำนักข่าวรอยเตอร์เอง มีแผนลด
พนักงาน 3,200 ต�ำแหน่ง ปิดส�ำนักงาน
133 แห่งทั่วโลก ภายใน 2 ปีข้างหน้า
ตามแผนปรับโครงสร้างบริษัท

4. บทเรียนถ�้ำหลวง :
เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ต ้ อ งบั น ทึ ก ไว้
กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ สื่ อ มวลชนทั่ ว โลก
มากกว่าพันชีวิต ปักหลักท�ำข่าวต่อเนื่อง
ยาวนาน 17 วัน ในภารกิจช่วย 13 ชีวติ
ทีมหมูป่า อะคาเดมี่ ติดอยู่ในถ�้ำหลวง
ขุนน�้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เป็น
สถานการณ์ที่ยากทั้งการช่วยเหลือ และ
ยากต่อการรายงานข่าวบนเนื้อที่ปากถ�้ำ
ทีม่ หี ลากหลายอุปสรรค เงือ่ นไข ข้อจ�ำกัด
ทีต่ อ้ งแข่งกับเวลา และการช่วงชิงยอดผูช้ ม
และเรตติ้งของข่าวให้ได้มากที่สุด น�ำมา
ซึ่งค�ำชื่นชม ต�ำหนิ และบทเรียนให้กับ
สื่อมวลชนน�ำกลับไปเป็นการบ้านเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพต่อไป
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย
30 ธันวาคม 2561

The Media Situation in 2018 is marked by
“interference and slowdown” and the sector
has a number of challenges to overcome.
Freedom of expression remains threatened by the National Council for Peace and Order’s (NCPO) special
laws and the media businesses are falling on hard times thanks to disruption from technological advancement
and consumers’ shift to the digital media.
The media situation in Thailand can be summed up as four points.

1. Freedom of expression is
limited by the NCPO’s orders
and announcements.
Despite the enforcement of
the 2017 charter which advocates
freedom of expression and free
press, four of the NCPO’s orders
and announcements restricting the
media remain intact.
The four orders in question are
No.97/2014, No.103/2014, Article 5 of
No.3/2015, and No.41/2016.
Maintaining these orders and
announcements is not conducive
because when the country is moving
toward the general election, the
public should in fact be guaranteed
a free flow of information to make
well-informed decisions.

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

the principles of self-regulation and
independence from state intervention.
The other bills include the
cybersecurity bill to increase
surveillance, prevent the publication
of sensitive material, and allow data
interception and website blocking;
the personal data protection bill in
what kind of customer data the
regulator or the third party can
use for the public interest and
what should be strictly protected
as personal data; the digital ID bill
under which a national digital ID
company would be set up to build
a digital ID platform to identify and
authenticate citizens’ digital IDs.
Several issues related to these
bills should be monitored closely as
they may hinder freedom of
expression or civil liberties.
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3. The media businesses are
shaken.
The NCPO’s use of Section
44 in May to impose a three-year
debt moratorium to help digital TV
operators speaks volume about the
media industry’s struggle.
Under order No.9/2018, the
operators who owe the National
Broadcasting and Telecommunications
Commission (NBTC) billions of baht
in unpaid licence fees are granted
a debt relief of up to three years
for the operators.
Several players in the broadcasting and print industries have
been forced to undergo corporate
restructuring to remain competitive
and while some have decided to
shut down or moved to the online
platform.
On the print media, Chiang
Mai News, a local newspaper which
covers the northern region, has migrated to online since March, while
Siam Weekly, a news magazine, will
publish its last issue on Jan 4 after
66 years.
Praew magazine, a lifestyle
magazine, has switched from
biweekly to monthly format, while
Starpics, a monthly entertainment
magazine, will publish its last issue
in April next year after 52 years.
Thai Rath newspaper, which
has the largest circulation in Thailand,
has recently joined the restructuring
by launching a voluntary retirement
scheme.
On the broadcasting sector,
the 2018 rang in with New TV channel
being the first to downsize its work
130
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force, followed by Spring News
channel which laid off 80 employees,
sold shares and migrated some
contents to NOW 26 channel.
As the year is drawing to a
close. Money Channel announced it
will go off air on Jan 1, 2019 and will
focus on online contents. Channel
3, one of the major broadcasting
operators, offers a voluntary retirement
for long-serving employees.
4. Tham Luang cave rescue
coverage brings good lessons.
The Tham Luang cave rescue
in Chiang Rai which gained attention
from the people around the world
has put the spotlight on the Thai
media which scrambled to cover
one of the most challenging operations.
Criticisms and praises will be
used to improve the media professional standards.

The Thai Journalists Association
December 30, 2018
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หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์
ในรอบปี ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
และของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้รางวัล
- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

1. จะต้องเป็นข่าวจริง มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ
2. จะต้องเป็นข่าวทีถ่ อื เอาเนือ้ หาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ตอ่ สังคม ไม่มผี ลให้เกิดความเสือ่ มเสียทางศีลธรรมแก่ผอู้ า่ น
ทุกวัย
3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

- หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม

1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวท�ำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น  
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอ  
ทั้งด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้

การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล

1. การตัดสินข่าว และภาพข่าว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสินแต่ละชุดแยกจากกัน การตัดสินของคณะกรรมการ
ตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ
2. กรณีไม่มขี า่ วหรือภาพข่าวใดสมควรได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มหรือดีเด่น  คณะกรรมการตัดสิน อาจให้ได้รบั รางวัลชมเชย
หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสิน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์  
ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งตรงกับวันนักข่าว
ประกาศมา ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจ�ำปี 2560

กรณีพบคนไข้ในสหรัฐฯ มียนี แบคทีเรียดือ้ ยาสายพันธุใ์ หม่ MCR-1 ทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน แม้แต่ยาปฏิชวี นะต้านแบคทีเรีย
colistin ที่มีประสิทธิภาพก็ยังใช้ไม่ได้ผล
ประเทศไทยปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณวันละร้อยราย หรือปีละเกือบสี่หมื่นราย หากมีเชื้อดื้อยาโคลิสติน
ตัวใหม่แพร่ระบาดในไทยจะยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น
หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้ใช้วิธีการเชิงสืบสวนรายงานข่าวนี้ โดยพบยาปฏิชีวนะหลายชนิดผสมในอาหารหมูจากฟาร์ม  
เครือข่ายส่งหมูให้ผคู้ า้ ตามสัญญาในจังหวัดนครปฐม ซึง่ แพทย์ระบุวา่ ผูบ้ ริโภคอาจมีอาการไตวายจากยาทีใ่ ช้ผสมในอาหารสัตว์
ผลจากข่าวนี้ อธิบดีกรมปศุสตั ว์ได้สงั่ ควบคุมการใช้ยาโคลิสตินอย่างจริงจัง ขณะทีห่ น่วยงานรัฐ เครือข่ายผูบ้ ริโภค เครือข่าย
แพทย์และเภสัช รวมถึงนักวิจัยได้ร่วมกันคิดค้นและวางแผนการท�ำงาน เพื่อสกัดภัยยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่จากฟาร์หมูไทย และ
ศึกษาค้นคว้าเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาอันตรายจากฟาร์มหมู ว่าจะแพร่ระบาดสู่คนทางใดบ้าง
คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติให้ข่าว ‘แผนสกัดยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ จากหมูสู่มนุษย์’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
คมชัดลึก เป็นข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
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ประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจ�ำปี 2560

ลวงบึม้ นาทีระทึก ตร.ชุดอีโอดี บก.ภ.จว.ยะลา ปฐมพยาบาลช่วย ตร.บาดเจ็บ จากเหตุ
โจรใต้วางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านลาเตาะ หมู่ 5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ลวงเจ้าหน้าที่
เข้าไปเก็บกู้แล้วกดระเบิด ท�ำให้ ตร.-ทหารพรานพลีชีพ 2 นาย มีนักข่าวบาดเจ็บด้วย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 16 กันยายน 2560 ช่างภาพ อับดุลการิมรามันห์ สิริวงศ์

15 กันยายน 2560 เวลาประมาณเก้านาฬิกา เจ้าหน้าที่ทหารต�ำรวจและหน่วยท�ำลายล้างวัตถุระเบิด ได้เดินทางไปตรวจ
เหตุระเบิดที่บ้านลาเตาะ หมู่ 5 ต�ำบลกาบัง อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา ที่ถูกผู้ก่อการร้ายระเบิดเสาไฟฟ้าเมื่อเวลาประมาณ    
หนึ่งนาฬิกาวันเดียวกัน โดยมีอับดุลการิมรามันห์ สิริวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ติดตามเข้าไปท�ำข่าวด้วย ระหว่างทาง มีทหารพราน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คนละคณะ ถูกระเบิดแสวงเครื่องจากคนร้ายลอบวางไว้ ทหารที่ร่วมทางไปด้วยกันซึ่งรอดจากเหตุระเบิดได้น�ำ      
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล คณะทหารต�ำรวจและผู้สื่อข่าวชุดที่เดินทางไปตรวจสอบเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าเมื่อได้รับแจ้งจึงต้องเข้า
ตรวจสอบเหตุระเบิดล่าสุดก่อน
ระหว่างเดินเท้าเข้าไป โดยมีหน่วยท�ำลายล้างวัตถุระเบิดน�ำหน้า ระเบิดแสวงเครื่องก็ถูกผู้ก่อการร้ายกดผ่านเครื่องมือ
สือ่ สารขึน้ อีกครัง้ ราวกับแผนลวงทีผ่ กู้ อ่ การร้ายวางแผนไว้ เหตุระเบิดครัง้ นี้ ท�ำให้เจ้าหน้าทีบ่ าดเจ็บหลายนาย รวมทัง้ ผูส้ อื่ ข่าวด้วย
หลังได้สติ นายอับดุลการิมรามันห์ สิริวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ได้ลุกขึ้นบันทึกภาพเหตุการณ์ท่ามกลางควันระเบิดยังไม่ทัน
จางหาย โดยไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีระเบิดลวงอีกลูกหนึ่งหรือไม่
ภาพที่น�ำลงหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2560 สะท้อนความเสียสละแม้ชีวิตของเจ้าหน้าที่      
เพื่อความสงบของบ้านเมืองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนได้อย่างดี
คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ชื่อ ‘ลวงบึ้ม’ ถ่ายโดยนายอับดุลการิมรามันห์ สิริวงศ์ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจ�ำปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การส่งผลงานประกวดชิงรางวัล
ข่าว-ภาพข่าว ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561
เนื่องในโอกาสวันนักข่าว 5 มีนาคม 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีโครงการจัดประกวดข่าว
และภาพข่าว  ชิงรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของ
ชมรมนักข่าวสิง่ แวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2561 ขึน้ อันเป็นโครงการทีด่ ำ� เนินต่อเนือ่ งมา
ทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณหนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน อันจะยังผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมสืบไป
โดยในปีนี้จะมีการจัดประกวดรวม 3 ประเภท คือ
1. ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล   2. ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล  และ 3. ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อมดีเด่น
ส�ำหรับการจัดประกวดข่าวและภาพข่าว ประจ�ำปี 2561 มีประเภทรางวัล ดังนี้
ประเภทรางวัล
1. ประเภท ข่าว แบ่งเป็น
1.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561 รางวัลยอดเยี่ยม
จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
1.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561 รางวัลชมเชย
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. ประเภท ภาพข่าว  แบ่งเป็น
2.1 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561 รางวัลยอดเยี่ยม
จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.2 รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561 รางวัลชมเชย                   
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
3. ประเภท ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย แบ่งเป็น
3.1 รางวัล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 รางวัล ดีเด่น
จ�ำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
3.2 รางวัล ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 รางวัล ชมเชย
จ�ำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ข่าว และภาพข่าว  ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดท�ำหนังสือรับรองการส่งประกวด
2. ข่าวทุกประเภทสามารถส่งประกวดได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน  และข่าวเดียวกันสามารถส่งประกวดชิงรางวัลได้ทั้งรางวัล
ข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่จะต้องแยกประเภทให้ชัดเจน
3. ข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้จัดท�ำส�ำเนาข่าวนั้นเรียงล�ำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ   พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้น
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ 4  จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�ำนวน 14 ชุด
4. ข่าวที่ส่งประกวดชิง รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้จัดท�ำส�ำเนาข่าวนั้นเรียงล�ำดับตามวันเวลา  โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ  พร้อมแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความ
ยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ 4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จ�ำนวน 10 ชุด
5.  กรณีส่งข่าวเดียวกันเข้าประกวดชิงรางวัลทั้ง 2 ประเภท ผู้ส่งจะต้องท�ำแฟ้มส�ำเนาแยกต่างหากตามจ�ำนวนชุดที่ระบุ
ไว้ในแต่ละประเภท
6.  ข่าวทีส่ ง่ เข้าประกวดทุกประเภท จะต้องเป็นข่าวทีต่ พี มิ พ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือรายสัปดาห์ ทีต่ พี มิ พ์
ในประเทศไทย  ด้วยภาษาไทย  หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2561  ถึง  วันที่ 31 ธันวาคม
2561  ส�ำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ  ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
7. ภาพข่าวที่ส่งประกวดชิงรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม มูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้อัดขยายภาพข่าว ขนาด 8  คูณ 10 นิ้ว  
จ�ำนวนภาพละ 3 ชุด พร้อมแนบหนังสือพิมพ์ฉบับที่ตีพิมพ์ภาพข่าวนั้น  และไฟล์ภาพดิจิทัลมาด้วย โดยมีขนาดไฟล์ภาพตั้งแต่
1 เมกะไบต์ขึ้นไป และต้องเป็นไฟล์ภาพข่าวจากการถ่ายภาพไม่ใช่ไฟล์จากการสแกน
8. ภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพข่าวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  ราย 3 วัน หรือรายสัปดาห์   ที่ตีพิมพ์
ในประเทศไทยด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน)  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  31 ธันวาคม
2561 ถ่ายโดยช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ฉบับละไม่เกิน 15 ภาพ
9.   ส่งผลงานประกวดข่าว   ภาพข่าว และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2668-9422  โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวัน
อังคารที่ 15  มกราคม 2562  เป็นวันสุดท้าย
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หลักเกณฑ์การให้รางวัล
- หลักเกณฑ์ ข่าวยอดเยี่ยม และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
1. จะต้องเป็นข่าวจริง  มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ
2. จะต้องเป็นข่าวที่ถือเอาเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่  
ผู้อ่านทุกวัย
3. ถ้าเห็นว่าไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
- หลักเกณฑ์ ภาพข่าวยอดเยี่ยม
1. จะต้องเป็นภาพมีลักษณะที่เรียกว่า ภาพข่าว เป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ในตัวท�ำให้ผู้อ่านทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น  
โดยไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายใต้ภาพ (Pictorial) และมีเทคนิคที่ดี มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์
2. เป็นภาพข่าวที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์จริง
3. เป็นภาพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของผู้อ่านทุกวัย
4. ไม่เป็นภาพที่จงใจสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคนิคของการถ่ายภาพ
5. ต้องเป็นภาพข่าวที่แสดงถึงศักยภาพและทักษะในการถ่ายภาพ รวมทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเสนอ ทั้ง
ด้านเนื้อหาและศิลปะการถ่ายภาพ
6. เป็นภาพข่าวที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว
7. ถ้าเห็นว่าไม่มีภาพข่าวใดดีเด่น คณะกรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชยหรือไม่ให้รางวัลเลยก็ได้
การตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสินข่าว และภาพข่าว  แต่ละประเภทมีคณะกรรมการตัดสินแต่ละชุดแยกจากกัน การตัดสินของคณะกรรมการ
ตัดสิน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถือเป็นอันยุติ  
2. กรณีไม่มีข่าวหรือภาพข่าวใดสมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น  คณะกรรมการตัดสิน  อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย  
หรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. การประกาศผลการตัดสิน  และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันอังคารที่  5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท
ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ  ซึ่งตรงกับวันนักข่าว
ประกาศมา ณ วันที่ ...................................
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภทข่าวยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2561
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กระชากหน้ากาก “พล.ต.ต.” โกงลูกน้อง
เชิดเงินสหกรณ์กว่า 229 ล้านบาท
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

สอบถามการช่ ว ยเหลื อ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ค�ำตอบชัดเจนจากผู้เป็นนาย กลายเป็น
จากวิกฤติ “หนีเ้ น่า” สถาบันการเงิน ทีม่ าของการน�ำเสนอข่าว ตีแผ่พฤติกรรม
ของต�ำรวจอีสานเหนือเมื่อปี 2558 ท�ำ “พล.ต.ต.” โกงลูกน้องเชิดเงินสหกรณ์
หลายรายถูกออกจากราชการเพราะโดน กว่า 229 ล้านบาท
ฟ้องล้มละลาย มีข้อมูลพบ 13,000 นาย
เป็นหนีก้ บั สถาบันการเงินวงเงินถึง 9,000
วิธีการน�ำเสนอข่าว
ล้านบาท เกิดปัญหาเริ่มขาดส่งช�ำระหนี้
อยู่ราว 2,500 นาย ยอดเงินกว่า 2,000
ปัญหาหมักหมมหมกเม็ดมานานที่
ล้ า นบาท และจ่ อ ถู ก ฟ้ อ งล้ ม ละลาย ไม่ได้รับการแก้ไข ท�ำให้ต�ำรวจชั้นผู้น้อย
ถึง 600 นาย ส่วนใหญ่เป็นต�ำรวจชั้น หวัน่ วิตกและตัดสินใจขอความช่วยเหลือ
ประทวน ผู้บังคับบัญชาแก้ปัญหาด้วย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วยปัดเป่า
การเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินขอ ทุกข์ระทมทีก่ ระทบไปถึงครอบครัว ลูกเมีย
ปรับโครงสร้างนี้ ชะลอการฟ้องล้มละลาย เหตุเพราะเกิดสภาพหนี้สินพะรุงพะรัง
ทีจ่ ะเสีย่ งต่อค�ำสัง่ ให้ออกจากราชการเพือ่ แทบหมดตัว ทว่าการน�ำเสนอข่าวถึง
ปลดล็อกวิกฤติหนี้เสียแก่ลูกน้องแต่กลับ พฤติ ก รรมไม่ ช อบมาพากลของนาย
มี น ายพลต� ำ รวจตรี ข องกองบั ง คั บ การ ต�ำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ตอ้ งอาศัยพยานหลักฐาน
ต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด เลยหั ว ใสเสนอแก้ ทีแ่ น่นพอสมควร ชัน้ ผูน้ อ้ ยหลายคนกล้าๆ
ปัญหาให้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อ กลัวๆ อิทธิพลจากผูเ้ ป็นนายทีม่ ตี ำ� แหน่ง
“โปะหนีเ้ สีย” ทีเ่ กิดขึน้ กับสถาบันการเงิน สูงกว่าแถมมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ก่ อ นชั ก ชวนนายต� ำ รวจระดั บ ผู ้ ก� ำ กั บ แต่งตัง้ โยกย้ายโดยตรง เกรงจะส่งผลกระทบ
ถึงชั้นประทวนร่วมลงทุนระดมเงินไว้ใน ตามมาภายหลั ง ถึ ง กระนั้ น ที ม กอง
สหกรณ์ เป็นกองทุนหมุนเวียนคอยช่วย บรรณาธิ ก ารข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ
แก้ ป ั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นเรื่ อ งหนี้ สิ น พร้อมจะเป็นเกราะคุ้มครอง และเป็น
หลายคนเห็นด้วยยอมกูเ้ งินสหกรณ์ไปปิด สื่อ กลางเรี ย กร้ องขอความเป็ น ธรรมที่
หนี้สถาบันการเงินและชักชวนกันลงทุน เกิดขึ้น ก่อนพยายามให้ต�ำรวจที่ตกเป็น
ไว้ในสหกรณ์แลกดอกเบี้ยเป็นเงินปันผล เหยื่อเปิดข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้บังคับ
ตอบแทน ปรากฏว่าผ่านไป 4 เดือนทั้ง บั ญ ชาที่ ก ล้ า โกงเงิ น ลู ก น้ อ งนั บ เกื อ บ
เงินต้นและดอกเบีย้ หายไปพร้อมกับนายพล 200 ชีวิตแล้วทิ้งชะตากรรมให้ผู้ใต้บังคับ
ที่ท�ำตัวเป็นโต้โผระดมเงินสหกรณ์ทันที บัญชาอยู่ในสภาพระทมอมทุกข์ ในที่สุด
ทีม่ คี ำ� สัง่ ย้ายด�ำรงต�ำแหน่งใหญ่ขนึ้ เดือดร้อน ตัวแทนข้าราชการต�ำรวจระดับผู้ก�ำกับ
ถึงต�ำรวจเกือบ 200 ชีวติ ทีค่ า้ งค่าผ่อนบ้าน ถึงสารวัตรจากโรงพักภูธรในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ค่าผ่อนรถ บัตรเครดิต จนสถาบันการเงิน เลย เข้ายืน่ หนังสือต่อผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจ
เตรียมยึดบ้านและรถ ชัน้ ประทวนบางราย ภูธรภาค 4 ผ่าน พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดช
เครียดจนถึง “อยากฆ่าตัวตาย” เมื่อ ไพบู ล ย์ รองผู ้ บั ญ ชาการต� ำ รวจภู ธ ร

ภาค 4 เปิดประเด็นร้อนเป็นข่าวหน้า 1
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพียงฉบับเดียว ระบุ
กลุม่ ผูร้ อ้ งเรียนมาในฐานะตัวแทนต�ำรวจ
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ต�ำรวจภูธรจังหวัดเลยที่เข้าร่วมโครงการ
บริหารหนี้ 194 ราย จ�ำนวนกว่า 229
ล้านบาท ก�ำลังถูกยึดบ้าน ยึดรถ ไม่มี
เงินประทังชีวิตและครอบครัว เพราะถูก
หักเงินเดือนไปใช้หนี้สหกรณ์
กองบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์
ไทยรั ฐ ได้ เ วลากระชากหน้ า กาก
พฤติกรรมนายต�ำรวจผู้ใหญ่ ด้วยการ
น�ำเสนอข้อมูล เริ่มต้นจากเหตุการณ์เมื่อ
ปีงบประมาณ 2560 ช่วงเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคม ต�ำรวจภูธรจังหวัดเลยจ�ำนวน
194 นายเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด เลยได้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการกู้รวมหนี้ของสหกรณ์รวมวงเงิน
229,476,804 บาท ไปช�ำระปิดบัญชีจาก
เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินต่างๆ จากภายนอก
ให้ เ ป็ น หนี้ กั บ สหกรณ์ เ พี ย งแห่ ง เดี ย ว  
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ สี่ ย งต่ อ การถู ก เจ้ า หนี้ ฟ ้ อ ง          
ล้มละลาย โดยมี พล.ต.ต.สุทพิ ย์ ผลิตกุศลธัช  
ขณะนั้ น เป็ น ผู ้ บั ง คั บ การต� ำ รวจภู ธ ร
จังหวัดเลย และเป็นประธานสหกรณ์
คิ ด โครงการบริ ห ารหนี้ ขึ้ น มา โดยมี
วัตถุประสงค์ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ให้บริหารจัดการหนีส้ นิ ให้หมดไปโดยเร็ว
ต่อมา พล.ต.ต.สุทพิ ย์ ผลิตกุศลธัช
เรี ย กประชุ ม สมาชิ ก ที่ ก องบั ง คั บ การ
ต�ำรวจภูธรจังหวัดเลยเสนอผลประโยชน์
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารหนี้ และจะ
รับผิดชอบน�ำเงินไปผ่อนช�ำระสถาบันการ
เงินเจ้าหนีใ้ ห้ทกุ เดือนจนปิดบัญชียอดหนี้
ทั้งหมด หว่านล้อมท�ำหลายคนเชื่อใน
วันนักข่าว
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ความหวังดีของผู้บังคับบัญชาตอบตกลง
เข้าโครงการบริหารหนี้ ยืน่ เรือ่ งกูเ้ งินจาก
สหกรณ์กอ่ นเซ็นชือ่ รับเช็คจากสหกรณ์และ
เซ็นสลักหลังเช็คมอบให้ พล.ต.ต.สุทพิ ย์
ผลิตกุศลธัช รับเงินไป เรือ่ งมาแดงขึน้ เมือ่
สมาชิกได้รบั การทวงหนีจ้ ากธนาคารต่างๆ
ทีเ่ ป็นเจ้าหนีข้ องสมาชิกว่า มีการค้างช�ำระ
หนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2561 เช่นเดียวกับสถาบันการเงิน
อีกหลายแห่งที่สมาชิกมีภาระหนี้เก่าอยู  ่
เมือ่ สอบถามไปถึงทีมงาน ผูเ้ ป็นนายที่ย้าย
ไปด�ำรงต�ำแหน่งใหม่กลับถูกบ่ายเบี่ยง
เรื่อยมา ส่งผลต่อหลายครอบครัวต้อง
ประสบปั ญ หาหนี้ สิ น เป็ น ลู ก โซ่ เ สมื อ น
เคราะห์ซำ�้ กรรมซัด แม้กระทัง่ กลุม่ ทีค่ ำ�้ ประกัน
เงิ น กู ้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ยั ง ตกกระได
พลอยโจนแบกภาระไปด้วย
กองบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์
ไทยรัฐตามเกาะติดข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
ท่ า มกลางแรงอิ ท ธิ พ ลของนายต� ำ รวจ
ชั้ น ผู ้ ใ หญ่ ข ่ ม ขู ่ ผู ้ สื่ อ ข่ า วในพื้ น ที่ ข่ ม ขู ่
ต�ำรวจชั้นผู้น้อยและครอบครัวห้ามให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องฉาวที่เกิดขึ้นในสังกัด
ต�ำรวจหลายคนอึดอัด แต่พยายามดิ้นสู้
ขอความเป็นธรรม กระทั่ง ร.ต.อ.สมเผ่า
โพธิ์ศรี รอง สวป.สภ.ปากชม จ.เลย
หนึง่ ในผูเ้ สียหายเครียดจัด “เส้นโลหิตใน
สมองแตก” เสียชีวติ ก่อนเกษียณราชการ
ไม่กวี่ นั เพราะภาระหนีส้ นิ รุมเร้า กระทบ
ถึงเพื่อนต�ำรวจที่ค�้ำประกันเงินกู้
สุดท้าย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ต้องสั่งการ
ให้ดำ� เนินการอย่างเฉียบขาดกับ พล.ต.ต.
สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช รองผู้บัญชาการ
ส� ำ นั ก งานก� ำ ลั ง พล อดี ต ผู ้ บั ง คั บ การ
ต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย และมีค�ำสั่งให้
ออกจากราชการ เอาผิดวินัยร้า ยแรง
ด�ำเนินคดี “ข้อหาฉ้อโกงประชาชน” มี
การขยายผลยึดทรัพย์ และเอาผิดผู้ร่วม
ขบวนการเป็นต�ำรวจอีกหลายนายที่ท�ำ
เป็นเครือข่ายฉ้อโกงในลักษณะเดียวกัน
มู ล ค่ า หลายร้ อยล้า นบาทในพื้นที่ภาค
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อีสาน เพื่อน�ำเงินไปลงทุนธุรกิจหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
มหากาพย์นายพลต�ำรวจโกงเงิน
สหกรณ์ลูกน้องไปถึง 229 ล้านบาท เป็น
ข่าวสะท้อนชีวติ ต�ำรวจชัน้ ผูน้ อ้ ยทีถ่ กู ผีซำ�้
ด�้ำพลอยจากผู้บังคับบัญชาที่ตอนแรก
เข้ามาอย่าง “อัศวินม้าขาว” ประกาศ
นโยบายบริหารหนี้เสีย “กู้วิกฤติหนี้เน่า”
ของลูกน้อง ตอนหลังดันสวมวิญญาณ
“ซาตาน” สูบเลือดเชิดเอาเงินลูกน้องไป
ต่อยอดขึ้นนั่งเก้าอี้ตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่า
ก า ร น� ำ เ ส น อ ข ่ า ว ข อ ง ก อ ง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่าง
ต่อเนือ่ ง ถือเป็น “กระบอกเสียง” ไม่หวัน่
อิทธิพล “บิก๊ สีกากี” ทีพ่ ยายามข่มขูน่ กั ข่าว
ในพื้นที่ และปิดบังข้อมูลพฤติกรรมฉาว
ของพวกตั วเอง กระตุ ้ น ให้ ผู้ มี อ� ำ นาจ
ระดับสูงของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ลงมาเยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เร่งด่วน หลังจากต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย
หมดทีพ่ งึ่ พาเพราะผูบ้ งั คับบัญชาบางนาย
พยายาม “เกี้ยเซียะ” ช่วยเหลือพวก
เดียวกัน ไม่ใส่ใจว่าลูกน้องจะทุกข์ระทม
ถึงขนาดจะฆ่าตัวตาย ลูกเมียจะอดตาย
ขายบ้าน ท�ำงานหารายได้เสริมประทัง
ชี วิ ต ครอบครั ว เพื่ อ จั ด การกั บ ปั ญ หา  
“หนี้เน่า” ที่รุมเร้ามาจาก พล.ต.ต.สุทิพย์
ผลิตกุศลธัช เพียงคนเดียว น�ำไปสู่การ
ด�ำเนินคดีอดีตผูบ้ งั คับการต�ำรวจภูธรเลย
กับพวก ปิดฉากชีวิตราชการที่ท�ำท่าจะ
รุ่งโรจน์ในต�ำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่า
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เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
จากการที่ นั ก ศึ ก ษาสาวคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้ า ฝึ ก งานที่ ศู น ย์ คุ ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง
จังหวัดขอนแก่น แต่ระหว่างฝึกงานกลับ
พบความไม่ชอบมาพากลในการเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือคนจนและคนพิการภายใน
ศูนย์ฯ ถูก ผอ.ศูนย์ฯ สั่งให้กรอกเอกสาร
และปลอมลายมือชือ่ ประชาชนในใบเสร็จ
รับเงิน
เมื่อน�ำเรื่องไปบอกให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทราบกลับถูกอาจารย์ตำ� หนิอย่าง
รุนแรงกล่าวหาว่าเป็น “เด็กเลี้ยงแกะ”
และยังสั่งให้กราบเท้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ได้รับความบอบช�้ำทางด้านจิตใจอย่าง
รุนแรง กระทั่งตัดสินใจเข้าร้องเรียนต่อ
เลขาธิการ คสช. แต่ไม่มีความคืบหน้า
จึงเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว จนน�ำไปสู่
การเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจนขึ้น
ข่ า วนี้ ส ร้ า งความหดหู ่ ใ จให้ กั บ
สั ง คมไทยเป็ น อย่ า งมากที่ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานของรัฐซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นหน่วยงาน
ที่ดูแลทางด้านสวัสดิการสังคมของคน
ในชาติมพี ฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน ไม่เว้น
แม้กระทั่งเงินคนจนและคนพิการ
โดยข่าวนีเ้ ริม่ ต้นจากเมือ่ ต้นเดือน
ต.ค. 2560 น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือ
“น้องแบม” อายุ 23 ปี  นิสิตปี 4 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร้องเรียนต่อ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท  
ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. (ขณะนัน้ )
ว่าขณะเข้าฝึกงานในต�ำแหน่งนักพัฒนา
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ชุมชนที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างเดือน ส.ค. - พ.ย. 2560
ถูกนางพะยอม จิตรคง ผอ.ศูนย์คมุ้ ครอง
คนไร้ทพี่ งึ่ จังหวัดขอนแก่น ให้กรอกเอกสาร
และปลอมลายมือชือ่ ของประชาชนในใบ
เสร็จรับเงินสงเคราะห์ชว่ ยเหลือผูม้ รี ายได้
น้อยและเอกสารผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมเป็น
เงินกว่า 6.9 ล้านบาท
แต่เมือ่ น�ำข้อมูลการทุจริตทีเ่ กิดขึน้
ไปเล่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ กลับถูก
ต�ำหนิกล่าวหาว่าเป็นเด็กโกหก บังคับให้
กราบเท้าเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ และถูกทุบหลัง
หลั ง การร้ อ งเรี ย นไม่ มี ค วามคื บ หน้ า
กระทัง่ เมือ่ วันที่ 8 ก.พ. 2561 น.ส.ปณิดา
พร้อมมารดา ได้หอบหลักฐานทัง้ หมดเข้า
ร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าว “ไทยรัฐ” ประจ�ำ
จังหวัดขอนแก่น จากนั้นหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐจึงได้เสนอข่าวเปิดโปงพฤติกรรม
การทุจริตโกงเงินคนจนนีใ้ นหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐฉบับวันที่ 11 ก.พ. 2561
หลังจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอ
ข่าวเปิดโปงเรือ่ งนีอ้ อกไป พล.อ.เฉลิมชัย
สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช.
(ขณะนั้น) ได้มอบหมายให้ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 4 จ.ขอนแก่น
เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีการ
ทุจริตเงินช่วยเหลือคนจนและคนพิการ
เกิดขึน้ ในศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ จังหวัด
ขอนแก่นจริงตามที่มีการร้องเรียน
จากการลงพื้ น ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ป.ป.ท. ตรวจสอบผู้ที่มีรายชื่อในเอกสาร
การรับเงินช่วยเหลือ พบว่าบางคนไม่ได้
รั บ เงิ น จริ ง ตามเอกสาร บางคนได้ รั บ
แค่ครึ่งเดียว นอกจากนี้ยังมีชื่อคนตาย

ปรากฏในเอกสารการรับเงินด้วย โดย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เกาะติดเสนอข่าว
อย่างต่อเนื่อง
ต่ อ มากรมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
มีค�ำสั่งให้นางพะยอม จิตรคง ผอ.ศูนย์
คุ ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น
พร้อมพวกรวม 5 คน ออกจากราชการ
พร้อมกันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทั่วประเทศ ยัง
ได้ตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมการทุจริต
ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัด
จึงได้เสนอข่าวเปิดโปงให้มกี ารตรวจสอบ
ขณะเดี ย วกั น พล.อ.อนั น ตพร
กาญจนรัตน์ รมว.พม. ขณะนัน้ ได้สงั่ การ
ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)
ตรวจสอบขยายผลไปยังศูนย์ฯ อืน่ ๆ ทัว่
ประเทศ รวมทัง้ นิคมสร้างตนเองและศูนย์
พัฒนาราษฎรบนที่ราบสูง พบว่ามีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันมากถึง
53 จังหวัด ความเสียหายนับร้อยล้านบาท
มีผเู้ กีย่ วข้องรวม 189 คน  โดยหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ ติดตามเสนอข่าวเปิดโปงอย่าง
ละเอียด
จนกระทั่งผลการสอบสวนยังพบ
ว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารระดับ
สูงคือ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัด
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และนายณรงค์ คงค�ำ 
รองปลัดกระทรวงฯ ต่อมาวันที่ 22 พ.ค.
2561 นายพุฒพิ ฒ
ั น์และนายณรงค์ถกู ให้
ออกจากราชการ พร้อมกับถูกด�ำเนินคดี
อาญา และสั่ งอายั ด ทรั พ ย์ สิ น แต่น าย
พุฒพิ ฒ
ั น์กนิ ยาพิษเสียชีวิ ติ ในเวลาต่อมา

วิธีการน�ำเสนอข่าว
ทันที่ได้รับการร้องเรียนและได้รับ
ข้ อ มู ล เรื่ อ งการทุ จ ริ ต จาก น.ส.ปณิ ด า  
ยศปัญญา หรือ “น้องแบม” ผู้สื่อข่าว
ไทยรัฐ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานข่าวให้กองบรรณาธิการทราบ
โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้วางแนวทางการเสนอข่าว โดยเสนอข่าว
เปิดโปงพฤติกรรมการทุจริต และการร้องเรียน
ของ น.ส.ปณิดา ทีก่ ระท�ำตนเป็นพลเมืองดี
เปิดโปงการทุจริตซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
ปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของ
รัฐบาล เพือ่ กระต้นุ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เข้ามาตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทีมข่าว
ตรวจสอบตามจั ง หวั ด ต่ า งๆ ว่ า มี
พฤติกรรมทุจริตเช่นเดียวกันหรือไม่ มี
การน�ำเสนอข่าวควบคูก่ นั ไปกับการตรวจ
สอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งพบ
การทุจริตเกิดขึ้นจริง จึงได้มีการลงโทษ
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ให้ อ อกจากราชการ
รวมทั้งตรวจสอบพบการทุจริตเพิ่มอีก
หลายจังหวัดจริง
ภายหลังจากที่ข่าวนี้ถูกน�ำเสนอ
ออกไป ทางรัฐบาลได้สงั่ ให้มกี ารขยายผล
การตรวจสอบไปยังทุกกระทรวง จาก
การตรวจสอบพบว่ า นอกจากในส่ ว น
ของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์แล้ว ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการก็พบว่ามีการทุจริต
เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตกว่า 88 ล้าน
บาท มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตรวจสอบถึงที่มาที่ไป และพบว่ามีนาง
รจนา สินที ข้าราชการระดับ 8 กระทรวง
ศึกษาธิการ กับพวกรวม 5 คนเข้าไป
เกี่ยวข้อง   มีการโอนถ่ายเงินจากองทุน
เสมาฯตั้งแต่ปี 2551-2561 รวม 24 บัญชี
ต่อมานางรจนาถูกไล่ออกและถูกด�ำเนิน
คดีอาญา โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มี
การน�ำเสนอข่าวเปิดโปงติดต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง

นับตั้งแต่มีการน�ำเสนอข่าวการ
ทุจริตเงินคนจน ท�ำให้มีการตรวจสอบ
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่ของ
ประเทศ สือ่ มวลชนแขนงต่างๆ มีการน�ำเสนอ
ข่าวไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งน�ำเสนอข่าวนี้เป็น
ฉบับแรกยังได้สอดแทรกความรู้ในเรื่อง
ของกฎหมาย เรือ่ งคุณธรรมในเนือ้ หาของ
ข่าวด้วย มีการสัมภาษณ์อย่างรอบด้าน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้กล่าวหา
และผู้ถูกกล่าวหาตามหลักจริยธรรมของ
วิชาชีพ
กองบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ พ ม์
“ไทยรัฐ” ยังได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของการน�ำเสนอข่าวและให้ความส�ำคัญ
กับข่าวโกงเงินคนจน มีการน�ำเสนอข่าว
มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับ
การร้องเรียนจาก น.ส.ปณิดา ยศปัญญา
นิสิตสาว
พร้อมทั้งได้เสนอข่าวกระตุ้นให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องให้ความคุ้มครอง
นิสติ สาวในฐานะพยาน เพือ่ ให้เกิดความ
ปลอดภั ย ในชีิ วิ ต และทรั พ ย์ สิ น   หลัง
จากพบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามข่มขู่
คุ ก คามมาโดยตลอด โดยช่ ว งแรก
พยายามปกปิ ด ชื่ อ และที่ อ ยู ่ เ พื่ อ ไม่
ให้ แ หล่ ง ข่ า วเกิ ด อั น ตราย เนื่ อ งจาก
“ขบวนการโกงเงินคนจน” มีเครือข่ายทั้ง
ในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ที่ มีขา้ ราชการตัง้ แต่
ระดั บ ล่ า งถึ ง ระดั บ บนเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ ง
จ�ำนวนมาก ดังนั้นการน�ำเสนอข่าวจึง
เป็นไปด้วยความระมัดระวังและหลีกเลีย่ ง
ไม่ให้เกิดการฟ้องร้องผู้ร้องเรียน

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
ภายหลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ น�ำเสนอ
ข่าวนีอ้ อกไป ท�ำให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ออกมาตรวจสอบและลงโทษผูก้ ระท�ำผิด
พร้อมทั้งตรวจสอบขยายผลจนได้ทราบ
การกระท� ำ ผิ ด เพิ่ ม เติ ม อี ก จ� ำ นวนมาก
กระทัง่ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินการลงโทษตาม
กฎหมายแก่ผู้กระท�ำผิด
นอกจากนีก้ ารออกมาเปิดโปงการ
ทุ จ ริ ต ครั้ งนี้ ส่ งผลให้ ป ระชาชนตื่น ตัว
ในการท�ำหน้าทีพ่ ลเมือง ปกป้องผลประโยชน์
ของชาติ ในการเป็ น พลเมื อ งดี ก ล้ า
เปิ ด โปงการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เช่น เดีย ว
กั บ นิสิตสาว และคนในสังคมเกิดการ
ตืน่ ตัว ให้ความสนใจกับเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชัน มีการแสดงความคิดเห็นทาง
สื่อโซเชียลกันอย่างกว้างขวาง
ในขณะที่ รั ฐ บาลซึ่ ง ประกาศ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้
ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน
อย่างจริงจัง มีการสั่งตรวจสอบโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้ง
เล็งเห็นความส�ำคัญของผูร้ อ้ ง มีการมอบ
รางวัลต่างๆ ให้กับ น.ส.ปณิดา เพื่อ
ยกย่องในคุณงามความดี หาญกล้าออก
มาเปิ ด โปงกระบวนการโกงเงิ น คนจน
รวมทัง้ รับเข้าท�ำงาน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นแบบ
อย่างที่ดีของสังคม
ที่ ส� ำ คั ญ การน� ำ เสนอข่ า วนี้ ยั ง
ส่งผลให้คนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้มีอ�ำนาจ
รวมทั้งลงโทษข้าราชการที่ทุจริต และ
ช่วยหยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชันโกงเงิน
คนจนไว้ได้
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ฉีกจีวรพระเถระผู้ ใหญ่เขมือบงบปริยัติธรรม
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
การเปิดโปงคดีเงินทอนวัด หรือ
คดีการทุจริตงบประมาณการอุดหนุนการ
ศึกษาพระปริยตั ธิ รรม มูลค่าความเสียหาย
หลายร้อยล้านบาท หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
น�ำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กอง
บั ง คั บ การป้องกันและปราบปรามการ
กระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กอง
บังคับการปราบปราม (บก.ป.) ที่ร่วมกัน
ตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานมัดตัวคน
โกงกินเงินรัฐ พบการกระท�ำความผิด
กันเป็นทอดและเป็นขบวนการล้วนอยู่
ในแวดวงศาสนา ไล่เรียงตั้งแต่เจ้าหน้าที่
พศ. ฆราวาส ไปจนถึ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ์
ต่างรู้เห็นท�ำผิดกฎหมายมานานนับสิบปี
สื บ เนื่ อ งจาก พ.ต.ท.พงศ์ พ ร
พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ร่วมกับ บก.ปปป.
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งบประมาณของ
พศ. ช่วงปี 2555-2559 โดยพบความไม่
ชอบมาพากลการอนุมัติงบประมาณการ
อุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมให้แก่
พระภิกษุและสามเณรตามวัดต่างๆ ทั้ง
ใน กทม. และต่างจังหวัด เนื่องจากวัด
ที่ได้งบประมาณไม่มีโรงเรียนสอนปริยัติ
ธรรม บางวัดน�ำเงินไปใช้ก่อสร้างอาคาร
ศาสนสถาน หรือบูรณปฏิสังขรณ์วัด ผิด
ไปจากวัตถุประสงค์ ทีส่ ำ� คัญกลุม่ ผูท้ จุ ริต
ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังจะเรียกเงินจากวัดส่วนหนึง่
กลับคืนไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเหมือน
เป็น “เงินทอน” ที่มาของคดี
ยุ ท ธการปราบโกงประเดิ ม จั บ
ผู้ต้องหากลุ่มแรก มีอดีต ผอ.พศ., รอง

ผอ.พศ. ผูน้ ำ� หน่วยกระท�ำผิดเสียเอง ร่วม
กับพระและฆราวาส ก่อนส่งให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด�ำเนินคดี
และประสานส�ำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดทรัพย์
จากนั้ น ขยายผลไปถึ ง ผู ้ ต ้ อ งหากลุ ่ ม ที่
2 จับกุมพระสงฆ์ฝ่ายปกครองหลายรูป
ต�ำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ
เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ทั้งใน กทม.
และต่างจังหวัด
โดยเฉพาะการจับผู้ต้องหากลุ่ม
ที่ 3 ตอนเช้ามืดวันที่ 24 พ.ค. 2561
สถาบันสงฆ์ตอ้ งสัน่ สะเทือนในความรูส้ กึ
ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน เมื่ อ กองปราบฯ
บุกจับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ระดับ
ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะถึง 3 รูป
พร้อมๆ กัน 3 วัดที่มีชื่อเสียงกลางกรุง
ได้แก่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
และเจ้ า คณะภาค 10 พระพรหม
ดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัด
สามพระยาวรวิหาร และเจ้าคณะกรุงเทพ
และพระพรหมเมธี (จ�ำนง ธมฺมจารี) ผู้
ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม และ
เจ้าคณะภาค 4-7 พร้อมจับพระเลขา
ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระครู ผอ.พศ.
หลายจังหวัด และฆราวาส ในความ
ผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน สนับสนุนเจ้า
พนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ หลังตรวจสอบเส้นทางการ
เงินพบว่าเกีย่ วข้องคดีโดยครอบครองเงิน
จ�ำนวนมาก ฉ้อฉลโอนเงินบาปไปซุกไว้ที่
สีกาและคนใกล้ชิด
พระพรหมดิ ล กถู ก จั บ ได้ ค ากุ ฏิ

พระพรหมสิทธิ หรือเจ้าคุณธงชัย เข้า
มอบตัวเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561 ขณะที่
พระพรหมเมธี หรือจ�ำนง เอี่ยมอินทรา
ไหวตัวหลบหนีไปเยอรมนี อยู่ในขั้นตอน
ขอส่งตัวกลับมาด�ำเนินคดี และแจ้งจับ
ผู้ที่พาหลบหนี
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ปปง.
อายัดเงิน 10 บัญชี ยอดเงินกว่า 130
ล้ า นบาท ซ�้ ำ ร้ า ยจากการค้ น กุ ฏิ ข อง
พระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งพบพยานหลักฐาน
มั่วสีกาเสพเมถุน
พร้อมกันนั้น สมเด็จพระสังฆราช
มี พ ระบั ญ ชาปลดออกจากกรรมการ
มส. และต�ำแหน่งการปกครอง ต่อมา
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์ 7 พระเถระ
ผู้ใหญ่ชั้นพรหม ชั้นเทพ และชั้นราช ที่
ถูกจับกุมทัง้ หมด โดยศาลอาญาคดีทจุ ริต
และประพฤติมิชอบกลางไม่อนุญาตให้
ประกันตัวจึงต้องสึกก่อนส่งตัวเข้าเรือนจ�ำ 
เพื่อรอฟังค�ำพิพากษา

วิธีการน�ำเสนอข่าว
กองบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์
ไทยรัฐได้กระจายก�ำลังกันเกาะติดการ
ท�ำงานของต�ำรวจกองปราบปราม หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ขบวนการยุ ติ ธ รรม และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากวัดที่มีการทุจริต
ตามจังหวัดต่างๆ แม้กระทั่งติดตามผล
ตรวจค้นหาหลักฐานเอกสารส�ำคัญต่างๆ
ภายในวัดทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด
ขุดคุ้ยจนพบว่า พระเถระผู้ใหญ่บางรูปมี
พฤติ ก รรมเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ ก าร
แต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่อยู่ใน
ความปกครอง อี ก ทั้ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์
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ลึกซึ้งกับสีกาถึงขั้นเสพเมถุนภายในวัด
โดยสอบปากค� ำ สี ก าไว้ เ ป็ น พยาน
นอกจากนี้จากการตรวจสอบโทรศัพท์
มือถือพระวิสุทธิศาสนวิเทศ (เจ้าคุณปิง)
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พบภาพร่วมเพศ
ชายกับชาย เจ้าคุณปิงจ�ำนนเข้ามอบตัว
ยอมสึกที่กองปราบปราม

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
1. มีการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์
เนือ่ งจากเห็นว่า การแต่งตัง้ กรรมการ มส.
ในอดีตเกิดช่องโหว่ มีการเล่นพรรคเล่นพวก
มากกว่าดูความเหมาะสม จนน�ำไปสูก่ าร
แก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไข พ.ศ.
2561 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 ก.ค.
2561 ให้กรรมการ มส. เป็นพระราช
อ�ำนาจในการแต่งตั้ง
2. ปปง. มี ม ติ อ ายั ด ทรั พ ย์ ข อง
พระเถระชัน้ ผูใ้ หญ่และกลุม่ ผูต้ อ้ งหาทีไ่ ด้
มาจากการทุจริตมูลค่ากว่า 134 ล้านบาท
และอายั ด ทรั พ ย์ อ ดี ต ข้ า ราชการ พศ.
มูลค่ากว่า 71 ล้านบาท
3. ด� ำ เนิ น การทางวิ นั ย ปลด
ข้าราชการ พศ. ทีก่ ระท�ำความผิดออกจาก
ต�ำแหน่ง และด�ำเนินคดีอาญาส่งเรื่องให้
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
4.ลงโทษทางวินยั สงฆ์กบั พระเถระ
ชั้ น ผู ้ ใ หญ่ แ ละพระภิ ก ษุ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คดี เ งิ น ทอนวั ด ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และ               
ต่ า งจั ง หวั ด โดยการปลดออกจาก
กรรมการ มส. และต�ำแหน่งการปกครอง
รวมทั้งด�ำเนินคดีทางอาญา
5. ขจัดเหลือบทีใ่ ช้สถาบันศาสนา
เป็นทีห่ ากิน ส่งผลท�ำให้ศาสนาเกิดความ
เสียหายและกระทบต่อความศรัทธาของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ
อันเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
6. “หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ ” ให้
ความส�ำคัญตีแผ่การขุดรากถอนโคนคดี
เงินทอนวัดเพื่อท�ำให้ตระหนักว่าผู้ใดที่
กระท�ำผิดกฎหมายก็มอิ าจลอยนวลอยูใ่ น
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สังคม โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ชนั้ ผูใ้ หญ่
ที่เป็นที่เคารพกราบไหว้ของฆราวาส ใช้
ช่องทางทุจริตท�ำมาหากินจนร�่ำรวยเป็น
แบบอย่างทีไ่ ม่ดใี ห้หมดไป เพือ่ ท�ำนุบำ� รุง
พระพุทธศาสนายั่งยืนตลอดไป
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ป.ป.ช.ดาบหัก
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ช่ อ งโหว่ ประกาศ ป.ป.ช. ยื่ น
ตรวจสอบทรัพย์สนิ “พ่นพิษ”  กระทบใจ
ชาวพุทธก�ำหนดให้ “สมเด็จพระสังฆราช”
ต้องยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ   เจอแรงต้านสุดท้าย
ต้องถอย  กระทบภาพลักษณ์ “เปา” หลาย
มาตรฐาน   

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น
เสมือนมะเร็งร้ายที่ท�ำลายสังคมไทย จึง
เป็ น หน้ า ที่ ข องคนไทยทุกคนที่จะต้อ ง
ช่วยกันตรวจสอบ สอดส่อง เพื่อเป็นการ
ป้องปราม หรือหากพบว่าบุคคล องค์กร
หรื อ หน่ ว ยงานใด มี พ ฤติ ก รรมทุ จ ริ ต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง ก็ต้องใช้กฎหมาย
เข้าไปปราบปราม
ในส่ ว นขององค์ ก รภาครั ฐ นั้ น
เป็ น หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ
ป.ป.ช. ตรวจสอบการท�ำงานของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 จึงน�ำมาซึ่งการประกาศคณะ
กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของผู ้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และ
หนี้สินตามมาตรา 102 แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561 ซึ่งในประกาศดังกล่าว ข้อ 7.8.7
ก�ำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในระบบราชการและในก�ำกับรัฐ ซึ่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอกระบบทั้งหมด
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รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง ได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ
ราชวิทยาลัย นอกจากนีย้ งั มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประกาศนี้ยังรวมถึงประธานบอร์ด และ
กรรมการในองค์การมหาชน เช่น กองทุน
สนับสนุนการวิจัย, กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงวั ฒ นธรรม
เป็นต้น
โดยมีผลบังคับหลังวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 30 วัน คือ วันที่ 1 ธ.ค.
2561 ทันทีที่ ป.ป.ช. ประกาศเรือ่ งนีอ้ อกมา
ก็ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว
ประเทศในทันที โดยเฉพาะนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภา ที่เป็น
บุคคลภายนอก ทั้งที่มาจากภาคธุรกิจ
เอกชน บุคคลทั่วไป ซึ่งแสดงความกังวล
ต่อการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะขั้นตอน
การยื่นมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะหาก
เกิดข้อผิดพลาดเกรงจะมีโทษทางอาญา
ที่ส�ำคัญไม่มีใครอยากติดคุกตอนแก่ จึง
พากัน “ตบเท้า” ลาออก
ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ ประกาศ
การยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ นีไ้ ด้รวมถึง “สมเด็จ
พระสังฆราช” ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(มมร.) และพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปที่
เป็นกรรมการสภาด้วยก็เตรียมลาออก
เช่นกัน
ขณะเดียวกันก็เกิดความโกลาหล
กั บ แวดวงมหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ประเทศ
ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก� ำ กั บ รั ฐ และ

มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพราะกรรมการสภาแห่ลาออก ซึง่ จะส่งผล
ให้การบริหารงานในมหาวิทยาลัยหยุด
ชะงัก ทั้งการอนุมัติปริญญาบัตร การ
อนุมัติหลักสูตร และอื่นๆ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศจึงนัดประชุมด่วน
ในวันที่ 7 พ.ย. 2561 และมีมติยนื่ หนังสือถึง
ป.ป.ช. ให้มกี ารทบทวนประกาศ โดยชีแ้ จง
ข้อมูลด้วยว่า นายกสภาและกรรมการสภา
ท� ำ หน้ า ที่ เ ฉพาะด้ า นวิ ช าการ ไม่ ไ ด้
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆ
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนักธุรกิจ และ
ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ ใ นบ้ า นเมื อ งอี ก หลายต่ อ
หลายคนที่นั่งในบอร์ดต่างๆ ออกมาส่ง
สัญญาณขอลาออกรายวัน เนือ่ งจากมอง
ว่าขั้นตอนการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้ นิ มีความยุง่ ยาก หากพลาดพลัง้
อาจติดคุกติดตะราง บางคนถึงกับออกมา
เปรียบเปรยว่าเรือ่ งนีเ้ ข้าต�ำรา “เนือ้ ไม่ได้กนิ
หนั ง ไม่ ไ ด้ ร องนั่ ง แล้ ว จะเอากระดู ก     
มาแขวนคอ” ไว้ท�ำไม แม้จะมีเจตนา
อย่างเต็มเปี่ยมที่จะเข้ามาช่วยงานชาติ
บ้านเมือง แต่ก็คงต้องขอถอนตัวในที่สุด
ท�ำให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมว.ศึกษาธิการ ซึง่ ก�ำกับดูแลมหาวิทยาลัย
รัฐทัว่ ประเทศขอให้นายกสภาและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใจเย็นๆ อย่าเพิง่ ตัดสินใจ
ลาออก โดยเร่งหารือกับคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรีเพือ่ หาทางออก
เรื่องนี้เร็วที่สุด จากนั้น  ป.ป.ช. ได้ขยาย
เวลาการประกาศ ป.ป.ช. ออกไปอีก
อย่างน้อย 60 วัน และวินิจฉัยว่าสมเด็จ
พระสังฆราช ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สิน

และสุ ด ท้ า ย พล.อ.ประยุ ท ธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.
ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมาย
ป.ป.ช. คลายล็อก ให้ ป.ป.ช. พิจารณา
ก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง เฉพาะหน่ ว ยงานใด
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ซึ่ ง
หมายความว่า นายกสภา กรรมการสภา
บอร์ดกองทุน บางแห่งก็จะไม่ต้องยื่น
บัญชีทรัพย์สิน   โดยจากนี้ไปก็จะต้อง
รอดูประกาศ ป.ป.ช. ที่ชัดเจนว่าจะระบุ
ให้ ห น่ ว ยงานใดบ้ า งที่ จ ะต้ อ งยื่ น บั ญ ชี
ทรัพย์สินต่อไป

วิธีการน�ำเสนอข่าว
หลังจากที่ ป.ป.ช.ได้ออกประกาศ
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
“ที ม ข่ า วการศึ กษา” เห็นตรงกันที่ควร
ต้องเกาะติด และตีแผ่ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่ า งรอบคอบรอบด้ า น โดยทั น ที ที่
ป.ป.ช.มี ป ระกาศให้ มี ก ารยื่ น แสดง
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จึงท�ำให้กลุ่ม
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย นายกสภา
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลาย
ต่ อ หลายคนเตรียมตัดสินใจลาออกก่อน
ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.
2561 ไม่เว้นแม้กระทั่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ซึ่งนั่งต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ และนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก็ลาออก
จากนายกสภามหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง
ด้วย
ไม่เพียงผลกระทบจะเกิดกับกลุ่ม
ฆราวาสที่นั่งอยู่ในบอร์ดต่างๆ เท่านั้น
แต่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังได้เกาะติดและ
ตีแผ่เรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จนท�ำให้ทราบว่า
ปั ญ หานี้ ไ ด้ ลุ ก ลามหนั ก ไปถึ ง สมเด็ จ
พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
ประมุขสูงสุดของสงฆ์ ที่จะต้องยื่นแสดง

บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ไม่ ต ่ า งจาก
ฆราวาสด้วยเช่นกัน สร้างความไม่สบายใจ
ให้กับพุทธศาสนิกชน และผู้คนในสังคม
ไทยเป็นอย่างมาก
จ า ก ก า ร น� ำ เ ส น อ ข ่ า ว ข อ ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้าน
กฎหมาย ไปหารื อ กั บ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เพือ่ หาทางออกเรือ่ งนีใ้ ห้ได้ขอ้ ยุติ
โดยเร็ว จนน�ำมาสู่การออกค�ำสั่งของ
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) มาตรา 44 เพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาดังกล่าว
ตามมาในที่สุด

พิจารณาก�ำหนดต�ำแหน่งเฉพาะหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งยื่นบัญชีทรัพย์สิน
7. สังคมไทยได้ประโยชน์จากการ
ตีแผ่ข่าวนี้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งจะ
ท�ำให้คนไทยเห็นความส�ำคัญของการ
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม
ไทย แต่ต้องท�ำด้วยความรอบคอบรัดกุม
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนบริสุทธิ์
โดยใช่เหตุ

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
1. ประกาศ ป.ป.ช.ส่งผลกระทบ
ให้นายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
บอร์ดกองทุนต่างๆ ตบเท้าลาออก
2. ทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ มีมติยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.ให้
ทบทวนมติ
3. เกิดกระแสความไม่พอใจของ
องค์กรพุทธ ทีป่ ระกาศ ป.ป.ช.ครอบคลุม
ถึงสมเด็จพระสังฆราช ต้องยื่นทรัพย์สิน
ด้วย
4. ป.ป.ช. ทนเสียงคัดค้านไม่ไหว
ต้ อ งขยายเวลาการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ออกไปอีก 60 วัน พร้อมกับแถลงแก้เก้อ
ว่า สมเด็จพระสังฆราช ไม่มีหน้าที่ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะเป็นต�ำแหน่งที่
โปรดเกล้าฯ โดยพระมหากษัตริย์
5. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายวิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถกด่วนกับ
ป.ป.ช. เพื่อหาทางออกโดยด่วน
6. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ใช้อ�ำนาจหัวหน้า คสช.
ประกาศใช้มาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย ป.ป.ช. คลายล็อก ให้ ป.ป.ช.
วันนักข่าว
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เจาะทุจริตสหกรณ์ตํารวจ เกาะติดผลประโยชน์ทับซ้อน
ทวงคืน 47 ล้าน
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
ความเดิม

“ลานนาโพสต์” หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
จังหวัดลําปาง เน้นการนําเสนอเนื้อหา
แนวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มี
นโยบายข่ า วมุ ่ ง ต่ อ การทํ า หน้ า ที่
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ชุ ม ชน ที่ ส ะท้ อ นปั ญ หา
ระดับชาติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของเวลาและสถานที่ ในรอบปีที่ผ่านมา
ลานนาโพสต์ ยังคงเกาะติดข่าวทุจริต
คอร์รัปชันหลายเรื่องอย่างต่อเนื่อง เช่น
ข่าวทุจริตการก่อสร้างสนามกีฬา ข่าว
ทุจริตกองทุนไฟฟ้า ข่าวทุจริตสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูลาํ ปาง ซึง่ ศาลชัน้ ต้นตัดสิน
ให้กรรมการสหกรณ์คืนเงิน จํานวน 126
ล้านบาทให้สหกรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษา
ยื น ตามศาลชั้ น ต้ น และในปี 2561  
ลานนาโพสต์ ไ ด้ เ ปิ ด ประเด็ น ทุ จ ริ ต
สหกรณ์ตํารวจ ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ใน  
สหกรณ์ตํารวจหลายแห่งในประเทศไทย
ผลการเกาะติดรายงานข่าวอย่างต่อเนือ่ ง
นําไปสู่การคืนเงินให้สหกรณ์ในที่สุด

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงเรี ย นตํ า รวจภูธ รภาค 5 แจ้งความ
ดําเนินคดีกับ พ.ต.อ.เพื่อน ควงจินา
ผกก.ปากน�ำ้ ประแสร์ จังหวัดระยอง และ
ประธานสหกรณ์ ข้อ หายักยอกทรัพย์  
จํานวนเงิน 47,443,500 บาท หลังจาก
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จงั หวัดลําปางตรวจสอบ
พบว่า พ.ต.อ.เพื่อน ควงจินา ใช้อํานาจ

หน้าทีส่ งั่ การให้เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์จา่ ยเงิน
ยืมทดรองจํานวนดังกล่าวให้กับร้านค้า
สวัสดิการ ซึง่ พ.ต.อ.เพือ่ น เป็นประธาน
กรรมการร้าน โดยมิใช่กจิ การของสหกรณ์
และไม่ผา่ นมติคณะกรรมการ ผลจากการ
นํ า เงิ น สหกรณ์ ไ ปใช้ ใ นกิ จ การส่ ว นตั ว
โดยนําไปใช้ลงทุนธุรกิจจําหน่ายเครื่อง
ตรวจวัตถุระเบิด ทาํ ให้สมาชิกทัง้ 741 คน
ไม่สามารถเบิกเงินได้
พ.ต.อ.เพื่อน ควงจินา มีฐานะ
เป็นประธานสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่บริหาร
จัดการเงินของสมาชิกด้วยความโปร่งใส
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ใน
ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.เพื่อน ควงจินา ก็มี
ฐานะเป็นประธานร้านค้าสวัสดิการ ซึ่ง
เป็นผูน้ าํ เงินสหกรณ์ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
กรณีจึงเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
Conflict of interest เป็ น บทบาท
เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่สามารถไว้วางใจได้
ต่อมา ราวต้นเดือนสิงหาคม 2561
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผูบ้ ญ
ั ชา
การตํารวจภูธรภาค 5 สัง่ การให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง มี พล.ต.ต.พิทยา ศิรริ กั ษ์ เป็น
ประธาน อีกทั้งกําชับให้คณะกรรมการ
สหกรณ์ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย่ าง
เคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็เกิดกระแส
การติดตามทวงถามเงินจํานวนดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง พ.ต.อ.เพื่อน ควงจินา
อ้างว่าเป็นการกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค�้ำ
ประกัน และคณะกรรมการสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบแล้ว ลานนาโพสต์ได้ใช้
สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ขอตรวจสอบ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการในวันที่
อ้างว่ามีการอนุมตั ิ พ.ต.อ.เพือ่ น ควงจินา

ได้ รั บ หนั ง สื อ แล้ ว ไม่ ส ามารถยื น ยั น
หลักฐานมติตามที่อ้าง
การติดตามทวงถามเงินจํานวน
47 ล้ า นบาทเศษเป็ น ไปอย่ า งเข้ ม ข้ น
กดดันให้ พ.ต.อ.เพือ่ น ควงจินา พยายาม
หาเงินมาคืน และให้คาํ มัน่ สัญญาครัง้ แล้ว
ครั้งเล่า โดยเริ่มจากสัญญาว่าจะคืนให้
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 เลื่อนไป
เป็นภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ต่อมา
เป็ น ภายในเดื อ นตุ ล าคม 2561 วั น ที่
12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในระหว่างนี้
พ.ต.อ.เพื่อน ควงจินา ได้ถือเช็คไม่มี
เงินมาจ่ายคืนด้วย จนกระทั่งวันที่ 26
พฤศจิกายน 2561 พ.ต.อ.เพือ่ น ควงจินา
จึงนําเงินมาคืนได้จนครบถ้วน คืนความ
มัน่ ใจในสถานะการเงินของสหกรณ์ให้กบั
สมาชิกอีกครั้ง

วิธีการน�ำเสนอข่าว
ลานนาโพสต์ เ ป็ น ฉบั บ แรกและ
ฉบับเดียวที่เปิดประเด็นข่าวนี้และมีการ
ติดตามข่าวอย่างต่อเนือ่ ง หลังจากพบว่า
มี เ บาะแสการแจ้ ง ความดํ า เนิ น คดี กั บ
พ.ต.อ.เพือ่ น ควงจินา ในการรายงานข่าว
ได้ใช้ความพยายามสอบถามข้อเท็จจริง
จากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ พ.ต.อ.เพือ่ น
ควงจินา นอกจากนั้นได้ศึกษาเอกสาร
เท่าทีส่ บื ค้นได้ เพือ่ นําไปสูก่ ารรายงานข่าว
ทีค่ รบถ้วน สมบูรณ์ และรอบด้าน ทัง้ ยังใช้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็น
เครือ่ งมือสําคัญในการทําข่าวเชิงสืบสอบ
สอบสวน เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้วย
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คุณค่าและผลกระทบของข่าว
การเกาะติดและตามข่าวอย่างต่อเนือ่ ง
ในสถานการณ์ เ สี่ ย งภั ย ของผู ้ สื่ อ ข่ า ว
ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นสังคมขนาดเล็ก ผูม้ อี าํ นาจ
รู้ตัวผู้รายงานข่าวชัดเจน มีการคุกคาม
และข่มขู่หลายรูปแบบ แต่ก็ไม่สามารถ
หยุ ด ยั้ ง การทํ า หน้ า ที่ ทํ า ความจริ ง ให้
ปรากฏ การทาํ หน้าทีห่ มาเฝ้าบ้านอันเป็น
อาชี ว ปฏิ ญ าณของสื่ อ ได้ สํ า หรั บ ข่ า ว
ชิ้นนี้ ได้นําไปสู่การคืนเงินจํานวน 47
ล้านบาทเศษให้สหกรณ์ และเป็นข่าวที่
ได้รับการเผยแพร่ในสื่อระดับชาติ เช่น
หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์
มติชน
การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นปรากฏการณ์
ร่วมในสังคมไทย ทุจริต 1 บาท หรือร้อยล้าน
ก็คือทุจริต ในเชิงพื้นที่การทุจริตจะเกิด
ในกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ก็เรียกว่า
เป็นการทุจริต ข่าวทุจริตจะตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในสือ่ กระแสหลัก หรือสือ่ ท้องถิน่
ก็เรียกว่าเป็นการทุจริต โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นมีกรณีทุจริตเช่นนี้มากมาย ทั้งที่
ปรากฏเป็นข่าวในระดับชาติ และไม่เป็น
ข่าว การส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้น
เตือนให้สื่อท้องถิ่นได้ทําหน้าที่อันเป็น
วาระแห่งชาติที่สําคัญยิ่งนี้ ควรจะเป็น
ภารกิจร่วมของสื่อทั้งระบบในการพิทักษ์
รักษาความถูกต้อง และธํารงสถาบันสื่อ
ให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของสังคม
ต่อไป
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ทลายคอลเซ็นเตอร์ทั้งใน ปท.-ตปท.
ลากคอโจรซับน�้ำตาเหยื่อ ใช้กฎหมายหนัก-คืนเงินคนถูกหลอก
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
ข่าวการหลอกลวงทางโทรศัพท์
หรือคอลเซ็นเตอร์ ไม่ได้เกิดเมื่อเร็วๆ นี้
แต่ปรากฏข้อมูลมาว่ามีมากว่า 10 ปีท่ี
ผ่านมาแล้ว แต่กย็ งั ปราบปรามไม่หมดสิน้
มิหน�ำซ�ำ้ ยังทวีความรุนแรงและปรับเปลีย่ น
วิธีการด้วย ... ทาง “กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์” ได้ตดิ ตามน�ำเสนอข่าว
“คอลเซ็นเตอร์” มาต่อเนือ่ ง ทัง้ ในรูปแบบ
ข่าว บทความ และคอลัมน์สังคมต่างๆ
หากนับเพียงช่วงปี 2561 นัน้ ต้อง
ย้อนไปว่า ช่วงปี 2560 การหลอกหลวง
จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปรับเปลีย่ นรูปแบบ
ไปมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ
การท�ำงานของต�ำรวจ ที่ไม่เชื่อมโยงกัน
ของแต่ละหน่วย แต่ละสถานีตำ� รวจไม่ได้
ส่งข้อมูลของพฤติกรรมคนร้ายเพือ่ ให้เป็น
ฐานข้อมูล ท�ำให้ในบางครั้งเมื่อเหยื่อมา
แจ้งความด�ำเนินคดีกบั แก๊งคอลเซ็นเตอร์
ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
กลลวงที่ เ หล่ า อาชญากรกลุ ่ ม
มิ จ ฉาชี พ ชาวต่ า งชาติ ที่ อ าศั ย ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า VOIP
ปลอมเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงาน
รัฐโทร.ไปหลอกลวงให้หลงเชื่อและเกิด
ความกลัว จนโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้าย
เป็นเม็ดเงินมหาศาล สร้างความเสียหาย
มีประชาชนไม่นอ้ ยตกเป็นเหยือ่ โดยไม่รตู้ วั   
ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลมอบหมาย
ให้ ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ จั ด ตั้ ง
ศูนย์ป้องกันและปรามปรามการฉ้อโกง
ประชาชนผ่ า นระบบโทรศั พ ท์ แ ละสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ย กระดั บ
เป็น ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ศปอส.ตร.  
พร้อมกับโจทย์ใหญ่ คือ “ท�ำอย่างไรไม่ให้
คอลเซ็นเตอร์อยู่ในพื้นแผ่นดินไทย และ
หลอกคนไทยได้ อี ก ” ... ในการริ เ ริ่ ม
ด� ำ เนิ น การตั้ ง ศู น ย์ นั้ น ทางที ม ข่ า ว
อาชญากรรม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้
เข้าไปร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย   
ชุ ด ท� ำ ง า น ศู น ย ์ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ศปอส.ตร. ที่มี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล
ผบช.สตม เป็ น รอง ผอ.ศปอส.ตร.  
ระดมสรรพก�ำลังต�ำรวจฝีมือดี น�ำฐาน
ข้อมูลแผนประทุษกรรมของขบวนการ
คอลเซ็นเตอร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันมา
ถอดบทเรียนวิเคราะห์กบั หลักการสืบสวน
สมัยใหม่ ท�ำให้พบข้อมูลว่า ขบวนการ
คอลเซ็นเตอร์ มีอยู่ 3 กลุม่ ใหญ่ ประกอบ
ไปด้วย “กลุ่มของนายเฉิน หยวน ไข่,
กลุ่มของนายฉีเกอ, และกลุ่มของนาย
ทอมมี่ วู”  
ปูมหลังของ 3 คนนี้ ใช้ประเทศ
ในแถบเอเชียอาคเนย์เป็นฐานที่ตั้งคอล
เซ็นเตอร์ รวมทั้งในหลายประเทศ  โดย
เลือกประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับ
ต้นๆ ในการหลอกลวง  รวมถึงมีการใช้
ประเทศตุ ร กี และดู ไ บเป็ น ฐาน ใช้
ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งฐานหลอกคนไทย
ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเชีย และ
สปป.ลาว ด้วย
“ชุดท�ำงาน ศปอส.ตร” เดินหน้าตัด
วงจรปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์
โดยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายคอล
เซ็นเตอร์ในต่างแดน 9 ครั้ง 7 ประเทศ  
จับผู้ต้องหา 160 คน ไต้หวัน 44 คน

มาเลเซีย 2 คน กัมพูชา 5 คน คนไทย
109 คน  ซึ่งทั้งหมดเป็นสมุนของฉีเกอ  
ทอมมี่ วู และนายเฉิน หยวน ไข่ ทัง้ สิน้ ...  
ที ม ข่ า วอาชญากรรม ได้ ติ ด ตามการ
ท�ำงานของต�ำรวจไปทลายคอลเซ็นเตอร์
หลายประเทศด้วยกัน ซึง่ มีความยากง่าย
ที่แตกต่างกันไป นั่นคือ ความร่วมมือกัน
ของต�ำรวจไทยและต�ำรวจของประเทศ
นั้นๆ ซึ่งค่อนข้างจะให้ความส�ำคัญกับ
กฎหมายและเรื่องความมั่นคงด้วย

วิธีการน�ำเสนอข่าว
การน�ำเสนอข่าวของ หนังสือพิมพ์
เดลินวิ ส์ ในเรื่องคอลเซ็นเตอร์ พยายาม
ท�ำให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่
ไทยทีต่ อ้ งการทลายกลุม่ เครือข่ายนีอ้ ย่าง
จริงจัง แม้ว่าจะต้องเดินทางไปรอให้
เจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆ ตรวจสอบ
ด�ำเนินการเองก่อนก็ตาม ซึ่งในบางครั้ง
บางประเด็นก็น�ำเสนอข่าวอย่างตรงไป
ตรงมาไม่ได้ ต้องมีการหลบเลี่ยงเพื่อให้
ไม่มปี ญ
ั หาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
และด้านความมั่นคงของประเทศนั้น
นอกจากการทลายเครือข่ายคอล
เซ็นเตอร์ทใี่ ช้ไทยเป็นฐานแล้ว  ชุดท�ำงาน
ได้ขยายผลออกหมายจับติดตามจับกุม
เครื อ ข่ า ยดั ง กล่ า ว จ� ำ พวกม้ า กดเงิ น  
ผูส้ นับสนุนเปิดบัญชีธนาคาร ทีแ่ ฝงตัวอยู่
ในประเทศไทย รวมทัง้ กลุม่ คอลเซ็นเตอร์
ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการปฏิบัติ
การ จนสถานการณ์ดีขึ้น  
อย่างไรก็ตาม ยิ่งเทคโนโลยีก้าว
ไกล อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็จะ
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การรู้เท่าทัน

อาชญากรรม รวมถึงมาตรการป้องกันแก้ไข
เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ชุ ด ท� ำ งาน ศปอส.ตร.  
ได้ ด� ำ เนิ น การโดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ส�ำนักงาน กสทช.
ในการขอความร่วมมือผูใ้ ห้บริการเครือข่าย
ส�ำนักงาน ปปง. ในการน�ำ พ.ร.บ.ฟอกเงิน
มาบั ง คั บ ใช้ เนื่ อ งจากขบวนการ
คอลเซ็ น เตอร์ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีการฉ้อโกง
ประชาชน เข้าข่ายมูลฐานความผิดฟอกเงิน
จ�ำเป็นต้องยึดทรัพย์ ซึง่ ในส่วนนีเ้ ป็นการ
บังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังบทหนัก  

ของหนังสือพิมพ์เ ดลิ นิ ว ส์ ก็ พ ยายาม
จะน�ำเสนอข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณและเหยื่อใน   
ขบวนการคอลเซ็นเตอร์นี้ด้วย

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
แต่สิ่งหนึ่งที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
พยายามตั้งค�ำถามกับชุดท�ำงานว่าเมื่อ
เราจับกุมคนร้ายแล้ว จะช่วยเหลือเหยื่อ
ได้อย่างไร และหลังจากนัน้ ไม่นานนักก็มี
การเริ่มคืนเงินกับเหยื่อคอลเซ็นเตอร์ ซึ่ ง
ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งใหม่ แ ละเป็ น เรื่ อ งที่
น่ายินดีเป็นอย่างมากทีเ่ หยือ่ ได้รบั เงินคืน
แม้จะไม่ทุกรายและครบทุกบาท แต่ก็มี
บางส่วนทีไ่ ด้รบั คืนไปก่อน ถือเป็นการยก
ระดับการท�ำงานเชิงรุก หาใช่เชิงรับอย่าง
ทีแ่ ล้วมาสร้างความอุน่ ใจพีน่ อ้ งประชาชน  
ไม่เพียงแต่ขบวนการคอลเซ็นเตอร์
เท่านั้น “ศปอส.ตร.” ได้ด�ำเนินการปราบ
ปรามขบวนการโรแมนสแกรม ที่ใช้เล่ห์
เพทุบายหลอกเหยือ่ ให้โอนเงิน โดยอาศัย
กลลวงจากความรักมาเป็นตัวล่อ   ซึ่ง    
ที่ผ่านมาได้ด�ำเนินการควบคู่กันไป โดย
ยึดหลักการท�ำงานแบบเดียวกัน “รุกรบ
จบเร็ว” ท�ำให้สถานการณ์ขณะนีท้ งั้ ขบวน
การคอลเซ็นเตอร์และโรแมนสแกรมทุเลา
เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด   จนเป็นที่
ยอมรับในสายตานานาประเทศ ในการ
ยกเป็นโมเดลต้นแบบในการปราบปราม
อาชญากรรมในลักษณะดังกล่าว  
นัน่ คือผลลัพธ์จากการท�ำงานของ
เจ้าหน้าทีท่ สี่ ามารถติดตามจับกุมคนร้าย
ได้ทั้งขบวนการและสามารถติดตามน�ำ
เงินมาคืนเหยือ่ ได้ดว้ ย ... และการท�ำงาน
วันนักข่าว
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วันนักข่าว

ก�ำราบ “ธุรกิจนักบุญ”
วัดใจรัฐบาลลุงตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม?
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

จึงเดินหน้าเรียกร้องให้ใช้ยาแรง
เรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ข้ามายังมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
(มพบ.) ทางกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ โดยเสนอ “กรมการค้าภายใน กระทรวง
สื บ เนื่ อ งจากกองบรรณาธิ ก าร เดลินวิ ส์จงึ ได้เกาะติดเรือ่ งนีอ้ ย่างใกล้ชดิ พาณิชย์” ออกประกาศให้ “ค่ารักษา
พยาบาลเป็นสินค้าและบริการที่ต้องมี
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้รับเรื่องร้องเรียน อีกครั้ง
การควบคุม”
จากประชาชนเมื่ อ 3 ปี ก ่ อ นว่ า ถู ก
ทัง้ นี้ “ทีมข่าวเดลินวิ ส์” ได้นำ� เสนอ
โรงพยาบาลเอกชนเรี ย กเก็ บ ค่ า รั ก ษา
วิธีการน�ำเสนอ
ข่ าวในทุ ก มุ ม มองของผู ้ ที่เ กี่ ย วข้อ งทั้ง
พยาบาลไม่เป็นธรรม ซึง่ จากการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาได้น�ำมาสู่การ
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ได้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยในส่วนของ
ั น์
ตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ตัง้ ทีมข่าวเพือ่ ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง โรงพยาบาลเอกชน น�ำโดย นพ.พงษ์พฒ
ค่ารักษาพยาบาลแพง โดยมี นพ.ศุภชัย ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งเข้ ม ข้ น โดยเริ่ ม เปิ ด ปธานวนิช ในฐานะนายกสมาคมโรงพยาบาล
คุณารัตนพฤกษ์ คณะที่ปรึกษา รมว. ประเด็นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เอกชน ได้ชี้แจงเหตุผล “ท�ำไมค่ารักษาสาธารณสุข ในขณะนั้น เป็นประธาน เป็นต้นมา จากการเปิดเผยข้อมูลของ ค่ายาแพง?” ซึ่งได้มีการระบุว่าสาเหตุ
โดยผลการหารือของคณะกรรมการและ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ เนื่ อ งมาจาก “ต้ น ทุ น ” ที่ เ อกชนต้ อ ง
หน่วยงานเกี่ยวข้องหลายครั้งได้ข้อสรุป มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ว่า มติหา้ มขายยาเกิน ลงทุ น เองทั้ ง หมด ไม่ ว ่ า จะเป็ น ค่ า ยา
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งติดราคายาข้าง ราคาที่ติดข้างกล่อง รวมถึงการประกาศ และเวชภัณฑ์ เงินเดือนแพทย์ พยาบาล
กล่องอย่างชัดเจน และห้ามขายเกินนั้น ราคาค่ารักษาผ่านเว็บไซต์ ยังไม่ใช่บทสรุป บุคลากร เป็นต้น ประการส�ำคัญยังมีการ
เด็ดขาด
ของการแก้ไขปัญหา เพราะสุดท้ายค่า ระบุว่า การรักษาเป็นศิลปะ โรคเดียวกัน
นอกจากนี้ ยั ง ต่ อ ยอดไปถึ ง การ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนยัง แต่คนต่างกัน ความยากง่ายในการรักษา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เรือ่ งค่ารักษาพยาบาล คงสูงมาก และเป็นที่มาให้มูลนิธิฯ ได้ ก็ต่างกัน
และผลจากที ม ข่ า วเดลิ นิ ว ส์
ในโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสทิ ธิ รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเสมอ แบ่งเป็น
ทุกที่ (Universal Coverage for Emergency 1. ค่ารักษาพยาบาลแพง ผู้ป่วยไม่มีเงิน เกาะติดเรือ่ งนีอ้ ย่างเข้มข้น  ท�ำให้กรมการค้า
Patients: UCEP)” โดยก�ำหนดให้โรงพยาบาล จ่ายท�ำให้ถูกโรงพยาบาลเอกชนฟ้องร้อง ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกประชุม
ทุ ก แห่ ง ต้ อ งให้ ก ารรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤติ และ 2. ค่ารักษาแพงเกินไปไม่มหี น่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทันที อาทิ   กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และผู้แทนโรงพยาบาล
ถึงแก่ชีวิต หรือวิกฤติสีแดงฟรีในช่วง 72 เข้าไปก�ำกับควบคุม
ชั่วโมงแรกที่เข้ามาในโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ทางมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค เอกชน รวมถึ ง ภาคประชาชนเพื่ อ หา
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้ยกตัวอย่าง ผู้ป่วยร้องเรียนเข้ามาว่า ข้ อ สรุ ป แนวทางแก้ ป ั ญ หาค่ า รั ก ษาที่
“เดลินิวส์” ยังคงเกาะติดเรื่องค่ารักษา ถูกโรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาทั้งหมด ไม่เป็นธรรม จนได้ขอ้ สรุปเมือ่ กลางเดือน
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดพบว่ายังมี 23 ล้านบาท เฉพาะค่ายาบางตัวราคา ธันวาคม 2561 ให้โรงพยาบาลเอกชน
ผู ้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากค่ า รั ก ษา สูงเกือบ 200 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ ต้องมีการเปิดเผยค่ารักษาผ่านเว็บไซต์
พยาบาลไม่ เ ป็ น ธรรมอยู ่ อี ก มาก ติ ด ร้านขายยาหรือโรงพยาบาลรัฐ ค่าวัสดุ ของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งพร้อม
อันดับสูงสุดของจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ อุปกรณ์ แพงหมด รวมถึงค่าแพทย์ผา่ ตัด เชือ่ มโยงมาทีเ่ ว็บไซต์กลางของกระทรวง
เข้ามายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก็มีราคาสูงมาก โดยสรุปทุกอย่างไม่มี พาณิชย์ เริม่ อย่างเป็นทางการในวันที่ 13
เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน
กระทรวงสาธารณสุข และอันดับ 2 ของ การก�ำกับเรื่องราคาเลย
ก็ยังไม่ทิ้งการพิจารณาให้ค่ารักษาเป็น
วันนักข่าว
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สินค้าและบริการที่ต้องมีการควบคุม
กระทั่งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ (กกร.) ทีม่ นี ายสนธิรตั น์ สนธิ
จิรวงศ์ รมว.พาณิชย์เป็นประธาน ได้มมี ติ
ให้ “ค่ารักษา” เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้า
และบริการควบคุม เพื่อใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการก�ำหนดราคาเพดานของ
ส่วนต่างราคายากับต้นทุนว่า ควรบวก
เพิ่มขึ้นไม่เกินกี่เท่าของต้นทุน พร้อมตั้ง
อนุคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
ประกอบด้ ว ย ตั ว แทนจากกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน บริษัท
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์  เพือ่ เข้ามา
ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาแนวทางในการดูแลทัง้
ค่ายาและเวชภัณฑ์  และค่าบริการ รวมถึง
บริการฉุกเฉินในระยะยาว
ซึง่ จากมติดงั กล่าวได้สง่ ผลกระทบ
กั บ กลุ ่ ม โรงพยาบาลเอกชนอย่ า งมาก
เห็นได้จากราคาหุน้ ของกลุม่ โรงพยาบาล
เอกชนตกลงในทั น ที ท� ำ ให้ ส มาคม
โรงพยาบาลเอกชน ต้องออกมาตั้งโต๊ะ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2562 เพื่ อ ยื น ยั น ในเหตุ ผ ล
ที่มาที่ไปของค่ารักษา ค่ายาแพงอีกครั้ง
โดยย�้ำเหตุผล “ต้นทุน” ที่ต้องลงทุนเอง
ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ดังเดิม
พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ได้ ชู ค วามส� ำ เร็ จ
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถ
พัฒนาและท�ำก�ำไรมหาศาลเมื่อมีการ
บริหารงานอย่างอิสระ แต่หากถูกก�ำกับ
เรื่องค่ารักษาจะท�ำให้ไม่สามารถพัฒนา
ต่อได้    
ขณะที่ภาคประชาชนเองก็ยืนยัน
ว่ า สิ่ ง ที่ เ รี ย กร้ อ งนั้ น ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งการให้
โรงพยาบาลเอกชนขาดทุนจนเดินหน้าต่อ
ไม่ได้ แต่การก�ำหนดให้คา่ รักษาพยาบาล
เป็นสินค้าควบคุมนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่
ท�ำให้โรงพยาบาลขาดทุน แต่ควรมีการ
ควบคุมเพดานการบวกเพิ่มค่ารักษาจาก
ต้ น ทุ น ที่ โ รงพยาบาลเอกชนยกขึ้ น มา
ชี้แจงว่าเป็นเหตุให้ต้องคิดค่ารักษาแพง
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แม้ว่าเรื่องนี้ยังต้องรอลุ้นบทสรุป
สุดท้ายว่ามติของ กกร.ที่ให้ “ค่ารักษา
พยาบาลเป็นสินค้าที่ต้องควบคุม” จะถูก
น�ำเข้าทีป่ ระชุม ครม.หรือไม่ ต้องมาวัดใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะ
เลือกยืนอยู่ข้างประชาชนหรือกลุ่มทุน
โรงพยาบาลเอกชน และถือเป็นผลส�ำเร็จ
ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
เกาะติ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาค่ า รั ก ษา
พยาบาลแพง ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถ
เข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในราคาที่
เป็ น ธรรม ซึ่ ง ระหว่ า งการเดิ น หน้ า
ยกระดับให้การรักษาพยาบาลเป็นสินค้า
บริการที่ต้องมีการควบคุม ประชาชน
สามารถตรวจสอบและตัดสินใจเข้ารับ
การรักษาโรคได้ ทัง้ นี้ หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
ยื น ยั น จะท� ำ หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
ติดตามต่อไป
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ขุดช�ำแหละมีสติ...ข่าวเสี่ยงติดคุก
ต�ำรวจโกงต�ำรวจ ลากไส้คนกระบวนยุติธรรมมีเอี่ยว
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
ข่าวการโกงเงินจ�ำนวนกว่า 229
ล้านบาท ในโครงการรวมหนีเ้ พือ่ ช่วยเหลือ
ต�ำรวจของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจภูธร
จังหวัดเลย เมือ่ ปี 2560 ไม่ได้เป็นประเด็น
ส� ำ คั ญ ที่ สื่ อ มวลชนให้ ค วามสนใจหรื อ
น�ำเสนอข่าวมากนักในช่วงแรกที่เหยื่อ  
คือ ต�ำรวจในสังกัด บก.ภ.จว.เลย 192 นาย
เข้ามายื่นหนังสือให้ต�ำรวจภูธรภาค 4
ตรวจสอบ ในปี 2560 หรือแม้กระทั่ง
ในวันที่มายื่นหนังสือที่ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เมือ่ ต้นปี 2561 เนือ่ งจากผูท้ ถี่ กู
กล่าวหานัน้ คือ พล.ต.ต.สุทพิ ย์ ผลิตกุศลธัช  
อดีต รอง ผบช.สกพ.และผบก.ภ.จว.เลย
ที่ถือเป็นนายต�ำรวจระดับนายพล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ร้องเรียนด้วย
... มีเพียงการน�ำเสนอข่าวทีไ่ ม่ชดั เจนและ
ยังคลุมเครือเพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่
ได้เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งหมดใน
ช่วงแรกนั่นเอง

วิธีการน�ำเสนอข่าว
การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
รวมถึง “หนังสือพิมพ์เดลินิวส์” ก็เป็นไป
ในลักษณะของการท�ำข่าวร้องเรียนทัว่ ไป
ที่มีคนเดือดร้อน “เหยื่อ” มาร้องขอให้
ต�ำรวจช่วยเหลือนั่นเอง แต่ท่ีน่าสนใจ
และน่าติดตาม ซึง่ ทาง “กองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์” ให้ความสนใจ คือ
ประเด็นที่คนเดือดร้อน หรือเหยื่อ ก็เป็น
ต�ำรวจ คนที่ถูกกล่าวหาก็เป็นต�ำรวจ
และคนที่ จ ะให้ ค วามเป็ น ธรรมก็ เ ป็ น
ต�ำรวจ...เรียกได้ว่าเป็นข่าวต�ำรวจโกง
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ต�ำรวจ ที่น่าจะมีความซับซ้อนและต้อง
น�ำเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง ไม่สามารถ
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ร ะบุ แ หล่ ง ข่ า วหรื อ ที่ ม า
น�ำเสนอได้ เพราะมีโอกาสถูกฟ้องร้อง
ในภายหลังหากทั้งหมด “เคลียร์กันได้”  
มิหน�ำซ�ำ้ การให้ขา่ วของต�ำรวจทีต่ รวจสอบ
ก็เป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่มีข้อมูล
เชิงลึกให้น�ำเสนอด้วย
การน�ำเสนอของ “หนังสือพิมพ์   
เดลินวิ ส์” ในช่วงแรกไม่ได้ตดิ ตามต่อเนือ่ ง
เพราะเป็นข่าวทีเ่ กิดขึน้ ในเขต จ.ขอนแก่น
และจ.เลย ซึ่งศักยภาพของสื่อมวลชนใน
พืน้ ทีแ่ ตกต่างกับสือ่ มวลชนส่วนกลาง แต่
เมื่อ มีก ารร้ องเรี ย นที่ ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจ
แห่งชาติของกลุม่ ตัวแทนต�ำรวจ 192 นาย
ในช่วงปลายเดือน พ.ค.2561 ทีผ่ า่ นมานัน้
ทาง “หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์” ได้มอบหมาย
ให้ “แผนกข่าวอาชญากรรม” รวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบเชิงลึกถึงที่มาที่ไป
ของเรื่องดังกล่าวแต่ก็มีการเก็บข้อมูลไว้
ยังไม่มกี ารน�ำเสนอออกมาผ่านสือ่ แต่อย่าง
ใด เนื่องจากเกรงในเรื่องข้อกฎหมาย
และการน�ำข้อมูลทางคดีและเชิงลึกออกสู่
สาธารณะแล้วจะท�ำให้เกิดผลเสียต่อรูปคดี
ได้ อีกทัง้ ในขณะนัน้ ทางส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติยังไม่ได้มอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลใดด�ำเนินการเรือ่ งนีอ้ ย่างเข้มข้น  
มี เ พี ย งที ม งานโฆษก ตร.และต� ำ รวจที่
รับผิดชอบตามสายงาน ให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
เท่านั้น
แต่ ห ลั ง จากที่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ตรวจสอบ ตั้งกรรมการสอบ และเรียก
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาทัง้ หมดแล้ว ได้ขอ้ สรุป
ว่า พล.ต.ต.สุทิพย์ มีความผิดจริงตามที่
ต�ำรวจ 192 นายร้องเรียนนั้น ทางแผนก

ข่าวอาชญากรรม ได้สง่ ทีมข่าวไปเกาะติด
การท�ำงานของต�ำรวจที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปด�ำเนินการ คือ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์
หักพาล (ยศขณะนั้น) และทีมงาน และ
มีโอกาสได้เข้าไปติดตามการท�ำงานและ
เข้าตรวจค้นตามบ้านพักและจุดต้องสงสัยต่างๆ
ทีน่ า่ จะเกีย่ วพันกับทรัพย์สนิ ของ พล.ต.ต.สุทพิ ย์
ซึ่งมีมากกว่าพันล้านบาท และยังพบว่า
นอกจาก พล.ต.ต.สุทพิ ย์ เกี่ยวข้องแล้ว
ยังพบต�ำรวจในสังกัดภูธรภาค 4 ตั้งแต่
ระดับ “พล.ต.ต.-ชั้นประทวน” เข้ามา
เกี่ยวข้องและยุ่งเหยิงเรื่องคดีด้วย
ชุดท�ำงานของ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์
น�ำเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่การเข้าตรวจค้น
จุดต้องสงสัย บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะ
ในส่วนของต�ำรวจที่เข้ามายุ่งเหยิงต่อ
คดี นั้ น ขอให้ ท าง พล.ต.อ.จั ก รทิ พ ย์  
ชัยจินดา ผบ.ตร. ออกจากราชการและ
ย้ายพ้นจากต�ำแหน่งหน้าทีด่ ว้ ย ... การน�ำ
เสนอข่ า วในส่ ว นนี้ ข อง “หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์” เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ทั้ ง พฤติ ก รรมและรายชื่ อ ของต� ำ รวจที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากการกล่าวหาต�ำรวจ
กระท� ำ ผิ ด นั้ น ค่ อ นข้ า งอ่ อ นไหวและ
เกี่ยวพันกับรูปคดี โดยหลังจากที่มีการ
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ไปสู ่ ส าธารณชนแล้ ว
ก็พบว่าทุกข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด
และไม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ส� ำ นวนคดี เ กิ ด ความ
เสียหาย แต่ในทางกลับกันท�ำให้ตำ� รวจที่
เกี่ยวข้องถูกค�ำสั่งย้าย บางนายน�ำเงินที่
ได้รบั ไปจากการโกงเงินสหกรณ์มาคืนให้
กับชุดท�ำงานด้วย
สิ่งส�ำคัญในการน�ำเสนอข่าวของ
“หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์” ในประเด็นต�ำรวจ
โกงต�ำรวจนี้ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับ

ต�ำรวจแล้ว ยังพบว่าเกี่ยวข้องกับคนใน
กระบวนการยุติธรรมด้วย คือ เจ้าหน้าที่
ศาล ผู ้ พิ พ ากษา ผู ้ พิ พ ากษาสมบท
อั ย การ เป็ น ต้ น ซึ่ ง บุ ค คลเหล่ า นี้ ถู ก
ต� ำ รวจชุ ด ท� ำ งานเข้า ตรวจค้นบ้า นพัก
และตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น พร้ อ มกั บ การ
แจ้งข้อหาด�ำเนินคดีตามพยานหลักฐาน
ที่ปรากฏด้วย ...การน�ำเสนอข่าวของ
“หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์” ก็ยงั ยึดเช่นเดิม คือ  
ใช้ความระมัดระวังในการน�ำเสนอข้อมูล
ซึง่ เมือ่ ปรากฏสูส่ าธารณะไปแล้วนัน้ ก็เป็น
ไปตามข้อเท็จจริงและไม่ได้สร้างความ
เสียหายแก่ส�ำนวนคดีแต่อย่างใด
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การน�ำเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง
ของ “หนังสือพิมพ์เดลินิวส์” และรายงาน
อย่างตรงไปตรงมาท�ำให้ชุดท�ำงานเกิด
ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจให้ ข ้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ
ทางคดี แ ละข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สาธารณะด้วย คือ ตัวการส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดกระบวนการ “ต�ำรวจโกงต�ำรวจ”
คือ ผู้หญิงชื่อ “นุช” หรือ น.ส.ธิญาดา       
วิภาวรกานต์ ที่เป็นบุคคลตามหมายจับ
แล้วมีการจับกุมของกองปราบปรามมา
แล้ว ส่งต่อให้ต�ำรวจภูธรภาค 4 แต่ใน
ภายหลังกลับไม่ดำ� เนินคดีกบั น.ส.ธิญาดา
ซึ่งหลังจากที่น�ำเสนอข้อมูลดังกล่าวไป
ท�ำให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติสงั่ ลงโทษ
ต�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดี น.ส.ธิญาดา            
อีกทางหนึ่งด้วย
การน�ำเสนอข่าวและการท�ำงาน
ของต� ำ รวจ ทางหนังสือพิมพ์เ ดลิ นิ ว ส์
โดยแผนกข่าวอาชญากรรมและทีมข่าวหน้า 1
พึ่ ง ระมั ด ระวั ง เรื่ อ งข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ จ ะ
กระทบต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี
เป็นอย่างมาก เพราะการโกงเงินของ
ขบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนและมีบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทุ ก ชั้ น ไล่ ม าตั้งแต่ร ะดับ แกนน�ำ  คือ
พล.ต.ต.สุทิพย์ หรือ น.ส.ธิญาดา อดีต
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศาล และคนในล�ำดับชัน้

ต่างๆ ที่มีทั้งผู้พิพากษา อัยการ ต�ำรวจ
เป็นต้น ยังไม่นบั รวมถึงพ่อค้า ประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
ด้วย ซึ่งการระมัดระวังและตรวจสอบ
อย่างละเอียดก่อนน�ำเสนอข่าวนั้น ท�ำให้
ข้ อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ ต ่ อ สาธารณะนั้ น เป็ น
ข้อมูลทีส่ มบูรณ์และถูกต้องครบถ้วน และ
ยังส่งผลให้คนทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีเกิดความ
หวาดกลัวขอน�ำเงินที่เชื่อว่าได้มาจาก
การโกงในครั้งนี้มาส่งคืนแก่ชุดท�ำงาน
ด้วย และในท้ายที่สุดแล้วก็มีการสรุป
ส�ำนวนคดีฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วรอ
น�ำเงินมาช่วยเหลือและคืนแก่ต�ำรวจทั้ง
192 นายด้วย
การน�ำเสนอข่าวของ หนังสือพิมพ์
เดลินวิ ส์ แม้วา่ จะไม่ได้เป็นผูเ้ ปิดประเด็น
หรื อ น� ำ เสนอในลั ก ษณะหวื อ หวาหรื อ
หมิ่นเหม่เพื่อกระตุ้นให้คนติดตามนั้น ก็
ใช้ ห ลั ก ของการตรวจสอบข้ อ มู ล อย่ า ง
ละเอียด ทัง้ ในส่วนของผูร้ อ้ งเรียน คนถูก
กล่าวหาและชุดท�ำงาน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่
จริงและกระทบต่อรูปคดีนอ้ ยทีส่ ดุ หรือไม่
กระทบสิ่งใดๆ เลย ... จึงเชื่อว่า “ข่าว
ต�ำรวจโกงต�ำรวจ” น่าจะเป็นต้นแบบของ
การน�ำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งเป็นเหยื่อ
ผู้ถูกกล่ าวหา และคณะท� ำ งาน มาก
ที่สุดข่าวหนึ่ง และจะเป็นประโยชน์ต่อ
สื่อมวลชนในอนาคตต่อไปด้วย
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เจาะลึก! แผนสกัด “โรคพิษสุนัข” เหลว
วัคซีนด้อยคุณภาพ จัดซื้อมีปัญหา กระตุ้นสังคมตื่นตัว
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

วิธีการน�ำเสนอข่าว

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
ออกประกาศว่า สถานการณ์ “โรคพิษ
สุนัขบ้า” ของประเทศไทย ยังน่ากังวล
เนื่องจากผลการตรวจหัวสุนัขที่สงสัยติด
เชื้อพิษสุนัขบ้ายังมีการรายงานต่อเนื่อง
โดยพบว่าเพียงเดือนแรกของปี พบสุนขั บ้า
แล้ ว กว่ า 135 ตั ว จากนั้ น จึ ง มี ก าร
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
ในท้ อ งถิ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาํ หมูบ่ า้ น (อสม.) ลงพืน้ ที่
ติดตามค้นหาประชาชนกลุม่ เสีย่ งเพือ่ นํา
มาฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข และจัด
รณรงค์ให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครอง
นําสัตว์เลี ้ยงโดยเฉพาะสุนัข และแมว  
ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน ส่วนที่เป็น
สัตว์จรจัดหรือสัตว์ไม่มีเจ้าของได้มีการ
จั บ ไปกั ก ไว้ เ พื่ อ เฝ้ า ดู อ าการ อี ก ทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสัมผัสกับสัตว์
เลี้ยงหรือสัตว์จรจัด ไม่ว่าจะถูกขีด ข่วน
กัด เลีย ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า พร้อมๆ กับการให้ข้อมูล
ข่าวสารถึงพิษภัยและอันตรายจากโรค
ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความ
ตระหนัก  
แต่ปรากฏว่า ในระหว่างนั้น
เจ้าหน้าที่กลับถูกชาวบ้านในบางชุมชน
และกลุ่มคนรักสัตว์ ต่อต้าน กล่าวหา
ว่ า ทํ า ทารุ ณ กรรมสั ต ว์ ขณะที่ ก ลุ่ ม
แพทย์ และนักวิชาการออกมาเรียกร้อง
ให้ ทุ ก ฝ่ า ยช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปั ญ หาเพราะ
สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว
เริ่มรุนแรงมากขึ้น  

ประเทศไทยมีแผนลดการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและ
ในสัตว์  ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจ หน้าที่ และตั้งเป้าหมาย
จะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกจังหวัด
ภายในปี 2563 ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
แต่จากการรายงานสถานการณ์
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลาย
เป็นข้อสังเกตทีท่ าํ ให้ทมี ข่าวหนังสือพิมพ์
มติชน ต้องเกาะติดสถานการณ์ สอบถาม
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ
ชาวบ้านในท้องถิน่ และรายงานข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง จนพบว่ามีการระบาดของโรค
รุนแรงขึน้ จริง โดยประมาณเดือนมีนาคม
2561 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ออกประกาศเขตโรคระบาด
พิษสุนขั บ้า (สีแดง) ใน 13 จังหวัด และ
เฝ้าระวังในอีก 42 จังหวัดทั่วประเทศ  
ปรากฎว่าหลังจากนั้นในสังคมออนไลน์
ได้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต้ น เหตุ ที่ ทํา ให้
เกิ ด การระบาดของโรค ระบุ ว่ า เป็ น
เพราะก่ อ นหน้ า นี้ สํ า นั ก งานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบการใช้
งบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ภารกิจ
ของท้องถิ่น จนเป็นเหตุให้ท้องถิ่นต้อง
ระงับการจัดซือ้ วัคซีน และส่งผลให้ทอ้ งถิน่
ขาดแคลนวั ค ซี น ฉี ด ในสั ต ว์ กระทั่ งมี
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะเดียวกัน

แพทย์ นักวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก็ อ อกมาเปิ ด เผยพบว่ า มี ก ารใช้ วั ค ซี น
ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในสั ต ว์ ด้ อ ย
คุณภาพ และมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อที่
ไม่โปร่งใส อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่
ระบาดในหลายพื้นที่ และพบผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง 17 ราย  
มติชนได้นําเสนอข่าวดังกล่าว
จนนําไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
จัดซือ้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์
ของกรมปศุสัตว์ กระทั่งคณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีคําสั่งย้าย นายอภัย สุทธิสังข์
อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และมอบให้ นายสรวิศ ธานีโต  
ผูต้ รวจราชการกระทรวง ไปดาํ รงตาํ แหน่ง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ แม้เจ้าตัวจะอ้างว่า
เป็ น การขอย้ า ยเองก็ ต าม อย่ า งไรก็ ดี
วัคซีนทีฉ่ ดี ในสัตว์ขณะนัน้ ก็ยงั ไม่เพียงพอ
พร้อมกับมีการรณรงค์ทําหมันสุนัขและ
แมวจรจัด และท้องถิ่นออกกฎระเบียบ
เพื่อควบคุมจํานวนสัตว์ในพื้นที่  

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
จากการที่ ม ติ ช นได้ เ กาะติ ด
สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนขั บ้า
และนํ า เสนอข่ า วดั ง กล่ า วไปพร้ อ มๆ  
กั บ ตี แ ผ่ ถึ ง ปมปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกิดความ
ตื่นตัว ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าไปแก้ไขปัญหา นักวิชาการร่วม
วันนักข่าว
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ให้ ข ้ อ มู ล ทางวิ ช าการและองค์ ค วามรู ้
ใหม่ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
กฎระเบียบเพื่อควบคุมจํานวนสัตว์เลี้ยง
และสั ต ว์ จ รจั ด ประชาชนตระหนักถึง
พิ ษ ภั ย ของโรคและให้ ค วามร่ ว มมื อ  
ที่ สํ า คั ญ ยั ง มี ก ารจั ด การปั ญ หาความ
ไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานราชการ

ขอแสดงความยินดีเน�องในโอกาส
“วันนักขาว” ป 2562
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลเอกชนเพ�อสังคม ในสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
มั่นใจในคุณภาพการรักษา.. ในอัตราคาบริการที่เหมาะสม
โดยทีมแพทยผูชำนาญการทุกสาขาโรค

โรงพยาบาลหัวเฉียว คุณภาพมาตรฐานระดับ HA
มั่นใจ ไววางใจ ในทีมแพทยผูชำนาญการทุกสาขา
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ตีแผ่ปัญหา “ลูกจ้างส่วนราชการ” ถูกจ้างงานผิดประเภท
กระตุ้นภาครัฐให้สิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
ที่ ผ่ า นมากองทุ น เงิ น ทดแทน
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน
พ.ศ. 2537 จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้สทิ ธิสวัสดิการ
แก่ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการตามกฎหมาย โดยจะได้รับ
สิทธิสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับค่าทดแทน
สืบเนื่องจากการทํางาน เช่น เจ็บป่วย
หรื อ ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งาน
ค่ า ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพในการทํ า งาน
เป็ น ต้ น แต่ ก ฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า วให้
สิ ท ธิ เ ฉพาะลู ก จ้ า งภาคเอกชนเท่ า นั้ น     
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่ง
ประเทศไทย เครื อ ข่ า ยประกั น สั ง คม
คนทํางาน (คปค.)   สํานักงานประกัน
สังคม (สปส.)  จึงเดินหน้าปรับปรุงร่าง
พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ฉบับใหม่ ขึ้น
เพื่ อ ขยายสิ ท ธิ ไ ปยั ง กลุ่ ม ลู ก จ้ า งส่ ว น
ราชการ ประมาณ 1 ล้านคน และเพิ่ม
สิทธิสวัสดิการมากขึน้ ซึง่ จะได้ประโยชน์
ทั้งลูกจ้างเอกชนและส่วนราชการ   

วิธีการน�ำเสนอข่าว
แต่จากการติดตามและนําเสนอ
ข่าวมาอย่างต่อเนือ่ ง ยังพบลูกจ้างในส่วน
ราชการที่ถูกจ้าง ในลักษณะลิดรอนสิทธิ
สวัสดิการ ทาํ ให้ขาดโอกาสในการรับสิทธิ
จากร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฯ ฉบับใหม่นี้
ปมปัญหาของเรื่องนี้สืบเนื่อง
จาก “หนังสือพิมพ์มติชน” ได้สัมภาษณ์  
นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การ
ลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย     
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ให้ข้อมูลว่า นับเป็นความเหลื่อมล�้ำที่
ลูกจ้างส่วนราชการไม่ได้สิทธิกองทุนเงิน
ทดแทนตามกฎหมายมาตลอดหลายสิบปี
จึงมีความพยายามในการผลั ก ดั น ร่ าง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.... จน
เข้า สู่ก ารพิ จ ารณาของสภานิ ติ บัญญั ติ
แห่งชาติ (สนช.) ซึ่งกฎหมายนี้จะเพิ่ม
สิทธิให้แก่ลกู จ้าง อาทิ เพิม่ อัตราการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการทํางาน และค่าทําศพกรณีลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่
ความตาย หรือสูญหาย โดยออกเป็นกฎ
กระทรวงเพื่อให้ลูกจ้างได้รับ อาทิ  เพิ่ม
ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลกู จ้าง
ทุพพลภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
(เดิมไม่เกิน 15 ปี) เพิ่มระยะเวลาการ
จ่ายค่าทดแทนกรณีลกู จ้างถึงแก่ความตาย
หรือสูญหายมีกาํ หนด 10 ปี (เดิมกําหนด
8 ปี)  เป็นต้น
จากการทําข่าวอย่างต่อเนื่อง
กลับพบว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุม ลูกจ้างส่วนราชการในกลุ่ม
จ้างเหมาบริการ หรือเหมาทําของ รวมทัง้
ลูกจ้างรายวัน  ซึ่งหนังสือพิมพ์มติชน
ได้ตีแผ่ประเด็นดังกล่าว   เพื่อเป็นการ
กระตุ ้ น ส่ ว นราชการให้ ดํ า เนิ น การ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่ ง มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ า พบการจ้ า งงาน
ผิดประเภท  เช่น มีการจ้างเหมาทําของ
แต่กลั บ มี ลั ก ษณะการจ้ างงานเหมื อน
งานประจาํ ซึง่ การทาํ ลักษณะนี้ นอกจาก

จะผิ ด สั ญ ญาว่ า จ้ า งแล้ ว ยั ง เป็ น การ
ลิดรอนสิทธิลูกจ้าง   ทําให้ไม่ได้สิทธิ
สวั ส ดิ ก าร และไม่ เ ข้ า เกณฑ์ รั บ สิ ท ธิ
จาก พ.ร.บ.เงิ น ทดแทนฯ ฉบั บ ใหม่      
หนังสือพิมพ์มติชนจึงได้มกี ารสอบถามไป
ยังส่วนราชการต่างๆ ว่ามีการดําเนินการ
อย่างไร ซึ่งจากการนําเสนอข่าวดังกล่าว
ทําให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเริ่มมี
การขับเคลื่อน

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
ผลกระทบและคุ ณ ค่ า ข่ า วที่
เกิดขึ้นหลังจาก “หนังสือพิมพ์มติชน”
นําเสนอข่าวอย่างต่อเนือ่ งปรากฏผลดังนี้
1. ตีแผ่ให้เห็นถึงสิทธิสวัสดิการ
จากกองทุนเงินทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งไม่ครอบคลุม
ลูกจ้างส่วนราชการ จนมีการผลักดัน
และสุดท้ายประสบความสาํ เร็จ  พระราช
บัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561
2. ทําให้ลูกจ้างส่วนราชการ
และลู ก จ้ า งที่ ทํ า งานในองค์ ก รที่ ไ ม่ ไ ด้
แสวงหาผลกําไร ได้รบั สิทธิสวัสดิการจาก
พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่นคี้ รัง้ แรกรวม
กว่า 1 ล้านคน และได้สทิ ธิสวัสดิการเพิม่
นอกเหนื อ จากกฎหมายเดิ ม ซึ ่ ง จุ ด นี ้
จะได้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ลู ก จ้ า งเอกชนและ
ส่วนราชการ อาทิ เพิ่มอัตราการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพในการ
ทํางาน และค่าทําศพกรณีลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย
หรือสูญหาย เป็นต้น

3. เกิดการขับเคลื่อนของส่วน
ราชการต่างๆ อาทิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ทํา
ข้อเสนอถึงกรมบัญชีกลาง และสาํ นักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ขอให้พจิ ารณาปรับระเบียบให้ลกู จ้างกลุม่
ดั ง กล่ า วได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทั ด เที ย ม
กับลูกจ้างส่วนราชการอื่นๆ สํานักงาน

ประกันสังคม (สปส.) ได้ประชาสัมพันธ์
ทางเลือกในการรับสิทธิของลูกจ้างเหมา
ทําของผ่านมาตรา 40 ของกฎหมาย
ประกันสังคมที่ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบ
โดยไม่มีนายจ้างร่วมจ่าย และกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.)  จัดทําบัญชีการว่าจ้าง
อย่างละเอียด และหากหน่วยงานในสังกัด
หรื อ โรงพยาบาลในสั ง กั ด ทั ่ ว ประเทศ

มี ก ารจ้ า งงานผิ ด ประเภทต้ อ งเร่ ง
ปรับปรุงให้ถูกต้อง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับ
สิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม
กล่าวโดยสรุปคือ หนังสือพิมพ์
มติชน มีสว่ นช่วยในการตีแผ่ประเด็นสิทธิ
สวัสดิการลูกจ้างส่วนราชการ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ จ้างรายวัน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร จนเกิ ด การขั บ
เคลื่อนจากฝั่งราชการในที่สุด

9
ชวยชีวิตทันใจ...ไดทุกเหตุ
“สายดวนปอเต็กตึ๊ง 1418”

ชวยชีวิต รักษาชีวิต สรางชีวิต
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เปิดปมปัญหา ‘สิทธิบัตรกัญชา’ ความเสี่ยงเอื้อต่างชาติ
หลังคลายล็อกกฎหมายทางการแพทย์
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
หลั ง จากมี ก ารผลั ก ดั น ร่ า ง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้
โทษ เพื่อเปิดทางให้สามารถนําสารสกัด
กัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น
ปรากฏว่ามีหลายภาคส่วนให้ความสนใจ
และสนับสนุนจํานวนมาก โดยเฉพาะ
หน่วยงานวิจัยที่เห็นชัด คือ องค์การ
เภสัชกรรม (อภ.) และมหาวิทยาลัยรังสิต
ซึ่งมีการวิจัยพัฒนา และเตรียมสกัดสาร
จากกัญชานํามาใช้เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ย   
ยิ่งมหาวิทยาลัยรังสิต ยิ่งมีความคืบหน้า
เนือ่ งจากพัฒนาจนได้นำ�้ มันกัญชา เหลือ
เพียงวิจัยในมนุษย์ ซึ่งต้องรอกฎหมาย
อนุญาต ขณะทีน่ กั วิชาการส่วนใหญ่กเ็ ห็น
ด้วย กระทั่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
รับลูก แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
การนํ า กั ญ ชามาใช้ ป ระโยชน์ ท างการ
แพทย์ มีการพิจารณาทั้งการรักษา ทั้ง
กฎหมาย การควบคุมการใช้ รวมไปถึง
การเพาะปลูก ผลิตกัญชาเอง ซึง่ แน่นอน
ว่า ข้อสรุปเบือ้ งต้นใช้ในการรักษาลดการ
เจ็บปวด อาการข้างเคียงของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
โรคลมชัก เป็นต้น
ปัญหาคือ ระหว่างรอกฎหมาย
มีผลบังคับใช้ กลับพบว่ามีบริษทั ต่างชาติ
มายื่นคําขอสิทธิบัตรกัญชา กับทางกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งองค์กรภาคเอกชน โดยมูลนิธิชีววิถี
(ไบโอไทย) ออกมาเปิ ด เผยว่ า คํ า ขอ
เหล่านีข้ ดั กับ พ.ร.บ.สิทธิบตั ร พ.ศ. 2522
แต่กลับผ่านการพิจารณาขั้นแรก หาก

ไม่มีการตีแผ่ สุดท้ายมีกฎหมายให้ใช้ หรือไม่ เพราะอาจติดสิทธิบตั รของต่างชาติ  
กัญชาทางการแพทย์ก็อาจเอื้อให้บริษัท โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และ
ต่างชาตินําเข้า เพราะจะติดสิทธิบัตร
ไบโอไทย รวมทั้งภาคประชาชนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีการกระทุ้งและกดดันให้กรม
วิธีการน�ำเสนอข่าว
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา รวมทัง้ ฝ่ายการเมือง
้ ซึง่
สืบเนื่องจากมีการผลักดันร่าง ไปจนถึงรัฐบาลออกมาจัดการเรือ่ งนี  
กฎหมายคลายล็อกกัญชาทางการแพทย์ ทางหนังสือพิมพ์มติชนได้สอบถามไปยัง
ซึ่งอยู่ในร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ   นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การ
จน สนช.พิจารณาผ่านกฎหมายดังกล่าว กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ รั บ คํ าตอบว่าจะ
แต่กลับพบปัญหาใหม่ที่หนักหน่วง โดย ดํ า เนิ น การเรื่ อ งนี้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง และจะ
หนังสือพิมพ์มติชนได้มกี ารสัมภาษณ์ทาง ยกเลิ ก สิ ท ธิ บ ั ต รที ่ เ ป็ น ปั ญ หา ขณะที ่
มูลนิธชิ วี วิถี หรือไบโอไทย จนทําให้ทราบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผ่านการ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาคําขอสิทธิบตั รกัญชาของต่างชาติ (คสช.) สั่งให้แก้ปัญหาเร่งด่วน จนมีข่าว
ไปแล้วเบื้องต้นเท่าที่ทราบ 11 คําขอ ทั้ง ว่า อาจใช้มาตรา 44 อาศัยอํานาจ คสช.
ทีใ่ นกลุม่ นีม้ คี าํ ขอทีข่ ดั ต่อพ.ร.บ.สิทธิบตั ร จัดการเรื่องสิทธิบัตรกัญชา แต่ทางภาค
พ.ศ. 2522 โดยเฉพาะมาตรา 9 (1) ที่ ประชาสังคมไม่เห็นด้วย เพราะมาตรา 44
ระบุว่า จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใด เป็นคําสั่งเฉพาะ ไม่มีผลต่อระดับโลก
จากการติดตามข่าวดังกล่าว  
ส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากพืชหรือสัตว์ ทําให้ทราบว่า คําขอสิทธิบัตรกัญชาอาจ
ไม่สามารถขอสิทธิบัตรได้ ซึ่งสารสกัด ไม่ได้มแี ค่ 11 คาํ ขอ  เนือ่ งจากข้อมูลจาก
กัญชา cannabinoid เป็นสารสกัดจาก มหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีกว่า 30 คําขอ
พืช ไม่สามารถขอได้ แต่กรมทรัพย์สิน แต่ดูเหมือนก็ยังไม่มีการจัดการใดๆ จน
ทางปัญญากลับผ่านการพิจารณาขัน้ แรก ทางมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และไบโอไทย   
หากไม่มีใครพบปัญหาก็อาจนําไปสู่การ เตรียมฟ้องศาลปกครองในเดือนมกราคม
2562 ขณะเดียวกันภาคประชาชน ทีม่ องว่า
อนุมัติสิทธิบัตร
หนังสือพิมพ์มติชนได้ติดตาม กั ญ ชาจะเป็ น ประโยชน์ ท างการแพทย์
ประเด็ น นี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนมี ก าร ได้ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ลงชื่ อ
สอบถามไปยังหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เข้ า ร้ อ งต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
โดยตรง คือ องค์การเภสัชกรรม และ ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริตแห่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต ล้วนมีความหวาด ชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ดําเนินการเอาผิด
วิตกว่า เมื่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่าน สุดท้าย อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ละเว้น
จะมีปัญหาเรื่องการผลิตสารสกัดกัญชา ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยกเลิกคําขอสิทธิบัตรที่
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ขัดต่อกฎหมายและไม่ปกป้องสิทธิของ
คนไทย
หนังสือพิมพ์มติชนได้ติดตาม
เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี 2561 และติดตาม
ข่าวมาต่อเนื่องตลอดทั้งปี จนล่าสุดนาย
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์   ประกาศเตรียมหารือ
ร่วมกับไบโอไทย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
วันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อร่วมกันหา
ทางออกของเรื่องดังกล่าว

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
จากการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษฯ จนสุ ด ท้ า ยสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่าง
กฎหมายดั ง กล่า ว   ยัง ทํา ให้ทราบถึง
ปัญหาใหญ่ คือ คําขอสิทธิบัตรกัญชา
ของต่างชาติ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนา
สารสกัดกัญชาในประเทศไทย   ซึ่งการ
ตีแผ่เรื่องดังกล่าวทําให้สังคมได้รับทราบ
ปัญหา และร่วมกระตุ้นให้รัฐบาลจัดการ
เรื่องนี้ให้ถูกต้อง   โดยกระทรวงพาณิชย์
ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
กระทัง่ ล่าสุดนายสนธิรตั น์   สนธิจริ วงศ์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์  นัดหารือ
กับภาคประชาสังคมช่วงเดือนมกราคม
2562 เพื่อร่วมกันหาทางออกเรื่องนี้
ที่สําคัญยังทําให้หน่วยงานวิจัย
ทั้ง อภ.และมหาวิทยาลัยรังสิต ตื่นตัวใน
การปกป้องสิทธิของตน อย่างทาง อภ.
ทําหนังสือทวงถาม หามาตรการระดม
นักกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง
ขณะทีม่ หาวิทยาลัยรังสิตเตรียมฟ้องศาล
ปกครอง และร้อง ป.ป.ช.เพือ่ เอาผิดอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ไม่ปกป้อง
สิทธิคนไทย

178

วันนักข่าว

วันนักข่าว

179

Documenseries The Stranger - ชีวิต “คนนอก”
ผู้ลี้ภัยในเมืองใหญ่
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เซคชั่นจุดประกาย
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
บทความชุด “The Stranger ชีวิต “คนนอก” ผู้ลี้ภัยในเมืองใหญ่” คือ
บทความชุด ภายใต้โปรเจกต์ จุดประกาย
Documenseries ซึ่งนําเสนอสกู๊ปพิเศษ
ต่ อ เนื่ อ งบนปกเซคชั่ น “จุ ด ประกาย”
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจตลอด 5 วัน  
ตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน
2561 เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก 20 มิถุนายน
เพื่อขยายเรื่องราวของผู้ลี้ภัยในเขตเมือง  
โดยเฉพาะในกรุ ง เทพมหานคร ฉาย
ภาพชีวิตใต้เงาของเมืองใหญ่ ผู้คนที่มี
ชี วิต คู่ ข นานไปกับ คนเมือ งที่ใช้ชีวิตใน
กรุงเทพฯ

วิธีการน�ำเสนอข่าว
ในแต่ ล ะตอน ที ม งานได้ พ า
ไปทํ า ความรู้ จั ก ตั้ ง แต่ คํ า จํ า กั ด ความ
ชีวติ บางแง่มมุ ความลักลัน่ ของกฎหมาย
กรณีศึกษา ไปจนถึงความพยายามหา
ทางออกเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย ที่ถึงแม้จะยังดู
มื ด มิ ด แต่ ก็ ยั ง พอเห็ น ปั ญ หาที่ ป ลาย
อุโมงค์ ในการทํางานมีทั้งการสัมภาษณ์
แหล่งข่าวจริง ทัง้ ผูล้ ภี้ ยั ผ่านองค์กรต่างๆ
สัมภาษณ์ผทู้ ที่ าํ งานอาสาช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั
และเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทํางานเกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ เ ห็ น ปั ญ หาในมุ ม มองต่ า งๆ ตั้ ง แต่
ความเข้าใจเรื่องผู้ลี้ภัยคือใคร ปัญหา
และทางออก
บทความชุด “The Stranger
- ชีวิต คนนอก “ผู้ลี้ภัยในเมืองใหญ่”
ประกอบด้วย 5 เรื่องย่อย ได้แก่
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ผู้ ต้ อ งกั ก และผู้ ลี้ ภั ย ในเขต
เมือง 101 : เพื่อให้ความกระจ่างถึง
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยใน ประเทศไทย ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยไม่มี “ผูล้ ภ้ี ยั ” อย่าง
เป็นทางการ เนื่องจากไม่ได้ลงนามใน
อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย
พ.ศ. 2942 และพิธีสาร พ.ศ.2510 ของ
UNHCR
เมื่อไม่มีการรับรองสถานะหรือ
การมีอยู่ตามกฎหมาย ทําให้ผู้ลี้ภัยซึ่ง
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเกือบ 1 แสนคน
และเป็นผูล้ ภ้ี ยั ในเขตเมืองราว 7 พันคน
ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติชน ไม่
สามารถประกอบอาชีพ เข้าสูร่ ะบบงานได้
ที่สําคัญคือ พวกเขาต้องเสี่ยงต่อการถูก
จับกุม กักกัน จนถึงถูกผลักดันสูอ่ นั ตราย
เป็นเหยื่อในการถูกใช้แรงงานอย่างไม่
เป็นธรรม หรือเป็นเหยื่อของขบวนการ
ค้ามนุษย์
บ้ า นแตกสาแหรกขาด :
เป็ น การบอกเล่ า ถึ ง เรื่ อ งราวชี วิ ต ของ
ผู้ลี้ภัยจากหลากหลายที่มา และเหตุผล
ของการจํ า ต้ อ งทิ้ ง ถิ่ น ที่ อ ยู่ เ พื่ อ ความ
ปลอดภัยของชีวิต รวมถึงเพื่อคงไว้ซึ่ง
อิ ส รภาพและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
อันเป็นผลจาก “ความต่าง” ของศาสนา
เชื้อชาติ และความขัดแย้งทางการเมือง
ชีวิต “ธรรมดา” ของผู้ลี้ภัยใน
เขตเมือง : บอกเล่าชีวิตของผู้ลี้ภัยซึ่ง
อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่การทํามา
หากิน ปัญหาทีพ่ วกเขาประสบ เช่น ยาม
เจ็บป่วย จนถึงกิจกรรมพิเศษ เช่น การ
ไปเที่ยวเขาดิน

ใต้ฟ้าเดียวกัน : บทความชิ้นนี้
กล่าวเน้นหนักในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เด็กและเยาวชนในกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็ก
โดยเด็กหลายคนถูกกักตัวในห้องกักที่
สํ า นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง อั น เป็ น
สถานที่ท่ีไม่มีความพร้อมในการรองรับ
เด็กซึง่ เป็นการขัดต่อ พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก
ส่ ว น เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ข้ า ง น อ ก ก็
ขาดสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ การศึ ก ษา แม้
ประเทศไทยจะมีนโยบาย Education for
All แต่เนือ่ งจากอุปสรรคทางภาษา  รวมถึง
ความไม่สะดวกในการเดินทาง ทําให้
เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถรับการศึกษาตาม
สิทธิที่พึงมีได้

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
แสงสว่างที่ “ปลายอุโมงค์” :
ตอนจบของบทความชุ ด นี้ ที ม ข่ า วได้
ประมวลข้อมูลเพื่อเสนอแนะถึงทางออก
ของปั ญ หา รวมถึ ง เสนอกรณี ศ ึ ก ษา  
“ศรี สุ ร าษฏร์ โ มเดล” สถานคุ ้ ม ครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หรือ บ้ านศรี สุ ร าษฎร์ จ.สุ ร าษฎร์ธานี
ที่ ไ ด้ รับตัวเด็กและสตรีชาวโรฮิงญามา
พั ก พิ ง จํ า นวนหนึ่ ง ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การ
ปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค คลกลุ ่ ม นี้ ใ นฐานะเพื่ อ น
มนุษย์ด้วยกัน
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ความเหลื่อมล�้ำของผู้พิการ สู่การทุจริตเงินกองทุนสนับสนุน
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เซคชั่นจุดประกาย
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
สารคดี เ ชิ ง ข่ า วชุ ด : ความ
เหลื่อมล�้ำของผู้พิการ สู่การทุจริตเงิน
กองทุ น สนั บ สนุ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ พิ ก าร
เป็ น การนํ า เสนอประเด็ น เรื่ อ งความ
เหลื่อมล�้ำของผู้พิการ อันเป็นต้นตอนํา
ไปสูป่ ระเด็นการสาวปมทุจริตเงินกองทุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการกว่า 1,500
ล้านบาทในเวลาต่อมา
บทความชุดนี้มีจุดตั้งต้นเพื่อ
ต้องการสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ซึ่ ง ผู ้ พิ ก ารถื อ เป็ น
ตัวแทนในการฉายภาพปัญหานีไ้ ด้ดที สี่ ดุ
กลุ่มหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วิธีการน�ำเสนอข่าว
ข้อมูลสถิตจิ ากกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก.
สั ง กั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) เมือ่ ปี พ.ศ.
2560 พบว่ า ประเทศไทยมีประชากร
คนพิการ 1.8 ล้านคน เมือ่ เทียบเคียงจํานวน
ประชากรจากกระทรวงมหาดไทยราว 66
6 ล้ า น ค น ป ริ ม า ณ ค น พิ ก า ร ใ น
ประเทศไทยคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นไม่ ถึ ง 3
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของประชากรทั้ง ประเทศ
ในขณะที่ข้อมูลของสหประชาชาติเมื่อปี
2560 มีการประเมินอัตราส่วนคนพิการ
เฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก
นั่นเท่ากับว่า ในความเป็นจริง
บ้านเรายังมี “ผูพ้ กิ ารแฝง” ถูกซ่อนเอาไว้
อยู ่ อี ก มาก ไม่ ว ่ า จะด้ ว ยความเข้ า ใจ
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คลาดเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่าง ผู้พิการก�้ำกึ่ง อาทิ ตาบอดข้าง
เดียว หรือหูได้ยินข้างเดียว ที่ไม่สามารถ
มีบตั รคนพิการได้เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์
ปมที่ถูกละเลยมาตลอดทํานองนี้ ยิ่งเป็น
ส่ ว นสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ ใน
สังคมถูก “ถ่าง” ให้กว้างขึ้นไปอีก
ปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณภาพชีวิต
ของผูพ้ กิ ารถือเป็นหมุดหมายหรือตัวชีว้ ดั
ถึงความเท่าเทียมที่ควรจะเกิดขึ้นตาม
นโยบายของรัฐบาลที่เคยประกาศไว้ว่า
จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ยิ่งไปกว่านั้น ไม่น่าเชื่อว่า การ
ออกกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการไม่ว่าจะเป็น มาตรา 33 ต้องจ้าง
คนพิการตามสัดส่วน ลูกจ้าง 100 คนต่อ
คนพิการ 1 คน มาตรา 34 ไม่จ้างคน
พิการต้องสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนด 109,500 บาท
ต่อ 1 คนปี

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
มาตรา 35 การจ้างเหมาบริการ
คนพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก าร ไปช่ ว ย
ทํางานต่างๆ จะกลายเป็นช่องโหว่ทาง
กฎหมาย และเปิดทางให้เกิดการทุจริต
เป็นขบวนการ
รายงานชุดนีจ้ งึ มุง่ เน้นทีจ่ ะตีแผ่
“จุ ด อั บ สายตา” ผ่ า นผลกระทบของ
ผู้พิการในแต่ละกรณีเพื่อเชื่อมโยงไปตั้ง
คําถามถึงแนวทางแก้ไข ตลอดจนความ
ถูกต้องที่น่าจะเกิดขึ้น โดยนําเสนอใน

รู ป แบบสารคดี เ ชิ ง ข่ า วตามวาระและ
โอกาส โดยหวังสร้างความตระหนักถึง
ความเหลื่อมล�้ำ และความเข้าใจผิดทีถ่ ูก
ซุกเอาไว้ภายใต้ความพิการของสมาชิก
อีกกลุ่มหนึ่งของสังคมไทย
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ข่าว ต้านคสช.อุ้ม “เอไอเอส-ทรู”
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ขณะที่สังคมกําลังพุ่งประเด็น
ความสนใจอยู่ที่การขอยืดชําระค่างวด
การประมูลคลืน่ ความถีข่ องผูป้ ระกอบการ
ทีวดี จิ ทิ ลั เพราะต่างประสบปัญหาขาดทุน
กั น ถ้ ว นหน้ า เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรม
ถู ก คุ ก คามจากการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี ทําให้ผลประกอบการไม่เป็น
ไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้  บางรายไม่
สามารถทําธุรกิจต่อได้ หากสํานักงาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. จะบังคับตาม
สั ญ ญาเดิ ม ต่ อ ไปธุ ร กิ จ มี แ ต่ จ ะล้ ม เลิ ก
คนตกงาน
ระหว่างทีค่ ณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
กํ า ลั ง พิ จ ารณาข้ อ เสนอเพื่ อ เยี ย วยา
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิทัล โดยมีการ
เรียกประชุมหลายรอบ แต่ยงั ไม่มขี อ้ สรุป
เสียทีนั้น

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
ปรากฏว่ า ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ฐาน
เศรษฐกิจ” สืบค้นพบว่า ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม หรือค่ายมือถือต่างๆ ที่
เข้าแข่งขันอย่างดุเดือดประมูลชิงคลื่น
ความถีเ่ พือ่ ให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ น
ราคาสูงลิบไปก่อนหน้านัน้ ได้แจ้ง กสทช.
อย่างเงียบๆ ขอพ่วงให้พิจารณายืดการ
ชําระค่างวดคลืน่ ความถีด่ ว้ ยเช่นเดียวกัน
เป็ น ที่ ม าที่ นํ า ไปสู่ ก ารสื บ ค้ น
ข้อมูลว่าเพราะเหตุใดผูป้ ระกอบการค่าย
มือถือ จึงต้องขอยืดการชำ�ระค่างวดคลืน่
ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ทัง้ ๆ ทีม่ ผี ลกําไร
อย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ พลิกดูผลประกอบการ
184
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ไล่ตั้งแต่ “นักวิชาการแฉ ม.44  
ยืดค่างวดให้นายทุน รัฐสูญ 3 หมื่น
ล้านบาท ด้าน คสช.อุ้ม AIS ทรู” ใน
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,350
วันที่ 22-24 มีนาคม 2561
ฉบั บ ถั ด มา “วั ด ใจ คสช.ใช้
มาตรา 44 ยึดค่างวดรวม 1.3 แสนล้าน
เปิดหลักฐานสองค่ายมือถือ” และขยาย
ความในฉบับที่ 3,355 วันที่ 8-11 เมษายน
“ขวางอุ้มมือถือดอกถูกกว่ารัฐ”
โดยที่ ผู้ ป ระกอบการ 2 ค่าย
มื อถื อ คื อ บริ ษั ท แอดวานซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวอร์ค จํากัด หรือ AWN บริษัทลูก
ของ “เอไอเอส” และบริษัท ทรูมูฟเอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด หรือ
TUC ในเครือ “ทรู” ซึ่งเป็นผู้ชนะการ
ประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์
มูลค่ารวม 1.41 แสนล้านบาท เพื่อให้
บริการในระบบ 4 จี โดยได้ทยอยชําระ
ค่างวดที่ 1-2 ไปแล้ว เป็นวงเงินรวม
25,806.80 ล้านบาท
2 ค่ า ยมื อ ถื อ จึ ง มี ห นั ง สื อ ถึ ง
หัวหน้า คสช. ขอให้ใช้คาํ สัง่ ตาม ม.44
สั่งผ่อนผันชําระค่าประมูล คลื่น 900
เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย
และวงเงินก้อนใหญ่รายละประมาณ 6
หมื่นล้านบาท หรือรวมมูลค่ากว่า 1.2
แสนล้านบาท โดยขอให้ขยายเป็นอีก 7
งวด โดยงวดที่ 1-4 ชําระงวดละ 8,040
ล้านบาท และงวดสุดท้ายชําระเงินส่วนที่
เหลือทั้งหมด
วิธีการน�ำเสนอข่าว
อ้ า งว่ า ที่ ผ่ า นมาการประมู ล
แข่งขันรุนแรงได้คลื่นมาในราคาสูง ทํา
เมื่อ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สืบค้น
ให้ไม่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในการ
ข้อมูลดังกล่าวพร้อมเอกสารเป็นที่แน่ชัด
เข้าประมูลคลื่นชุดหลังๆ จาก กสทช.
จึงได้นําเสนอข่าวติดต่อกันต่อเนื่อง 3
ได้เพิม่ เติม ทําให้การประมูลคลืน่ ความถี่
ฉบับ
ไม่ประสบความสําเร็จ

ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จํากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในปี
2560 พบว่ามีกาํ ไรสุทธิอยูท่ ี่ 30,077 ล้าน
บาท และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) มีกําไรสุทธิ 2,300 ล้านบาท
ผู ้ สื่ อ ข่ า ว “ฐานเศรษฐกิ จ ”  
เกาะติดและสืบค้นการพิจารณาข้อเสนอ
ขอพ่วงยืดการชําระค่างวดคลื่นของค่าย
มือถือดังกล่าวกระทั่งเข้าถึงต้นตอ คือ
หนังสือจากผู้ประกอบการ 2 ราย คือ
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
บริษทั ในเครือเอไอเอส และบริษทั ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ในเครือทรู ได้ส่งถึงหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงวันที่ 20
กันยายน 2560
สาระสําคัญของหนังสือ อ้างถึง
กรณีการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) โดยชี้ว่าการประมูล
คลืน่ ความถีม่ เี หตุบางประการทีท่ าํ ให้เกิด
การบิดเบือนความเป็นจริง ไม่ได้รบั ความ
เป็นธรรม
ต่อมาวันที่ 23 พฤศจิกายน
2560 ทาง คสช.ส่งเรื่องให้สํานักงาน
กสทช.รับไปพิจารณา จนมีกระแสข่าวว่า
จะมีการใช้ ม.44 เยียวยาผูป้ ระกอบการที่
ประมูลคลืน่ ความถีข่ อง กสทช.เป็นระยะ

โดยช่วงทีข่ ยายการชาํ ระค่างวด
ออกไปนี้ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25%
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยทางการ (อาร์/พี)
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ซึ่งต�่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดที่คิดอัตรา
ดอกเบี้ย เงินกู้ชั้นดีที่อัตรา 3-4% ทําให้
รัฐสูญเสียจากส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ เป็น
เงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท

และจากการตี พิ ม พ์ ข่ า วดั ง
กล่าว ในที่สุด คสช.พิจารณาเยียวยา
เฉพาะผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ส่วน
แผนการขอยืดค่างวดประมูลคลื่น 900
เมกะเฮิรตซ์ของค่ายมือถือทั้ง 2 นั้นถูก
พับไป ทําให้รัฐไม่สูญเสียผลประโยชน์
1.3 แสนล้านบาท

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
จากการที ่ “ฐานเศรษฐกิ จ ”
รายงานเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อ
ให้ เ กิ ด กระแสคั ด ค้ า นข้ อ เสนอนี้ อ ย่ า ง
กว้ า งขวาง เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการ
โทรคมนาคมนั้ น ยั ง มี ผ ลประกอบการ
เป็นกําไรอยู่ แต่ใช้วิธียื่นข้อเสนอพ่วง
ไปกับแผนเยียวยาผูป้ ระกอบการโทรทัศน์
ดิจิทัลที่กําลังลําบาก
นายสมเกียรติ ตั ้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (ทีด่ อี าร์ไอ) ออกมาคัดค้าน
ชี้ว่าไม่มีเหตุผลใดๆ เลยที่ คสช.จะต้อง
เข้ามา “อุ้ม” ผู้ประกอบการทั้ง 2 แถมยัง
เป็ น คํ า สั่ ง ล่ ว งหน้ า ถึ ง 2 ปี ก่ อ นถึ ง
กําหนดชําระค่างวดที่ 4 ในปี 2563 ที่
เวลานั้น คสช.ไม่มีอํานาจออกคําสั่งตาม
ม.44 ได้อีกแล้ว
ซึ่ ง ระยะเวลาการผ่ อ นชํ า ระ
ค่ า ประมู ล คลื่ น 900 เมกะเฮิร ตซ์ของ  
กสทช.นั้นไม่ได้เข้มงวด แตกต่างจาก
การประมู ล คลื ่ น ความถี ่ โ ดยทั ่ ว ไปใน
ต่ า งประเทศ และประมู ล คลื่ น 3 จี
ของไทยเองที่ทําไปก่อนหน้า ที่กําหนด
เงื่อนไขให้จ่ายค่าประมูลก้อนใหญ่เกือบ
หมดตั้งแต่ช่วงแรกๆ
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เปิดปมพิรุธ สกัดทุจริตงบวิจัย สวทช.ช่วยเอสเอ็มอี
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
หรือ SME นั้น มีความส�ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศเป็ น อย่ า งมาก  
ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจเกีย่ วกับการผลิต การค้า
และบริการ ผู้ประกอบการ SME ทั่ว
ประเทศซึง่ มีกว่า 3 ล้านราย นอกจากจะ
ใกล้ชิดกับผู้บริโภคแล้ว ยังมีส่วนสำ�คัญ
ในการจ้างงานมากถึง 70% ของการจ้าง
งานทั้งระบบ การพัฒนา SME ให้เติบโต
แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันได้จึงเป็น
สิ่งสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้
ริเริ่มโครงการ ‘โปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม’ (ITAP)
มาตั้งแต่ปี 2536 โดยร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้กับ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพการประกอบธุรกิจ การบริหาร
จัดการ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต โดย
สถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ก็
จะได้สง่ เสริมให้บคุ ลากรทำ�โครงการวิจยั
และพัฒนาทีต่ อบโจทย์ภาคเอกชน ทำ�ให้
ผลงานของมหาวิทยาลัยสามารถนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป
โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งใน กทม.และส่วน
ภูมิภาคหลายแห่งเข้าร่วมโครงการนี้
ในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบที่จะขยายผลเพื่อให้สนับสนุน
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มากขึ้นจาก
ปีละ 400 ราย เป็นปีละ 1,000 ราย และ

มีแผนเพิ่มจำ�นวนขึ้นในแต่ละปี โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 ตัง้ เป้าว่าจะสามารถ
สนับสนุนเอสเอ็มอีได้ 3,000 รายต่อปี
โดยในปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (เอแบค) โดยวิทยาลัยการศึกษา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้เข้าร่วมเครือข่าย
ITAP ตั้งเป้าสนับสนุน SME ไม่น้อยกว่า
15 รายต่อปี โดยกลุ่มแรกที่สนับสนุนคือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่
ในโครงการนี้ ทีมผู้ด�ำเนินการ
เครือข่ายและทีมทีป่ รึกษาเทคโนโลยีของ
เอแบคจะเข้าตรวจเยีย่ มสถานประกอบการ
ที่สมัครเข้าร่วมในโปรแกรมเพื่อส�ำรวจ
และวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา หากเป็ น ปั ญ หา
ทางเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อน ที่ปรึกษา
เทคโนโลยี ก็ จ ะคั ด เลื อ กผู ้ เ ชี่ ย วชาญ  
เพื่ อ ว่ า จ้ า งให้ เ ข้ า มาแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ผู้ประกอบการ โดย สวทช.สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญครึ่ง
หนึ่ ง ภายใต้ ว งเงิ น สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น รายละ
400,000 บาท
แต่ความผิดปกติท่ี ‘โพสต์ทเู ดย์’
ได้ข้อมูลมาก็คือ ช่วงเวลาเพียง 7 เดือน
นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งเอแบค
ลงนามความร่วมมือกับ สวทช. จนถึง
เดือนมีนาคม 2561 มีผู้ประกอบการ
สมัครยืน่ ขอรับการส่งเสริมและได้รบั การ
อนุมัติถึง 40 โครงการ และในจำ�นวนนี  ้
24 โครงการ มีบริษทั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการเป็นรายเดียวกัน ที่ส�ำคัญ
คื อ บริ ษั ท ดั ง กล่ า วเป็ น ของอาจารย์
เอแบคคนหนึ่ ง ซึ่ ง มี ต� ำ แหน่ ง เป็ น รอง
ผูจ้ ดั การเครือข่าย ITAP ของเอแบค  โดย

จะได้ รั บ ค่ าจ้ างที่ สวทช.สนั บ สนุน ให้
ครึ่งหนึ่งหรือไม่เกิน 400,000 บาทต่อ
ราย รวมแล้วคิดเป็นเงินงบประมาณกว่า
9.6 ล้านบาท
เมือ่ ตรวจสอบลึกลงไปถึงแต่ละ
บริษทั ทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ ‘โพสต์ทเู ดย์’
ก็พบอีกว่า นอกจากน�ำบริษัทของตัวเอง
มาเป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญแก้ ป ั ญหาแล้ว รอง
ผู้จัดการเครือข่าย ITAP ของเอแบคคน
ดังกล่าว ยังนำ�บริษัทที่มีชื่อตนเองและ
เครือญาติเป็นเจ้าของกิจการอีก 5 แห่ง  
มาสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการเพื่ อ รั บ เงิ น
สนับสนุนจาก สวทช.อีกด้วย
กรณี นี้ จึ ง เป็ น ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นที่ มี เ งื่ อ นงำ�น่ า สงสั ย และเมื่ อ
ตรวจสอบละเอี ย ดลงไปอี ก ก็ พ บความ         
ไม่โปร่งใสในอีกหลายประเด็น อาทิ
1. การทำ�เอกสารไม่เป็นจริง
ส่ ง ถึ ง หน่ ว ยงานราชการ หลากหลาย
โครงการปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ไม่มี
การไปตรวจเยี่ ย มกิ จ การ แต่ ก ลั บ ทำ�
รายงานไปตรวจเยี่ ย ม เพื่ อ ขอรั บ ค่ า
ตอบแทนจาก สวทช. กิจการละ 6,000
บาท โดยผู้ ป ระสานงานโครงการได้      
ค่าตอบแทน 3,000 บาท และผู้รายงาน
(ผู้เข้าเยี่ยม) 3,000 บาท
2. กิจการทีข่ อร่วมโครงการไม่มี
การทำ�ธุรกิจตามที่แจ้ง
3. จดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นมา
ภายหลังการลงนามข้อตกลงของเอแบคสวทช. จากนัน้ มายืน่ ขอเงิน โดยไม่ได้ทำ�
ธุรกิจตามที่แจ้ง รวมถึงมีการทำ�รายงาน
ไปตรวจเยี่ยม ทั้งที่ยังไม่ได้ก่อตั้งบริษัท
4. เกิ ด การขั ด แย้ ง กั น ของ       
วันนักข่าว
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ผลประโยชน์ของอาจารย์เอแบคที่ดูแล
ITAP โดยตรง นำ�กิจการครอบครัวมายื่น
ขอเงิน รวมถึงนำ�กิจการส่วนตัวมาเป็น
บริษัทที่ปรึกษาให้ SME ที่ยื่นขอเงิน โดย
ตัวเองยังเป็นผู้ทำ�รายงานไปตรวจเยี่ยม
โครงการอีกด้วย
5. กิ จ การที่ ยื่ น ขอเข้ า ร่ ว ม
โครงการมากกว่าครึง่ เป็นร้านทอง ไม่ตรง
กับข้อตกลงระหว่างเอแบคและ สวทช.
ซึ่งระบุว่า กลุ่มเป้าหมายแรกที่จะให้การ
สนับสนุน คือ กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมจิวเวลรี่ (Jewelry Tech)
ไม่ใช่ร้านทอง ยังไม่นับกิจการอื่นๆ ที่
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย แต่สมัครเข้าร่วม
โครงการ อาทิ ร้ า นขายของมื อ สอง  
ห้องเช่า และผู้ค้าส่ง
6. มีนติ บิ คุ คลเดียวกัน แต่กลับ
ยื่นขอเงินเป็นหลายๆ โครงการ บาง
ลักษณะใช้ชอื่ นิตบิ คุ คลต่างกัน อยูห่ า่ งกัน
แค่ชว่ งถนนเดียว แต่มกี รรมการ ผูถ้ อื หุน้
ซ�้ำกัน มาแยกยื่นขอเงินหลายโครงการ
บางลักษณะมีหลายนิติบุคคล แต่ตั้งอยู่
ในสถานที่ เ ดี ย วกั น มายื่ น ขอเงิ น เป็ น
หลายโครงการ ท�ำให้เกิดการกระจุกตัว
ชัดเจน โดยนิติบุคคลเหล่านี้มีบริษัทที่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเดียวกัน
ปมพิรุธเหล่านี้คือสิ่งที่น่ากังวล
เพราะหากการด�ำเนินการไม่ถกู ต้อง ไม่มี
การตรวจสอบควบคุมอย่างจริงจัง กรณีนี้
อาจเป็นตัวอย่างให้เอกชนบางรายใช้เป็น
ช่องทางหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยการ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คลจัดตัง้ บริษทั ด้วยเงิน
จดทะเบียนแค่ไม่กี่พันบาท แต่หากผ่าน
การพิจารณาอนุมัติโครงการ ก็จะได้รับ
เงินจ�ำนวนหลายแสนบาท  ซึง่ ถือเป็นการ
หาประโยชน์ จ ากงบประมาณแผ่ น ดิ น
โดยมิชอบ
ที่ส�ำคัญ สวทช.ก็จะสูญเงินงบ
ประมาณมหาศาลโดยไม่เกิดประโยชน์
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ช่ว ยเหลือ ธุร กิจ
เอสเอ็มอี
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วันนักข่าว

วิธีการน�ำเสนอข่าว
หลังจากได้รับข้อมูลความไม่
โปร่งใสของโครงการ ITAP ของเอแบค
โดยรองผูจ้ ดั การเครือข่าย ซึง่ เป็นอาจารย์
ของเอแบค นำ�บริษทั ทีป่ รึกษาของตนเอง
เข้ามารับงานเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหา
เทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ก็
เริม่ การตรวจสอบข้อมูลของผูป้ ระกอบการ
กว่า 50 บริษัทที่ยื่นคำ�ร้องขอเข้าร่วม
โครงการ
ข้อมูลนิตบิ คุ คลของผูป้ ระกอบการ
ทั้ง 50 ราย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ทำ�ให้ทราบเจ้าของ
กรรมการบริษทั ของแต่ละราย การตรวจสอบ
ขั้นต่อไปคือการโทรศัพท์สอบถามข้อมูล
จากผู้ประกอบการเหล่านี้ ซึ่งทำ�ให้พบ
ข้อมูลสำ�คัญหลายด้าน โดยเฉพาะความ
สัมพันธ์ของผูป้ ระกอบการทีร่ ว่ มโครงการ  
ซึ่งเคยสมัครเรียนหลักสูตรการบริหาร
ร้านทองกับอาจารย์เอแบค ซึ่งเป็นรอง
ผู้จัดการเครือข่าย ITAP รายนี้มาก่อน
โดยระหว่างเรียนมีการนำ�เสนอประโยชน์
ของซอฟต์ แ วร์ บ ริ ห ารจั ด การร้ า นทอง
จึงสมัครร่วมโครงการ ITAP ซึ่งจะมีเงิน
สนับสนุนค่าติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ครึ่งหนึ่ง
ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบ
ข้อมูลการตรวจเยี่ยมกิจการ ก็พบความ
ผิดปกติอกี เมือ่ มีการระบุวา่ มีการเดินทาง
ไปตรวจเยี่ ย มกิ จ การในหลายจั ง หวั ด
ในวันเดียวกัน ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะ
เดินทางไปได้ทั่วถึงหลายจังหวัดภายใน
เวลาวันเดียวกัน
เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงได้พอ
ทีจ่ ะทำ�ให้เห็นความไม่ชอบมาพากล กอง
บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์เริ่มเสนอข่าวนี้
ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ในประเด็น
“งบเอสเอ็ ม อี ส่ ง กลิ่ น โครงการสั ง กั ด
สวทช. ส่ อ พิ รุ ธ พบอาจารย์ ม หา’ลั ย
สอดไส้บริษัทตัวเองรับงาน”
ข่าวทีน่ ำ� เสนอในครัง้ แรก ได้รบั

ความสนใจจาก สวทช. รวมทั้งกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.
มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ทันที ซึง่ โพสต์ทเู ดย์ได้เสนอประเด็นความ
ไม่ชอบมาพากลในประเด็นนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงของ สวทช. โดยในวันถัดมา
18 เม.ย. 2561 ได้น�ำเสนอรายงานพิเศษ
“ช� ำ แหละโกงงบ สวทช. ไม่ ล งพื้ น ที่
นัง่ เทียนอนุมตั โิ ครงการ” เปิดเผยข้อมูลที่
ไม่มกี ารเดินทางไปตรวจเยีย่ มกิจการจริง
ทัง้ นี้ โพสต์ทเู ดย์ให้ความสำ�คัญ
กับการเสนอข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
จึงได้ติดต่อสอบถามข้อมูลไปยังสำ�นัก
อธิการบดีเอแบค แต่เจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงาน
อ้ า งว่ า อธิ ก ารบดี ติ ด ภารกิ จ นอก
มหาวิทยาลัย และไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ให้ติดต่อได้
ขณะเดี ย วกั น เพื่ อ น� ำ เสนอ
ข้อมูลให้รอบด้าน โพสต์ทูเดย์ได้ติดต่อ
สั ม ภาษณ์ นั ก วิ ช าการ เพื่ อ ขอความ
คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะต่ อ กรณี ดั ง กล่ า ว  
โดย นายบรรเจิ ด สิ ง คะเนติ คณบดี
ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต
พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ และนายสั ง ศิ ต
พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ในฐานะ
อนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ก็เห็นว่า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
มหาวิทยาลัย ในฐานะนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง
อาจารย์ ซึ่ ง ถู ก กล่ า วหาว่ า ใครเป็ น ฝ่ า ย
กระทำ�ผิดกันแน่
ในระหว่ า งการรอผลสอบ
ข้อเท็จจริงจาก สวทช. โพสต์ทเู ดย์กเ็ สนอ
ข้อเท็จจริงเป็นระยะ ทัง้ ประเด็น  “ร้านทอง
ดูดงบ สวทช.” และ “ฟันงบ สวทช.
พบหลักฐานโครงการช่วยเอสเอ็มอีของ
สวทช. ที่ร่วมกับเอแบค 2 อาจารย์นำ�
บริ ษั ท ตั ว เองมาเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ชงขาย
ซอฟต์แวร์ฟันงบเฉียด 20 ล้าน”
ที่สำ�คัญโพสต์ทูเดย์ตรวจสอบ
พบอีกว่า ในจำ�นวนกิจการร้านทองที่

สมัครเข้าร่วมโครงการนั้น มีหลายราย
ที่ใช้ร้านสาขาแยกมาขอโครงการ ทั้งที่มี
เจ้าของเดียวกัน โดยนำ�เสนอในประเด็น
“ปั้นโครงการตบตา สวทช. ปั๊มโครงการ
ยื่นของบ”
นอกจากนี้จากการให้ผู้สื่อข่าว
ในหลายจั ง หวั ด ตรวจสอบที่ ตั้ ง กิ จ การ
ตามที่ แ จ้ ง ไว้ ก็ พ บปมพิ รุ ธ มากมายที่
จ.กาฬสินธ์ มีการนำ�เสนอประเด็น
“ตั้งบริษัทลวง สวทช. ใช้ชื่อหรู
ทำ�ธุรกิจคอมพ์  สุดท้ายแค่ร้านกาแฟ
ชายทุ่งกาฬสินธ์”
“ ปั้ น ร า ย ง า น ต ร ว จ บ ริ ษั ท
กำ�มะลอ พบปมพิรุธ เอแบค-สวทช. ส่ง
คณะ 4 คน ทำ�รายงานเยี่ยมบริษัทตั้งอยู่
ในบ้านริมทุง่ บรรยายละเอียดยิบถึงขัน้ มี
วิศวกรคุมการผลิต”
“เจอหลักฐานมัด ลวงเบิกงบ
สวทช. พบ 2 อาจารย์ เ อแบคมี ชื่ อ
เดินทางไปดูกิจการกลางทุ่ง เอาบริษัท
ตัวเองรับงานที่ปรึกษาต่ออีก”
“แฉบริษัทลวงทั้งปีไม่มีรายได้”
ที่ จ.ตราด นำ�เสนอประเด็น
“ได้งบ สวทช.แล้วหลบหน้า”
โดยผู ้ ป ระกอบการระบุ ว ่ า หลั ง จาก
เจ้าหน้าทีเ่ อแบคมาเก็บข้อมูลแจ้งว่าไม่วา่
โครงการจะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จก็จะมอบ
เงินทุนให้ โดยบริษทั ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
ใดๆ แต่ เ งี ย บหายไป ซึ่ ง จากการที่
โพสต์ทเู ดย์ตรวจสอบจาก สวทช.พบว่า มี
การตัง้ เบิกเงินโครงการของผูป้ ระกอบการ
รายนี้จำ�นวน 7.5 แสนบาท ซึ่ง สวทช.
ก็ได้อนุมัติไปแล้ว
ที่ จ.สงขลา นำ�เสนอประเด็น
“พิลึกตรวจงานก่อนตั้งบริษัท”
โดยบริษทั แห่งหนึง่ ที่ จ.สงขลา มีรายงาน
การเข้าตรวจเยีย่ มกิจการในวันที่ 15 ส.ค.
2560 ทั้งที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลใน
วันที่ 16 ส.ค. 2560
“ปมใหม่บริษทั ถลุงงบ สวทช. 8
แสน” โดยมีการแยกยื่นคำ�ของบ สวทช.
เป็น 2 โครงการ

ที่ จ.ภูเก็ต นำ�เสนอประเด็น
“งบ สวทช.ลามภูเก็ต” เจอพิลกึ
อีกโครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอี สวทช.
อ้างทำ�ธุรกิจไอที แต่ทา้ ยสุดแค่หอ้ งให้เช่า
“ซ�้ ำ รอยตรวจงานก่ อ นตั้ ง
บริษทั ” พบปมตรวจกิจการเอสเค เทค ภูเก็ต
ล่วงหน้าเป็นเดือนก่อนตั้งบริษัท ซ�้ำรอย
สตาร์ทอัพไฮเทคที่สงขลา
“ตะลึ ง บริ ษั ท ไฮเทค ตั้ ง ใน
อพาร์ตเมนต์” ที่ตั้งเอสเค เทค ภูเก็ต
ยืน่ ของบ สวทช. ผ่านเอแบค เป็นตึกแถว
แบ่งเป็นห้องพักให้เช่า ผู้ก่อตั้งกิจการ
ไม่ยอมตอบคำ�ถาม ตัดสายทิ้ง
และแม้แต่พื้นที่ กทม. ก็ยังพบ
ปมน่าสงสัย
“ปั้นรายงานส่ง สวทช. ช่วย
เพือ่ นขอเบิกงบ เพือ่ นอาจารย์เอแบค ขอ
งบช่วยเอสเอ็มอี ใช้บา้ นไม้ 2 ชัน้ อ้างเป็น
ที่ตั้งอพาร์ตเมนต์หรู”
จากการตรวจสอบของโพสต์
ทูเดย์ที่พบว่า หลายบริษัทที่ยื่นขอร่วม
โครงการเป็นเพียงบริษทั ทีเ่ พิง่ จดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลและยั ง ไม่ มี ก ารดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ
จริง ทำ�ให้มีข้อสงสัยว่า อาจเป็นวิธีการ
หาประโยชน์โดยมิชอบจากงบประมาณ
ของรัฐ ซึ่งจากการสอบถามไปยังกรม
ทะเบียนการค้า ก็พบข้อมูลน่าสนใจ ซึ่ง
มีการนำ�เสนอในประเด็น “ตั้งบริษัทลวง
ของบโครงการรัฐ จ่ายแค่ 5 พันแต่ได้
เงินหลักล้าน เสียเงินแค่ 5,500 บาท ตั้ง
บริษทั อำ�พรางยืน่ ขอเงิน สวทช. โครงการ
ช่วยเอสเอ็มอี มีสิทธิได้เป็นล้าน”
นอกจากนี้การตรวจสอบเจาะ
ลึกของโพสต์ทูเดย์ยังพบปมเงื่อนที่ใช้ใน
การหาประโยชน์แฝงเร้นอยู่อย่างแนบ
เนียน โดยการตรวจสอบใบก�ำกับภาษี ซึง่
ออกให้กบั บางกิจการทีบ่ ริษทั ของอาจารย์
เอแบครายนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญแก้ไขปัญหา
พบว่ามีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก�ำกับ
ภาษี สู ง กว่ า งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจาก สวทช. เพื่อให้สามารถนำ�
ไปหักเป็นค่าใช้จา่ ย จากมาตรการยกเว้น

ภาษี เ งิ น ได้ สำ�หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นวิ จั ย
พัฒนานวัตกรรมได้สูงสุดถึง 3 เท่า ซึ่ง
โพสต์ทูเดย์ได้นำ�เสนอในรายงานพิเศษ
เรื่อง “ใบกำ�กับภาษีคุณค่าดั่งทอง”
นีค่ อื กระบวนการตรวจสอบ หา
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และการน�ำเสนอข่าว
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบ
และหาทางสกัดมิให้มีการด�ำเนินการที่
ไม่ถกู ต้องและไม่โปร่งใส ก่อความเสียหาย
ต่องบประมาณแผ่นดิน

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
ร่วม 2 เดือนทีก่ องบรรณาธิการ
โพสต์ทเู ดย์เกาะติดประเด็นความผิดปกติ
ส่อพิรธุ ของโครงการ ITAP ซึง่ สวทช. ร่วม
กับเอแบค ช่วยเหลือพัฒนาเทคโนโลยีให้
กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยพบว่ามี
อาจารย์บางรายของเอแบคเกี่ยวข้องกับ
การด� ำ เนิ น งานอย่ างไม่ เ หมาะสม ใน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วที่ โ พสต์ ทู เ ดย์ เ สนอ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการหลายรายที่เคยเข้าร่วม
โครงการนี้กับเครือข่าย ITAP ของเอแบค
ตัดสินใจถอนตัว เนื่องจากเกรงปัญหา
ความไม่โปร่งใส ขณะเดียวกันหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ องค์กรภาค
ประชาสังคม ก็ให้ความสนใจติดตามและ
สอบถามความคืบหน้า ตลอดจนให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ในที่สุด 20 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ทีม่ ี
นายด�ำริ สุโขธนัง อดีตปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(กวทช.) เป็นประธานก็ได้สรุปผลการ
สอบสวนว่า โครงการ ITAP ของเอแบค
ยั ง ไม่ พ บการทุ จ ริ ต และยั ง ไม่ มี ค วาม
เสียหายต่อ สวทช.หรือภาครัฐ แต่อาจ
จะมีโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้
หากมีการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
วันนักข่าว
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงฯ ได้เสนอให้ สวทช.
ทบทวนกระบวนการบริ ห ารเครื อ ข่ า ย
ไอแทป-เอแบคให้รอบคอบและชัดเจน
ยิ่งขึ้น และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ว่าถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงฯ หรือไม่
ต่อไป
ขณะเดียวกัน นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์
รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็เปิดเผย
ว่า ผู้ประกอบการได้ขอยุติโครงการที่
มีบริษัทของอาจารย์เอแบครายนี้เข้ามา
เป็นผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 22 โครงการแล้ว
สำ�หรับ 17 โครงการที่เหลือ จะบริหาร
จัดการเองโดยที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ
สวทช. ต่อไป
น่ายินดีที่ผลสรุปการสอบสวน
นำ�ไปสูก่ ารทบทวนกระบวนการดำ�เนินการ
เพื่ออุดช่องโหว่ เพราะหากยังดำ�เนินการ
ต่อไปตามบันทึกข้อตกลงโครงการความ
ร่วมมือ ตัง้ แต่ปี 2560-2563 การดำ�เนินการ
ที่ไม่โปร่งใสตามที่ได้นำ�เสนอมานี้ ก็อาจ
ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้เกิดขึน้
มากไปกว่านี้
กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
เชื่ อ มั่ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ระเบี ย บและการ
ตรวจสอบที่รอบคอบ รัดกุม จะนำ�มาซึ่ง
การด� ำ เนิ น งานที่โปร่งใส เพื่อ ปกป้อ ง
ผลประโยชน์สาธารณะ และทุกองคาพยพ
ของสังคมล้วนมีส่วนสำ�คัญในการร่วม
ท้วงติง ตรวจสอบ ตลอดจนชี้แนะเพื่อ
ทำ�ความจริงให้ปรากฏต่อไป
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2561
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ชื่อภาพ ทรงจักรยาน
ถ่ายโดย วรพงษ์ เจริญพล
หนังสือพิมพ์ มติชน
ตีพิมพ์ 24 พฤศจิกายน 2561
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจักรยานนำ�ขบวนนักปัน่ จำ�นวน 450 คน ตามเส้นทางสูป่ น่ั จักรยานเจริญสุขมงคลจิต
1 รอบ ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

196

วันนักข่าว

ชื่อภาพ ทรงจักรยาน 2
ถ่ายโดย วรพงษ์ เจริญพล
หนังสือพิมพ์ มติชน
ตีพิมพ์ 24 พฤศจิกายน 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานนำ�ขบวนนักปั่นจำ�นวน 450 คน ตาม    
เส้นทางสูป่ น่ั จักรยานเจริญสุขมงคลจิต 1 รอบ ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร เมือ่ วันที่
23 พฤศจิกายน 2561
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ชื่อภาพ ทรงจักรยาน 3
ถ่ายโดย วรพงษ์ เจริญพล
หนังสือพิมพ์ มติชน
ตีพิมพ์ 24 พฤศจิกายน 2561
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงจักรยานนำ�ขบวนนักปัน่ จำ�นวน 450 คน ตามเส้นทางสูป่ นั่ จักรยานเจริญสุข
มงคลจิต 1 รอบ ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
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ชื่อภาพ ทรงพระเจริญ
ถ่ายโดย สุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ตีพิมพ์ 20 ธันวาคม 2561
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้นจะทรง
จักรยานน�ำผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมปัน่ จักรยาน “Bike อุน่ ไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสติ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ
39 กิโลเมตร โดยมีประชาชนเข้าร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จ
พระราชด�ำเนิน ผ่านสายน�้ำและคูคลองส�ำคัญต่างๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชด�ำริ การบริหารจัดการน�ำ้ คลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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ชื่อภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ่ายโดย เศรษฐา ทับทิมอ่อน
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ตีพิมพ์ 11 ธันวาคม 2561
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ ฯ พร้ อ มด้ ว ยพระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา ใน
ฉลองพระองค์ชุดปั่นจักรยาน ทรงจักรยานพระที่นั่งนำ�ขบวนพสกนิกรร่วมกิจกรรม "ไบค์อุ่นไอรัก" จาก    
พระลานพระราชวังดุสิตไปสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ กลับมาสิ้นสุดที่พระลาน
พระราชวังดุสิต ระยะทาง 39 กิโลเมตร
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ชื่อภาพ เสด็จฯ กฐินหลวง
ถ่ายโดย ภัทรพงศ์ ฉัตรภัทรศิลป์
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 4 พฤศจิกายน 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จด้วย
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ชื่อภาพ เราพวกเดียวกัน
ถ่ายโดย ภวัต เล่าไพศาลทักษิณ
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 21 เมษายน 2561
พระพรหมเมธี (จำ�นงค์
ธมฺมจารี) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ
วงศารามวรวิหาร เจ้าคณะภาค 4-5-6-7
(ธรรมยุต) กรรมการ มหาเถรสมาคม
จับมือรับไหว้พันตำ�รวจโท พงศ์พร
พราหมณ์ เ สน่ ห์ ผู้ อำ�นวยการ
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมกับพูดกับว่า “ใจเย็นๆ นะ ผอ.
เราเป็นพวกเดียวกัน มีอะไรก็มาคุยกัน”
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมมหาเถร
สมาคม ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ชื่อภาพ โชว์ลอดบ่วง
ถ่ายโดย สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 15 ธันวาคม 2561
คุณวัง สุนขั ทรงเลีย้ งของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อายุ 8 ปี ซึง่ เป็นเหลนคุณทองแดง สุวรรณชาด
กำ�ลังโชว์การกระโดดลอดบ่วง ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ที่ฟิชวิลเลจ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
206
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ชื่อภาพ นาทีชีวิต
ถ่ายโดย จักรี ผดุงขันธ์
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 30 มกราคม 2561
น.ส.มยุรา ชุ่มแจ่ม น้อยใจแฟน
อุ ้ ม ลู ก สาววั ย 8 เดื อ น นั่ ง ห้ อ ยขา  
ขอบดาดฟ้าท่าทีเหม่อลอย เจ้าหน้าที่
ขึ้นไปเกลี้ยกล่อมก่อนคว้าตัวเด็กและ
รั้ ง ตั ว น.ส.มยุราไว้ไม่ให้ตกไปด้านล่าง
ท่ามกลางเสียงร้องด้วยความหวาดเสียว
ของชาวบ้านย่านนั้น

ชื่อภาพ กลิ้งไม่เป็นท่า
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 5 กุมภาพันธ์ 2561
อวยพร เขียวกุง้ กรรมการตัดสินล้มตัวเข้ารับ เก้าโพธิด์ ำ 
� หาญราวี นักชกมุมน�ำ้ เงิน จนตัวเอง
เสียหลักไปด้วย หลังโดน กึกก้อง ป.วราลักษณ์ คู่ต่อสู้ ต่อยลงไปนอนนับกลางเวที ท�ำให้กึกก้อง
เอาชนะน็อกไปในยกที่ 4 ในศึกจ้าวมวยไทย
วันนักข่าว

207

ชื่อภาพ คลั่งยาบ้า
ถ่ายโดย พิชิต พฤกษาโสภา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นายจ่อจ่อ อายุ 45 ปี ชาว
พม่า คลุ้มคลั่ง เมายาบ้านั่งอุ้ม
เด็กชายวัย 2 ขวบใช้เคียวเกีย่ วข้าว
จ่ออยูท่ คี่ อเด็ก ซึง่ ร้องเสียงดังด้วย
ความกลัว เหตุเกิดที่บ้านแม่ตาว
ใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก ต�ำรวจ
เกลี้ยกล่อม เมื่อสบโอกาสจึงได้
เข้าชาร์จ นายจ่อจ่อยังมีอาการ
เหม่อลอยพูดจาไม่รเู้ รือ่ ง ส่วนเด็ก
บาดเจ็บเล็กน้อย

ชื่อภาพ เข่าลอย
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 26 กุมภาพันธ์ 2561
สุทนิ เกียรติ หมู่ 4 นักชกมุมน�ำ้ เงิน โดดเข้าแทงเข่าใส่ยอดอกของสุมาอี้ เพชรเกษม
ในศึกจ้าวมวยไทยรอบแม็กซ์-ซี ซุปเปอร์ไฟท์ ครั้งที่ 2 (รอบตัดเชือก) ที่เวทีมวยสยาม   
อ้อมน้อย ผลครบยก สุมาอี้ออกอาวุธได้หนักแน่นกว่า เอาชนะคะแนนไป
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ชื่อภาพ โดนเต็มๆ
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 23 มีนาคม 2561
วิลาสินี คามจังหาร จอมเตะสาว
จาก กทม. เตะใส่หน้านิจวรรณ ใจแจ่ม
จากล�ำพูน อย่างเต็มแรงจนหมวกเกือบ
หลุด ก่อนทีเ่ ธอจะเป็นฝ่ายชนะอาร์เอสซี
เอาต์คลาส 28-6 คะแนน คว้าเหรียญ
ทอง รุ่นไม่เกิน 46 กก. หญิงเทควันโด
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่ศูนย์
ราชการ จ.น่าน

ชื่อภาพ ลุ้นกันสุดๆ
ถ่ายโดย ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 25 มีนาคม 2561
นักแฮนด์บอลสาวทีม จ.สงขลา ช่วยกันลุน้ เพือ่ นร่วมทีมเอาชนะทีม จ.กาญจนบุรี ไป 2-0  
ในแฮนด์บอลชายหาด ทีมหญิงรอบแรก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ที่ จ.น่าน
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ชื่อภาพ หนีด่าน
ถ่ายโดย สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 8 เมษายน 2561
ขณะตำ�รวจจราจร สภ.เมืองปทุมธานี เข้าล็อกตัวนายมงคล ประดิษฐ์ ชาว อ.เมือง
ปทุมธานี หลังซ้อนจักรยานยนต์กับเพื่อนหลบหนีด่านตรวจ สอบสวนสารภาพเพิ่งกินเหล้ากับ
เสพยาบ้ามากลัวถูกจับเลยต้องซิ่งหนี

ชื่อภาพ หนีไม่พ้น
ถ่ายโดย สรวิทย์ จำ�นงค์ฤทธิ์
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 25 เมษายน 2561
ตำ�รวจและ รปภ.ประจำ�ศาลอาญา
ช่วยกันจับกุมนายกฤษฎา สะมัน ผู้ต้องหา
คดียาเสพติด หลังวิ่งหนีออกจากรถควบคุม
ผู้ต้องหาของ สน.ลาดพร้าว ขณะถูกนำ�มา
ฝากขังพร้อม น.ส.ดวงพร แป้นสมบุญ น้องสาว
แต่ไม่รอด
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ชื่อภาพ ต้องสกัด
ถ่ายโดย สุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 23 พฤษภาคม 2561
ต�ำรวจทีป่ ระจ�ำบริเวณหน้าประตู 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องใช้แนวแผงเหล็ก 3 แถว
สกัดกั้นมวลชนกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ที่พยายามเคลื่อนขบวนไปท�ำเนียบรัฐบาล ท�ำให้    
สองฝ่ายเผชิญหน้าใช้ก�ำลังดันต่อกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดสุดท้ายแกนน�ำยอม
มอบตัว

ชื่อภาพ ล้อมจับ
ถ่ายโดย เอกชัย รัตนวงษ์
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 24 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตีวงโอบล้อมกลุ่ม
ผู้ชุมนุม 3 ชั้น ก่อนประชิดเข้าหากลุ่ม
มวลชนคนอยากเลือกตัง้ พุง่ เป้าจับตัวแกนน�ำ 
3 คน ที่น�ำขบวนเคลื่อนมาถึงบริเวณหน้า
อาคารสหประชาชาติ เพื่ออ่านแถลงการณ์
เรียกร้องกดดันรัฐบาล คสช. 5 ข้อ จนเกิด
การกระทบกระทัง่ ชุลมุนวุน่ วาย ก่อนควบคุม
ตั ว แกนน� ำ ไปยั ง สน.พญาไท แจ้ ง ความ
3 ข้อหา
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ชื่อภาพ ช่วยชีวิต
ถ่ายโดย สุวสรรค์ ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 3 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตผู้เช่า
อยู่อาศัย 3 คน ออกจากซากปรัก
หักพัง ภายหลังบ้านเช่าไม้ 2 ชั้น
เลขที่ 1988 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75
พังถล่มทับบาดเจ็บเล็กน้อย คาด
สาเหตุเกิดจากปลูกสร้างมานาน
30 ปี ถู ก ปลวกกั ด กิ น คานและ
เสาบ้านผุกร่อน

ชื่อภาพ หนีไปช่วยเมีย
ถ่ายโดย ทิวา ทองศิริ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 22 กันยายน 2561
ตำ�รวจ สภ.เมืองชุมพรและ สภ.ท่าแซะ จับกุมตัวนายปิยะณัฐ สุขเอมโอช อายุ
33 ปี ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ที่หน้าร้านขายของชำ�ริมถนนศูนย์ราชการ-ท่าแซะ หลัง
สะเดาะกุญแจมือกระโดดหนีจากรถคุมขัง สภ.ท่าแซะ ทีห่ น้าศาลจังหวัดชุมพร อ้างทีห่ นี
เพราะจะไปช่วยเมียหลังถูกแก๊งค้ายาขู่ฆ่า
214

วันนักข่าว

วันนักข่าว

215

216

วันนักข่าว

ชื่อภาพ เจดีย์ทรุด
ถ่ายโดย สุวสรรค์ ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 26 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่าง
ช่วยเหลือคนงานก่อสร้าง 1 ใน 11 คน
ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บเหตุถกู เจดียท์ รงหอระฆัง
ภายในวั ด พระยาท� ำ ฯ ทรุ ด ลงมาทั บ
ขณะก�ำลังดีดเจดีย์ให้สูงขึ้น 40 ซม.
ตามแผนบูรณะของกรมศิลปากร เบือ้ งต้น
สั น นิ ษ ฐานว่ า คานเหล็ ก เคลื่ อ นตั ว จน
เกิดอุบัติเหตุ ล่าสุดพบคนงานถูกฝังอยู่
ใต้ซากอีก 1 ศพ

ชื่อภาพ แม่ใจสลาย
ถ่ายโดย วิสุทธิ์ รองพล
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ตีพิมพ์ 5 ตุลาคม 2561
นางจิณภัทร์ หลำ�เบญ แม่คา้ ข้าวแกงในโรงเรียน อบจ.กระบี่ ร่ำ�ไห้กอดศพ ด.ญ.จิรณา
วุ่นชิงชัย ลูกสาววัยขวบเศษ หลังพบศพจมน�้ำในถังดักไขมันฝังในสนามหญ้า ข้างโรงอาหาร
คาดเด็กเหยียบฝาถังทะลุตกลงไป
วันนักข่าว
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ชื่อภาพ แฟนคลับ
ถ่ายโดย ประกฤษณ์ จันทะวงษ์
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ตีพิมพ์ 14 กันยายน 2561
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หยิบแท่งไฟชู ร่วมชมและเชียร์ศลิ ปิน AKB48 เกิรล์ กรุป๊ ชือ่ ดัง
จากประเทศญี่ปุ่น 6 คน ซึ่งเดินทางเข้าพบ และโชว์เต้นเพลง Koisuri Fortune Cookie เพลงต้นฉบับของคุกกี้
เสี่ยงทาย ให้นายกรัฐมนตรีและคณะชม  ที่ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อ 13 กันยายน 2561 เพื่อเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่
ช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ที่ประเทศไทย

ชื่อภาพ ลุยน�้ำท่วม
ถ่ายโดย ประกฤษณ์ จันทะวงษ์
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
ตีพิมพ์ 5 พฤษภาคม 2561
นิ สิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เกษตรศาสตร์ ต้องกระโดดข้าม
ถนนที่ มี น�้ ำ ท่ ว ม หลั ง มี ฝ นตก
อย่างหนัก และลมพัดแรงที่ย่าน
เกษตร เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 21
มีนาคม 2561 ส่งผลให้ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางจุด
และถนนรอบนอกมีนำ�้ ท่วมขังสูง
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากพายุ ฤ ดู ร ้ อ น
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ
เตือนอันตรายจากพายุ ทีอ่ าจพัด
ต้นไม้ หรือป้ายต่างๆล้มด้วย
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ชื่อภาพ ดับร้อน
ถ่ายโดย ประกฤษณ์ จันทะวงษ์
หนังสือพิมพ์ เอ็มทูเอฟ
ตีพิมพ์ 18 เมษายน 2561
ผูค้ นจ�ำนวนมากทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติตา่ งเบียดเสียดเข้าเล่นน�ำ้ อย่างสนุกสนาน ในเทศกาลสงกรานต์
ระหว่าง 13-15 เมษายน 2561 ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ชื่อภาพ ล็อกคาโรงพัก
ถ่ายโดย ปัญญพัฒน์ เข็มราช
หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ 360
ตีพิมพ์ 20 มิถุนายน 2561
ตำ�รวจกองปราบปรามบุก
จับกุมนายสุกจิ พูนศรีเกษม ทีม่ ที า่ ที
ขั ด ขื น จึ ง ถู ก จั บ กดนอนคว่ำ� กั บ พื้ น
มือไพล่หลัง ใส่กญ
ุ แจมือ ในคดีบกุ รุก
พืน้ ทีป่ า่ สงวน จ.ตาก ขณะทีน่ ายสุกจิ
ในฐานะทนายความของ น.ส.แสง
สุรยิ ะเทพ พระมหาสุรยิ า หรือร่างทรง
4 จี เดินทางมาแจ้งความเอาผิด
นายอั จ ฉริ ย ะ เรื อ งรั ต นพงษ์ ที่
สน.พหลโยธิน
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ชื่อภาพ รอดปาฏิหาริย์
ถ่ายโดย สรเดช ส้มเกลี้ยง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ตีพิมพ์ 26 มีนาคม 2561
นายวีระยุทธ วงศ์สุวรรณ
คนงานก่อสร้างฐานพระพุทธรูป ใน
สำ�นักสงฆ์หลวงพ่อเณร หมู่ 3 ต. ทุง่ รัง
อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี ถูก
ดิ น ถล่ ม ทั บ ขณะบู ร ณะขยายฐาน
พระพุทธรูป เจ้าหน้าทีร่ ะดมช่วยขึน้ มา
ในสภาพอิดโรย ก่อนส่งโรงพยาบาล
เพื ่ อ ช่วยเหลือต่อไป

ชื่อภาพ จู่โจมจับ
ถ่ายโดย ประพงษ์ แหลมแจง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ตีพิมพ์ 15 มิถุนายน 2561
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. นำ�กำ�ลังตำ�รวจไทย ประสานงานตำ�รวจ
ฟิลปิ ปินส์ บุกทลายจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ ได้ผตู้ อ้ งหาชาวไต้หวัน
และชาวไทย รวม 19 คน
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ชื่อภาพ บุกจับ
ถ่ายโดย ประพงษ์ แหลมแจง
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ตีพิมพ์ 16 มิถุนายน 2561
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล
รอง ผบช.ทท. นำ�กำ�ลังตำ�รวจไทย
ประสานงานตำ�รวจฟิ ลิ ป ปิ น ส์
บุกทลายจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์
ได้ ผู้ ต้ อ งหาชาวไต้ ห วั น และ    
ชาวไทย รวม 19 คน

ชื่อภาพ ค้นหา
ถ่ายโดย ปฏิภัทร  จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 30 ธันวาคม 2561
โรเบิร์ต ชาลี ฮาร์เปอร์ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไทย ร่วมค้นหา
บริเวณปล่องทางด้านขวาของถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน เพือ่ ช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูปา่ อะคาเดมี
จ�ำนวน 13 คน ที่ติดอยู่ภายในถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยหลังจากลงไป
ส�ำรวจภายในปล่องพบว่าเป็นทางตันไม่สามารถเชื่อมเข้าไปภายในถ�้ำได้จึงยกเลิกภารกิจ
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ชื่อภาพ เต็มกำ�ลัง
ถ่ายโดย ปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 7 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ทหารท�ำการล�ำเลียงหัวปั๊มสูบน�้ำขนาดใหญ่เข้าไปยังถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเร่งระบายน�้ำออกจากถ�้ำ ในภารกิจการน�ำตัวทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำ
นางนอน  จ.เชียงราย

ชื่อภาพ กอดแน่นๆ
ถ่ายโดย พรพรหม ศาสตราภัย
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 29 พฤศจิกายน 2561
หญิงสาวกอดโฉนดที่ได้
รับคืนในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและ
ทรัพย์สนิ คืนความสุขให้ประชาชน
ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมให้แก่
ประชาชนจากสัญญาเงินกู้ไม่เป็น
ธรรม โดยคื น โฉนด 290 ฉบั บ
รถยนต์ 10 คัน จักรยานยนต์ 27 คัน
และอื่นๆ อีกหลายรายการคิดเป็น
มูลค่ามากกว่า 193 ล้านบาท ณ
ห้ อ งประชุ ม อมรวิ วั ฒ น์ อาคาร
อเนกประสงค์ ต�ำรวจภูธรภาค 1
224
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ชื่อภาพ ผ้าขาวม้ามัดใจ
ถ่ายโดย วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 30 พฤษภาคม 61
คุณยายวัยชราทัง้ สองท่านกำ�ลังนำ�ผ้าขาวม้าสวมคล้องคอให้กบั พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายก
รัฐมนตรีใ นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่บ้านสนวนนอก
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้นก็มีพิธีบายศรี
ตามประเพณีชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนายกและคณะ

ชื่อภาพ ร้อยห้าสิบห้า
ถ่ายโดย วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 1 มีนาคม 2561
แรงดันของกระสุนพวยพุ่ง
ออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ขนาด
155 มิลลิเมตร กระทำ�การยิงกระสุน
สาธิตในพิธเี ปิดการฝึกของกองทัพเรือ
ประจำ�ปี 2561 พัฒนาแสนยานุภาพ
กำ�ลั ง รบรั บ มื อ สถานการณ์ ภั ย
สงคราม ณ ลานฝึกทางทหาร หน่วย
บัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษา
ฝั่ง อ.สัตหีบจ.ชลบุรี
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ชื่อภาพ ฝ่า
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 22 สิงหาคม 2561
ชาวบ้านในชุมชนบ้านถ�้ำเสือเดินฝ่ากระแสน�้ำอย่างทุกลักทุเลบนสะพานข้ามแม่น�้ำเพชรบุรี
ระหว่างชุมชนออกไปยังเมืองที่แสนจะล�ำบาก สืบเนื่องจากผลพายุเบมินคา ท�ำให้มีฝนตกและน�้ำไหล
ลงเขื่อนแก่งกระจานเป็นจ�ำนวนมาก ขณะนั้นกรมชลประทานได้ระบายน�้ำออกท้ายเขื่อน ในอัตรา
286 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 24 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษ ซึ่งเป็นการปล่อยน�้ำสูงสุดเท่าที่เคย  
ปล่อยมา ในปี 2561

ชื่อภาพ กลับบ้านกัน
ถ่ายโดย ปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 7 มิถุนายน 2561
ผู้ เ ป็ น พ่ อ พาบุ ต รชายกลั บ
บ้ า นหลั ง เลิ ก เรี ย นระหว่ า งฝนตกหนั ก
บริเวณวัดด่าน เขตยานนาวา ขณะที่กรม
อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พยากรณ์อากาศ
ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากระหว่างวันที่
7-10 มิถุนายน 2561 จากอิทธิพลของ
พายุโซนร้อน “เอวิเนียร์” (EWINIAR)
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ชื่อภาพ ก็ชี้แจงแล้ว
ถ่ายโดย วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 17 มกราคม 2561
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม หันมาตอบคำ�ถามสือ่ มวลชนก่อนทีจ่ ะเข้าไปนัง่ ในรถประจำ�ตำ�แหน่ง
ด้วยสีหน้าและท่าทางที่ดุดัน เมื่อเจอคำ�ถามของสื่อมวลชนกรณี ป.ป.ช. ให้ชี้แจงเรื่องนาฬิกาและ
แหวนเพชรทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการตอบคำ�ถามครั้งแรกในเรื่องนี้ โดยรองนายกรัฐมนตรี
ตอบเสียงดังขึ้นมาว่า “ก็ชี้แจงแล้ว” ที่หน้าตึกบัญชาการ 1 ทำ�เนียบรัฐบาล

ชื่อภาพ ไม่เจอห้ามกลับ
ถ่ายโดย ปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 29 มิถุนายน 2561
“ผมหวังค่าจ้างคือ 13 คน เมียผมบอกว่าถ้าช่วยเด็ก
ไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้าน” หนึ่งในค�ำพูดจากใจของนายสุรทิน  
ชัยชมภู นายกสมาคมน�้ำบาดาลไทย พร้อมสมาชิกสมาคม
น�ำ้ บาดาลไทย เข้าร่วมเจาะน�ำ้ บาดาลรอบๆ ถ�ำ้ เพือ่ ระบายน�ำ้ ออก
ในการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูปา่ จ�ำนวน 13 คน ทีต่ ดิ อยู่
ภายในถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
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ชื่อภาพ เขตห้ามบิน
ถ่ายโดย อภิชาติ จินากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 19 กันยายน 2561
หญิงสาวคนหนึง่ เอามือปิดจมูกและปาก ขณะเดินผ่านฝูงนกพิราบจำ�นวนมาก เพือ่ มาขึน้ เรือข้ามฟากระหว่าง
ท่าเรือวัดระฆัง มายังฝัง่ ท่าช้าง ซึง่ นกเหล่านีเ้ ป็นพาหะของโรค และเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายอย่าง นกทีม่ า
รวมตัวกันแบบนี้ เพื่อรอกินอาหารที่ได้รับจากคนที่ไม่สนใจเขตประกาศห้ามให้อาหารนกพิราบ
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ชื่อภาพ กอด
ถ่ายโดย พรพรหม ศาสตราภัย
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์
ตีพิมพ์ 1 พฤษภาคม 2561
นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข
กอดลูกด้วยความคิดถึงหลังได้รบั การ
ปล่อยตัวในคดีหมิ่นประมาทสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ เ รื อ นจำ�พิ เ ศษ
กรุงเทพมหานคร โดยมีน.ส.ประกายดาว
พฤกษาเกษมสุข บุตรสาว และนาย
ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข   บุตรชาย
มาร่วมรอรับ ท่ามกลางมวลชนที่มา
มอบดอกไม้ให้กำ�ลังใจ

ชื่อภาพ ถูกสกัด
ถ่ายโดย อภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 21 มกราคม 2561
กลุม่ เครือข่ายประชาชน People Go Network ทีม่ าร่วมกิจกรรมเดิน 8 แสนก้าวจากกรุงเทพฯ
ถึงขอนแก่นระยะทาง 450 กิโลเมตร เพื่อยืนยันสิทธิของประชาชนด้านต่างๆ ในรัฐธรรมนูญใหม่ และ
ขอให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พยายามฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่สกัดให้ยุติกิจกรรม
แต่ไม่เป็นผลสำ�เร็จที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันนักข่าว
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ชื่อภาพ เจอแล้ว
ถ่ายโดย ปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ตีพิมพ์ 4 กรกฎาคม 2561
ญาติแสดงความยินดีหลังสามารถช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ช
ทีมหมูป่าอะคาเดมีจ�ำนวน 13 คนที่ติดอยู่ภายในถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
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ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประจ�ำปี 2561
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ล้มแก๊งค้าพะยูง จากมู่หลานถึงอดีตนายพล
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

ที่ ส� ำ คั ญ มู ่ ห ลาน ยั ง เป็ น อดี ต เรียกร้องให้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
ผู้ประกวดร้องเพลงรายการ “ไทยแลนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนจีนกับนาย
ขบวนการค้ า ไม้ ข ้ า มชาติ เป็ น ก็อตทาเลนต์ ปี 2556” และเป็นหัวหน้า ทหารไทยที่มีชื่อเป็นผู้เช่าโกดังไม้เถื่อน
ปั ญ หาใหญ่ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของ ขบวนการค้าไม้พะยูงเบอร์หนึ่งของไทย
การน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ประเทศไทย ทีก่ อ่ ให้เกิดการตัดไม้ทำ� ลาย
ไทยรัฐ ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้าง
ป่า โดยเฉพาะไม้มคี า่ หายาก อาทิ พะยูง
เกี่ยวกับขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ถัดมา
วิธีการน�ำเสนอข่าว
ชิงชัน ประดู่ ฯลฯ ที่ถูกกลุ่มขบวนการ
อีกวันที่ 30 ส.ค. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิทกั ษ์ปา่
ลั ก ลอบตั ด โค่ น ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และ
เมื่อสืบทราบว่า ขบวนการค้าไม้ (ศปก.พป.) ได้บกุ เข้าทลายโกดังโรงงานไม้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะน�ำไป ข้ามชาติรายใหญ่ ที่ถูกแกะรอยติดตาม แปรรูปของ น.ส.วิภาวดี จ�ำปาแพง เลขที่
ขายต่างประเทศ
จากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก 99 หมู่ 10 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
ความเสียหายด้านป่าไม้ท่ีเกิดขึ้น เฉียงเหนือมานาน จะมีการลงมือขนไม้ หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบท�ำไม้มีค่า
มาจากขบวนการค้าไม้ข้ามชาติรายใหญ่ เพือ่ ลักลอบออกไปนอกประเทศทีโ่ กดังใน หายากเพื่ อ เตรี ย มน� ำ ส่ ง ออกนอก
ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ราชอาณาจักรและมีความเชื่อมโยงกับ
ข้ า ราชการหลายหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ไป “ทีมข่าวไทยรัฐ” ซึง่ ได้เกาะติดและน�ำเสนอ ขบวนการค้าไม้ข้ามชาติของ “มู่หลาน”
มีสว่ นรู้เห็นเป็นใจ ส่งเสริมและสมคบคิด ข่าวขบวนการลักลอบตัดไม้ทำ� ลายป่ามา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้นำ� เสนอข่าว
ร่วมกระท�ำความผิด โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั คือ อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ จึงได้ลงพื้นที่ ดังกล่าวในวันที่ 31 ส.ค. 2561 ผลของ
กรมป่าไม้  ได้ตดิ ตามแกะรอยขบวนการ เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังสืบทราบ การน� ำ เสนอ ได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด การตี แ ผ่
ค้าไม้ข้ามชาติรายใหญ่ก่อนน�ำไปสู่การ ว่าจะมีการขนไม้ผิดกฎหมายออกนอก เครื อ ข่ า ยขบวนการค้ า ไม้ ข ้ า มชาติ  
ทลายขบวนการค้าไม้ข้ามชาติรายใหญ่ ราชอาณาจักร เมือ่ วันที่ 18 ส.ค. จนน�ำไป “มู่หลาน” ที่เกี่ยวพันกับคดีการท�ำไม้ผิด
ทีส่ ดุ ของประเทศไทย นัน่ ก็คอื ขบวนการ สู่การ “เปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่แพรกษา” กฎหมายหลายคดี เช่น คดีการน�ำเอา
ค้าไม้ข้ามชาติเครือข่ายของ น.ส.ชลิดา   โดยศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิทกั ษ์ปา่ (ศปก.พป.) ไม้ที่ผิดกฎหมายไปซุกซ่อนในหน่วยงาน
สุพันธมาส หรือในกระบวนการค้าไม้ เข้าจับกุมยึดไม้ชิงชัน ไม้พะยูง และไม้ ป้องกันรักษาป่า (หาดไคร้) อ.เชียงแสน
เถื่ อ นรู ้ จั ก ในนาม “เจ้มู่หลาน” ผู้หญิง ประดู่ ได้กว่า 400 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ จ.เชี ย งราย คดี ลั ก ลอบขนไม้ อ อกไป
ชาวจีนทีเ่ ข้ามาประกอบธุรกิจในเมืองไทย การท�ำไม้ เตรียมบรรจุใส่ตคู้ อนเทนเนอร์ นอกประเทศที่โกดังใน ต.แพรกษาใหม่
นานกว่า 10 ปี เคยถูกจับกุมคดีไม้พะยูง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร พร้อม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมทัง้ อีกหลาย
กว่า 1,700 ท่อน ในปี 2555 แต่อัยการ คุมตัวแรงงานชาวเมียนมา 3 คน และ คดี และทีส่ ำ� คัญจากการตรวจสอบยังพบ
สั่งไม่ฟ้องและพบข้อมูลเชื่อมโยงคดีไม้ นายทุนชาวจีน 1 คน ที่ซัดทอดหนึ่งใน ว่า มู่หลานหรือ น.ส.ชลิดา เคยถูกจับกุม
มีคา่ ในหลายพืน้ ที่ ทัง้ คดีเทไม้หน้าหน่วย ตัวการส�ำคัญ คือ น.ส.ชลิดา สุพันธมาส ด�ำเนินคดีครอบครองไม้พะยูงกว่า 1,700
ป่าไม้ที่เชียงแสน จ.เชียงราย คดีไม้ที่ หรือ “มู่หลาน”
ท่อน ในปี 2555 แต่อัยการสั่งไม่ฟ้อง
จ.สุรินทร์ จ.สมุทรปราการ และที่โกดัง
การน�ำเสนอข่าวของ หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้นำ� เสนอข่าว
จ.ชัยนาท นอกจากนั้น “มู่หลาน” ยัง “ทลายโกดังไม้เถื่อน 36 ล้านโยงนายทุน ไทยรัฐ ยังน�ำไปสูก่ ารจับกุม “นายทหารยศ
ทุจริตทางทะเบียนราษฎร มาสวมเพื่อ จีน พล.อ.ต. เป็นคนเช่า” ในวันที่ 19 ส.ค. พล.อ.ต.” ที่มีชื่อเป็นผู้เช่าโกดังไม้เถื่อน
ออกบัตรประชาชน ซึ่งปัจจุบันกระทรวง 2561 พร้อมกับตีแผ่เครือข่ายนายทุนจีน ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมในวันที่ 18 ส.ค.
มหาดไทย ได้จ�ำหน่ายออกจากระบบ และอดีต “นายทหารยศ พล.อ.ต.” และ 2561 นั่นก็คือพลอากาศตรีสุรชัย คงเทศ
ทะเบียนราษฎรแล้ว
หรือ เสธ.บอย นายทหารนอกราชการ
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ภายในซอยนิทราสวรรค์ ถนนสุขุมวิท
ต.ปากน�้ ำ  อ.เมื อ ง จ.สมุ ท รปราการ
เนือ่ งจากพลอากาศตรีสรุ ชัยมีความสนิท
กับ น.ส.ชลิดา สุพนั ธมาส หรือ “มูห่ ลาน”  
ผู้ต้องหาตามหมายจับ เครือข่ายค้าไม้
ผิดกฎหมายข้ามชาติ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้นำ� เสนอข่าว
ดังกล่าวในวันที่ 2 ก.ย. และเสนออย่าง
ต่อเนื่อง จนน�ำไปสู่การสั่งรื้อคดียกฟ้อง
น.ส.ชลิ ด า เคยถู ก จั บ กุ ม ด� ำ เนิ น คดี
ครอบครองไม้พะยูงกว่า 1,700 ท่อน ใน
ปี 2555 โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รมว.ทรั พ ยากรฯ และการสั่ ง ไล่ อ อก
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 5 นายและมีการออก
หมายจับผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าไม้
ข้ามชาติ จ�ำนวน 13 คน รวมทั้งมีการ
ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และ
สอบวินยั รวมทัง้ มีการโยกย้ายข้าราชการ
กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องหลายราย

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
1. สะท้อนให้เห็นถึงความฮึกเหิม
ของขบวนการค้าไม้ขา้ มชาติและเครือข่าย
การหาผลประโยชน์ รวมถึ ง ความ
เห็นแก่ตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ที่
รู้เห็นเป็นใจ ส่งเสริมและสมรู้ร่วมคิดกัน
กระท�ำความผิดในการตัดโค่นป่าไม้ ซึ่ง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี า่ โดยเห็นแก่
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าจะค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อชาวบ้านและประเทศชาติ
เพราะป่าไม้ที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณน�ำ้ ฝนทีล่ ดลง ความแห้งแล้งและ
ท�ำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น  
2. ชี้ให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังท�ำหน้าที่เดินหน้า
ปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะกลุ่ม
นายทุน ผู้มีอิทธิพล ข้าราชการของรัฐ
ที่กระท�ำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้  
3. ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะกรมป่าไม้   
ตื่ น ตั ว หั น มาปั ด กวาดบ้ า นตั ว เอง
242
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ให้ ส ะอาด ด้ ว ยการไล่ อ อก สั่ ง ย้ า ย
ข้าราชการที่ท�ำผิดและหันมาเข้มงวดกับ
พื้นที่ป่าไม้ที่ตัวเองรับผิดชอบ เพื่อรักษา
ผืนป่าของประเทศไว้ให้นานที่สุด  

วันนักข่าว

243

สกัดมหันตภัย “ขยะพิษ” ข้ามชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อมไทย
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

วิธีการน�ำเสนอข่าว

ก่อนหน้านีเ้ ชือ่ ว่า ผูค้ นในสังคมไทย
แทบจะไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนว่า
ภาครั ฐ จะอนุ ญ าตให้ น� ำ เข้ า เศษขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ - เศษขยะพลาสติก จาก
ต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นต้นตอของขยะ
พิษ เข้ามาแยกชิน้ ส่วนและท�ำลายภายใน
ประเทศไทย ไม่มใี ครรูว้ า่ การท�ำลายหรือ
ก�ำจัดเศษขยะน�ำเข้าจากต่างประเทศ
จ� ำ นวนมหาศาล ที่ถูกแยกชิ้นส่ว นนั้น
ถูกต้องตามขัน้ ตอนหลักวิชาการด้วยหรือ
ไม่ ทีส่ ำ� คัญขยะเหล่านีย้ อ่ มส่งผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มภายในประเทศไทย
แน่นอน
ปลายเดือน พ.ค. 2561 หนังสือพิมพ์
เดลิ นิ ว ส์ ฉบั บ แรก เปิ ด ประเด็ น ข่ า ว
โรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากข่าวเล็กๆ
ล้ อ มกรอบที่ ช าวบ้า นในพื้นที่ร ้อ งทุกข์
ผ่ า นศู น ย์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงฯ
กระทรวงกลาโหม ว่าได้รบั ความเดือดร้อน
จากนายทุ น จากชาวต่ า งชาติ เข้ า
มาสร้ า งโรงงานแยกชิ้ น ส่ ว นเศษขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งผลกระทบต่อคนใน
พื้นที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลัง
น�ำเสนอข่าวการเข้าไปตรวจสอบโรงงาน
ดังกล่าวออกไป ทางกองบรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับ
ประชาชน มองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็น
ปัญหาเล็กๆ เพราะล�ำพังแค่ปัญหาขยะ
มูลฝอยตามปกติภายในประเทศไทยเอง
หลายพืน้ ทีย่ งั ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
มาตลอด

ด ้ ว ย เ ห ตุ ส� ำ คั ญ นี้ เ อ ง ก อ ง
บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สั่ง
เกาะติ ด ข่ า วขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า ง
ใกล้ชิด เน้นย�้ำน�ำเสนอให้ครบทุกแง่มุม
โดยเฉพาะประเด็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวนมหาศาลที่ถูกน�ำมาแยกชิ้นส่วน
มาจากไหน? และหลังจากขยะถูกแยก
ชิน้ ส่วนแล้วถูกน�ำไปท�ำลายทิง้ ด้วยวิธใี ด?
โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดประเด็น
พร้อมเจาะข่าวเรื่องนี้ฉบับเดียว ตั้งให้
เป็นข่าว ขยะพิษ เพื่อตีแผ่ออกมาให้
สาธารณชนได้รับรู้ จนท�ำให้เห็นข้อมูล
ที่ค่อนข้างน่าตกใจ เพราะขยะส่วนใหญ่
จ�ำนวนมหาศาล ถูกล�ำเลียงผ่านเข้ามา
จากต่างประเทศแทบทัง้ สิน้ มีทงั้ เศษซาก
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้
ไฟฟ้ามือสอง และเศษขยะพลาสติก เมือ่
ยิ่งตรวจสอบลึกลงไปยังพบว่า เจ้าของ
กิจการโรงงานเป็น นายทุนชาวต่างชาติ
ทั้งชาวจีนและไต้หวัน บางโรงงานให้
ชาวไทยเป็นนอมินี สวมรอยเป็นเจ้าของ
โรงงาน ส่วนใหญ่อยู่ตามพื้นที่ปริมณฑล
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี นครปฐม สุพรรณบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ พื้นที่ส่วนใหญ่
จะอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เส้นทางขนส่ง
ทางทะเล เพราะขยะทั้งหมดน�ำเข้ามา
ทางเรือเดินสมุทรแล้วจะถูกล�ำเลียงต่อ
ด้วยรถตู้คอนเทนเนอร์ กระจายส่งไป
ตามโรงงานคัดแยกขยะต่างๆ
การเกาะติดตีแผ่ข่าวขยะพิษ ยัง
ท�ำให้ได้รับรู้ว่า ประเทศไทยก�ำลังจะ
กลายเป็นพื้นที่รองรับขยะ หรือดินแดน
บ่อขยะโลก ที่ถูกขนเข้ามาจากต่างแดน
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เกือบจะทั่วโลก มีมากถึง 35 ประเทศ
เพราะภาพที่เดลินิวส์น�ำเสนอ มีทั้งซาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามโรงงานหลาย
แห่งกองสูงเป็นภูเขา หรือขยะถูกบรรจุ
อั ด แน่ น มากั บ ตู ้ ค อนเทนเนอร์ อ ย่ า งดี
ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า งตื่ น ตั ว
ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุม
มลพิ ษ กรมศุ ล กากร กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ร่วมกันเข้า
ตรวจสอบโรงงานแยกชิ้นส่วนขยะพิษที่
น�ำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างละเอียด
แทบจะทุกพื้นที่

คุณค่าและผลกระทบของข่าว
หลังการน�ำเสนอข่าวของเดลินิวส์
เกาะติ ด ฉบั บ เดี ย ว ยิ่ ง เมื่ อ ตรวจสอบ
จริงจังก็ยังพบเห็นความไม่ชอบมาพากล
มากมาย อาทิ ส�ำแดงเท็จการน�ำเข้า หลีก
เลี่ยงภาษีศุลกากร ผิด พ.ร.บ.ศุลกากร
ฯลฯ เหนือสิง่ อืน่ ใดทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ แวดล้อม
โดยตรง ยั ง พบว่ า ขั้ น ตอนการท� ำ ลาย
เศษซากขยะพิ ษ ที่ เ หลื อ จ� ำ นวนมาก
หลั งจากผ่ านการคั ด แยกนั้ น ส่ ว นใหญ่
กระบวนการท�ำลายซากเหล่านีไ้ ม่ถกู ต้อง
ตามหลักวิชาการ พอเป็นข่าวใหญ่โรงงาน
บางแห่งยังฉวยโอกาสแอบลักลอบขนขยะ
ไปทิ้งขุดฝังกลบตามแหล่งต่างๆ สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ใน
พื้นที่ จนรัฐบาลต้องโดดลงมาให้ความ
ส�ำคัญ โดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
บูรณาการ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
และเศษขยะพลาสติกที่น�ำเข้าอย่างเป็น

ระบบ มีทงั้ ตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
กระทรวงมหาดไทย
ต่อมาเดือนมิถุนายน กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมต้ อ งประกาศชะลอการ
พิจารณาน�ำเข้าขยะมาในราชอาณาจักร
จากนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ยังมีค�ำสั่งรื้อการอนุญาต
การบริ ห ารจั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และพลาสติ ก ทั้ ง ระบบใหม่ แต่ ง ตั้ ง
พล.อ.สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น์ รมว.
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ฯ ประธานคณะ
อนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวเพือ่ บูรณาการ
แก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการน�ำ
เข้า จนถึงเข้าโรงงานรีไซเคิลขยะ และ
ก�ำจัดเศษซากที่เหลือ ขณะที่ นายอุตตม  
สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม นอกจาก
จะสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ปู พ รมตรวจสอบทุ ก โรงงานรี ไ ซเคิ ล
แล้ว ยังสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความบกพร่องของข้าราชการ และรื้อ
กระบวนการอนุญาตน�ำเข้าใหม่ทั้งหมด
เช่นกัน จนท�ำให้มีการผลักดันขยะกลับ
คืนต้นทางไปนับพันตู้คอนเทนเนอร์
จนมากระทั่ ง เดื อ นสิ ง หาคม
พล.อ.สุรศักดิ์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ได้รายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ทราบ
ถึงข้อสรุป คือ ประกาศยุติการน�ำเข้า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามพิกดั ศุลกากร 432
รายการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง
พร้อมเสนอให้ออกประกาศมีผลบังคับ
ใช้ภายใน 6 เดือน นอกจากนี้วันที่ 25
ธ.ค. 2561 ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การ
จั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ....   โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม   
ข่ า วปั ญ หาขยะพิ ษ ที่ เ ดลิ นิ ว ส์
น�ำเสนอ ท�ำให้นายกรัฐมนตรีถือว่าการ

ก�ำจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติแล้ว ยังน�ำ
ไปสู่การแก้กฎหมาย และยุติการน�ำเข้า
ขยะพิษจากต่างประเทศได้สำ� เร็จ   เหนือ
สิง่ อืน่ ใดเชือ่ มัน่ ด้วยว่าข่าวชิน้ นีย้ งั จะช่วย
จุดประกาย เป็นแนวทางในการสะสาง
ดูแลปัญหาขยะประเภทต่างๆ ภายใน
ประเทศไทยเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างเป็น
รูปธรรม
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ควันร้าย...ความตายในฤดูร้อน
ฝ่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ที่มาและข้อเท็จจริงของข่าว

ที่ ชี้ ว ่ า ต้ อ งไม่ เ กิ น 25 ไมโครกรั ม ต่ อ คุณค่าและผลกระทบของข่าว
ลูกบาศก์เมตร คนส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเตื อ นภั ย
มลพิษทางอากาศเปรียบเหมือน ตระหนักถึงผลร้ายทีม่ าพร้อมกับคุณภาพ
ให้ความรูก้ บั ประชาชน จึงมีการเรียกร้อง
ภัยเงียบทีค่ กุ คามสุขภาพของคนไทยมาก อากาศที่ย�่ำแย่
ให้ ภ าครั ฐ ใช้ ค ่ า เฉลี่ ย PM2.5 ในการ
ขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมาปัญหาหมอกควันใน
วิธีการน�ำเสนอข่าว
คาํ นวณดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ และกําหนด
ภาคเหนื อ เป็ น ประเด็ น ที่ ถู ก นํ า เสนอ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส่งผลกระทบ
รายงานชิ้ น นี้ ไ ด้ นํา เสนอผลการ ค่ามาตรฐานให้สอดคล้องในระดับสากล
ต่ อ ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชนอย่ า ง ศึกษาของ ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ
เห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง หัวหน้าหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ ของประชาชนเป็ น สํ า คั ญ นอกจากนี้
หรือฤดูร้อนของประเทศไทย ซึ่งสภาพ เวชบํ า บั ด วิ ก ฤติ แ ละภู มิ แ พ้ ภาค เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
อากาศแห้งและนิ่ง อีกทั้งยังเกิดไฟป่า วิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รายงานชิ้นนี้ยังได้นําเสนอรายงานการ
ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง ทํ า ให้ ป ระเด็ น นี้ ก ลายเป็ น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การ วิจยั อีกชิน้ หนึง่ ของ ผศ.ดร.สมพร จันทระ
วาระแห่ ง ปี ที่ห ลายฝ่า ยให้ความสนใจ ตายรายวั น และความเจ็ บ ป่ ว ยของ หัวหน้าศูนย์วจิ ยั วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
แต่ดูเหมือนว่าการแก้ไขปัญหานอกจาก ประชาชนใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน ซึง่ สัมพันธ์กบั ปัญหาหมอกควัน ช่วงเดือน ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบการเผา
ปั ญ หามลพิ ษ หมอกควั น ยั ง เกิ ด ขึ้ น ใน มีนาคม-เมษายน ปี 2559 และ 2560” ในที่โล่งในภาคเหนือของ ประเทศไทย
หลายจังหวัดและหลายช่วงเวลา รวมถึง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม สําหรับการประเมินการปล่อยและการ
กรุงเทพมหานคร
สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ใน เคลื่ อ นที่ ข องมลพิ ษ ทางอากาศเพื่ อ
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ประเทศ ช่ ว งหน้ า แล้ ง อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ทั้ ง ใน วางแผนการจั ด การปั ญ หาหมอกควั น
ไทยคํานวณดัชนีคุณภาพอากาศ โดยใช้ โรงพยาบาลและในชุ ม ชนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เนื่องจากพบว่าในช่วงที่เกิดมลพิษหมอก
ค่าฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง “ทุกๆ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ควันทางภาคเหนือ จะมีการเผาชีวมวลใน
ตั้งแต่ 10 ไมครอน (PM10) เป็นเกณฑ์ ที่เพิ่มขึ้นของ PM2.5 จะเพิ่มความเสี่ยง พืน้ ทีเ่ กษตรและพืน้ ทีป่ า่ ค่อนข้างมาก ซึง่
หากค่า PM10 ในเวลา 24 ชั่วโมงไม่เกิน ของการเกิดมะเร็งปอด 8-14 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกมาตรการลดการ
120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะ และอัตราการตายจากโรคหัวใจและโรค เผาโดยการกําหนดช่วงเวลา ครอบคลุม
ถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ต่างจาก ปอดเพิม่ ขึน้ ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ พร้อม ทุ ก พื้ น ที่ พ บว่ าไม่ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาที่
เกณฑ์ แ นะนํ า คุ ณ ภาพอากาศของ กันนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัย
องค์ ก ารอนามั ย โลก ที่ กํ า หนดไว้ ว ่ า รวมไปถึงการนอนโรงพยาบาล การใช้ ดังกล่าวจึงได้เสนอให้รัฐบาลนําข้อมูล
PM10 ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ บริการห้องฉุกเฉิน ภาวะความเจ็บป่วย ความแตกต่ า งในแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ปใช้
ลูกบาศก์เมตร ขณะทีค่ า่ ฝุน่ ละอองขนาด ความเสื่อมสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆ   ประโยชน์เพื่อเป็นพื้นฐานในการกําหนด
เล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งมีอันตราย การไม่สามารถดาํ เนินชีวติ ตามปกติ การ นโยบาย ขณะเดียวกันเกษตรกรจะได้มี
ต่อสุขภาพมากเนื่องจากสามารถเข้าสู่ ขาดงาน-ขาดเรี ย น อั น นํ ามาซึ่ งความ ทางเลือกในการจัดการกับชีวมวลอย่าง
เป็ น ระบบ โดยพิ จ ารณาร่ ว มกั บ การ
กระแสเลือดได้ทันที กรมควบคุมมลพิษ สูญเสียทางเศรษฐกิจด้วย”
ประเมิ น สภาพอากาศ และอั ต ราการ
กําหนดว่าจะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัม
ระบายอากาศรายวันในแต่ละช่วงเวลา
ต่อลูกบาศก์เมตร ต่างจากเกณฑ์แนะนํา
คุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก
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ทั้งนี้ยังต้องคํานึงถึงที่มาของฝุ่น
ควันอันตราย โดยเฉพาะ PM2.5 จาก
แหล่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม การ
ผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
รวมไปถึงการเคลื่อนตัวของอากาศจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่ เรียกกันว่า “มลพิษ
ข้ามพรมแดน” ด้วย มิฉะนั้น ปัญหา
มลภาวะทางอากาศก็ จ ะยิ่ ง ทวี ค วาม
รุ น แรงและเรื้ อ รั ง สร้ า งความสู ญ เสี ย
ทั้ ง ทางด้ า นสุ ข ภาพและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ
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ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี
และข่าว TJACYBER REPORTER ประจ�ำปี 2560
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าว
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ   ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบัน
อุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริตา้ ปาติยะเสวี” เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำหนังสือพิมพ์
และการท�ำข่าวของนิสติ นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคณ
ุ
และมอบรางวัล “พิราบน้อย”  และรางวัล  “ริตา้ ปาติยะเสวี” เป็นประจ�ำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจ�ำปี 2560 ปรากฏผล
ดังนี้
รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและ            
เงินรางวัลโดย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยในปีนรี้ างวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ดิ เี ด่น มีผลงาน
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 12 ฉบับ จาก 11 มหาวิทยาลัย  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก  
2 รางวัล ได้แก่ หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  และรางวัลพิราบน้อย ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์
ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 23 ข่าว จาก 10 มหาวิทยาลัย  
ผลงานข่าวทีไ่ ด้รบั รางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวแฉงบกีฬาสีเด็กมัธยม  หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รบั รางวัล
เงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ   รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวยอดดูซรี สี ว์ ายพุง่ เกิน 600 ล. คอซีรสี ์
-นิยายวายท้วงแค่ขายได้ แต่สงั คมยังไม่ยอมรับ หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลย และข่าวยัดเงิน-ข่มขู-่ ยืดสอบ
เอื้อครูลามกย่ามใจก่อเหตุซ�้ำ  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อม     
โล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 15 ข่าว จาก   
6 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวทีไ่ ด้รบั รางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวหมีของกลางค้างติดกรง  หนังสือพิมพ์ลกู ศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ   รางวัลชมเชย มี  2  รางวัล ได้แก่ ข่าวแห่ขายแบตถุงยาง หวั่น
เพิ่มขยะอันตราย  หนังสือพิมพ์หอข่าว  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคามปล่อยน�้ำเสียลง
ห้วยคะคางนาน 20 ปี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 8 ข่าว
จาก 4 มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวรถเมล์ไทยภายใต้อ�ำนาจ “รัฐราชการ” ส่วนกลางรวบอ�ำนาจ ชี้ชะตา
สิทธิการสัญจรท้องถิ่น  facebook.com/looksilp/  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ ส่วนผลงานข่าวออนไลน์ที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ ข่าวต�ำรวจรับมีจริง ป่าชายเลนแหล่งมั่วเซ็กซ์พ่วง
ค้ากาม coconews.in.th มหาวิทยาลัยบูรพา และข่าวป่ากางเกงในแหล่งมัว่ สุมใหม่ในสารคาม https://suemuanchonnews.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติดีเด่น มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 4 ฉบับ จาก          
4 มหาวิทยาลัย   ผลงานนิตยสารที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ นิตยสารอ่างแก้วพลัส   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับเงินรางวัล
เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
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รางวัลริตา้ ปาติยะเสวี สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษา ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เป็นรางวัลทีจ่ ัดประกวดเพื่อร�ำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผ้ลู ่วงลับ  ในปีนมี้ ีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้า
ประกวดจ�ำนวน 18 ชิ้น จาก 7 มหาวิทยาลัย ในปี 2560  ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่  สารคดีเชิงข่าว ก่อน
โลมาจางหายใต้คลื่น หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว พฤติกรรมเด็กบริโภคขนมและอาหารหน้าโรงเรียนไม่ถกู หลัก “เสีย่ ง” สารพัดโรค
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสารคดีเชิงข่าวส่องทางเลือก ทรานส์เจนเดอร์ ณ แดนภารตะ หนังสือพิมพ์
อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ส่วนผลการตัดสินรางวัลข่าวเว็บไซต์ TJACyber Reporter จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ 20 ของสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ข่าวกรรมการบัณฑิตฯ แจงปมประท้วงภาพรับปริญญา มช.
เกินครึ่งหมื่น ยันไม่ผูกขาดร้าน-ไม่ทุจริต โดย  ชนฐิตา ไกรศรีกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัล ละ 2,000 บาทได้แก่ ข่าวปรับแผนรถเมล์เทศบาลเชียงใหม่ หลังประชาชน     
ไม่นยิ มใช้บริการ โดย ชุตมิ ณฑน์ สอนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ และข่าวประมงตรังโอด ลงทุนเลีย้ งหอยแมลงภูแ่ ทนใช้โพงพาง
จับปลาไม่คมุ้ โดย สมิตานัน หยงสตาร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส่วนรางวัลข่าวยอดผูเ้ ข้าชมสูงสุด (ยอดวิว) ได้รบั เงินรางวัล
1,000 บาท ได้แก่   ข่าว แฉ!! “ชายรักชาย” ใช้ทวิตเตอร์ นัดเสียวตามมุมตึก-ห้าง โดย ขวัญแก้ว แช่มโสภา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 628 ครั้ง
รางวัลพิราบดิจิทัล ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา   มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 8 ข่าว จาก 4
มหาวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าว “เปิดโปงพนันยุคดิจิทัล” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับรางวัลเงินสด
10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ส่วนผลงานข่าวทีไ่ ด้รบั รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่   ข่าว “Cyberbullying เครือ่ งมือ
รังแกกันของเด็กยุคไซเบอร์” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ข่าว “แฉบ่อนเฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่อนในกลุ่มปิดสมาชิกกว่าล้าน นักพนัน
รุน่ เยาว์เพียบ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา   ได้รบั รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ โดย อาจารย์บรรยงค์      
สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผู้มอบรางวัล
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น
และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
ในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ เห็นว่าการส่งเสริมให้มีการจัดทำ�
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือและกระบวนการให้นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง  
มีความเข้าใจบทบาทและภารกิจของนักวารสารศาสตร์มากขึ้น จึงจัดให้มีการประกวดรางวัล ‘พิราบน้อย’ ตั้งแต่ปี 2536 ควบคู่
กับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวพิราบน้อย’ โดยปีการศึกษา 2561 ยังเปิดกว้างให้ข่าวฝึกปฏิบัติบนเว็บข่าวสามารถ     
ส่งประกวดในกลุ่มเดียวกันกับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำ�หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและผลงานที่ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์และด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษากับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
3. เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการ
ประเภทรางวัล
1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (ฉบับพิมพ์ หรือ Portable Document Format: PDF file ที่จัดหน้าและรูปเล่มเหมือนฉบับพิมพ์)   
ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
1.1 ดีเด่น เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
1.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. ข่าวฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
2.1 ดีเด่น เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2.2 ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
3.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ
4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษา ‘รางวัลพิราบน้อย’
4.1 ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
4.2 ชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ
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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) การนำ�เสนอเนื้อหาของข่าว บทความ รายงาน (สารคดีเชิงข่าว) และสารคดี
(2) ความหลากหลายของสาระ
(3) การใช้ภาพบุคคล ภาพประกอบ หรือภาพเหตุการณ์ทางวารสารศาสตร์  
(4) การจัดวางเนื้อหา
(5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(6) การนำ�หลักวิชาการมาประยุกต์ใช้
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) การใช้คำ�ย่อ ทับศัพท์ วรรคตอน เครื่องหมาย และอื่นๆ ตามหลักราชบัณฑิตยสภา
(4) แบบแผน (Stylebook)
1.5 มีความเป็นธรรมและจริยธรรม (Moral & Code of Ethics)
(1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
(2) ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ
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2. ข่าวฝึกปฏิบัติ
2.1 คุณภาพ (Quality)
(1) ข้อเท็จจริง (fact)
(2) ความสมดุล (balance)
(3) ทันการณ์ (timeliness)
(4) สมบูรณ์ (5Ws 1H)
(5) ความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2.2 คุณค่า (Value)
(1) เรื่องใกล้ตัว
(2) ผลกระทบเชิงมูลค่าทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจ
(3) เรื่องที่สะท้อนปรากฏการณ์สังคม
2.3 ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact)
(1) ศักยภาพที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
(2) หรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในระดับหนึ่ง
2.4 มีจริยธรรมวิชาชีพ (Code of Ethics)
(1) สำ�นึกในจริยธรรม
   
(2) สะท้อนความรับผิดชอบในการนำ�เสนอ
3. ข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
3.2 พิจารณาผลกระทบในการนำ�เสนอด้านสิ่งแวดล้อม
4. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ
4.1 แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ มีการนำ�เสนอข่าวออนไลน์อย่างสม่ำ�เสมอ
4.2 เป็นข่าวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ ทุกประเภท (Webpage, Facebook, Blog ที่ไม่อยู่ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ PDF)
4.3 สามารถนำ�เสนอข่าวบนสือ่ ออนไลน์ได้ทกุ รูปแบบ ข้อความ คลิปวิดโี อ ภาพ มีการอ้างอิงแหล่งทีม่ า มี hyperlink
    เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
5.1 มุมมองการนำ�เสนอ (Point of views)
5.2 ศิลปะการใช้ภาษาตามลักษณะสารคดีเชิงข่าว
5.3 เนื้อหาและประเด็นในการนำ�เสนอเช่นเดียวกับข่าวฝึกปฏิบัติ
5.4 นำ�เสนอบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
5.5 น่าสนใจชวนติดตาม
5.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากเรื่องที่นำ�เสนอ    
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การส่งผลงานเข้าประกวด
      1. ต้องเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารฝึกปฏิบตั ิ ข่าวฝึกปฏิบตั ิ ข่าวสิง่ แวดล้อมฝึกปฏิบตั ิ ข่าวออนไลน์ฝกึ ปฏิบตั ิ และสารคดี  
เชิงข่าวฝึกปฏิบตั ิ ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ การศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตร์หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เผยแพร่ระหว่าง 1 มกราคม 2561    
- 31 มกราคม  2562 กรณีผลงานที่ส่งประกวดจากสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติอื่น เช่น วารสารหรือนิตยสาร ต้องระบุวันที่พิมพ์เผยแพร่
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่กำ�หนด
   
2. หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม และหนังสือพิมพ์ที่จัดหน้าและรูปเล่ม แต่แปลงเป็น PDF file โดยไม่มี
การตีพิมพ์ แต่ได้นำ�ขึ้นเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 1 ฉบับ ฉบับละ 11 สำ�เนา พร้อมบทคัดย่อเป็น      
คำ�อธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย
      3. ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งพร้อมบทย่อข่าวไม่เกิน 1 หน้า A4 รวมกันแล้วให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง   
โดยจัดทำ�สำ�เนาเรื่องละ 11 สำ�เนา
4. กรณีสง่ ข่าวเดียวกันมากกว่า 1 ประเภท เช่น ส่งทัง้ ข่าวฝึกปฏิบตั ิ และข่าวสิง่ แวดล้อมฝึกปฏิบตั ิ จะต้องทำ�แฟ้มสำ�เนา
แยกต่างหาก สำ�เนาเรื่องละ 11 สำ�เนา
      5. ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติให้ส่งบทย่อข่าว โดยมีเนื้อหาดังนี้   ชื่อข่าวอะไร น�ำเสนออะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
วัตถุประสงค์ของข่าวคืออะไร รายงานข่าวกีค่ รัง้ พร้อมส่ง link ข่าว น�ำเสนอข่าวรูปแบบอะไรบ้าง ผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างไร
โดยให้ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง และจะต้องเป็นข่าวที่ไม่ซ�้ำกับข่าวฝึกปฏิบัติ และข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อม      
ฝึกปฏิบัติ ส่งมาเฉพาะบทย่อข่าว พิมพ์มาจ�ำนวน 5 ส�ำเนา พร้อมส่งอีเมลมาที่  tjareporter@gmail.com
6. สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 3 เรื่อง เป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ หรือสิ่งพิมพ์
ฝึกปฏิบัติอื่นที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจัดทำ�สำ�เนาเรื่องละ 11 สำ�เนา
      7. ส่งผลงานมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 โทรศัพท์ 0-2668-9422 ภายในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 18.00 น. หากเกินกว่าเวลากำ�หนด ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะดูตราประทับต้นทางภายในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
การตัดสิน
         คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการหนังสือพิมพ์และนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ 10 คน    
การประกาศผล
ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีของ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประกาศมา ณ  วันที่  25 ธันวาคม 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

254

วันนักข่าว

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ข่าวยอดเยีย่ ม” ประจำ�ปี 2561 ของมูลนิธอิ ศิ รา อมันตกุล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ข่าวยอดเยีย่ ม”
ประจ�ำปี 2561 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุลหรือผู้แทน
นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร
นายเดชา ภู่พิชิต
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
9. ผศ. ดร.อรทัย ก๊กผล
10. นายสกุล บุณยทัต
11. รศ. ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
12. รศ. ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
13. นายมงคล บางประภา     

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
รองผู้อ�ำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
นักวิชาการอาวุโส
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมฯ        

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
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รายชือ่ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภท “ภาพข่าวยอดเยีย่ ม” ประจำ�ปี 2561 ของมูลนิธอิ ศิ รา อมันตกุล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยีย่ ม”
ประจ�ำปี 2561  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช
ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุลหรือผู้แทน
นายสุรินทร์ มุขศรี   
นายนิวัติ  กองเพียร   
นายธีระพงษ์  เหลืองทองกุล
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์  
นายสายัณห์ พรนันทรัตน์  
นายพิภพ พานิชภักดิ์

9. นายทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์
10. นายภานุมาศ สงวนวงษ์
11. ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ  
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อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมนิสต์ อาวุโส
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อดีตช่างภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
รองผู้อ�ำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
การ์ตูนนิสต์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
กรรมการ
เลขาธิการ ชมรมเพื่อเพื่อน
กรรมการ
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
กรรมการ
และเลขานุการ

รายชื่อกรรมการตัดสินรางวัลข่าว
ประเภทข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลข่าวอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประจำ�ปี 2561  ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1  นายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
2  นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเหนิด           
3  ตัวแทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4  ดร.มานะ ตรียาภิวัฒน์
5  รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
6  นายภาณุเดช เกิดมะลิ
7  นายสุรชัย ตรงงาม

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการตัดสิน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ กรรมการตัดสิน
กรรมการตัดสิน
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
กรรมการตัดสิน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
กรรมการตัดสิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
กรรมการตัดสิน
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
กรรมการตัดสิน

วันนักข่าว

257

รายชือ่ คณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย”
และรางวัล “ริตา้ ปาติยะเสวี” ประจำ�ปี 2561
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิราบน้อยและรางวัลริต้า ปาติยะเสวี  
ข่าวฝึกปฏิบัติ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2561 ของสมาคมนักข่าว       
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ          

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

258

วันนักข่าว

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และ
เลขานุการ

วันนักข่าว
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รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม
ล�ำดับ

260

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

1

2560 “แผนสกัด ‘ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่’

ยอดเยี่ยม

อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

2

2560 “ตี แ ผ่ ชี วิ ต แรงงานนอกระบบ

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

3

2560 “เปิ ด ปมมะเร็ ง ร้ า ยฟุ ต บอล

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

4

2559 “ตีแผ่พฤติกรรมแสบ ทัวร์ศูนย์

ข่าวดีเด่น

อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

5

2559 “จุดประกายประกันสังคมเพิ่ม

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

6

2559 “มหากาพย์รถเมล์เอ็นจีวี สะดุด

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

7

2558 เปิ ด แผล น่ า นฟ้ า ไทยอลวน

ข่าวดีเด่น

อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

8

2558 มหากาพย์... เปิดโปงขบวนการ

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

9

2558 สางปมปั ญ หาธุ ร กิ จ นั ก บุ ญ      ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

10

2557 “อุ้มบุญไทย” มดลูกโลก

11

2557 แรงงานประมงนอกน่ า นน�้ ำ     ข่าวชมเชย

วันนักข่าว

จากหมูสู่คน”

พลเมื อ งชั้ น 2 ไร้ ส วั ส ดิ ก าร
คุ้มครอง!”

ไทย ล้มบอลไทยลีก ฉีกหน้า
ขบวนการจ้างนักเตะ-กรรมการ”

เหรี ย ญ เชื้ อ โรคร้ า ยการท่ อ ง
เที่ ย วไทย-จี น ก� ำ ราบหั ว โจก
หมดสิ้นทัวร์ด้อยคุณภาพ”
สิทธิสุขภาพผู้ประกันตนให้เท่า
เทียม”
ปมแจ้งเท็จ-เลี่ยงภาษี”

พิษสงมาตรฐานการบินบกพร่อง
“แชร์ ยู ฟ ั น ” ทลายเครื อ ข่ า ย    
ต้มตุ๋นระดับโลก
ค่ า รั ก ษาแพง-โฆษณาประกั น
เกิ น จริ ง -หากิ น บนคราบน�้ ำ ตา
ชาวบ้าน

คนไทยที่ถูกลืม

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

12

2557 เปิดขุมทรัพย์ “เจ้าคุณเสนาะ”

13

2557

14

2556 “เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวชมเชย

วัดสระเกศ สตง.ท้าทายอ�ำนาจ
ตรวจเงิ น หลวงเงิ น วั ด เกิ ด
จุ ด เ ป ลี่ ย น ก ร ะ บ ว น ก า ร          
ตรวจสอบพระ
แฉขบวนเขมือบงบสร้างสนาม ข่าวชมเชย
ฟุ ต ซอล 17 จั ง หวั ด เหนื อ
อีสาน เสียหาย 689 ล้าน

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

15

2556

2.5 ล้านตัน”
“ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย
อัปยศครัง้ ใหญ่วงการศึกษาไทย”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

16

2556 กระชากหน้ากาก ต�ำรวจร่วม

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

17

2555

18

2555 เปิดโปงขบวนการทุจริต โกง

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

19

2555 มหากาพย์อาชีวะทุจริตครุภณั ฑ์

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

20

2554 ทวงสิทธิ 10 ล้านคน

อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

21

2554 ผ่า!!...เงือ่ นง�ำสัญญา ‘กสท’ เอือ้

ข่าวดีเด่น
(ไม่มี
ยอดเยี่ยม)
ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

22

2554 เปิ ด โปงซื้ อ ขาย ป.บั ณ ฑิ ต

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

23

2553 จีที 200 ไม้ล้างป่าช้า... พันล้าน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

24

2553 เจาะคอมพิวเตอร์ฉาวมหาดไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

ขบวนการค้ า นอแรด-งาช้ า ง  
ข้ามชาติ
ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน จ�ำน�ำ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล
ข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์
สอบต�ำรวจครั้งประวัติศาสตร์
5.3 พันล้าน

ลดเหลื่อมล�้ำระบบสุขภาพ

ทรู

ม.อีสานตีแผ่ บิ๊กคุรุสภาฯ

ขวางนั ก การเมื อ งใช้ อ� ำ นาจ     
มิชอบ

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

วันนักข่าว

261

262

25

2553 เปิ ด โปงก๊ ว นการเมื อ ง รุ ม

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

26

2552 เปิดโปงทุจริตพอเพียง ยับยั้ง

อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

27

2552 เปิดโปง รพ. โกงเงินแสนล้าน

ข่าวดีเด่น
(ไม่มี
ยอดเยี่ยม)
ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

28

2552

ข่าวชมเชย

29

2551

30

2551

31

2551

32

2550

33

2550 “เจาะทุจริตกองทุน 4 แสนล้าน

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

34

2550 “ซีแอล : นโยบายอุม้ ผูป้ ว่ ย ตีแผ่

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

35

2549 “ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์

36

2549

วันนักข่าว

“เขมือบ” สินค้าเกษตรในสต๊อก
รัฐบาล  รักษาผลประโยชน์ชาติ
หมื่นล้าน

แผนรุมทึ้งไทยเข้มแข็ง สธ.

สปสช. ตี แ ผ่ ป ั ญ หาเบิ ก ค่ า      
“สเต็นท์” เกินจริง
“มลพิษมาบตาพุด จุดเปลี่ยน
อุตสาหกรรมไทย”
เปิ ด โปง อบจ.ทั่ ว ประเทศฮั้ ว
เอกชนทุจริต ซื้อต�ำราห่วยแจก
โรงเรียน
ติ ด เกม-คลั่ ง เกม!! ปั ญ หา
“ตาบอดคล�ำช้าง” ธุรกิจหมื่น
ล้าน...ยิ่งแก้ยิ่งตัน
วิ ก ฤตซั บ ไพรม วิ ก ฤตโลก
เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความ
เสี่ยงจากหายนะแห่งศตวรรษ
ที่ 21
“ทลายทุจริตบ้านเอื้ออาทรแสน
ล้าน ชักหัวคิว ปั้นราคาที่ดิน
ประโยชน์ทับซ้อน เชือดวัฒนา
เมืองสุข - บิ๊กเคหะฯ กับพวก”
ปลุกปฏิรูประบบประกันสังคม”
ธาตุแท้ธุรกิจยาข้ามชาติ”

ชิ น วั ต ร ขายหุ ้ น ชิ น คอร์ ป
73,000 ล้าน”
“เปิดโปงแก๊งมาเฟียโลก  
“แบนดิโดส” ยึดเกาะสมุยฟอกเงิน
เลีย่ งภาษี - เชิดนอมินฮี บุ ธุรกิจ”

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์มติชน

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธรุ กิจ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

37

2549 “บูรณาโกงรถดับเพลิง 6,800   ข่าวชมเชย

38

2548 ผ่าขบวนการคอร์รัปชัน...สินบน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

39

2548 ทุนยักษ์ กว้านที่ฮุบป่า ชุมพร-

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

40

2548 ช� ำ แหละอาณาจั ก ร “ปิ ค นิ ค ”

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์มติชน

41

2547 เจาะขบวนการซุก “ไข้หวัดนก” ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

42

2547 เปิดโปงข้อสอบเอ็นทรานซ์รั่ว

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์มติชน

43

2547 คืนอิสรภาพผัว-เมีย สารวัตร

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

44

2546 แกะรอยหมอผัสพรหาย… ลาก ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

45

2546 โค่น อัศวเหม ดับ พูนผล ซุก

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

46

2546 เปิดโปงขบวนการอุ้มลากูน่า

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

47

2545 ทลายวงจรอุบาทว์  

48

2545 บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียคลองด่าน :

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

49

2545 คอร์รัปชันบูรณาการ... โกงนม

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

50

2544 คดีประวัติศาสตร์ : บทสะท้อน ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

ล้าน”

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

ข้ามชาติซีทีเอ็กซ์

ราชบุรี ปั๊ม น.ส.3 ก. พิสดาร
หมื่นไร่

ขุมทรัพย์ “ลาภวิสุทธิสิน” สู่เวที
การเมือง

วิกฤตศรัทธาการศึกษาไทย
ขังเถื่อน

หมอวิสุทธิ์สู่แดนประหาร

ทรัพย์สิน 435 ล้าน แจ้งเท็จ
ป.ป.ช.

ฮุบที่เหมือง

ทุจริตหัวคิวแรงงาน

บทสะท้อนความผิดพลาดและ
การทุ จ ริ ต ในโครงการแก้ ไ ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เด็ก

ความล้ ม เหลวในการป้ อ งกั น
อุบัติภัยจากสารเคมี

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

วันนักข่าว

263

264

51

2544 ทลายขุ ม ข่ า ยผลประโยชน์

52

2544

53

2543

54

2543 เจาะเครือข่ายขบวนการนางเลิ้ง

ข่าวชมเชย

55

2543

ข่าวชมเชย

56

2542

57

2542

58

2542

59

2541 โค่นขบวนการงาบยาสาธารณสุข ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

60

2541

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

61

2541

62

2540

63

2540

64

2540

65

2539

วันนักข่าว

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

ก า ร บิ น ไ ท ย ซื้ อ โ บ อิ้ ง แ พ ง
ขบวนการเขมือบตั๋วรัฐเสียหาย
หมื่นล้าน
ศึ ก แย่ ง ชิ ง พั น ธุ ก รรมข้ า วหอม ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
มะลิ โ จรสลั ด ชี ว ภาพในคราบ
นักหนังสือพิมพ์ฯ
เพื่อนที่แสนดี
คนใช้-ซุกหุ้นหมื่นล้าน พิศดาร ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล
แจ้งเท็จ ป.ป.ช.
ปั้นสัญญาเงินกู้เท็จ 45 ล้าน
อวสาน พล.ต.สนั่ น ขจร
ประศาสน์
มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ผ่าจรรณยาบรรณหมอขบวนการ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา  อมันตกุล
ซื้อขายไต
ผ่าอาณาจักรธรรมกาย วิกฤต ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
ไทยร้ายแรงกว่าที่คาดคิด
แห่งประเทศไทย
เปิดเครือข่ายมหันตภัยยาบ้า
ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
1,400 ล้านบาท
ผลาญป่าสาละวิน

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
ผ่าอาณาจักรสื่อรัฐ
ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
เปิ ด โปงขบวนการการเมื อ ง- ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล
ข้าราชการเขมือบงบ
แห่งประเทศไทย คอมพิวเตอร์
เปิดโปงขบวนการผลาญป่า
ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
วังน�้ำเขียวกินเงียบแผ่นดิน
แห่งประเทศไทย
ของชาติ
ล้มขบวนการงาบปุ๋ย
ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
ท ล า ย ข บ ว น ก า ร นั ก ธุ ร กิ จ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล
การเมืองกลุม่ 16 ผลาญเงินบีบซี ี
80,000 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน
หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน

66

2539 พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน คร่าชีวิต

67

2539

68

2538

69

2538 โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง

ข่าวชมเชย

70

2538 ขจัดยอดมารศาสนา-ยันตระ-

ข่าวชมเชย

71

2537

72

2537

73

2537

74

2536

75

2536

76

2535

77

2535 นาทีจับจ�ำลอง

78

2534 ป่าดงใหญ่… ใครท�ำลาย

79

2534 ป่าดงใหญ่… ใครท�ำลาย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

80

2534

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

81

2534 มหั น ตภั ย รถตู ้ คร่ า ชี วิ ต เด็ ก

82

2533 สวนป่ า กิ ต ติ อี ก เหลี่ ย มของ ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

83

2533

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
พระยอดชัดสังหารโหด
แหม่มสาวโจแอน
ทลายขบวนการยาม้า
ปลุกส�ำนึกไทยต้านภัยยาม้า

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าว
พุทโธ
แห่งประเทศไทย
คดีประวัตศิ าสตร์อมุ้ ฆ่า 2 แม่ลกู ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล
ตะกูลศรีธนะขัณฑ์
เปิดโปงขบวนการ ส.ป.ก. อัปยศ ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
อมหัวรถจักร
ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
เปิดโปงขบวนการผลาญ
ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล
งบประมาณ 5 แสนล้าน
วิกฤตสวนลุมพินี
ข่าวชมเชย สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
เสี่ยสองปั่นหุ้น
ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล
ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

ข่าวการเมือง การเมือง
ดีเด่น
สิทธิบัตรยา การยอมจ�ำนนของ ข่าวเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
รัฐบาลไทย
ดีเด่น
อนุบาล

ข่าวปัญหา
สังคมดีเด่น

ปัญหาสังคม

นักการเมืองที่ไม่รู้จักพอ
ถลกคราบนั ก บวชปลิ้ น ปล้ อ น
ข่าว
อาชญากรรม
โล้นนิกร
อาชญากรรม
ดีเด่น

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

วันนักข่าว

265

84

2533 เบื้องหลังความล้มเหลว

ข่าวเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
ดีเด่น

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

85

2532 ทลายแก๊งมารศาสนา

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

86

2531 ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

87

2530 ทลายแก๊งมาเฟีย

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน

88

2529 เปิดโปงขบวนการไม้ซุงเถื่อน

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

2528 สัญญาทาส ไทยอีอีซี

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

หนังสือพิมพ์มติชน (แต่มติชน
ไม่ ข อรั บ รางวั ล เพราะ
มี ก ารทั ก ท้ ว งจากคณะ
กรรมการตั ด สิ น ข่ า วของ
มูลนิธิอิศราฯ ว่าไม่มีการ
พิ จ ารณาอย่ า งรอบด้ า น
และให้รางวัลแก่ขา่ วนี้ โดย
ยื่ น หนั ง สื อ ให้ กั บ คุ ณ วิ ภ า
สุขกิจ)
หนังสือพิมพ์มติชน

89

266

ของการประชุมเกตต์

ทุจริตเครื่องราชฯ

90

2527 รอยเปื้อนในวงการศึกษา

91

2526 ซื้ออุปกรณ์การศึกษาของ สป. ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นางอัมพา สันติเมทนีดล
หนังสือพิมพ์มติชน

92

2525 วิสามัญฆาตกรรม 7 ศพ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายสมบัติ คูณสมบัติ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

93

2524 ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมอัยการ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายรุ่งเรือง  ปรีชากุล
หนังสือพิมพ์มติชน

94

2523 เผชิญหน้า ขจก.

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

95

2522 ทุจริต รพช.

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

96

2521 ฆ่าพระนักสู้

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายโสภณ ศิริกุลพิพัฒน์
และนายเดช คฤหเดช
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

97

2520 การท�ำเหมืองแร่ในทะเล

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายวิชัย หมีขยัน
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  

วันนักข่าว

ข่าวชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

จังหวัด

98

2519 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัล ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

99

2518

100

ยอดเยี่ยม
การโค่นท�ำลายป่าเขาสอยดาว

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายสุวัฒน์ เก็จจินดา
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์

2517 นาทราย

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายปรีชา แสงอุทัย
หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย

101

2516 ฆ่าเพื่อน อ.ส. 8 ศพ

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายนิตย์ จอนเจิดสิน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

102

2515 ขังลืม

ข่าวยอดเยี่ยม อิศรา อมันตกุล

นายน้อย ทรัพย์พอกพูน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รางวัล “อิศรา อมันตกุล” ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม
ล�ำดับ

พ.ศ.

ผลงานภาพข่าวทีไ่ ด้รบั รางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

1

2560

“ลวงบึ้ม”

ภาพข่าว
รางวัล
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายอับดุลการิม รามันห์สริ วิ งศ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

2

2560

“แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน”

ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัตถ์ กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

3

2560

“ใจสลาย”

ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

4

2560

“วิกฤติน�้ำท่วมกรุง”

ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายรชานนท์ อินทรักษา
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

5

2560

“ต้องข้าม”

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

6

2559

“คืนฝนตก”

ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 2
ภาพข่าว
รางวัล
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
วันนักข่าว

267
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7

2559

“ร�่ำไห้”

8

2559

“ตบะแตก”

9

2559

“เตะฟุตบอล”

10

2559

“คลองวัวเดิน”

11

2558

“ปลอบขวัญ”

12

2558

“ลักเลือกตั้ง”

13

2558

“สลดใจ”

14

2558

“จู่โจมจับ”

15

2558

“แบ่งช่องจราจร”

16

2557

“อาตมาไม่เกี่ยว”

17

2557

“เสี่ยงชีวิต เพื่อชีวิต”

18

2557

“ฝืน”

19

2557

“หนี”

20

2557

“ใจสลาย”

21

2556

“น�้ำใจ”

วันนักข่าว

ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 1
ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 1
ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 2
ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 2
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าวดีเด่น

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวิศิษฐ์ แถมเงิน
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุพจน์ ศิลปงาม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธนิต กาละจิตต์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

อิศรา อมันตกุล

นายณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายปฏิภัทร จันทร์ทอง  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายชินทัต มังกรสุรกาล  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 1
ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 1
ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 2
ภาพข่าว
ชมเชย
อันดับ 2
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธวัช หล�ำเบ็ญส๊ะ  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายประกฤษณ์ จันทะวงษ์   
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นายธิติ วรรณมณฑา
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร ฉาบสูงเนิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายธนารักษ์ คุณทน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายอดิศร ฉาบสูงเนิน  
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

อิศรา  อมันตกุล

นายกิตติพงษ์  มณีฤทธิ์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

22

2556

“ลูกห่วงแม่”

23

2556

“ท่านผู้ทรงเกียรติ”

24

2556

“ให้ก�ำลังใจ”

25

2556

“ตื้บน่วม”

26

2555

“กว่าจะได้ภาพ”

27

2555

“สยบคลั่ง 1”

28

2555

“ล้านเสียงส�ำเนียงเดียว
ทรงพระเจริญ”

29

2555

“ตัวลอย”

ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภักดี สุขเพิ่ม
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

30

2555

“กระเจิง”

31

2554

“รื้อบิ๊กแบ๊ก”

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา อมันตกุล

32

2554

“ไปด้วยกัน”

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าวยอด
เยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย

นายภมร มานะพรชัย
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายสุ ร เชษฏ์ วั ช รวิ ศิ ษ ฏ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายณัฎฐ์ฐิติ อ�ำไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

33

2554

“รออยู่”

2553

“คนเครียดหมาเครียด”

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา  อมันตกุล

นายกุลพันธ์ ศิรพิ มิ พ์อมั พร
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

34

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

35

2553

“รับ เละ”

36

2553

“หนี ตาย”

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชนัสถ์ กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายชัยชนะ  เขียวแก้ว  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

37

2552

“ไล่ขวิด”

อิศรา อมันตกุล

นายไชยวัฒน์  สาดแย้ม  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  

38

2552

“สงครามกลางเมือง”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภานุมาศ  สงวนวงษ์  
หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ภาพข่าว สมาคมนักข่าว
ชมเชย
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ภาพข่าว สมาคมนักข่าว
ชมเชย
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ภาพข่าว สมาคมนักข่าว
ชมเชย
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ภาพข่าว อิศรา อมันตกุล
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าวดีเด่น สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
ภาพข่าว สมาคมนักข่าว
ชมเชย
นักหนังสือพิมพ์ฯ

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายวรวิทย์ พุ่มพวง
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
นายชนัสถ์ กตัญญู
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายอภิชิต จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายศาสนะ  ศิริลาภ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายสันติ  เต๊ะเปีย
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการรายสัปดาห์
นายกัมปนาท ละออง  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายสิทธิกร วงศ์วุฒิอนันต์  
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายสันติ  เต๊ะเปีย
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี
ผู้จัดการ

วันนักข่าว

269

270

39

2552

“คลายหนาว”

40

2551

“ม็อบเดือด”

41

2551

“กระจกกระจาย”

42

2551

“น�้ำตาอาลัย”

43

2551

“นาทีเดือด”

44

2550

“ประจัญบาน”

45

2550

46

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา อมันตกุล

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา อมันตกุล

นายนพพร ชวนภิรมย์  
หนังสือพิมพ์มติชน
นายอร่าม ทรงสวยรูป
หนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การรายวัน

“หวาดเสียว”

ภาพข่าว
ชมเชย 1

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายชัยพินธ์ ขัตติยะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2550

“ทารกน้อยอายุประมาณ
1 เดือน”

ภาพข่าว
ชมเชย 2

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายจรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

47

2550

“ย่างสด 2”

48

2549

“แผ่นดินเดือด”

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา  อมันตกุล

49

2549

“ทหารรักษาการณ์”

50

2549

“เหินเวหา”

51

2549

“พ่อของลูก”

52

2548

“โถลูก 1”

53

2548

“มิตรภาพ”

54

2548

“นาทีชีวิต”

55

2547

“นาทีชีวิต 3”

56

2547

“ลูกแม่”

ภาพข่าว
ชมเชย 2
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
เกียรติคุณ
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย

นายอะหมัด รามันห์สริ วิ งศ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายจรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
นายณัฎฎ์ฐิติ  อ�ำไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นายวิชาตรี  ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
นายวรพงษ์  เจริญพล  
หนังสือพิมพ์มติชน
นายวีระยุทธ  แสงโนรี
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายเฉลิมศรี บรรณทอง  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายสุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   
นายสรวิทย์  จ�ำนงค์ฤทธิ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   

วันนักข่าว

อิศรา  อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายภวัต  เล่าไพศาลทักษิณ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
นายสรวิทย์ จ�ำนงฤทธิ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายบุญนาค แสงเจือ
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
นายณัฏฐ์ฐิติ อ�ำไพวรรณ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

57

2547

“ฮีโร่น้อย 1”

58

2546

“สลายม็อบ”

59

2546

“จัดระเบียบ”

60

2546

“คืนสู่อิสรภาพ”

61

2545

ไม่มี

62

2545

“ชูก�ำปั้นสู้”

63

2545

“หนีไม่รอด”

64

2545

“สิ้นอิสรภาพ”

65

2544

“แทบขาดใจ”

66

2544

“Risky Ride”

67

2544

“Water Wait”

68

2543

“หัวอกพ่อ”

69

2543

“สยบไอ้คลั่ง”

70

2543

71

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย 1
ภาพข่าว
ชมเชย 2
ภาพข่าว
ชมเชย 3
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา  อมันตกุล

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุรสีห์  อาศัยราษฎร์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายธรรมศักดิ์  ทองจันทร์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายจรูญ  ทองนวล  
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
นายอนุชา  กมลาภิรมย์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายไชยวัฒน์ พุ่มพวง  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
นายไชยวัฒน์ พุ่มพวง  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
นายภักดี สุขเพิ่ม
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
นายสุวสรรค์ ชมแก้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

“ขอชีวิต”

ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ

นายไพฑูรย์  มนูญพงษ์พนั ธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

2542

“ใจสลาย”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายจิตติศักดิ์  ตรีเดช
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

72

2542

“หมากัดม็อบ”

ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายชาญชัย หล�ำส�ำเริง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

73

2542

“เหตุการณ์น�้ำท่วม
จังหวัดจันทบุรี”

ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายไชยวัฒน์  พุ่มพวง  
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

74

2541

“พิษยาอี”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายนิกูล  ก้วนเผ่า
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา  อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา  อมันตกุล
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ
อิศรา อมันตกุล

นายพัชรพล  ปานรักษ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
นายจรูญ ทองนวล
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก   
นายสุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
นายนัทพล  ทิพย์วาทีอมร
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  

วันนักข่าว

271

272

75

2541

“เหาะนรก”

ภาพข่าว
ชมเชย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายจักรี  ผดุงขันธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

76

2541

“คลั่งยาบ้า”

77

2541

“ผักบุ้งเหินฟ้า”

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
เกียรติคุณ

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ ช่วยชูชาติ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายสุวิทย์ สั่งสมธนะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

78

2540

“คลั่ง”

อิศรา  อมันตกุล

79

2540

“ทะลุอก”

80

2540

“เมาคลั่ง”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย

นายกัณหา สร้อยน�้ำ 
หนังสือพิมพ์มติชน
นายภานุวัชร์ ธีฑัมพร
หนังสือพิมพ์มติชน
นายวิชาตรี ทับดวง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

81

2539

“ไม่ตายแต่คางเหลือง”

อิศรา  อมันตกุล

82

2539

“โอ๊ย”

83

2539

“ช่วยชีวิต”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย

84

2538

“เสียดาย”

อิศรา  อมันตกุล

85

2538

“คู่ทุกข์-คู่ยาก”

86

2538

“ทาสยาม้า”

87

2537

“สามัคคีบาทา”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

88

2537

“ย่างสด”

89

2537

“หมดตัวแล้ว”

90

2536

“ไฟนรก”

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
อิศรา อมันตกุล

นายสุพจน์  พรภักดี
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายพะเยาว์  นาคาชล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวิฑูร  ค�ำวิมาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

91

2534

“หวาด”

อิศรา อมันตกุล

92

2533

“ไฟการเมือง”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

นายพิสันต์  ใจการุณ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายโกศล  นาคาชล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

วันนักข่าว

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าว
แห่งประเทศไทย
อิศรา  อมันตกุล

อิศรา อมันตกุล

นายณัฐวุฒิ ศิรทิ รัพย์อนันต์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
น.ส.สุดารัตน์ งามพิรณ
ุ ตระกูล
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
นายสุทัศน์  บุญช่วยเหลือ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายอภิชาติ  จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายอภิชิต  จินากุล
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายเมธี  เข็มวงศ์ทอง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายชยาทิต  ทิศาภาคย์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

93

2531

“หนีสุดชีวิต”

94

2530

“ผู้มาเยือน”

95

2529

“นาทีวิกฤต”

96

2528

“นาทีชีวิต”

97

2527

98

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา  อมันตกุล

“รอยเปื้อนที่ ซอย 101/1”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวีระ  มูลสุข
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

2527

“คนมักง่ายจ�ำไว้”

อิศรา อมันตกุล

99

2526

“เหตุเกิดเพราะน�้ำท่วม”

100

2526

“ดังขาดใจ”

101

2525

“โธ่ลูกพ่อ”

102

2524

“สัตว์นรก”

ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ชมเชย
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

นายสมคิด  เตชะสินธุ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายวิชิต  สุขพัฒน์
หนังสือพิมพ์มติชน
นายนพพร  เจริญเปี่ยม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายสมชาย จันทร
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
นายวีรพงษ์  กวยะปาณิก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

103

2523

“นาทีวิกฤต”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายวัลลภ  คล้ายพงษ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

104

2522

“ช่วยผมด้วย”

อิศรา อมันตกุล

105

2521

“เฮือกสุดท้าย”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

นายสุรศักดิ์  หาญพิชิต
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายวิโรจน์ มุฑิตานนท์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

106

2520

“วายร้ายจนมุม”

อิศรา อมันตกุล

107

2519

“ตอกอก”

108

2518

“ภัยยามวิกาล”

109

2518

“ระเบิดในสนามกีฬา
เชียงใหม่”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม
ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

110

2517

“จลาจลพลับพลาชัย”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา  อมันตกุล
อิศรา  อมันตกุล
อิศรา อมันตกุล

อิศรา อมันตกุล
อิศรา อมันตกุล
อิศรา อมันตกุล
อิศรา อมันตกุล

อิศรา อมันตกุล

อิศรา อมันตกุล
อิศรา อมันตกุล
อิศรา  อมันตกุล
อิศรา  อมันตกุล

นายเสรี สุไลมาน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายปรีชา  โพธิ์เล็ก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายวิเชียร  ยุทธวิบูลย์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  

นายวิโรจน์  มุฑิตานนท์  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นายณัฐวุฒิ ศิรทิ รัพย์อนันต์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายประวิทย์ ศรีประภา
หนังสือพิมพ์เดลิไทม์
นายประกิต ปวรกุล
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นายสายัณห์ พรนันทรัตน์
หนังสือพิมพ์เสียงใหม่
วันนักข่าว

273

111

2516

“เหตุการณ์ 14 ตุลาคม
นาทีเลือดและน�้ำตา”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายสุรินทร์  พนมเชิง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

112

2515

“ปฏิบัติการจองเวร”

ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม

อิศรา อมันตกุล

นายประสงค์  แฟงเอม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

รางวัล “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ล�ำดับ พ.ศ.

274

1

2560

2

2559

3

2559

4

2559

5

2558

6

2558

7

2558

วันนักข่าว

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

ข่าว “ต้านฮุบป่าสงวน 2 พันไร่ ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สร้างสนามบินพังงา”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ทวงสิทธิโฉนดทะเล
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
“คน-ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่าง
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
สอดคล้องสมดุล
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า ว “ชาวบ้ า นแหงชั ก ธงรบ ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
อิ ท ธิ พ ลการเมื อ ง ผลประโยชน์
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
ทับซ้อน โค่นป่าท�ำเหมือง”
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ข้าวโพดแสนไร่ รุกป่า
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ต้นเหตุปัญหาหมอกควัน”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “คุ้ยปม รีสอร์ทรุกภูทับเบิก ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
จุ ด เริ่ ม ต้ น โมเดลบู ร ณาการแก้
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว”
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ตีแผ่บ่อขยะแม่ริมกระตุ้น ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้ส�ำเร็จ”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “พลังบริสทุ ธิช์ าวบ้านป่าเหียง ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ต้านโรงไฟฟ้าขยะปักธง หมู่บ้าน
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
ปลอดพิษ”
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

เจ้าของผลงาน
หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์

หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

8

2557

ข่าว พิษ “ขยะไฮเทค”

9

2557

ข่าว “มหันตภัยเงียบจอกหูหนู
รุกเขื่อนกิ่วลม”

10

2556

ข่าว “พะเยาโมเดล” ปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรหรือเอื้อนายทุน

11

2556

ข่าว ปลุกส�ำนึกล�ำปางฟืน้ “แม่วงั ”
สายน�้ำแห่งชีวิต

12

2555

ข่าว “สกัดรัฐมนตรีรุกป่าสงวนฯ
ยุติแจกเอกสารสิทธิที่ท�ำกิน 2.5
แสนไร่”

13

2554

ข่าว “ต่อต้านถ่านหินที่ท่าทราย
ชั ย ชนะที่ แ ลกมาด้ ว ยลมหายใจ
ทองนาค เสวกจินดา”

14

2554

ข่ า ว “เปิ ด โปงขบวนการรุ ก ป่ า
สังคายนาวังน�้ำเขียว คืนที่อยู่ให้
กระทิง”

15

2553

ข่าว “วิกฤตต้นไม้ใหญ่”
มรดกแผ่นดินหรือเอกชน

16

2553

ข่าว “เถาวัลย์ถล่ม ป่าแก่งกระจาน
แก้ด้วยระบบนิเวศ-โมเดลระดับ
โลก”

17

2553

ข่าว “ค้านขยายถนนขึ้นเขาใหญ่
มรดกโลก ปลุ ก กระแสอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติ”

ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์
ลานนาโพสต์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์มติชน

วันนักข่าว
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276

18

2552

ข่าว “ดับแผนขุดทรายให้สิงคโปร์
ปกป้องทรัพยากรมีค่าไทย”

19

2552

ข่าว “มลพิษมาบตาพุด จุดเปลีย่ น ข่าวชมเชย
อุตสาหกรรมไทย”

20

2552

ข่าว “ค้านระงับสร้างรูปปัน้ กวนอิม ข่าวชมเชย
รุกทีห่ ลวง บดบังสะพานข้ามแม่นำ�้
แคว”

21

2551

ข่าว ตีแผ่ภัย “ฝายแม้ว” ทส.โหน
โลกร้ อ นผุ ด สิ่ ง แปลกปลอมใน
ระบบนิเวศ

22

2551

ข ่ า ว “ เ ป ิ ด โ ป ง บุ ก รุ ก ป ่ า ข่าวชมเชย
จ.สุพรรณบุรี ผวจ.เต้น ยึดป่าคืนจับผู้บุกรุก”

23

2551

ข่าว “สกัดแผนฮุบป่า เอกชนเช่า ข่าวชมเชย
อุทยานแห่งชาติ”

24

2550

ข่าว “อ้างโครงการแก้น�้ำท่วม รุม
ขยี้แม่ปิง”

25

2550

ข่ า ว “มหั น ตภั ย ร้ า ย!!!มลพิ ษ ข่าวชมเชย
มาบตาพุด”

26

2550

ข่าว “วิกฤตมลพิษ มาบตาพุด”

ข่าวชมเชย

27

2549

ข่ า ว ตี แ ผ่ แ ผนฮุ บ “เกาะสมุ ย ”
รักษาป่าต้นน�้ำ-จัดระเบียบที่ดิน

ข่าวดีเด่น

วันนักข่าว

ข่าวดีเด่น

ข่าวดีเด่น

ข่าวดีเด่น

ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์
พลเมืองเหนือ

หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์มติชน
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31
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32

2547
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2547
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2546

35

2546

36

2545

37

2544

ข่าว “คุ้มหรือไม่...? บูมอสังหาฯ - ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ท่องเที่ยวสมุยตัวเร่งท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
สิ่งแวดล้อม”
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว พิทักษ์ “นีโม” อนุรักษ์ปลา ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สวยงามอยู่คู่ทะเลไทย
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “แฉขบวนการค้าปลาสวยงาม ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ส่งอควาเรียมยักษ์”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ปฏิบัติการทวงคืนป่ากะปง” ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว ตีแผ่สารพิษแคดเมียมที่
ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
“แม่ตาว”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า ว “สิ ท ธิ บั ต ร โจรสลั ด ขโมย ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรไทย”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ส้มสายน�ำ้ พิษ : อุตสาหกรรม ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ใช้เคมีล้อมหมู่บ้าน”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “สวนส้ม - ดินแดนแห่งความ ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
กลัว”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียคลองด่าน ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
: บทสะท้อนความผิดพลาดและ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
การทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหา
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
สิ่งแวดล้อม”
ประเทศไทย
ข่าว “คดีประวัติศาสตร์ : บท ข่าวดีเด่น
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สะท้ อ นความล้ ม เหลวในการ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
ป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี”
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์

วันนักข่าว
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วันนักข่าว

ข่าว “วิกฤตมลพิษฝั่งทะเลตะวัน ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ออก”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “มฤตยูรังสีโคบอลต์ 60”
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ขุดรากเหง้าสารพิษบ่อฝ้าย ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ปลุกส�ำนึกสิ่งแวดล้อมไทย”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ศูนย์นิวเคลียร์องครักษ์ ตั้ง ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
งบซ่อนเร้นปัญหาเทคนิค”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “ผลาญป่าสาละวิน”
ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “เขมือบพื้นที่ชุ่มน�้ำสามร้อย ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ยอด”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “พิษตะกั่วโรงงานเถื่อน คร่า ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ชีวิตท�ำลายสิ่งแวดล้อม”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “เปิดโปงแก๊งพราน ซี 8
ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
ทลายเหมืองเถือ่ นกลางป่าทุง่ ใหญ่”
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “โรงไฟฟ้าอัปยศหางดง”
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าว “เบรกถมทะเลพัทยาใต้”
ข่าวชมเชย ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

48

2537

ข่าว “คว�่ำกฎหมายถมทะเล เปิด
ทางงานแผ่นดิน”

49

2537

ข่าว “ส.ป.ก.หลักเสื่อม   หยุด ข่าวชมเชย
ขบวนการตัดป่าแจกเศรษฐี”

50

2537

ข่าว “รณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกกอบกู้ ข่าวชมเชย
วิกฤตน�้ำ”

51

2536

ไม่ มี ผ ลงานข่ า วใดได้ รั บ รางวั ล     ข่าวดีเด่น
ดีเด่น

52

2536

ข่าว “ลักลอบเผาขยะสารพิษกลาง ข่าวชมเชย
ป่าอุทัยธานี”

53

2536

ข่าว “มลพิษอุตสาหกรรมบาดแผล ข่าวชมเชย
เรื้อรังแห่งการพัฒนา”

54

2535

ข่ า ว “มหั น ตภั ย ผุ ่ น พิ ษ โรงงาน
แม่เมาะ”

ข่าวดีเด่น

55

2535

ข่าว “น�้ำพองเน่า”

ข่าวชมเชย

56

2534

ข่าว “รีสอร์ทงาบเขาใหญ่”

57

2534

ข่าว “ซีเกรทหมายเหตุคุณภาพ ข่าวชมเชย
ชีวิตยุคนิกค์”

ข่าวดีเด่น

ข่าวดีเด่น

ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

หนังสือพิมพ์มติชน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายวัน

วันนักข่าว
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2533

ข่ า ว “มหั น ตภั ย เมื อ งชลบุ รี ข่าวดีเด่น
อุ ต สาหกรรมพิ ษ แน่ น อิ ส เทิ ร ์ น      
ซีบอร์ด”

ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
สารคดีดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย
ข่าวดีเด่น ข่ า วอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าว
นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการรายสัปดาห์

59

2532

ข่าว “ปัญหาการปล่อยน�้ำเสียและ
สารพิษของโรงงานอาหารฉายรังสี
การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า”

หนังสือพิมพ์มติชน

60

2532

ข่าว “รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้
ด้านประชากร ศิลปกรรม”

นายวรพจน์  ณ นคร
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

รางวัล “พิราบน้อย” หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวฝึกปฏิบัติ
ข่าวออนไลน์ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกร
ล�ำดับ พ.ศ.
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ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภท
รางวัล

เจ้าของผลงาน

1

2560

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

2560

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

3
4

2560

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560

ข่าว “แฉงบกีฬาสีเด็กมัธยม ” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

5

2560

พิราบน้อย

6

2560

ข่าว “ยอดดูซีรีส์วายพุ่งเกิน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
600 ล. คอซีรีย์-นิยายวาย
ท้วงแค่ขายได้ แต่สังคมยัง
ไม่ยอมรับ”
ข่าว “ยัดเงิน-ข่มขู่-ยืดสอบ   ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
เอือ้ ครูลามกย่ามใจก่อเหตุซำ�้ ”

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์
นิสิตนักศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7

2560

8

2560

วันนักข่าว

ข่าว “หมีของกลางค้างติด
กรง”
ข่ า ว “แห่ ข ายแบตถุ ง ยาง
หวั่นเพิ่มขยะอันตราย”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น
ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์    
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

พิราบน้อย

9

2560

10

2560

11

2560

12

2560

13

2560

14

ข่าว “ชาวบ้านโวยเทศบาล
มหาสารคามปล่อยน�ำ้ เสียลง
ห้วยคะคางนาน 20 ปี”
ข่ า ว รถเมล์ ไ ทยภายใต้
อ�ำนาจ “รัฐราชการ” ส่วน
กลางรวบอ� ำ นาจ ชี้ ช ะตา
สิทธิการสัญจรท้องถิ่น
ข่าว “ต�ำรวจรับมีจริง ป่า
ชายเลนแหล่งมั่วเซ็กซ์พ่วง
ค้ากาม”
ข่า ว “ป่า กางเกงในแหล่ง
มั่วสุมใหม่ในสารคาม”

ข่ า วสิ่ ง แวดล้ อ มฝึ ก ปฏิ บั ติ
ชมเชย

พิราบน้อย

หนั ง สื อ พิ ม พ์ สื่ อ มวลชน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

facebook.com/looksilp/  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

coconews.in.th  
มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

นิตยสารอ่างแก้วพลัส

นิตยสารฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

https://suemuanchonnews.com  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

15

2559

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

16

2559

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

17

2559

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

18

2559

ข่าว “เปิดโปงช่องทางทุจริต ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
ประมูลต�ำราเรียน ซื้อเหมา
แต่จ่ายเท่าราคาปก”
ข่าว “แฉเด็กไทยยุคดิจิทัล ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ติดแคสเกม-โชว์สด”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

19

2559

ข่าว “บัตรทองไม่ตอบโจทย์ ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย
แรงงานนอกระบบ”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์    
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20

2559

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

21

2559

ข่าว “ท้องไม่พร้อมหาคน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
สวมสิ ท ธิ์ ลู ก ในครรภ์ ผ ่ า น
เว็บไซต์ ละเมิดสิทธิ์เด็กผิด
ทั้งแม่และผู้อุปการะ”
ข่าว “ตลาดดินแดงไร้ถังท�ำ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ขยะเกลื่อน”
ชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

22

2559

ข่ า ว “เปิ ด โปงกลุ ่ ม ลั บ ค้ า ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
สัตว์ป่า อิมพอร์ตค่างอินโด- ชมเชย
มาเลย์”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
วันนักข่าว

281

282

23

2559

24

2559

25

2559

26

2559

27

2559

ข่าว “มจษ.รูแ้ ล้วถูกร้องกลิน่
ขยะประตู 2 โชยแก้เกมจ้าง
เอกชนใหม่ทำ� งานถีข่ นึ้ -มีรถ
เก็บเองด้วย”
ข่าว “น�้ำแข็ง-หลอดใช้แล้ว
ทิ้ง ร้านอาหารหลัง มจษ.
แห่ติดป้ายการันตี”
ข่ า ว “ระบบนิ เ วศชายฝั ่ ง
เพชรบุรี”
ข่ า ว “เด็ ก คื อ อนาคตของ
ชาติ”
หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์  
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
จันทร์เกษมโพสต์
เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลูกศิลป์-เพจเฟซบุ๊ก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28

2558

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29

2558

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

30

2558

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

31

2558

32

2558

ข่าว “สตง.สั่ง มจษ.เคลียร์ ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น
ปม บ.แม่บ้าน พนง.ไม่ครบ
ตามสั ญ ญาจี้ ป รั บ เงิ น 1.4
หมื่นต่อวัน”
ข่าว “ระวังภัยทางเพศ บวช ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย
เณรฤดูร้อน”

33

2558

ข่ า ว “เปิ ด โปงธุ ร กิ จ รพ.   ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย
แพ็กเกจสุขภาพ”

พิราบน้อย

34

2558

ข่าว “ฝึกเหยี่ยวล่านกหวั่น ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ท�ำลายระบบนิเวศ”
ดีเด่น

พิราบน้อย

35

2558

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย

36

2558
2558

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย
ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

37

ข่ า ว “พบโคลิ ฟ อร์ ม ในน�้ ำ
แข็งทั่ว ม.บูรพา นิสิตหวั่น
กระทบสุขภาพ”
ข่าว “กลิ่นขยะหาดเพชรบุรี
คลุ้งท�ำนักท่องเที่ยวเผ่น”
ข่าว “การเรียนการสอนภาษา
เพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัย
ไทยรับประชาคมอาเซียน”

วันนักข่าว

พิราบน้อย

พิราบน้อย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

38

2558

39

2558

40

ข่ า ว “แยกขยะช่ ว ยระบบ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย
ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ...ท�ำไมคนไม่
แยก?”
ข่าว “28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพา ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติชมเชย
นิสติ หวัน่ เกิดเหตุโจรกรรม”

พิราบน้อย

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

2557

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

41

2557

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

42

2557

หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย
โพสต์

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

43

2557

ข่ า ว “รพ.จ่ า ยยามื อ สอง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

44

2557

ข่ า ว “เปิ ด โปงธุ ร กิ จ นอก ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
กฎหมาย บัตรนั่งรถ”

พิราบน้อย

หนั ง สื อ พิ ม พ์ บั ณ ฑิ ต ย์
โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

45

2557

ข่ า ว “ขนส่ ง ไทยไม่ เ อื้ อ        ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ผู้พิการจี้รัฐเร่งพัฒนา”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

46

2557

ข่ า ว “วางขายปลาฉลาม ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
เกลื่อนเมือง ท�ำลายระบบ ชมเชย
นิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

47

2557

ข่าว “บ่อขยะหัวหินกลิน่ คลุง้ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
แถมน�้ำเสียไหลลงแหล่งน�้ำ” ชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

48

2556

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

49

2556

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2556

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

51

2556

ข่าว “ธุรกิจเติมเงินมือถือ” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

52

2556

ข่าว “น�้ำท่วมแม่กลอง”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

50

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

วันนักข่าว

283

284

53

2556

ข่ า ว “ประเด็ น ตั๋ ว ผี บ อล ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ระบาด”

พิราบน้อย

หนั ง สื อ พิ ม พ์ บั ณ ฑิ ต ย์
โพสต์    มหาวิ ท ยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์

54

2556

ข่ า ว “เทรนด์ ฮิ ต กิ น ข้ า ว ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมสัตว์”
ดีเด่น

พิราบน้อย

55

2556

ข่ า ว “ขยะติ ด เชื้ อ ในรั้ ว ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
สวนสุนันทา”
ชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

56

2556

ข่าว “แห่สร้างฝายชะลอน�ำ้ ” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

57

2555

หนังสือพิมพ์หอข่าว

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

58

2555

59

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

2555

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย
โพสต์
หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

60

2555

ข่าว “วิกฤตกระเป๋า น.ร.ไทย” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

61

2555

ข่าว “แฉภัยมืดสื่อออนไลน์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
นักวิชาการแนะวัยรุ่นสร้าง
ภูมิรู้เท่าทันสื่อ”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

62

2555

ข่าว “วิชาเรียนรวมล้มเหลว” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

63

2555

ข่ า ว “ชู ชั ย บุ รี ท� ำ ลายวิ ถี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
อัมพวา”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

64

2555

ข่าว “แฟชั่นทารุณสัตว์ตัด ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
หู-หางสุนัข”
ชมเชย

พิราบน้อย

65

2554

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

66

2554

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย พิราบน้อย

วันนักข่าว

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

67

2554

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา
จ.ชลบุรี
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์อินทนิล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68

2554

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

69

2554

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

70

2554

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

71

2554

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

พิราบน้อย

72

2553

ข่าว “ผุดเว็บผลิตเอเยนต์
หวยใต้ดนิ หวังดึงวัยโจ๋สร้าง
เครือข่าย”
ข่ า ว “แฉขบวนการขโมย
ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว หลอกเผย
ประวัติเร่ขายรายชื่อ”
ข่าว “ป.ตรี 8 พัน ป.โท 3 หมืน่
แฉ มช.รับจ้างท�ำตัวจบอีอ้ ”
ข่าว “คดีฟอ้ งโรงงานน�ำ้ ตาล
วังขนายคดีเงียบ 5 ปี ชาวบ้าน
โวยแต่โรงงานยังเดินเครื่อง
ฉลุย”
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73

2553

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

74

2553

หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

75

2553

76

2553

77

2553

78

2553

79

2552

ข่ า ว “โวย มรภ.สารคาม ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
รุกป่าหนองโน วุฒิฯ จี้คืน
ชาวบ้าน”   
ข่ า ว “หอพั ก เถื่ อ นรอบ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
มหาวิทยาลัยบูรพา”
ข่าว “ผลกระทบและการต่อ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ              
จ.จันทบุรี”
ข่าว “ผลกระทบและการต่อ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ต้านการจัดตั้งนิคมเหล็กฯ               ดีเด่น
จ.จันทบุรี”
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
หนังสือพิมพ์หอข่าว

80

2552

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์  

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

81
82

2552

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

2552

ข่ า ว “แฉแก๊ ง ปั ่ น กระแส ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
ออนไลน์”

พิราบน้อย

หนั ง สื อ พิ ม พ์ สื่ อ มวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

พิราบน้อย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
วันนักข่าว

285

286

83

2552

84

2552

85

2552

ข่าว “เทรนด์เลีย้ งปลาทะเล” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

86

2551

87

2551

หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น พิราบน้อย
โพสต์
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

88

2551

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

89

2551

ข่าว “เตือนภัยคนใจบุญ แก๊ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
เรี่ยไรเกลื่อนเมือง”

พิราบน้อย

90

2551

ข่าว “ถังดับเพลิงหมดอายุ” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

91

2551

ข ่ า ว “ ก า ร จั ด ตั้ ง วิ น ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
มอเตอร์ไซค์  

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

92

2551

93

2550

94

2550

ข่าว “หวั่นบ่อเกลือโคกพระ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
พิราบน้อย
ท� ำ ดิ น ทรุ ด อบต.แฉเองมี ดีเด่น
ชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ”
หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย
โพสต์  
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

95

2550

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

96

2550

ข่าว “ลานกีฬา กลางมลพิษ”   ข่าวฝึกปิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

97

2550

พิราบน้อย

98

2550

ข่าว “ตะลึง! สารคาม-ยโสธร ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน”  
ข่าว “ไฮไฟว์(Hi5)พระสงฆ์” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

วันนักข่าว

ข่าว “การสรรหาอธิการบดี ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
และเส้นทางการเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว”
ข่าว “ไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
อยู่เหนือคุณธรรม”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย   

99

2550

ข่าว “ลานกีฬา กลางมลพิษ” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย

100

2549

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

101

2549

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

102

2549

103

2549

หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย
โพสต์
ข่าว “การติดตั้งเสารับ-ส่ง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
พิราบน้อย
โทรคมนาคมของบริษัท ทรู
คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด”

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
จันทรเกษม
หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา

104

2549

ข่ า ว “ชาวบ้ า นครวญน�้ ำ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ประปาขุ่นแดงหวั่นคุณภาพ
น�้ำต�่ำมาตรฐาน”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์บูมีตานี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า
นครินทร์

105

2549

ข่าว “เตรียมจัดสัมมนาร้าน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ขายยาทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพขายยาคุมอันตราย
ให้นักศึกษา”  

พิราบน้อย

106

2549

ข่าว “แฟชั่นทรมานสัตว์”

107

2548

108

2548

หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย
โพสต์
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
จันทรเกษม
หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

109

2548

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

110

2548

ข่าว “บุหรีร่ กุ รัว้ มหาวิทยาลัย” ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

111

2548

ข่าวไวน์คูลเลอร์

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

112

2548

ข่าว “ชาวบ้านครวญทนทุกข์ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
10 ปีน�้ำเสียท่ากระสังข์”

พิราบน้อย

113

2547

114

2547

หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น พิราบน้อย
โพสต์
หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
หนั ง สื อ พิ ม พ์ บ ้ า นกล้ ว ย
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครราชสีมา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
จันทรเกษม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

115

2547

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันนักข่าว

287

288

116

2547

ข่าว “เรียกร้องสิทธิอตั ราจ้าง ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
ชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

117

2547

ข่าว “เครือ่ งกรองน�ำ้ สกปรก” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

118

2547

พิราบน้อย

119

2547

ข ่ า ว “ อ อ ก น อ ก ร ะ บ บ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
มหาวิทยาลัยบูรพา”
ข่าว “เครือ่ งกรองน�ำ้ สกปรก” ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว
มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

120

2546

หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
โพสต์

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

121

2546

หนังสือพิมพ์คลื่นประชา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

122

2546

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

123

2546

ข่าว “ชุมชนซาเล้ง”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

124

2546

ข่าว “ชุมชนซาเล้ง”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

125

2546

พิราบน้อย

126

2546

127

2545

ข่าว “เปิดสัญญาทาส จษ-บ. ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ไทย โฮมฟู้ด ต้นเหตุอาหาร
แพง”
ข่าว “แพทย์ มช. ประท้วง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ทวงความยุติธรรม”
หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น
โพสต์

128

2545

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

129

2545

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

130

2545

ข่ า ว “นั ก ศึ ก ษา-เยาวชน ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
คลั่ ง เกมออนไลน์ แร็ ค นา
ร็อก”

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์    มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์    มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ สถาบั น ราชภั ฏ
จันทรเกษม
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์  
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม  
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

วันนักข่าว

พิราบน้อย

พิราบน้อย
พิราบน้อย

พิราบน้อย

131

2545

ข่าว “พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
(ไม่)”
ข่าว “อธิการ ม.อุบลแห่ง ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ประเทศไทย รับแก้ผลวิจัย
ปากมูล”

132

2545

133

2545

134

2544

135

2544

ข่าว “ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ย�่ำ
อยู่กับที่”
หนั ง สื อ พิ ม พ์ จั น ทรเกษม
โพสต์
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

136

พิราบน้อย
พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนั ง สื อ พิ ม พ์ สื่ อ มวลชน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย
พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

137

2544

พิราบน้อย

138

2544

ข่ า ว “มอญอพยพวอนขอ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
สัญชาติ”
ข่าว “ต่อด้านอธิการบดี” ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

139
140

2543

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

141

2543

พิราบน้อย

142

2543

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

143

2542

ข่าว “โรงอาหารมหาวิทยาลัย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
เพื่อใครกันแน่”
ข่าว “ทรท. พร้อมแก้วิกฤต ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
หอมใหญ่ นั ก วิ ช าการ
ช�ำแหละนโยบายพักหนี้”
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

144

2542

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

145

2542

146

2542

147

2542

148

2542

149
150

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

พิราบน้อย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือพิมพ์รังสิต

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ชมเชย
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

2541

ข่าว “ทุจริตการเลือกตัง้ สภา
นักศึกษา”
ข่าว “จากมือชายสูม่ อื หมอ :
ทางเลือกนักศึกษาไทย”
ข่ า ว “บ่ อ ส่ า เหล้ า ส่ อ เค้ า
อันตราย”
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หนังสือพิมพ์รังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันนักข่าว

289

290

151

2541

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

152

2541

153

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่ า ว “นั ก ศึ ก ษาแต่ ง งาน   ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
เปิดเผย”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2541

ข่ า ว “ลั ก ลอบทิ้ ง ขยะบน ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

154

2541

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

155

2541

ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

156

2540

ข่ า ว “หลอกรั บ สมั ค รงาน
เกลื่อนกรุง เตือนอย่าหลง
เชื่อ กม.เอาผิดไม่ได้”
ข่ า ว “ลั ก ลอบทิ้ ง ขยะบน
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย”
หนังสือพิมพ์ก�ำแพงแดง

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา

157

2540

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

158

2540

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

159

2540

ข่าว “เมรุก่อมลพิษ”

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

160

2540

พิราบน้อย

161

2540

ข่าว “เกษตรโหดประกาศ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ตัดรุ่นประจานน้องทั่ว มช.”
ข่ า ว “ชาวบ้ า นสะบ้ า ย้ อ ย ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
ต้านโรงงานไฟฟ้า”

สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนังสือพิมพ์อิสรภาพ   
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

162

2540

ข่าว “เมรุก่อมลพิษ”

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น/เริ่มปีแรก

พิราบน้อย

163

2539

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

164

2539

ข่าว “ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
นักศึกษา”

พิราบน้อย

165

2539

พิราบน้อย

166

2539

ข่าว “แฉขบวนการค้ากาม ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
น.ศ.ใช้ เ พจเจอร์ - มื อ ถื อ สั่ ง
จอง”
ข่าว “เฉือนสนามบอลท�ำที่ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
จอดรถ”

วันนักข่าว

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนั ง สื อ พิ ม พ์ อิ ส รภาพ
สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนังสือพิมพ์ช้างแดง
วิทยาลัยโยนก
หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

167

2538

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

168

2538

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

169

2538

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

170

2538

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

171

2538

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

172

2538

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

173

2537

ข่ า ว “ขุ ด ลอกแม่ ป ิ ง ไม่
โปร่งใส”
ข่าว “ริชมอนเด้ลักลอบท�ำ
วิจัย”
ข่าว “ชี้เหตุหมูบ่ า้ นล่มสลาย
อวนรุ น กวาดทรั พ ยากร
เรียบ”
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

174

2537

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

175
176

2537

หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

2537

ข่ า ว “ธุ ร กิ จ บั ต รปลอม ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
เกลื่อนถนนข้าวสาร”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

177

2537

พิราบน้อย

178

2537

ข่าว “วิกฤตขยะในจังหวัด ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
เชียงใหม่”
ข่าว “ชาวน�้ำพองวอนจริงใจ ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย
แก้ปัญหา”

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

179

2536

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

180

2536

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

181

2536

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

182

2536

ข่าว “วิจยั 1 ปีหลังเหตุการณ์ ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น
มลพิษแม่เมาะ”

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

พิราบน้อย

วันนักข่าว

291

รางวัล “ริต้า ปาติยะเสวี” สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ล�ำดับ พ.ศ.
1
2

3

4

5

6
7

2560 สารคดีเชิงข่าว ก่อนโลมา
จางหายใต้คลื่น
2560 สารคดีเชิงข่าว พฤติกรรม
เด็กบริโภคขนมและอาหาร
หน้ า โรงเรี ย นไม่ ถู ก หลั ก
“เสี่ยง” สารพัดโรค
2560 สารคดีเชิงข่าวส่องทางเลือก
ทรานส์เจนเดอร์ ณ แดน
ภารตะ
2559 สารคดีเชิงข่าว เวิร์คแอนด์
ทราเวล ความเสี่ยงบนเส้น
ทางเผชิญโชค
2559 สารคดีเชิงข่าว โพงพาง...
ลมหายใจชาวเล

รางวัล

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์หอข่าว
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
2559 สารคดีเชิงข่าว ฝันร้ายของ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
คนปลายน�้ำ 
ชมเชย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558 สารคดี เ ชิ ง ข่ า ว กดวี ไ อพี      สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา  
สิคะ... รออะไรอยู่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 สารคดี เ ชิ ง ข่ า ว เด็ ก ไร้
สัญชาติยังมีความฝัน

10

2557 สารคดีเชิงข่าว ความฝันของ
เด็กชายไร้สัญชาติ
2557 สารคดีเชิงข่าว ผืนป่าที่หาย
ไป
2556 สารคดีเชิงข่าว “ป่าคือเรา
เราคือป่า”
2556 สารคดีเชิงข่าว “บ้านปลา
ธนาคารปู”

วันนักข่าว

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

9

13

เจ้าของผลงาน

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 สารคดีเชิงข่าว น�ำ้ ตาแม่เฒ่า สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ป่าไม้ชีวิตประเทศชาติ
ชมเชย

12

ประเภท
รางวัล

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย  
ชมเชย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8

11

292

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์หอข่าว
ชมเชย
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์
ชมเชย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์รังสิต  
ชมเชย
มหาวิทยาลัยรังสิต

14

2556 สารคดีเ ชิงข่า ว “แมลงปอ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
คะน้า และสารเคมี”
ชมเชย

15

2555 สารคดีเชิงข่าว “ภาพสะท้อน
คนงานข้ามชาติ .. เชียงใหม่ ”
2555 สารคดีเชิงข่าว “น�้ำตาจาก
มือหมอ  เชื่อใจไว้ใจสิ้นใจ”

16
17

18

19

20

21

22

23

24

ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์นสิ ติ นักศึกษา  
ชมเชย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 สารคดีเชิงข่าว “คนลาวไร้ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
รัฐ”
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2554 สารคดีเชิงข่าว “Bikexenger สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ริต้า ปาติยะเสวี หนั ง สื อ พิ ม พ์ บั ณ ฑิ ต ย์
อาชีพพิทักษ์โลก”  
ชมเชย
โพสต์    มหาวิ ท ยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2554 สารคดี เ ชิ ง ข่ า ว “ชาวบ้ า น สารคดี เ ชิ ง ข่ า วฝึ ก ปฏิ บั ติ ริต้า ปาติยะเสวี
อ.บ้า นค่า ย รวมกลุ่ม ต้า น ชมเชย
โครงการอุตสาหกรรมไออาร์
พีซี”
2553 สารคดีเชิงข่าว “พืชเศรษฐกิจ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริตา้ ปาติยะเสวี
ความมั่นคงทางอาหาร”
2553 สารคดีเชิงข่าว “คนไทยใจ
เกาหลี ฤๅจะเป็นหมาลาย
เสือ”
2553 สารคดีเชิง ข่าว “เมื่อสนาม
เด็กเล่น...เป็นสนามม้า”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
ชมเชย

ริต้า ปาติยะเสวี

2552 สารคดีเชิงข่าว “ภูทบั ฟ้า เมือ่ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี
ชาวบ้ า นทวงภู เ ขาคื น จาก
เหมืองทอง”
2551 สารคดีเชิงข่าว “วันนี้ของลุ่ม สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริตา้ ปาติยะเสวี
น�้ำสงคราม”

25

2550 สารคดีเชิงข่าว “ฤๅไม้มะดัน สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี
จะสิ้นทามห้วยทับทัน”

26

2549 สารคดีเชิงข่าว “เสียงร�่ำไห้ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี
จากแม่น�้ำชี”

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว  
มหาวิทยาลัยบูรพา

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์    มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
วันนักข่าว
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27

28
29

294

วันนักข่าว

2548 สารคดีเชิงข่าว “ตีแผ่เนือ้ ย่าง สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี
เกาหลี ความคุม้ ค่าบนความ
เสี่ยง”
2547 สารคดีเชิงข่าว “สร้างชาติ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริตา้ ปาติยะเสวี
ด้วยการคืนสิทธิในความรัก
ให้แก่เด็ก”
2546 สารคดีเชิงข่าว “กลุม่ น�ำ้ อัดเม็ด   สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบตั ดิ เี ด่น ริต้า ปาติยะเสวี
2 องค์กรต่อต้านยาเสพติด
โรค”

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์    มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

วันนักข่าว
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296

วันนักข่าว

วันนักข่าว
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298

วันนักข่าว

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

ท�ำเนียบนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
(ก่อตั้งเมื่อปี 2498)
1. นายอิศรา
อมันตกุล			 พ.ศ. 2499, 2500, 2501
2. นายโชติ
มณีน้อย			 พ.ศ. 2502, 2509, 2510, 2511, 2514
3. นายชาญ
สินสุข			 พ.ศ. 2503
4. นายวิมล
พลกุล			 พ.ศ. 2504, 2505
5. นายทวี
เกตะวันดี			 พ.ศ. 2506, 2507, 2508
6. นายเชลง
กัทลีรดะพันธุ์			 พ.ศ. 2512, 2513
7. นายเสถียร
เกตุสัมพันธุ์			 พ.ศ. 2515, 2516
8. นายมานิจ
สุขสมจิตร			 พ.ศ. 2517, 2518
9. นายปรีชา
สามัคคีธรรม
		 พ.ศ. 2519, 2520
10. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร			 พ.ศ. 2521
11. นายประเวทย์ บูรณะกิจ
			 พ.ศ. 2522
12. นายสุนทร
ทาซ้าย			 พ.ศ. 2523				
(เป็นนายกสมาคม ไม่ครบเทอม ลาออกไปเป็น ส.ส. นางสาววิภา สุขกิจ อุปนายก รักษาการแทน)
13. นายก�ำแหง ภริตานนท์			 พ.ศ. 2524, 2525
14. นายทัศน์
สนธิจิตร			 พ.ศ. 2526, 2527
15. นางสาววิภา สุขกิจ 			 พ.ศ. 2528, 2529
16. นายส�ำเริง ค�ำพะอุ
		 พ.ศ. 2530, 2531
17. นายไพฑูรย์ สุนทร 			 พ.ศ. 2532, 2533
18. นางบัญญัติ ทัศนียะเวช
		 พ.ศ. 2534, 2535
19. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ			 พ.ศ. 2536, 2537
20. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์			 พ.ศ. 2538, 2539
21. นางชุติมา
บูรณรัชดา			 พ.ศ. 2540, 2541
22. นายกวี
จงกิจถาวร			 พ.ศ. 2542
วันนักข่าว
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ท�ำเนียบนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
(ก่อตั้งเมื่อปี 2508)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

300

นายเฉลิม
นายเสฐียร
นายประสิทธิ์
นางเสริมศรี
นายโชติ
นายสมบูรณ์
นายกิตติ
นายพอใจ
นายศุภเกียรติ
นายไตรรัตน์
นายบัณฑิต
นายเชาวน์
นายสุทิน
นายสมาน
นายสุวัฒน์

วันนักข่าว

วุฒิโฆสิต			
พันธรังษี			
ลุลิตานนท์			
เอกชัย			
มณีน้อย			
วรพงษ์			
ชูพินิจ			
ชัยะเวฬุ			
ธารณกุล			
สุนทรประภัสสร์			
รัชวัฒนะธานินทร์			
รูปเทวินทร์			
กาญจนไพบูลย์			
สุดโต			
ทองธนากุล			

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

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

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหา รสมาคมฯ ประจ�ำปี 2561
คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี 2561 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติก�ำหนดต�ำแหน่งของกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายปราเมศ

เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

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

กรรมการควบคุมจริยธรรม
นายเรืองชัย
นายสมาน
นายบรรยงค์
นายจักร์กฤษ
ดร.สุรศักดิ์

ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)
สุดโต (โพสต์ทูเดย์)
สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์)
เพิ่มพูล (ลานนาโพสต์)
จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

วันนักข่าว
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษา สมาคมฯ  ประจ�ำปี 2561

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้
ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย
1. นายมานิจ   	 สุขสมจิตร
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2517, 2518)
2. นายพงษ์ศักดิ์  	พยัฆวิเชียร
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2521)
3. นายสุนทร  	 ทาซ้าย
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2523)
4. นางบัญญัติ  	 ทัศนียะเวช
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2534, 2535)
5. นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2536, 2537)
6. นายสมหมาย  	ปาริจฉัตต์
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2538, 2539)
7. นางชุติมา
บูรณรัชดา
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540, 2541)
8. นายกวี      	 จงกิจถาวร
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542)
			
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2543, 2544)
9. นายบัณฑิต  	 รัชวัฒนะธานินทร์        นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (พ.ศ. 2531, 2532, 2534, 2535)
10. นายสมาน
สุดโต
นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2540)
11. นายสุวัฒน์   	 ทองธนากุล               นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2541, 2542)
12. นายวีระ  	 ประทีปชัยกูร
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2545, 2546)
13. นางผุสดี  	 คีตวรนาฎ
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547, 2548)
14. นายภัทระ  	 ค�ำพิทักษ์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549)
15. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2550, 2551)
16. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2552, 2553)
17. นายชวรงค์
ลิมป์ปัทมปาณี
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2554, 2555)
18. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556, 2557)
19. นายวันชัย
วงศ์มีชัย
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2558, 2559)

302

วันนักข่าว

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ
ประจ�ำปี 2561
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 1 คน และอนุกรรมการ 7 คน ดังนี้
1. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
2. นายมงคล บางประภา 	
3. นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
4. นางสาวกรชนก รักษาเสรี
5. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช
6. นายปรวิทย์ เจนสมุทร
7. ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ
			
8. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
9. นายชนะ ผาสุกสกุล

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
เหรัญญิก สมาคมฯ
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ
รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

ที่ปรึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วันนักข่าว
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ประจ�ำปี 2561
		 อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่ ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย ทีป่ รึกษา 8 คน และอนุกรรมการ 9 คน ดังนี้
1. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
2. นายวันชัย วงศ์มีชัย
3. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
4. นายเสด็จ บุนนาค
5. นายมานพ ทิพย์โอสถ
6. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
7. น.ส.กุลชาดา ชัยพิพัฒน์
8. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
9. นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
10. นายชนะ ผาสุกสกุล
11. นายธนพล บางยี่ขัน
12. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
			
13. นายราม ปั้นสนธิ
14. นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน
15. นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล
16. นายนิกร เลิศพิสิฐฐากูร
17. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
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นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมฯ
อดีตนายกสมาคมฯ
อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ซีป้า
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สื่อข่าวไทยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า
ผู้สื่อข่าวอิสระ
ผู้สื่อข่าว พีพีทีวี
รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานฯ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ประจ�ำปี 2561
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย อนุกรรมการ 11 คน ดังนี้
1. ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ
			
2. นางสาวชุติมณฑ์ ศรีข�ำ	
3. นายสรณคมน์ บัวพึ่งน�้ำ
4. นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเหนิด
5. นายชุมพล แก้วแจ่ม
6. นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
7. นางสาวบุษดี พนมภู
8. นางสาวธนิตา อิศรา
9. นายไพรัช มิ่งขวัญ
10. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
11. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
12. นายชาติชาย สุขสมนึก

รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายทะเบียน สมาคมฯ
อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
สถานีโทรทัศน์ IPM 26
รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
ประจ�ำปี 2561
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 7 คน และอนุกรรมการ 12 คน ดังนี้
1. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
		
2. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
3. นายวันชัย วงศ์มีชัย
4. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
5. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
6. ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
7. นางสาว น.รินี เรืองหนู
8. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช
9. นายมงคล บางประภา
		
10. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ
11. นายปรวิทย์ เจนสมุทร
12. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์
13. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา
14. นางภัทราวดี ธีเลอร์
15. นางสาวพัฐอร พิจารณ์โสภณ
16. นางสาวนวลจันทร์ จินตนาพันธ์
17. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
18. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
19. ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ
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รองผู้อ�ำนวยการองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
อดีตนายกสมาคมฯ
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ
และเลขาธิการ สมาคมฯ
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
เหรัญญิก สมาคมฯ
อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นักข่าวอาวุโส PPTV ออนไลน์
อดีตบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ คมชัดลึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

ที่ปรึกษา		
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
ประจ�ำปี 2561
		 อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับหมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ 16 คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วย ที่ปรึกษา 6 คน และอนุกรรมการ 9 คน ดังนี้
1. นายกวี จงกิจถาวร
2. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์
3. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
4. ดร.อนุชา เจริญโพธิ์
5. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
6. นายมงคล บางประภา
			
7. นางสาวกรชนก รักษาเสรี
8. นายธนพล บางยี่ขัน
9. นางธนิดา ตัณศุภผล
10. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล
11. นายวัสยศ งามข�ำ	
12. นายสถาปัตย์ แพทอง
13. ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร
14. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์
15. นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์

อดีตนายกสมาคมฯ
อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายกสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ
และเลขาธิการ สมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
สื่อมวลชนอิสระ
สื่อมวลชนอิสระ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
เนชั่นทีวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
ไทยรัฐทีวี
สื่อมวลชนอิสระ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 19/2560
คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 4 มีนาคม
2561 -4 มีนาคม 2562 ได้รว่ มกันก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา
วิชาชีพสื่อ ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาในความเป็นมืออาชีพ รักษาความถูกต้องของเนื้อหาข่าวสาร ยึดมั่นในจริยธรรม ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ส่งเสริมเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ให้มีความสามัคคี ได้รับ
สวัสดิการและการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะอนุกรรมการ ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
4) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
5) คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
6) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ด�ำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อท�ำ
หน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยนักข่าวจะต้องมีอิสรภาพ เสรีภาพในการท�ำงาน ไม่ถูกคุกคาม
แทรกแซงทั้งจากกลุ่มทุน รัฐ และผู้มีอิทธิพล โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.1 งานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพ
		 1.1.1 โครงการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกวันที่ 3 พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้
เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อย�้ำ
เจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก ตั้งแต่เมื่อปี 2543
		 ในปี 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ภายใต้สโลแกน “ปลดล็อก
ค�ำสั่ง คสช. คืนเสรีภาพประชาชน” เพื่อสะท้อนสถานการณ์ของประเทศในด้านเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ท่ามกลางบรรยากาศที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ห้วงเวลาของการเลือกตั้งที่มีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ที่ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการบังคับใช้ประกาศและค�ำสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จ�ำกัดเสรีภาพอยู่หลายฉบับ โดยเฉพาะประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557, ประกาศ คสช. ฉบับ
ที่ 103/2557 และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 (ข้อ 5)
		 โดยกิจกรรมภายในงานมีการกล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ อ่าน
แถลงการณ์เนือ่ งในวันเสรีภาพสือ่ มวลชนโลก เสวนา หัวข้อ “ปลดค�ำสัง่ 0.4 เดินหน้าเสรีภาพประชาชนและมอบรางวัลให้กบั ผูร้ บั
รางวัลการประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก และมีการรณรงค์เปลี่ยนภาพประจ�ำตัว หรือ ภาพโปรไฟล์ ใน Facebook
ที่มีข้อความว่า “ปลดล็อกค�ำสั่ง คสช. คืนเสรีภาพประชาชน”
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		 1.1.2 สนับสนุนการด�ำเนินการของสหภาพแรงงานกลางสือ่ มวลชนไทย เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นด้าน สวัสดิการ
นักข่าว โดยได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเลขทะเบียนที่ กธ.1114 เมื่อ 26 กันยายน 2555 โดยมีนายสุเมธ
สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธาน
1.2 งานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ได้จัดการ
อบรมขึ้น 2 หลักสูตร
		 1.2.1 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงและภัยพิบตั ิ รุน่ 9 (Safety Training)”
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง
และภัยพิบตั ”ิ ขึน้ เพือ่ ให้ผสู้ อื่ ข่าวและช่างภาพ จากสือ่ หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการท�ำข่าวอย่างปลอดภัย
ในสถานการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ ง สามารถรายงานข่าวภัยพิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนือ้ หาการอบรมประกอบด้วย 1. การเตรียม
ความพร้อมก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมข่าว 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การรายงานข่าวในสถานการณ์อันตราย 4. ภาษา
ที่ใช้ในการรายงานข่าวไม่ให้เป็นผู้ขยายข้อความเพิ่มความขัดแย้ง หรือ Hate speech รวมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบข่าวลือ ข่าวลวง
หรือ Fake news ที่ก�ำลังเป็นปัญหาของโลกออนไลน์ในปัจจุบัน และ 5. การปฐมพยาบาล จัดระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วัน
อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกสามหลัน่ จ.สระบุรี มีสอื่ มวลชนเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 29 คน ได้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.), บมจ. บางจาก, บมจ.วิริยะประกันภัย, เครือเนชั่น, บริษัท แอลเอสเทคโนโลยี จ�ำกัด รวมทั้งทีมกู้ชีพทางน�้ำ
ใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และสถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36 ที่น�ำเสื้อชูชีพของสถานีมาสนับสนุนการอบรมทางน�้ำ
		 1.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ข้อมูลน�ำ้ -อากาศ เพื่อการรายงานข่าว ถูกต้อง ฉับไว สื่อไทย รู้ทัน
สถานการณ์น�้ำ” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรือ สสนก. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำข้อมูลน�้ำ-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ Thaiwater.
net จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การใช้ขอ้ มูลน�ำ้ -อากาศ เพือ่ การรายงานข่าว ถูกต้อง ฉับไว สือ่ ไทย รูท้ นั สถานการณ์นำ�้ ”
และศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
		 1.2.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพสือ่ มวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และชมรมเพื่อเพื่อนช่างภาพ ร่วมกับแพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต และนักเรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูงรุ่นที่ 6 และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสื่อมวลชน เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2562

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ แบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ

2.1. ด้านการอบรม สมาคมฯ ได้จัดท�ำโครงการด้านการฝึกอบรมจ�ำนวน 4 หลักสูตร คือ
2.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21 เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีที่ 21 ซึ่งหากนับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่
ผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional
Development) ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
องค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้ง
กับเพือ่ นนักศึกษาจากต่างสถาบันและแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั นักข่าวรุน่ พีท่ ที่ ำ� งานทัง้ ในภาคสนาม และในส่วนของผูบ้ ริหาร
งานข่าว อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย ในรุ่นที่
21 มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 46 คน จาก 20 สถาบัน จัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1-วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ในการอบรมครัง้ นีไ้ ด้เพิม่ กระบวนการฝึกฝนนักศึกษาในการเขียนข่าวเพิม่ ขึน้ อีกขัน้ ตอนหนึง่ โดยนักศึกษาทุกคนจะ ต้องส่งผล
งานข่าวเข้าร่วมโครงการ TJA Cyber Reporter อย่างน้อยคนละ 2 ชิน้ งาน และมีการประกาศผลรางวัลเมือ่ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม
2562
		 2.1.2 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรวารสารศาสตร์มอื ถือส�ำหรับนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรวารสารศาสตร์มอื ถือส�ำหรับนักข่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้บคุ ลากร
ในวิชาชีพสือ่ มวลชนให้มคี วามพร้อมในการรับมือกับบริบทใหม่ของสังคมทัง้ ในด้านความรูท้ วั่ ไป และการพัฒนาวิชาชีพสือ่ สารมวลชน
ด้านสือ่ ดิจทิ ลั ตลอดจนเทคนิคการรายงานข่าวโดยใช้อปุ กรณ์มอื ถือ เพือ่ ให้ผสู้ อื่ ข่าวท�ำหน้าทีน่ กั สือ่ สารมวลชนทีด่ เี พือ่ ประโยชน์สว่ นรวม
และเป็นการเสริมทักษะทีจ่ ะช่วยให้การท�ำงานของผูส้ อื่ ข่าวในปัจจุบนั ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ จัดเมือ่ วันเสาร์ที่ 23 มิถนุ ายน 2561 ณ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีสอื่ มวลชนเข้าร่วมอบรม 36 คน
		 2.1.3 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “พัฒนานักสือ่ สารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)” สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “พัฒนานักสือ่ สารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะด้านการสือ่ สารข้อมูลเชิงลึกส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามสนใจแต่ไม่มพี นื้ ฐานมา
ก่อน และมุง่ ให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกได้ในระดับต้น และสามาถน�ำไปต่อยอดเชิงวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาไปสู่
การเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ในระดับสูงได้ตอ่ ไป จัดขึน้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝกึ
อบรมดีแทค อาคารจามจุรสี แควร์ กรุงเทพมหานคร มีสอื่ มวลชนเข้าร่วมอบรม 25คน และนักวิชาการเข้าร่วมสังเกตการณ์ 11 คน
ได้รบั การสนับสนุนโครงการจาก บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
		 2.1.4 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร การใช้โปรแกรม Spreadsheet ส�ำหรับสือ่ สารข้อมูลเชิงลึก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริม
สร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะด้านการสือ่ สารข้อมูลเชิงลึก และมุง่ ให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกได้ในระดับต้น
และสามาถน�ำไปต่อยอดเชิงวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ในระดับสูงได้ตอ่ ไป จะจัดในวันเสาร์ที่
10 มีนาคม 2562 มีสอื่ มวลชนเข้าร่วมการอบรม 20 คน ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่
จ�ำกัด (มหาชน)
2.2 กลุม่ งานเสวนาและสือ่ สารสาธารณะ ได้มกี ารจัดท�ำกิจกรรมในกลุม่ งานเสวนาและสือ่ สารสาธารณะ จ�ำนวน 3 กิจกรรม

ดังนี้
		 2.2.1 ราชด�ำเนินเสวนา เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 20 ซึง่ เป็นความริเริม่ จากสมัยทีน่ ายกวี จงกิจถาวร
เป็นนายก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�ำงานข่าวให้มีคุณภาพและอยู่บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�ำถามนักข่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดราชด�ำเนินเสวนาไป
จ�ำนวน 5 ครั้ง สามารถติดตามเนื้อหาราชด�ำเนินเสวนาได้ที่ www.tja.or.th
			
1. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบทบาทและความท้าทายทางการเมือง” จัดเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
			
2. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “ทางออกโทษประหารกับ ปัญหากระบวนการยุติธรรม” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8
กรกฎาคม 2561
			
3. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ท�ำข่าวเลือกตั้ง 62” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
			
4. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
			
5. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “ปลดล็อกสื่อมวลชน คืนเสรีภาพประชาชน เดินหน้าสู่ประชาธิปไตย” จัดเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
		 2.2.2. รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
กับส�ำนักข่าวไทยและบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท FM 100.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์เวลา
11.00-12.00 น. เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราวที่
เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป โดยเน้นความหลากหลายของ
ประเด็นข่าว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และอื่นๆ ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
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		 ส�ำหรับนักจัดรายการประจ�ำปี 2561 มีจ�ำนวน 11 คนคือ 1. นายมงคล บางประภา 2. นายวสวัตต์ โอดทวี 3. นาย
จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง 4. นางสาวดารากาญจน์ ทองลิ่ม 5. นายสิทธิชน กลิ่มหอมอ่อน 6. นายธนัชพงศ์ คงสาย 7. นางสาว
พิมพ์นารา ประดับวิทย์ 8. นางสาวนันทพร ทาวะระ 9. นายบัญชา จันทร์สมบูรณ์ 10. นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล และ 11.
นางสาวรัชดาภรณ์ ม่วงท�ำ ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่ www.tja.or.th
		 2.2.3 www.tja.or.th เป็นเว็บไซต์ที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม, รายงานกิจกรรม, กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง, ประวัตคิ วามเป็นมา จุดยืนและท่าทีของสมาคมฯ
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง รวมทั้งการบันทึกผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และเป็นชุมชนออนไลน์ของ
นักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในการแลกเปลี่ยนทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และน�ำเสนอ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน
		 2.2.4 เพจจุลสารราชด�ำเนินออนไลน์ https://www.facebook.com/rajdamnernbook/ มีวถั ตุประสงค์ เพือ่ เผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการข่าวและวิชาการสื่อมวลชนรวมถึงวิชาชีพสื่อที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นกลไกสร้างความเข้าใจ
ระหว่างนักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการด้านสื่อและประชาชนผู้บริโภคสื่อ เป็นการตรวจสอบซื่งกันและกัน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ
สมาคม และข่าวสารการปรับตัวของสื่อในประเทศและต่างประเทศ
2.3 กลุ่มงานหนังสือในปี 2561 ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำหนังสือ 1 เล่ม

คือ
		 2.3.1 หนังสือวันนักข่าว โดยมีเนื้อหาหลักว่าด้วย “ทิศทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในภูมิทัศน์ใหม่”
หนังสือวันนักข่าวเป็นหนังสือรายงานประจ�ำปีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการข่าวและหนังสือพิมพ์ ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม และท�ำเนียบรายชื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่
เป็นสมาชิกสมาคม เนื้อหาหลักในปีนี้เน้นเรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และ
วารสารศาสตร์ ในปัจจุบัน (ภูมิทัศน์ใหม่)” มีนางสาวน.รินี เรืองหนู เป็นบรรณาธิการ และนายวรพล กิตติรัตวรางกูร เป็น
ผู้ช่วยบรรณาธิการ แจกจ่ายหนังสือวันนักข่าวถึงมือสมาชิก สมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีของสมาคมฯ
2.4. กลุม่ งานเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสือ่ มวลชน เป็นเครือข่ายทีน่ กั วิชาการและนักวิชาชีพสือ่ สารมวลชนร่วมกันก่อตัง้
ขึ้นเพื่อ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยในปี 2561 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม ดังนี้
		 2.4.1 สัมมนายุทธศาสตร์เพือ่ อนาคตวารสารศาสตร์ ครัง้ ที่ 14 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย คณะท�ำงานวารสารศาสตร์แห่งอนาคต และ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หัวข้อ “ทางเลือกทางรอดคนสือ่ ยุค 4.0” จัดเมือ่ วันศุกร์ที่
19 ตุลาคม ณ ห้องคอนเวนชัน่ ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย-ส.ส.ท.(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส)
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำ
ราชอาณาจักรไทย บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
2.5. กลุ่มงานประกวดข่าว
		 2.5.1 การประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561 สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ให้ด�ำเนินการจัดการประกวดข่าวและภาพข่าว
ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและ
นักหนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยด�ำเนินการจัดการประกวดมาตั้งแต่ ปี 2515 ส�ำหรับในปี 2561
มีผลงานงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจ�ำนวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ
และส่งผลงานภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจ�ำนวน 42 ภาพ จากหนังสือพิมพ์
7 ฉบับ
วันนักข่าว
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		 2.5.2 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสิง่ แวดล้อมเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดการประกวด
ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2532 ส�ำหรับในปี 2561 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด
จ�ำนวน 3 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		 2.5.3 การประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจ�ำปี 2561 เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการท�ำ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 7 ประเภท คือ รางวัลพิราบน้อย ประกอบด้วย 1.
ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 2. ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ 3. ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ 4. ประเภท
ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ 5. ประเภทบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 6. ประเภทนิตยสารฝึกปฏิบัติ และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี
คือประเภทสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำ
หนังสือพิมพ์และการท�ำข่าวของ นิสติ นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างสถาบันการศึกษา กับสมาคมฯ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษทั ทรู คอปอร์เรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2561 มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้
		 1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ จ�ำนวน 12 ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน
		 2. นิตยสารฝึกปฏิบัติ
จ�ำนวน 5 ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน
		 3. สารคดีเชิงข่าว
จ�ำนวน 20 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ
สถาบันการศึกษา 9 สถาบัน
		 4. ข่าวฝึกปฏิบัติ
จ�ำนวน 28 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 11 ฉบับ
สถาบันการศีกษา 11 สถาบัน
		 5. ข่าวสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 25 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 10 ฉบับ สถาบันการศึกษา 10 สถาบัน
		 6. ข่าวออนไลน์
จ�ำนวน 15 ข่าว จากสถาบันการศึกษา 6 สถาบัน

3 คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แบ่งงานออกเป็น 2
กลุ่มงาน คือ
3.1 งานด้านสมาชิกสัมพันธ์
3.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก จ�ำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
		 3.1.1 หลักสูตรพืน้ ฐานการท�ำธุรกิจ โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ดิจทิ ลั บิสเิ นส คอนซัลท์
จ�ำกัด จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
		 3.1.2 หลักสูตรการท�ำไลน์สติกเกอร์ โดย คุณธีระพงษ์ เจียมเจริญ General Manager บริษัท บุ๊ค คาเฟ่ จ�ำกัด
จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
		 3.1.3 หลักสูตรดิจทิ ลั มาร์เก็ตติง้ โดย คุณนนทพร เสาธงทอง Sr. Digital Marketing, MEDIA ASSOCIATED CO., LTD.
จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
		 3.1.4 หลักสูตรการขายออนไลน์ โดย คุณปฏิภาณ เพ็ชร์จลุ เจ้าหน้าที่ Online Marketing บริษทั พีเอ็มจี คอปอร์เรชัน่
จ�ำกัด จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
		 3.1.5 หลักสูตรการถ่ายทอดสอดออนไลน์ โดย คุณยุทธนา จันทวงค์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด บริษทั ดิจทิ ลั บิสเิ นส
คอนซัลท์ จ�ำกัด จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
		 3.1.6 หลักสูตรกาแฟสร้างอาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบมจ.ซีพีออลล์ และบริษัท
รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด จัดอบรมหลักสูตร “กาแฟสร้างอาชีพ เพือ่ สังคมและชุมชน” ให้แก่สอื่ มวลชนผูส้ นใจ ที่ บริษทั ซีพี
รีเทลลิงค์ จ�ำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 มีสื่อมวลชนเข้าร่วม 50 คน
3.2 งานด้านสวัสดิการสมาชิก
		 3.2.1 ทุนการศึกษา สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท
คือ 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มี
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ผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�ำนวน 96 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 384,000 บาท มีการจัดพิธีมอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22
เมษายน 2561 และ 2) ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการ
อนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเอสซีจี ปีละ 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว 114 คน (ปี 2560 ได้รับการ
สนับสนุน 15 ทุน)
		 3.2.2 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ สมาคมฯได้จดั ท�ำประกันชีวติ กลุม่
ให้กับสมาชิกที่ช�ำระเงินค่าบ�ำรุงประจ�ำปีกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แบ่งงานออกเป็น 3
กลุ่มงาน คือ
4.1 กลุ่มงานสร้างเครือข่ายวิชาชีพต่างประเทศ
		 4.1.1 โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนเวียดนาม-ไทย Mr.Nguyen Be, Vice Chairman of Vietnam
Journalists Association รองประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม (Vietnam Journalists Association) เป็นหัวหน้าคณะ
น�ำคณะสือ่ มวลชนจ�ำนวน 8 คน จากประเทศเวียดนามมาเยือนไทย วันจันทร์ที่ 12-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนเวียดนาม-ไทย เริม่ ต้นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2557
		 4.1.2 โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนไทย-จีน มงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการสมาคมฯ
เป็นหัวหน้าคณะน�ำผูแ้ ทนจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 6 คน ไปเยือนสาธารณรัฐประชนชนจีน ตาม
ค�ำเชิญของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐประชนชนจีน (All China Journalists Association-ACJA) ระหว่างวันเสาร์ที่
20-วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 โดยไปเยือนปักกิง่ และชิงเต่า
โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนไทย-จีน เริม่ ต้นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2542
		 4.1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-กัมพูชา นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย น�ำคณะสือ่ มวลชน เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ตามค�ำเชิญของ สมาคมนักข่าวกัมพูชา
(Club of Cambodian Journalists) ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทย-กัมพูชา ระหว่าง
วันพุธที่ 7-วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากบริษทั คาราบาวตะวันแดง จ�ำกัด และได้รบั การ
สนับสนุนบัตรโดยสารเครือ่ งบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนไทย-จีน เริม่ ต้นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2547
		 4.1.4 โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนลาว-ไทย HE. Mr. Savankhone RAZMOUNTRY, President of
Lao Journalists Association-LJA, Vice-Minister of Information, Culture and Tourism of Lao PDR (ท่านสะหวันคอน ราดซะมนตรี
รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว) เป็นหัวหน้าคณะน�ำผู้แทนสื่อมวลชนลาวรวมจ�ำนวน 8 มาเยือน
ประเทศไทย ระหว่างวันพุธที่ 5-วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนลาว-ไทย เริม่ ต้นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2530
		 4.1.5 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-เมียนมา นางสาวกรชนก รักษาเสรี อุปนายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและรองบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ น�ำคณะสือ่ มวลชน เดินทางเยือนสหภาพเมียนมา
ตามค�ำเชิญของ Myanmar Journalists Association ในโครงการความร่วมมือแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ มวลชนไทย-เมียนมา
ซึง่ เป็นคณะที่ 2 ของโครงการฯ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 17-วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รบั ความสนับสนุนจากเครือ
เอสซีจี บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และได้รบั การสนับสนุนบัตรโดยสาร
จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย
โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนไทย-เมียนมา เริม่ ต้นครัง้ แรกเมือ่ ปี 2556
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4.2 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
		 4.2.1 Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
		 1) ผู้แทนสมาคมฯ ใน SEAPA Board of Trustees สมาคมฯ ได้แต่งตั้งนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ใน SEAPA Board of Trustees ในฐานะที่สมาคมฯ ซึ่ง
เป็นสมาชิกก่อตั้ง SEAPA ได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ เมื่อปี 2561 ให้เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งใน
SEAPA Board
		 4.2.2 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Confederation of Thai Journalists) นายปราเมศ เล็กเพ็ชร์
นายกสมาคมฯ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ให้เป็นประธานสมาพันธ์ฯ ต่อจากนายเทพชัย หย่อง ซึ่งหมดวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมีนายมงคล บางประภา เลขาธิการ
สมาคมฯ เป็นเลขาธิการสมาพันธ์
4.3. กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักข่าว ในปี 2560 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น 1
หลักสูตร
		 4.3.1 โครงการมองจีนยุคใหม่ ความท้าทายทีส่ อื่ ไทยต้องรู้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการ
สนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย ได้จัดท�ำโครงการมองจีนยุคใหม่ ความ
ท้าทายทีส่ อื่ ไทยต้องรู้ ขึน้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 10-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1. ให้ขอ้ มูลสือ่ มวลชนไทย
เพื่อท�ำความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะน�ำไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน 2. เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย 1. เวทีสาธารณะ (public forum) การเสวนาเพื่อความเข้าใจและรู้จักจีนในยุคใหม่ 2. การจัด
บรรยายให้ความรูเ้ ป็นวงปิดเฉพาะสือ่ มวลชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และ 3. การเดินทางไปดูงานทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีน (กวางโจว
และเสิ่นเจิ้น) มีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 20 คน

5. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ ได้จดั กิจกรรมต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพสื่อและกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ดังนี้
5.1 งานด้านการระดมทุน
		 5.1.1 ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คขึ้นเป็นประจ�ำในวันที่
5 มีนาคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 2549 งานดินเนอร์ทอล์คประจ�ำปี 2561 จัดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกท
บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท มีการปาฐกถา “ปฏิรูปกฎหมาย จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดยดร.วิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี
		 5.1.2 หนังสือวันนักข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดท�ำหนังสือวันนักข่าว ซึ่งเป็นหนังสือ
รายงานประจ�ำปีเผยแพร่ทุกวันที่ 4 มีนาคม นอกจากจะเป็นการรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ แล้ว ยังได้
รวบรวมผลการประกวดข่าวประเภทต่างๆ ของสมาคมฯ เอาไว้ด้วย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้บริษัท นักทุ่งเที่ยว จ�ำกัด เป็น
ผู้ด�ำเนินการการจัดหาโฆษณา
		 5.1.3 การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งสมาคมฯ
ได้ยื่นเสนอขอรับงบประมาณไปในวงเงิน 9 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาผลอนุมัติ
5.2 งานด้านการบริหารจัดการ
		 5.2.1 การปรับโครงสร้างในการบริหารงานสมาคมฯ ให้มตี ำ� แหน่ง “ผูอ้ ำ� นวยการสมาคมฯ” เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการบริหาร
งานบุคคลและสมาคม ดูแลสวัสดิการและพัฒนาสมาชิก และหาทุน โดยแต่งตั้ง ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ท�ำหน้าที่รักษาการ
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ผู้อ�ำนวยการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
		 5.2.2 การบริหารบัญชีเงินฝาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีกองทุนต่างๆ อยู่จ�ำนวน 5 กองทุน
ประกอบด้วย 1. กองทุน 60 ปี สมาคม 2. กองทุนเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ 3. กองทุนเหยี่ยวปีกหัก 4. กองทุนการศึกษาบุตรธิดา
นักข่าว และ 5. กองทุนเงินสะสมพนักงาน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมจากแต่ละกองทุน จึงได้มีการบริหารกองทุน โดยการจัดสรร
งบประมาณไปซื้อสลากออมสินและลงทุนในกองทุนเปิด บลจ.ธนชาติ จ�ำนวน 9 ล้านบาท
		 รวมทั้งได้บริจาคเงินกองทุนส่งเสริมจรรณยาบรรณซึ่งมีจ�ำนวน 600,000 บาท ให้กับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับดูแลและส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนโดยตรง
		 5.2.3 ปรับปรุงระบบบัญชีสมาคมฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้วา่ จ้างสํานักงาน เอ็นแอนด์เ ค
การบัญชีและตรวจสอบ วางระบบบัญชีและจัดท�ำบัญชีของสมาคมฯ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นปีที่สอง
5.3 สัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจ�ำปี 2561 โดยมี
คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานจากสมาคมฯ ร่วมการสัมมนาเพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนงานต่างๆ ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องฟ้าคราม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัด
สมุทรปราการ
5.4 โครงการบริจาคโลหิต สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกสามเดือน โดยในปี 2561 จัดเมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 10) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 11)
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งที่ 12) และเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่ 13) ณ สภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังต์
5.5 อบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนส�ำหรับสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ได้จัดท�ำโครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนส�ำหรับสื่อมวลชนขึ้น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรพื้นฐาน เน้นการอ่าน พูด เรียนทุกบ่ายวันอาทิตย์ และ 2. หลักสูตรภาษาจีนสนทนาระดับกลาง ส�ำหรับผู้มีพื้นฐาน
เรียนทุกเช้าวันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ
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ภาพกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญประชุมปี 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 และ
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 19 ประจ�ำปี 2561 ผลการเลือกตั้งคือ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)
เป็นนายกสมาคมฯเป็นวาระที่ 2 และมีกรรมการบริหารคือ นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่ายบริหารและ
กิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูป
สือ่ และโฆษก สมาคมฯ นางสาวกรชนก รักษาเสรี (บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นางสาวพรรณี อมรวิพธุ พนิช
(คมชัดลึก) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายปรวิทย์ เจนสมุทร (แนวหน้า) เหรัญญิก สมาคมฯ นายชุมพล แก้วแจ่ม
(สยามรัฐ) นายทะเบียน สมาคมฯ ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ และกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ) รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการ
ปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายสรณคมน์
บัวพึ่งน�้ำ (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายธนพล บางยี่ขัน (โพสต์ทูเดย์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์ออนไลน์)
กรรมการฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ นอกจากนี้ช่วงเช้ามีพิธีท�ำบุญถวายสังฆทานแด่นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ ที่
พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
316

วันนักข่าว

วันนักข่าว
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พิธีมอบรางวัล พิราบน้อย ประจ�ำ
ปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นางสาวพิ ม ลพรรณ ศิ ริ ว งศ์ ว านงาม
ผู ้ อ�ำ นวยการ ด้ านสื่ อสารองค์กรและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารตลาด บมจ. ทรู
คอร์ปอเรชั่น นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
กรรมการควบคุ ม จริ ย ธรรม สมาคม
นักข่าวฯ และ นางสาวน.รินี เรืองหนู
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ
และประธานคณะกรรมการตัดสิน รางวัล
พิราบน้อย ร่วมพิธมี อบรางวัล พิราบน้อย
ประเภทต่างๆ และรางวัล ริตา้ ปาติยะเสวี
ประจ� ำ ปี 2560 ที่ ส มาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
318
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ดินเนอร์ทอล์ค สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์ค

ขึน้ เป็นประจ�ำในวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีมาตัง้ แต่ปี 2549 งานดินเนอร์ทอล์คประจ�ำ
ปี 2561 จัดเมือ่ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรม
อมารี วอเตอร์เกท มีการปาฐกถา “ปฏิรูปกฎหมาย จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดย
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และมีพิธีมอบรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท
ข่าวยอดเยี่ยม ภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2560 และข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดีเด่นประจ�ำปี 2560
วันนักข่าว
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ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาระบบนิเวศสื่อเพื่อสร้างกลไก

การปฏิรูปสื่อในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561
ที่จังหวัดนครนายก

320

วันนักข่าว

ทุนการศึกษาประจ�ำปี 2561 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท
คือ 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการให้ทนุ แบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุน
การศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�ำนวน
96 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็น เงิน 384,000 บาท มีการจัดพิธีมอบ เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 22 เมษายน 2561 และ 2) ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจาก
มูลนิธเิ อสซีจี ปีละ 10 ทุน ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 11 ปัจจุบนั มีผรู้ บั ทุนแล้ว 114 คน (ปี 2560
ได้รับการสนับสนุน 15 ทุน)

วันนักข่าว
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บรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อมวลชนเมียนมากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดย

U Ye Htut อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสาร และอดีตโฆษกประธานาธิบดีของ
เมียนมา วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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วันเสรีภาพสือ่ มวลชนโลก เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
ภายใต้สโลแกน “ปลดล็อกค�ำสั่ง
คสช. คืนเสรีภาพประชาชน”

วันนักข่าว
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สัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำ
ปี 2561 20 พ.ค. 61 เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ
ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้าคราม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
โดย บมจ.วิริยะประกันภัย ได้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ
เป็นปีที่สามแล้ว

324
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“วารสารศาสตร์มอื ถือส�ำหรับนักข่าว”

23 มิถุนายน 2561 ณ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นาย
ปราเมศ เหล็กเพชร์ นายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อ�ำนวยการ
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ในฐานะวิ ท ยากรหลั ก ของการอบรม
ถ่ า ยภาพหมู ่ ร ่ ว มกั บ สื่ อ มวลชนและ
นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ทมี่ าเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วารสารศาสตร์
มือถือส�ำหรับนักข่าว (Mobile Journalism
for Journalists) ซึง่ เป็นการอบรมทีจ่ ดั ขึน้
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักข่าวให้มีทักษะ
ทางด้ า นการรายงานข่ า วด้ ว ยมื อ ถื อ
อันจะน�ำไปสู่ความเป็นนักข่าวมืออาชีพ
สามารถท� ำ หน้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วันนักข่าว
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อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ

รายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง
และภัยพิบตั ิ รุน่ 9 (Safety Training)”
สมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จัดอบรมเพื่อให้ผู้สื่อข่าว
และช่างภาพ จากสื่อหนังสือพิมพ์ สถานี
โทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรู้เรื่องการท�ำ
ข่ า วอย่ า งปลอดภั ย ในสถานการณ์ ที่ มี
ความเสี่ยง สามารถรายงานข่าวภัยพิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระหว่างวัน
พฤหัสบดีที่ 2 -วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม
2561 ณ อุทยานแห่งชาติน�้ำตกสามหลั่น
จ.สระบุรี
326
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โครงการตรวจสุขภาพให้สอื่ มวลชน 4 สิงหาคม

2561 ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ถนนสามเสน มีการจัด “โครงการตรวจ
สุขภาพให้สื่อมวลชน” และเวทีเสวนา หัวข้อ “ถอด
บทเรียนสุขภาพ จากการลงพืน้ ทีท่ ำ� ข่าวกรณีถำ�้ หลวง”
ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง สมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
สหภาพแรงงานกลางสื่ อ มวลชนไทย ชมรมเพื่ อ
เพื่อนช่างภาพ (For friends) แพทยสภา กระทรวง
สาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต
มู ล นิ ธิ ธ รรมาภิ บ าลทางการแพทย์ และนั ก เรี ย น
หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 6 “โครงการตรวจสุขภาพให้
สือ่ มวลชน” ขณะเดียวกันมีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อ
“ถอดบทเรียนสุขภาพ จากการลงพื้นที่ท�ำข่าวกรณี
ถ�้ำหลวง” ด้วย
วันนักข่าว
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อบรมพื้นฐานการท�ำธุรกิจ ให้กับ

สมาชิ ก สมาคมฯ สื่ อ มวลชน โดยมี
ดร.อุ ด มธิ ป ก ไพรเกษตร กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั ดิจทิ ลั บิสเิ นส คอนซัลท์
จ�ำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่
19 สิ ง หาคม 2561 ที่สมาคมนักข่า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
328
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อบรมไลน์สติกเกอร์ โดยนายธีระพงษ์

เจียมเจริญ จาก Nanami Animation
และคณะ เมื่อ 26 สิงหาคม 2561 ณ
สมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
วันนักข่าว
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อบรม “ดิ จิ ทั ล มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง ”
โดย นางสาวนนทพร เสาธงทอง
Sr. Digital Marketing เมื่อ 2
กันยายน 2561 ณ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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อบรม “ขายของออนไลน์” โดยนาย

ปฏิภาณ เพ็ชร์จุล เจ้าหน้าที่ Online
Marketing บริษั ทพีเอ็มจี คอปอร์เรชั่น
จ�ำกัด วันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันนักข่าว
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อบรมการถ่ายทอดสดออนไลน์ โดย

นายยุทธนา จันทวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาด บริษทั ดิจทิ ลั บิสเิ นส คอนซัลท์
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561
ที่ ส มาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
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สัมมนายุทธศาสตร์เพือ่ อนาคตวารสารศาสตร์ ครัง้ ที่ 14 เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม

2561 ณ ห้องคอนเวนท์ชนั่ ฮอลล์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย-ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส) ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
จีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จากัด (มหาชน)

วันนักข่าว
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อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การใช้ขอ้ มูลน�ำ้ -อากาศ เพือ่ การรายงานข่าว “ถูกต้อง ฉับไว สือ่ ไทย รูท้ นั สถานการณ์นำ�้ ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท�ำข้อมูลน�้ำ-อากาศของรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ Thaiwater.net จัดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2561 ที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
334
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การอบรมหลักสูตรความรูพ้ นื้ ฐานภาษาจีนส�ำหรับสือ่ มวลชน เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร โดยนายปราเมศ เหล็กเพชร์ นายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
และนายจาง โป รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
และปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานภาษาจีนส�ำหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ 3 เมื่อ 28 ตุลาคม 2561 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศจีน ณ กรุงเทพ
วันนักข่าว
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การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “นักข่าวพิราบน้อย
รุ่นที่ 21” ประจ�ำปี 2561 ซึ่งจัดที่โรงแรม

กรุ ง ศรี ริ เ วอร์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มหาชน โดยนักศึกษา
ที่เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 45 คน ได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการท�ำข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความ
กดดัน ทั้งการจ�ำลองการท�ำหน้าที่ภายในกอง
บรรณาธิการข่าว การวางแผนการท�ำข่าว การลง
พื้นที่ท�ำข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์
และโซเชียลมีเดีย พร้อมกับได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร
336
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เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็น

ทางการตามค�ำเชิญของสมาคมนักข่าว
กัมพูชา (Club of Cambodia Journalists)
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561
โดยวันที่ 8 พฤศจิกายน คณะผู้แทน
จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ได้เข้าเยีย่ มคารวะ ฯพณฯ เขียว
กันหะริด รัฐมนตรีข่าวสารของกัมพูชา

วันนักข่าว
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โครงการมองจีนยุคใหม่ ความท้าทาย
ที่ สื่ อ ไทยต้ อ งรู ้ สมาคมนั ก ข่ า ว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดย
การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประจ� ำ ราช
อาณาจักรไทย ได้จัดท�ำโครงการมอง
จีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้
ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 10-วันอาทิตย์ที่ 18
พฤศจิกายน 2561
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โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
สัมพันธ์สื่อมวลชนเวียดนาม-ไทย
Mr.Nguyen Be, Vice Chairman of
Vietnam Journalists Association รอง
ประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม
(Vietnam Journalists Association) เป็น
หัวหน้าคณะน�ำคณะสื่อมวลชนจ�ำนวน
8 คน จากประเทศเวียดนามมาเยือน
ไทย วันจันทร์ที่ 12-วันอาทิตย์ที่ 18
พฤศจิกายน 2561

วันนักข่าว
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โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
สือ่ มวลชนไทย-จีน มงคล บางประภา

อุ ป นายกฝ่ า ยบริ ห ารและเลขาธิ ก าร
สมาคมฯ เป็ น หั ว หน้ า คณะน� ำ ผู ้ แ ทน
จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยจ� ำนวน 6 คน ไปเยือ น
สาธารณรัฐประชนชนจีน ตามค�ำเชิญของ
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐ
ประชนชนจีน ( All China Journalists
Association-ACJA ) ระหว่างวันเสาร์ที่
20-วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 โดยไป
เยือนปักกิ่ง และชิงเต่า
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โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์
สือ่ มวลชนลาว-ไทย HE. Mr. Savankhone

RAZMOUNTRY, President of Lao Journalists
Association-LJA, Vice-Minister of
Information, Culture and Tourism of
Lao PDR (ท่านสะหวันคอน ราดซะมนตรี
รองรั ฐ มนตรี ก ระทรวงแถลงข่ า ว
วัฒนธรรมและท่องเที่ยว) เป็นหัวหน้า
คณะน�ำผู้แทนสื่อมวลชนลาวรวมจ�ำนวน
8 มาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันพุธ
ที่ 5-วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

วันนักข่าว
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อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism Workshop)” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก (Data Journalism
Workshop)” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะด้านการ
สื่อสารข้อมูลเชิงลึกส�ำหรับผู้ที่มีความสนใจแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน และมุ่งให้ผู้เข้า
อบรมสามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ในระดับต้น และสามาถน�ำไปต่อยอด
เชิงวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ในระดับสูงได้ตอ่ ไป
จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมดีแทค
อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร

วันนักข่าว
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ราชด�ำเนินเสวนา และ ราชด�ำเนินสนทนา เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง

มาเป็นปีที่ 20 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการท�ำงานข่าวให้มีคุณภาพและ
อยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบค�ำถาม
นักข่าว เพือ่ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็น
ต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบทบาทและความท้าทาย
ทางการเมือง” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
2. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “ทางออกโทษประหารกับ ปัญหากระบวนการยุติธรรม”
จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
3. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ท�ำข่าวเลือกตั้ง 62” จัดเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
4. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 26
ตุลาคม 2561
5. ราชด�ำเนินเสวนา หัวข้อ “ปลดล็อกสื่อมวลชน คืนเสรีภาพประชาชน เดินหน้าสู่
ประชาธิปไตย” จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
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โครงการบริจาคโลหิต สมาคมนักข่าว

นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย จั ด
กิจกรรมการบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกสามเดือน โดยในปี 2561 จัดเมื่อวัน
อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 (ครัง้ ที่ 10)
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 (ครัง้ ที่ 11) วัน
อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งที่
12) และเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 (ครั้งที่ 13) ณ สภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังต์

วันนักข่าว
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การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรมศพ สมาคมฯได้จัดท�ำประกัน

ชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกที่ช�ำระเงินค่าบ�ำรุงประจ�ำปีกับ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
ช่างภาพการเมือง
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แถลงการณ์วนั เสรีภาพสือ่ มวลชนโลก 3 พฤษภาคม 2561
“ปลดล็อกค�ำสัง่ คสช. ทวงคืนเสรีภาพประชาชน”
“วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี ที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศ เพื่อตอกย�้ำถึงเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของ “เสรีภาพสื่อมวลชน” ซึ่งก็คือ
“เสรีภาพของประชาชน” เพื่อให้มวลมนุษยชาติตระหนักถึงความส�ำคัญของสื่อมวลชนมืออาชีพที่จะต้องมีเสรีภาพ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
สนับสนุนหลักการดังกล่าว และต้องการเห็นสื่อทุกประเภทตระหนักถึงคุณค่าเสรีภาพที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ไม่เช่นนั้นอาจเป็นข้ออ้างของผู้มีอ�ำนาจในการจัดการกับคนเห็นต่างได้
โดยเฉพาะในปัจจุบัน สถานการณ์ด้านเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติ ยังอยู่ภายใต้ประกาศและค�ำสั่งของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลายฉบับ เปิดทางให้อ�ำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซง ควบคุมการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็น
ระยะๆ เข้าข่ายปิดกั้น ลิดรอนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน ขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่มีเนื้อหาให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร การแสดงความเห็นตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ หากเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใช้สิทธิเกินขอบเขตก็สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย หรือใช้
กลไกควบคุมจริยธรรมขององค์กรสื่อ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แต่ไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ประกาศ หรือค�ำสั่งของ คสช.
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยอยูใ่ นช่วงขับเคลือ่ นตามแผนการปฏิรปู ประเทศด้านต่างๆ รวมถึงแผนปฏิรปู ด้านสือ่ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ จะพัฒนาระบบนิเวศสือ่ เพือ่ สร้างกลไกการปฏิรปู สือ่ ในประเทศไทย อาทิ มีขอ้ เสนอให้มพี ระราชบัญญัติ
ส่งเสริมจริยธรรมและวิชาชีพสือ่ มวลชน ภายใต้การก�ำกับกันเองของสือ่ มวลชนในประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพ และเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับออกมาบังคับใช้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ ที่มีความสุ่มเสี่ยงให้นิยาม “การปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ” จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสือ่ มวลชนตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ
ในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเสนอต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ให้รฐั บาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องระมัดระวังการออกกฎหมายทีจ่ ำ� กัดเสรีภาพของประชาชนและ
สื่อมวลชน พร้อมกับ “โละ เลิก ล้าง” ประกาศหรือค�ำสั่งของ คสช. ที่ลิดรอนเสรีภาพสื่อ ซึ่งก็คือเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง
เพื่อให้การด�ำเนินงานของสื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และก�ำลังเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งตามโรดแมป
2. ให้ คสช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้อง
ปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยปราศจากการครอบง�ำ
3. เรียกร้องให้ประชาชนและผู้ใช้สื่อในทุกแพลตฟอร์ม ระมัดระวังในการเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ข่าว
ปลอม (Fake News) ที่ไหลทะลักบนสื่อออนไลน์ และขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ ควบคุมการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้
อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
4. เรียกร้องให้สอื่ มวลชนทุกแขนง ทุกแพลตฟอร์ม พึงตระหนักการท�ำหน้าทีภ่ ายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปสื่อมวลชน และขอยืนหยัดพร้อมที่จะรับการ
ถูกตรวจสอบจากสังคม ด้วยวิถีทางอันถูกต้อง ชอบธรรมด้วยกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
3 พฤษภาคม 2561
วันนักข่าว
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Marking the World Press Freedom Day 2018,
the Thai Journalists Association,
the Thai Broadcast Journalists Association
and the Online News Providers Association
(1) calls on the Thai government and the National Council for Peace and Order (NCPO) to be careful
in issuing any laws that can affect the freedom of the press and the people. Meanwhile, the professional
media associations also calls on the NCPO to revoke its announcements and orders that limit the freedom of
the press, which is the people’s freedom, to be in line with the constitution and the atmosphere in the run up to
the election according to the roadmap.
(2) The media associations also call on the National Broadcasting and Telecommunications Commission
to push for the broadcast media reform without any interference.
(3) Besides, the media associations ask the people and all media users to be careful not to disseminate
false or illegal information including fake news pervasive in online media nowadays. They are also urged to
help examine the work of the media to ensure they are following the code of ethics.
(4) Moreover, all the media professionals are urged to stick to the code of ethics amid the changes in
politics and national reform in various areas, including media reform.
At the same time, the professional media are ready to face examination by society democratically, in
a proper and legal way.

Thai Journalists Association
Thai Broadcast Journalists Association
Online News Providers Association of Thailand
May 3, 2018
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แถลงการณ์รว่ ม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
เรือ่ งยกเลิกค�ำสัง่ พักใบอนุญาต Peace TV
ลิดรอนเสรีภาพสือ่ – ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ
กรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติให้พักใช้
ใบอนุญาต Peace TV โดยอ้างอ�ำนาจตามประกาศ กสทช. ข้อ 19 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 30 วัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2561 เพราะเนื้อหารายการอันเป็นการส่อให้เกิด
ความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จากการออกอากาศ 4 รายการ
คือ 1. รายการเดินหน้าต่อไป ออกอากาศเมื่อวันที่ 26, 27 มี.ค. และ 5 เม.ย. 2. รายการหยิบข่าวมาคุย ออกอากาศเมื่อวันที่
27 มี.ค. และ 9 เม.ย. 3. รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้า ออกอากาศเมื่อวันที่ 26, 27 มี.ค. และ 9 เม.ย. และ 4. รายการ
เข้าใจตรงกันนะ ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มี.ค. รวมทั้งเนื้อหารายการยังเป็นการน�ำเสนอที่ขัดต่อค�ำสั่งศาลปกครอง ที่มีค�ำสั่งให้
บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ�ำกัด ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557 ซึ่ง
พิจารณาว่าเป็นการกระท�ำผิดซ�้ำซากนั้น
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอคัดค้านมติของ กสทช.
ดังกล่าว ซึง่ เป็นมติอนั เป็นการลิดรอนเสรีภาพสือ่ มวลชน และขัดแย้งกับบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญทีใ่ ห้การรับรองเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นของสือ่ มวลชน อีกทัง้ บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดว่าการสัง่ ปิดกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสือ่ มวลชนอืน่
เพื่อลิดรอนเสรีภาพจะกระท�ำมิได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การสั่งพักใบอนุญาต Peace TV เป็นเวลา 30 วัน ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับ Peace TV ซึ่งมีคนท�ำงานอยู่ในหลาย
ส่วนและอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการ หรือมีส่วนรับรู้เนื้อหารายการแต่ได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะการใช้อ�ำนาจ
สั่งพักรายการบางรายการของ Peace TV ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงยิ่งกว่า กสทช. ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระที่ให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการและก�ำกับผู้ได้รับใบอนุญาต หากไม่ระมัดระวังในการใช้อ�ำนาจ อาจเป็นองค์กรที่
ท�ำลายเสรีภาพสื่อและองค์กรธุรกิจสื่อเสียเอง
2. กสทช. เป็นองค์กรอิสระมีอ�ำนาจและมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันไม่ให้อ�ำนาจฝ่ายอื่นเข้ามาแทรกแซงความเป็น
อิสระในการท�ำหน้าที่ขององค์กรสื่อที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการ กรณีที่ กสทช. อ้างถึงประกาศ คสช. ที่ 97/2557
และฉบับที่ 103/2557 ครั้งนี้เท่ากับ กสทช. ยอมและเปิดทางให้อ�ำนาจอื่นเข้ามาท�ำลายความเป็นอิสระของ กสทช. โดยตรง
เสียเอง และมีผลกระทบต่อองค์กรสื่อที่อยู่ภายใต้การก�ำกับของ กสทช. รวมทั้งท�ำลายความน่าเชื่อถือของ กสทช. อีกทั้งยังส่ง
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการท�ำหน้าทีข่ ององค์กรสือ่ มวลชนภายใต้การก�ำกับของ กสทช. ให้เลวร้ายลงไปอีก รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของสื่อมวลชนไทยก็ลดลงไปเช่นกัน
ดังนั้น มติ กสทช. ครั้งนี้ จึงเป็นการใช้อ�ำนาจที่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
สื่อมวลชน ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ก�ำหนดไว้
ว่า “การสัง่ ปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอืน่ จะกระท�ำไม่ได้” ก็เพือ่ ให้องค์กรสือ่ ในส่วนทีไ่ ม่ได้สร้างปัญหายังคงท�ำหน้าที่
ต่อไปได้
วันนักข่าว
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กรณีของ Peace TV หากรายการใดมีปัญหาก็ควรพิจารณาเป็นกรณีไป ไม่ควรใช้อ�ำนาจพักใบอนุญาตทั้งสถานี หากการ
เสนอเนื้อหาของรายการใน Peace TV หรือทีวีช่องใดมีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือละเมิดสิทธิบุคคล หมิ่นประมาทบุคคล
อื่น ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถที่จะแจ้งความด�ำเนินคดี หรือฟ้องร้องตามกฎหมายปกติได้อยู่แล้ว และในแง่ของ
ผูบ้ ริโภคข่าวสาร หากสือ่ ใดน�ำเสนอรายการทีไ่ ม่มคี วามรับผิดชอบ กลไกตลาดผูบ้ ริโภคข่าวสารจะเป็นคนตัดสินสือ่ นัน้ ได้เองเช่นกัน
ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นช่วงขับเคลือ่ นตามแผนการปฏิรปู ประเทศด้านต่างๆ รวมถึงแผนปฏิรปู ด้านสือ่ สารมวลชน
และเข้าสูห่ ว้ งเวลาเดินตามโรดแมปการเลือกตัง้ สือ่ มวลชนจะต้องมีเสรีภาพเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง
แต่ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ขัดแย้งต่อบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยเสรีภาพ (มาตรา 35) อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการลิดรอนเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งใน “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (World
Press Freedom Day) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้รณรงค์ให้ “ปลดล็อกค�ำสั่ง คสช. ทวงคืน
เสรีภาพประชาชน” ดังนั้น คสช. จะต้องให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวด้วย
สมาคมนักข่าวฯ ทัง้ สอง ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทบทวนค�ำสัง่ ดังกล่าวโดยพลัน เพือ่ ให้สอื่ มวลชนได้ทำ� หน้าทีใ่ นการเสนอข้อมูล ข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในรัฐธรรมนูญต่อไป

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
11 พฤษภาคม 2561
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ส�ำนักนักข่าวให้กำ� ลังใจ จนท. - ปชช.ในภาคใต้เผชิญ “พายุปาบึก”
แนะสื่อประเมินความเสี่ยงตามหลักความปลอดภัย
นายปราเมศร์ เหล็กเพ็ชร นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีทเี่ กิดภัยทางธรรมชาติ
พายุโซนร้อนปาบึก พัดขึ้นฝั่งภาคใต้ท�ำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบ ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ขอส่งก�ำลังใจให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละเจ้าหน้าทีท่ กุ ฝ่ายทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเสียสละ รวมทัง้ สือ่ มวลชนทุกแขนงทีล่ งไปในพืน้ ที่
เพื่อรายงานข่าวให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์
แต่ทงั้ นีใ้ นส่วนของสือ่ มวลชนนัน้ ขอให้คำ� นึงถึงหลักความปลอดภัยในการรายงานข่าวเป็นส�ำคัญ ประเมินความพร้อมของ
อุปกรณ์ เสื้อผ้า ศักยภาพของยานพาหนะ ประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ในจุดที่เข้าไปรายงานข่าวว่าจะสามารถกลับออกมา
ได้หรือไม่ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่และไม่เป็นผู้ประสบภัยไปด้วย อีกประการคือการยืนบนหลักของวิชาชีพ
ด้วยการรายงานข่าวบนพื้นฐานข้อเท็จจริง อย่างรอบคอบ รอบด้าน ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
4 มกราคม 2562
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พึงระวังการน�ำเสนอข่าวกระทบสิทธิเยาวชน
วันที่ 11 ม.ค. 2562 ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห่วงใยการ
น�ำเสนอข่าวเยาวชนที่เดิมทีเป็นข่าวประเภทการหายไปจากบ้านที่ครอบครัวต้องการกระจายข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นอีก
ช่องทางในการช่วยติดตาม
แต่เมื่อมีการพบตัวเยาวชนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับครอบครัว แต่ปรากฏเป็นลักษณะของข่าวอีกประเภท ที่อาจจะ
เข้าข่ายการล่อลวงหรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนสามารถใช้สิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในการด�ำเนินคดีได้
ดังนั้น เพื่อไม่เป็นการละเมิดความเป็นเยาวชนที่มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะ และรักษาไว้ซึ่งอนาคตของเยาวชนที่จะต้อง
เติบโตและใช้ชวี ติ ในภายภาคหน้า สือ่ มวลชนควรพึงมีสว่ นในการไม่เป็นผูล้ ะเมิดและซ�ำ้ เติม ควรระวังในการน�ำเสนอชือ่ นามสกุล
ชื่อเล่น โรงเรียน ที่อยู่ของเยาวชนและรูปของเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
การใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ
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แถลงการณ์ร่วม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
เรื่อง หยุดลิดรอนเสรีภาพสื่อและประชาชนและทบทวนค�ำสั่งพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี
เนื่องจากกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) มีค�ำสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี เป็นเวลา 15 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นการพิจารณาภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 37 ซึ่งหากยังไม่ปรับปรุงจะเพิ่มโทษอีก
หรือถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต โดยรายการที่กสทช. อ้างเป็นเหตุพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 2 รายการ คือรายการ
Tonight Thailand ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และรายการ WAKE UP THAILAND ออกอากาศวันที่ 21, 28, 29
มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากเป็นการน�ำเสนอรายงานข่าวที่มีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิด
ความขัดแย้งตามความทราบแล้วนั้น
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ไม่เห็นด้วยกับการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การใช้ดุลพินิจพักการใช้ใบอนุญาต สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบสถานีในฐานะเป็นองค์กรธุรกิจ
และองค์กรสือ่ มวลชน ทีม่ คี นท�ำงานอยูใ่ นหลายส่วน ซึง่ บางส่วนอาจไม่ได้เกีย่ วข้องกับเนือ้ หาของรายการ หรือมีสว่ นรับรูใ้ นการกระท�ำ
ของพิธกี รบางรายการ แต่ได้รบั ผลกระทบไปด้วย ดังนัน้ การที่ กสทช.ใช้การใช้อำ� นาจสัง่ พักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี ทัง้
สถานียอ่ มก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายทีร่ นุ แรงยิง่ กว่า โดย กสทช. ทีเ่ ป็นองค์กรผูอ้ อกใบอนุญาตให้แก่ผปู้ ระกอบการสือ่
และท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลจะต้องใช้อำ� นาจด้วยความระมัดระวังเพือ่ ไม่ให้เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของสือ่ และองค์กรธุรกิจเสียเอง
ในกรณีของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ ทีวี นัน้ หากพบว่า รายการใดมีปญ
ั หาควรพิจารณาเป็นกรณีไป ไม่ใช้อำ� นาจพักใบอนุญาต
ทัง้ สถานี หรือหากการน�ำเสนอเนือ้ หาของสถานีมผี ลกระทบหรือละเมิดสิทธิบคุ คล ด้วยการหมิน่ ประมาทบุคคลอืน่ ผูเ้ สียหายหรือ
ผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมใช้สิทธิแจ้งความด�ำเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายปกติได้อยู่แล้ว
2.ค�ำสั่งของกสทช.ดังกล่าว ขัดแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ระบุว่า การสั่งปิด
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพจะกระท�ำมิได้ ดังนั้น การใช้อ�ำนาจของกสทช.ออกค�ำสั่งครั้งนี้ จึง
ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานในการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน และกระทบต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
โดยขณะนี้บรรยากาศช่วงรณรงค์หาเสียงควรเอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อและประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างรอบด้าน
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3. ขอเรียกร้องสื่อมวลชนทุกแขนงท�ำหน้าที่รายงานข่าวสารอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังกลับ
เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย สื่อต้องระมัดระวังในการรายงานข่าวเลือกตั้ง ไม่ให้มีลักษณะว่าเข้าข้างหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องหลีกเลี่ยงการรายงานข่าวด้วยการใช้วาทกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เกลียดชังระหว่างคนในชาติ และอาจน�ำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงดังที่เคยเกิดมาแล้ว
จากเหตุผลดังกล่าว องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งสามขอเรียกร้องให้กสทช.ได้ท�ำหน้าที่ในฐานะองค์กรอิสระอย่างแท้จริง
โดยใช้อ�ำนาจด้วยระมัดระวังด้วยการเร่งทบทวนค�ำสั่งพักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี เพื่อให้สังคมไทยได้เดินหน้าสู่การ
เลือกตั้งด้วยบรรยากาศที่เกื้อหนุนและเปิดกว้างในการแสดงความคิดความเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนต่อไป
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
13 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานสวัสดิการสมาชิก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก ประจำ�ปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จํานวน 96 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
รวมเงิน 384,000 บาท
สวัสดิการบุตรคนแรก
1. กานต์ เหมสมิติ
2. รุ่งชัย คงสุข
3. บัณฑิต จันทร์เฮง
4. สุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

5,000
5,000
5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก) ประจำ�ปี 2561
1. กิตตินันท์ นาคทอง
ผู้จัดการ
เบิก
2. เกษตร น้อยทิพย์
มติชน
เบิก
3. จันดารา อุดมสิน
แนวหน้า
เบิก
4. จุฬาภรณ์ กุดวิเศษ
ผู้จัดการ
เบิก
5. ชนะ ผาสุกสกุล
ผู้จัดการ
เบิก
6. ช่อทิพย์ คลี่แก้ว
ผู้จัดการ
เบิก
7. ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
โพสต์ทูเดย์
เบิก
8. ชุติมา นุ่นมัน
มติชน
เบิก
9. ชุมพล แก้วแจ่ม
สยามรัฐ
เบิก
10. ดารินทร์ หอวัฒนกุล
วิสามัญฯ
เบิก
11. ธิดารัตน์ เย็นสงค์
ไทยรัฐ
เบิก
12. นพพร เจริญเปี่ยม
เดลินิวส์
เบิก
13. นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร
ไทยรัฐ
เบิก
14. นภา คงวัฒน์
ผู้จัดการ 360 ํ
เบิก
15. นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์
ผู้จัดการ
เบิก
16. ปนัดดา เหล่าชูวงศ์
สมาคมนักข่าวฯ
เบิก
17. ประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง
ผู้จัดการ 360 ํ
เบิก
18. มนัสนันท์ วิภวาอนันต์ วิสามัญฯ
เบิก
19. มยุรี พัวศิริมิตร
ไทยรัฐ
เบิก
20. รสพร จิรประณีต
ผู้จัดการ 360 ํ
เบิก
21. รัตนกมล วงศ์เครือศร
ผู้จัดการ 360 ํ	
เบิก
22. รัตนาภรณ์ มีสิงขร
ไทยรัฐ
เบิก
23. วรรณทนา ธนาวรรณกิจ ไทยรัฐ
เบิก

1
1
3
1
6
1
3
2
2
2
1
1
2
1
1
6
2
1
3
4
3
5
6

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

500
500
1,500
500
3,000
500
1,500
1,000
1,000
1,000
500
500
980
450
500
3.000
1,000
500
1,500
1,840
1,350
1,500
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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24. วิภาวรรณ หาญชนะ
25. สดศรี คุปตะพันธ์
26. สมจิตต์ อิสระพินิจ
27. สุพัด ทีปะลา
28. สุมนชยา จึงเจริญศิลป์
29. สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
30. สุริยา ปะตะทะโย
31. เสด็จ บุนนาค
32. เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน
33. อนุชา เจริญโพธิ์
34. อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
35. อัศรินทร์ หนูเมือง

ไทยรัฐ
มติชน
ไทยรัฐ
มติชน
วิสามัญฯ
ผู้จัดการ
เนชั่น
วิสามัญฯ
มติชน
บางกอกโพสต์
สํานักข่าวอิศรา
ประชาชาติ

เบิก 1 ครั้ง
เบิก 2 ครั้ง
เบิก 3 ครั้ง
เบิก 2 ครั้ง
เบิก 3 ครั้ง
เบิก 4 ครั้ง
เบิก 6 ครั้ง
เบิก 2 ครั้ง
เบิก 6 ครั้ง
เบิก 6 ครั้ง
เบิก 3 ครั้ง
เบิก 4 ครั้ง

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

300
902
1,100
1,000
1,225
2,500
2,840
1,000
3,000
3,000
1,500
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ประจำ�ปี 2561
1. ชนะ ผาสุกสกุล
ผู้จัดการ 360 ํ
เบิก 1 ครั้ง
2. เชษฐ์ สุขสมเกษม
ไทยรัฐ
เบิก 1 ครั้ง
3. น.รินี เรืองหนู
มติชน
เบิก 1 ครั้ง
4. นฤพล อาหาญ
ช่อง 8
เบิก 1 ครั้ง
5. พรพรรณ พูลเกษม
ไทยรัฐ
เบิก 1 ครั้ง
6. รสพร จิรประณีต
ผู้จัดการ 360 ํ	
เบิก 1 ครั้ง
7. สําเริง บุญมี
มติชน
เบิก 1 ครั้ง
8. สุริยา ปะตะทะโย
เนชั่น
เบิก 2 ครั้ง

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

2,000
1,340
4,000
8,000
650
5,800
500
5,036
6,310

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน 47,942 บาท

รวมเป็นเงิน 27,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส (คนไข้นอก)
1. จํานงค์ จันทร์สําเภา
วิสามัญฯ
2. ฐานิศร์ สมิตานนท์
วารสารช่างภาพ
3. มยุรี พ.ผลพิบูลย์
วิสามัญฯ
4. วิชเลิศ งามขํา
วิสามัญฯ
5. ศุภรัตน์ แสงสีทอง
ไทยก้าวหน้า
6. สุชิน ติยวัฒน์
วิสามัญฯ
7. สุประวัติ ศิริลักษณ์
วิสามัญฯ
8. อังสนา ศรีวัฒนา
วิสามัญฯ
9. โอภาส เพ็งเจริญ
มติชน
รวมเป็นเงิน 33,636 บาท
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เบิก 2 ครั้ง
เบิก 2 ครั้ง
เบิก 4 ครั้ง
เบิก 8 ครั้ง
เบิก 1 ครั้ง
เบิก 5 ครั้ง
เบิก 1 ครั้ง
เบิก 6 ครั้ง
เบิก 7 ครั้ง

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส (ผู้ป่วยใน)
1. วิชัย แสงทวีป
วิสามัญฯ
2. สุพจน์ อุ้ยนอก
เดลินิวส์

เบิก 2 ครั้ง
เบิก 1 ครั้ง

เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2561
สมาคมฯ ส่งพวงหรีด - ร่วมสวดพระอภิธรรม
1. จิราพร สังคะวนิช
มติชน
2. บํารุง จินากุล
วิสามัญฯ
3. ประพฤติ สอนสมบูรณ์ วิสามัญฯ
4. ศรี อินทปัญตรี
วิสามัญฯ
5. ศุภเกียรติ ธารณากุล วิสามัญฯ
6. สมบัติ บํารุงวงษ์
วิสามัญฯ
7. สุคร วิทยากุล
วิสามัญฯ
8. สุรพงษ์ ทวี
เดลินิวส์

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

1,000
6,000
5,000
1,000
6,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
1. จิราพร สิงคะวนิช
มติชน 		
2. ปรินทร ภาวรรณ
มติชน 		
3. อารี นักเพียร 		
แนวหน้า

ทําสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตรับสินไหมมรณกรรม กับ
เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน 300,000 บาท
สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี 2561
1. จิราพร สิงคะวนิช
2. บํารุง จินากุล
3. ประพฤติ สอนสมบูรณ์
4. ปรินทร ภาวรรณ
5. ศรี อินทปัญตรี
6. ศุภเกียรติ ธารณากุล
7. สมบัติ บํารุงวงษ์
8. สุคร วิทยากุล
9. สุรพงษ์ ทวี
10. อารี นักเพียร

วันนักข่าว
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ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2560
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับ
ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนใน
สื่อออนไลน์ เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้
ดังนัน้ เพือ่ ให้การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพจากสือ่ ออนไลน์ เป็นไปด้วยความชัดเจน อาศัยอ�ำนาจตามความ
ในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หมวด 6 การบริหารสมาคม ข้อ 16 ข. ให้ยกเลิกระเบียบสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ แล้วให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
2560”

ข้อ 1 ระเบียบนี้ ให้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ.
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ส�ำนักข่าวออนไลน์ หมายถึง องค์กรสื่อมวลชนที่มีกองบรรณาธิการท�ำหน้าที่ผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ซึ่งประกอบการเป็นปกติธุระ ทั้งที่แสวงหาก�ำไรและไม่แสวงหาก�ำไร โดยเว็บไซต์นั้นจะต้องปรากฏแหล่งที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ
ผู้บริหาร ผู้ลงทะเบียน และผู้รับผิดชอบทางเทคนิคในข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์นั้นไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 4 ผูท้ ที่ ำ� งานในกองบรรณาธิการ จะต้องเป็นพนักงานทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับเนือ้ หาข่าว ภาพข่าวหรือคลิปข่าวในต�ำแหน่ง
นักข่าว หัวหน้าข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว ช่างภาพ หัวหน้าช่างภาพ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เลขานุการกองบรรณาธิการ
เจ้าหน้าที่แปลข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล พนักงานพิสูจน์อักษร ฝ่ายศิลป์ หรือชื่อต�ำแหน่งที่เรียกอย่างอื่นในท�ำนองเดียวกัน
ข้อ 5 การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ 3 และข้อ 4 เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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ข้อบังคับ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
พุทธศักราช 2543
(แก้ ไขเพิ่มเติม 4 มีนาคม พ.ศ. 2560)
หมวด 1 ข้อความทั่วไป

ข้อ 1. สมาคมนีม้ ชี อื่ ว่า “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ใช้ชอื่ ย่อว่า “สขนท.” เรียกชือ่ เป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “Thai Journalists Association” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “TJA”
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปนกพิราบและปากกา มีข้อความชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล้อม
ข้อ 3. ส�ำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ข้อ 4. ข้อบังคับนี้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงาน
รับจดทะเบียนเป็นต้นไป

หมวด 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 5. สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
		 (1) ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
		 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ให้มีเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
การพิมพ์ การโฆษณา และการแสดงออก ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
		 (3) ผดุงไว้ซงึ่ มาตรฐานอันดีงามของสมาชิกโดยให้ยดึ จริยธรรมแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบเป็นหลักปฏิบตั อิ นั สำ�คัญ
ยิ่ง
		 (4) ส่งเสริมสวัสดิการและความสามัคคีระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการบำ�เพ็ญสาธารณ
กุศล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกประเทศ
		 (5) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ เพื่อยังสันติสุข ภราดรภาพ ความ
เคารพในสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความอยู่ดีกินดีให้เกิดขึ้นในโลก

หมวด 3 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

ข้อ 6. สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ก. สมาชิกสามัญ ได้แก่
		 (1) ผูป้ ระกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี มีตำ� แหน่งและรายได้ประจ�ำ ท�ำงานอยูใ่ นกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�ำคัญและพิมพ์ออกจ�ำหน่ายต่อสาธารณชนเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
		 (2) ผูป้ ระกอบวิชาชีพสือ่ สารมวลชนในส�ำนักข่าวออนไลน์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี มีตำ� แหน่งและรายได้ประจ�ำ ท�ำงาน
อยู่ในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระส�ำคัญ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนด
		 ข. วิสามัญสมาชิก ได้แก่
		 (1) ผู้เคยมีคุณสมบัติตามข้อ ก. และได้พ้นตำ�แหน่งหน้าที่มาแล้ว โดยไม่เคยถูกลงโทษด้วยการภาคทัณฑ์ ให้ออก
ปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกวินิจฉัยโดยองค์กรวิชาชีพว่าประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
		 (2) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ ที่เสนอข่าวต่อ
สาธารณชนสม�่ำเสมอตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีคุณสมบัติอื่นเหมือนสมาชิกสามัญโดยอนุโลม
วันนักข่าว
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		 (3) สมาชิกใหม่ ที่ได้รับความเห็นชอบและได้แสดงตัวต่อคณะกรรมการบริหาร ให้คงสถานะไว้เพียง 2 ปี เมื่อสมาชิก
ดังกล่าวได้แสดงตัวต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี และได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากทีป่ ระชุมฯ แล้วจึงจะมีสถานะเป็นสามัญ
สมาชิก

หมวด 4 หน้าที่และสิทธิของสมาชิก

ข้อ 7. สมาชิกมีหน้าทีร่ กั ษาผลประโยชน์และเกียรติคณ
ุ ของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม ชำ�ระ
ค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำ�หนด ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมทุกประการ
ข้อ 8. สมาชิกมีสิทธิ
		 (1) เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมกำ�หนด
		 (2) ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร
		 (3) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
		 (4) ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม
		 (5) ได้รับสวัสดิการและบริการต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำ�หนด
ข้อ 9. สามัญสมาชิกมีสิทธิ
		 (1) เลือกและรับเลือกตั้งเป็นนายกและกรรมการบริหารสมาคม
		 (2) สมาชิกทีไ่ ด้ชำ� ระค่าบ�ำรุงติดต่อกันไม่ตำ�่ กว่าสามปี เข้าชือ่ กันจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าห้าสิบคนให้คณะกรรมการบริหาร
จัดประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยท�ำเป็นหนังสือยืน่ ต่อคณะกรรมการบริหาร และในหนังสือนัน้ จะต้องระบุดว้ ยว่าจะให้ประชุมพิจารณา
ญัตติเรือ่ งใด เมือ่ คณะกรรมการบริหารได้รบั หนังสือแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกถ้วน แล้วด�ำเนินการตามค�ำร้องขอภายในก�ำหนด
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับค�ำร้องขอ

หมวด 5 สมาชิกภาพ

ข้อ 10. ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ
		 เมื่อเลขาธิการได้รับใบสมัครแล้วให้ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
		 หากเลขาธิการเห็นว่าไม่สมควรรับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยไม่ชักช้า และให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อนายกสมาคมภายในกำ�หนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ปฏิเสธและให้นายกสมาคมนำ�เรื่องเข้าหารือในการประชุม
คณะกรรมการบริหารในคราวถัดไป
		 มติในการรับสมาชิกจะต้องเป็นเอกฉันท์
		 เมือ่ คณะกรรมการบริหารมีมติรบั ผูใ้ ดเป็นสมาชิกแล้ว ให้ผนู้ นั้ ไปแสดงตัวต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคมตาม ข้อ 29 พร้อม
ทั้งนำ�เงินค่าสมัครและค่าบำ�รุงมาชำ�ระให้เสร็จสิ้น จึงจะมีผลให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์
ข้อ 11. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
		 (1) ตาย หรือสาบสูญตามคำ�สั่งของศาล
		 (2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อเลขาธิการ และเลขาธิการได้รับหนังสือนั้นแล้ว
		 (3) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำ�สั่งศาล
		 (4) ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน ตามข้อ 12
ข้อ 12. สมาชิกอาจถูกลบชื่อออกจากทะเบียนด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
		 (1) ละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสมาคมนี้ หรือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน จน
ปรากฏความผิดชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยแล้ว
		 (2) ต้องคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ�คุก เว้นแต่เหตุทใ่ี ห้ตอ้ งจำ�คุกนัน้ เป็นความผิดอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับ
วิชาชีพโดยชอบ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท
364

วันนักข่าว

		 (3) ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสมาคม หรือประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพหรือกระทำ�การให้
แตกสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
		 (4) ไม่ชำ�ระค่าบำ�รุงติดต่อกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป
ข้อ 13. กระบวนการลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ให้เสนอเป็นญัตติโดยกรรมการบริหารจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน หรือ
โดยสมาชิกสามัญที่ได้ช�ำระค่าบ�ำรุงติดต่อกันไม่ต�่ำกว่าสามปี จ�ำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ต่อคณะกรรมการบริหาร
		 การลงมติให้ลบชือ่ ให้ลงคะแนนลับ และต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวนกรรมการบริหารทัง้ หมด แต่กอ่ นที่
จะลงมติตอ้ งให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหาได้ชแ้ี จงแก้ขอ้ กล่าวหาต่อคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่ผถู้ กู กล่าวหาไม่มาชีแ้ จงโดยไม่แจ้งเหตุ
ขัดข้องอันสมควร

หมวด 6 การบริหารสมาคม

ข้อ 14. ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจำ�นวนสิบห้าคน ประกอบด้วย นายกสมาคมคนหนึ่ง อุปนายกสมาคมจำ�นวน
ตามความจำ�เป็น เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ตำ�แหน่งละหนึ่งคน กับกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ 15. กรรมการบริหารพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
		 ก. ถึงคราวออกตามวาระ
		 ข. ตายหรือสาบสูญตามคำ�สั่งของศาล
		 ค. ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อนายกสมาคมและนายกสมาคมได้รับหนังสือนั้นแล้ว
		 ง. ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11
		 จ. ขาดประชุมคณะกรรมการบริหารสามครั้ง ติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้นายกสมาคมทราบ
ข้อ 16. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำ�นาจดังต่อไปนี้
		 ก. บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
		 ข. วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อดำ�เนินการตามข้อ ก. โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
		 ค. กำ�หนดตำ�แหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง และตั้งอนุกรรมการเพื่อดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของ
สมาคม
		 ง. แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูม้ เี กียรติคณ
ุ เป็นทีป่ รึกษาสมาคม โดยให้ทปี่ รึกษาเข้าร่วมและออกความเห็นในการประชุม
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 17. กรรมการบริหารอยู่ในตำ�แหน่งสมัยละสิบสองเดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
ในระหว่างทีค่ ณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยงั ไม่ได้รบั ตำ�แหน่งให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็นงานปกติ
ไปพลางก่อน
ข้อ 18. คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม
ให้นายกสมาคมเป็นประธานในทีป่ ระชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้อปุ นายกสมาคมเป็นประธาน
ที่ประชุม และถ้าอุปนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 19. นายกสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
นายกสมาคมมีหน้าที่อำ�นวยการบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของสมาคม
อุปนายกสมาคม เป็นผูช้ ว่ ยเหลือนายกสมาคม ทำ�การแทนเมือ่ นายกสมาคมไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือปฏิบตั งิ าน
ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย
เลขาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการบริหาร นัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี นัดประชุมใหญ่อื่นๆ บันทึก
การประชุม ดูแลรักษาเอกสารอื่นรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของสมาคม ติดต่อกับสมาชิกและปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นที่มิได้กำ�หนด
ให้เป็นหน้าทีข่ องผูใ้ ดผูห้ นึง่ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลจัดการกิจการของสมาคม ควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่
ของสมาคม แต่การรับบุคคลเข้าทำ�งาน หรือให้ออกจากงาน เลขาธิการจะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
		 เหรัญญิก มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาเงิน ทำ�บัญชี, งบดุล และดูแลผลประโยชน์อนั เกีย่ วเนือ่ งกับเงินและทรัพย์สนิ อืน่ ของสมาคม
วันนักข่าว
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		 นายทะเบียน มีหน้าที่จัดทำ�และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริง
ข้อ 20. เงินรายได้ทงั้ หมดของสมาคมให้ฝากไว้ทธี่ นาคารทีม่ คี วามมัน่ คง หรือซือ้ ตราสารทางการเงินทีอ่ อกหรือรับรองโดย
รัฐบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
		 การเบิกจ่ายเงินของสมาคมให้นายกสมาคม เลขาธิการและเหรัญญิกของสมาคม ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรา
ของสมาคมเป็นสำ�คัญ
ข้อ 21. นายกสมาคมมีอำ�นาจสัง่ จ่ายเงินได้ไม่เกินครัง้ ละหนึง่ หมืน่ บาท หรือรวมแล้วไม่เกินสองหมืน่ บาทภายในหนึง่ เดือน
หากจำ�เป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
การอนุมัติจ่ายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่ง นายกสมาคมต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 22. เหรัญญิกมีอำ�นาจสัง่ จ่ายเงินได้ไม่เกินครัง้ ละห้าพันบาท หรือรวมแล้วไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาทภายในเวลาหนึง่ เดือน
เหรัญญิกจะเก็บเงินสดไว้ได้ไม่เกินห้าพันบาท
เหรัญญิกต้องจัดทำ�งบดุลแสดงฐานะการเงินของสมาคมทุกเดือนปิดแสดงไว้ ณ ทีท่ ำ�การสมาคมและต้องทำ�งบดุลทุกวันที่
31 ธันวาคม เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี

หมวด 7 การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคม

ข้อ 23. นายกสมาคมและกรรมการบริหารให้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี โดยที่ประชุมเลือกสามัญสมาชิก
จำ�นวนห้าคนขึ้นทำ�หน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
ให้สามัญสมาชิกเสนอชือ่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมผูส้ มควรดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคมจากสามัญสมาชิกด้วยกันต่อคณะกรรมการ
เลือกตัง้ โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน การเลือกตัง้ ให้กระทำ�โดยให้สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
ผู้ใดจะดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคมติดต่อกันเกินกว่าสองสมัยไม่ได้
การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม ให้สามัญสมาชิกเสนอชื่อสามัญสมาชิกผู้ที่อยู่ในที่ประชุมผู้ที่สมควรเป็นกรรมการ
จากหนังสือพิมพ์ที่สามัญสมาชิกสังกัดฉบับละไม่เกินสองคน โดยมีสามัญสมาชิกรับรองอย่างน้อยห้าคน และเลือกตั้งโดยให้
สามัญสมาชิกลงคะแนนลับ ผู้ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับสิบสี่ ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
ผู้ได้รับคะแนนรองลงมาให้เป็นสำ�รองกรรมการและให้เลื่อนขึ้นมาเป็นกรรมการแทนเมื่อกรรมการผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
หน้าที่ตามข้อ 15 โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคนที่ตนแทน
กรรมการบริหารที่ไม่ใช่นายกสมาคมจะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกินกว่าสามสมัยไม่ได้
ให้คณะกรรมการบริหารชุดที่สิ้นสุดลงตามวาระมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วัน
ที่ได้ดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งเรียบร้อยแล้ว

หมวด 8 การควบคุมความประพฤติของสมาชิก

ข้อ 24. จริยธรรมของวิชาชีพตามข้อ 7 ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ ได้แก่
		 (1) ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของการเสนอข่าวและความคิดเห็น
		 (2) ให้ประชาชนได้ทราบข่าวเฉพาะที่เป็นจริง การเสนอข่าวสารใดๆ ออกพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ถ้าปรากฏว่าไม่ตรง
ต่อความเป็นจริง ต้องรีบจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
		 (3) ในการได้มาซึ่งข่าว ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด มาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพและซื่อสัตย์เท่านั้น
		 (4) เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าว และรักษาไว้ซึ่งความลับของแหล่งข่าว
		 (5) ปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำ�แหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
หมู่คณะโดยไม่ชอบธรรม
		 (6) ไม่กระทำ�การอันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคีของเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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ข้อ 25. ให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี เลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพ จากสามัญสมาชิกผูม้ คี วามประพฤติดี
ขึน้ คณะหนึง่ มีจำ�นวนไม่เกินห้าคน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับบุคคลในข้อ 9 (2) และให้ใช้วธิ กี ารเลือกตัง้ เช่นเดียวกับการเลือกตัง้
นายกและกรรมการบริหารโดยอนุโลม
ข้อ 26. คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีอำ�นาจหน้าที่
		 (1) สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้เป็นไปตามข้อบังคับและจริยธรรมของวิชาชีพ
		 (2) สอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจริยธรรม เมื่อได้รับคำ�ขอจากคณะกรรมการบริหาร
		 (3) สอบสวนคุณสมบัติ และความประพฤติของผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารร้องขอ
		 ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวิชาชีพดำ�เนินการสอบสวนแล้ว ให้เสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อดำ�เนินการต่อไป
ข้อ 27. คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับอายุของคณะกรรมการบริหารในปีนั้น

หมวด 9 การประชุมใหญ่

ข้อ 28. การประชุมใหญ่ของสมาคมมีได้ 2 กรณี คือ
		 (1) การประชุมใหญ่สามัญ
		 (2) การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 29. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในวันที่ 5 มีนาคม เพื่อ
		 (1) ให้คณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปี
		 (2) ให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่
		 (3) รับรองงบดุลประจำ�ปี
		 (4) ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี / ที่ปรึกษากฎหมาย
		 (5) เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหาร
		 (6) เลือกตั้งกรรมการควบคุมจริยธรรม
		 (7) เรื่องอื่นๆ
ข้อ 30. การประชุมใหญ่วิสามัญกระทำ�ได้เมื่อ
		 (1) คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเมื่อมีปัญหาที่จะต้องหารือ หรือให้ที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย
		 (2) สามัญสมาชิกจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนร้องขอให้เรียกประชุมตามข้อ 9 (2)
ข้อ 31. การประชุมใหญ่ตามข้อ 29 และ 30 ต้องมีสามัญสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนสามัญ
สมาชิกทั้งหมด หรือจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 32. การนัดประชุมใหญ่ตามข้อ 29 และ 30 ให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
และให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำ�การสมาคม

หมวด 10 การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้อบังคับ

ข้อ 33. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนี้จะกระทำ�ได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และมติให้แก้ไขข้อบังคับต้อง
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 34. ญัตติขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับต้องมาจากคณะกรรมการบริหารหรือมาจากสามัญสมาชิกที่ได้
ช�ำระค่าบ�ำรุงติดต่อกันไม่ต�่ำกว่าสามปีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยให้ท�ำเป็นหนังสือและให้เลขาธิการท�ำส�ำเนาแจกจ่ายแก่
สมาชิกก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำ�หนดสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการได้รับญัตติดังกล่าว
ข้อ 35. ให้เลขาธิการนำ�ข้อบังคับทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมนัน้ ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่ทปี่ ระชุมใหญ่
มีมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
วันนักข่าว
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หมวด 11 การเลิกสมาคม

ข้อ 36. สมาคมเลิก โดย
		 (1) ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้เลิก
		 ในการประชุมให้เลิกสมาคมนั้นต้องมีสามัญสมาชิกไปประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
		 (2) เลิกตามกฎหมาย
ข้อ 37. เมือ่ สมาคมต้องเลิกไปไม่วา่ โดยสาเหตุใดๆ ให้ทรัพย์สนิ ของสมาคมตกเป็นขององค์กรทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพหนังสือพิมพ์
ตามมติของที่ประชุมใหญ่

หมวด 12 บทเฉพาะกาล

ข้อ 38. ให้ผทู้ เี่ ป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และไม่ขาดคุณสมบัตติ ามข้อบังคับ
ของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของสมาคมแต่ละประเภทโดยอัตโนมัติ มีสิทธิและหน้าที่ตามที่กำ�หนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้เท่าที่จะพึงมีพึงได้ทุกประการ
ข้อ 39. ผูท้ ดี่ ำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารมาก่อนทีข่ อ้ บังคับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับ ไม่ตกอยูใ่ นบทบังคับ
แห่งข้อ 23 ว่าด้วยข้อห้ามการดำ�รงตำ�แหน่ง
ข้อ 40. ในวาระเริ่มแรก หลังจากจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแล้ว ให้ดำ�เนินการเลือกตั้งตามข้อ 14 ภายในกำ�หนดเวลา
สามสิบวัน
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รายชื่อสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สามัญสมาชิก
กรุงเทพทูเดย์
รังสีไชย
วันดี

มณีโชติ
เตยศรี

กรุงเทพธุรกิจ

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

เกียฮั้วตงง้วน (ศินคร)
พิชัย

ข่าวสด
เกศศินีย์
ชัยภูมิ
บวร
วสันต์
ศิราเมษฐ์
สุทธิชัย

กิติสมชัย

นุชประมูล
อุดมศักดิ์
ศรีทรงวุฒิ
ทิพย์ประโภชน์
แกล้ววิกย์กรรม
เตียวยืนยง

ข่าวหุ้นธุรกิจ
ชาญชัย
ฐปนี
ณัฐยาน์
ธนะชัย
นุจรีย์
บุษบากร
รินดา
ฤทธิชัย
ล�ำแพน
วิชชุพงษ์
วิษณุ
ศิริโรจน์
ศุภชัย
สิรีรัศมิ์
สืบศักดิ์
อภิชาต
อัญชลี
อ�ำนวย

สงวนวงศ์
แก้วแดง
หาญกล้า
ณ นคร
หมัดสะและ
วงศ์อนันต์
สิมสวัสดิ
ชาวโพธิ์
วันเพ็ญ
ปิตานุวัฒน์
โชลิตกุล
ศิริสวัสดิ์
บุญดอก
กลัดส�ำเนียง
ปลื้มจิตต์
ช้างงาแก้ว
ต่ายลีลาศ
บรรจงสุทธิ์

คมชัดลึก
กอบแก้ว
จริยา
ชัยพงษ์
ชุลีพร
ธนกฤต
ธนกฤต
บัณฑิต
ปัทมนันท์
มณเฑียร
มะลิวัณย์
ศิรินภา
สมถวิล
สุรัตน์

แผนสท้าน
พันธุ์ศรี
ชัยพงษ์ชิระพจน์
แฟ้มคลองขอม
กอแก้ววิเชียร
แก้วโกริยะ
จันทศรีค�ำ
ข�ำอรุณ
อินทะเกตุ
ยงยุทธ
สมานสุข
เทพสวัสดิ์
อัตตะ

โคราชรายวัน
วิชาณี

จันทร์รังสี

ชีวิตต้องสู้
ก้องไกร

ลิ้มจรูญ

เชียงใหม่นิวส์
กรวุฒิ
กิติ 		
จิรวัฒน์
ทวีบุญ
นคร
นภาพร
นเรศ
นันทพร
น�ำชัย
น�ำพล
ประยูร
ภูริทัต
มนชัย
มนัส
มรกต
มานิตย์
วรวลัญช์
วิทยา
วีรบุตร
วีรศักดิ์
สมคิด
สร้อยเพชร
สันทัด
สุพิน
เสน่ห์
อัครวิทย์

อาศนะ
ภารดี
ตันเกษม
ระบิน
ดวงศรี
ขัติยะ
อินทิยศ
ระบิน
อู่วานิชย์
สุริยะเจริญ
นันทาวงศ์
สืบภา
เต๊จะสา
ค�ำจันทร์
จันทราช
เข็มค�ำ
ค�ำแจง
ศรีดาวเรือง
เชื้อศรีลา
ปัญญาโชติ
ไชยวงศ์
สังข์เขป
ศักดิ์สูง
วงษ์งาม
นามจันทร์
ระบิน

ซิงจงเอี๋ยน
ผุสดี
สมชัย
ปิยะโชค
สุเทพ
อุดม

คีตวรนาฎ
ตั้งมั่นสุจริตกุล
ตั้งมั่นสุจริตกุล
ศุภภัทรานนท์
คุณาธนะโภค
วันนักข่าว
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ซิงเสียนเยอะเป้า
ก�ำธร
ทวี
พงเจษฎ์
ไพศาล
วรมน
ศักดิ์ชัย
ศิริพร

ธนวิภูษิต
ยอดเพชร
แพร่ไชยกุล
ตรีพนากุล
ถิระพงศ์
เจียรพานิชยะ
เตโชพิศาลวงศ์

ฐานเศรษฐกิจ
จีรพงษ์
ชิษณุชา
ทิฆัมพร
พงษ์ศักดิ์
อรุณ

เดลินิวส์

ประเสริฐพลกรัง
เรืองศิริ
ศรีจันทร์
สีสด
ลอตระกูล

กรกมล เรืองเวทย์สกุล
กฤติมา โฆสิตสมิต
กัญณัฎฐ บุตรดี
กิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์
กิตติพันธ์ เหตระกูล
เกริก
เขมะบุลกุล
เกรียงไกร บัวศรี
ไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
จตุพร
เอี่ยมสอาด
จันทวรรณ แก้วสุวรรณ
จิตวดี
เพ็งมาก
จิราวัฒน์ จารุพันธ์
จีระวัฒน์ สุขานนท์
จุฑานันทน์ บุญทราหาญ
ชญานิษฐ คงเดชศักดา
ช้องมาศ พุ่มสวัสดิ์
ชาย
ปถะคามินทร์
ชุติมา
นิ่มสุวรรณสิน
เชาวลี
ชุมข�ำ
ณรงค์
จรุงธรรมโชติ
ณรงค์
สัจจะภูริภูมิ
ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์
ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์
ณัฐา
มีเจริญ
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ดนฤดี
ดวงฤทัย
ดาวเรือง
เดชาธร
ธนพร
ธีรยุตร์
ธีระชัย
ธีระพงษ์
นพปฎล
นพพร
นภาพร
นริทธิ์
นวพรรษ
นาตยา
นิรมล
บดินทร์
ประชัน
ประชา
ประพงษ์
ประภา
ประหยัด
ปริญญา
ปัทมา
ผาณิต
พงษ์พรรณ
พรชัย
พรประไพ
พลพิบูล
พัชรินทร์
พานิช
พิชญ์ชลอ
พิเชษฐ์
พูนทรัพย์
ไพรัช
ไพศาล
ภมร
ภัทราพร
ภาณุ
ภาณุพงศ์
ภูพาน
ภูษา
มณีรัตน์

วงษ์เคี่ยม
ผ่องใส
วรจินดา
แสงศัพท์
วัฒนสุวกุล
สันธากร
ทองเสน
เหลืองทองกุล
รัตนพันธ์
เจริญเปี่ยม
พานิชชาติ
เพิ่มสิทธ์
บุญชาญ
คชินทร
ชีระจินต์
ศักดาเยี่ยงยงค์
แสนมาตร
เหตระกูล
แหลมแจง
เหตระกูล ศรีนวลนัด
คูณสมบัติ
สุวรรณมณี
ลือวัฒนะ
นิลนคร
อ่องสะอาด
ปุณณวัฒนาพร
เสือเขียว
เพ็งแจ่ม
ธรรมรส
บัณฑราภิวัตน์
อุปจันโท
รื่นกลิ่น
ทองทาบ
มิ่งขวัญ
ชัยเพชร
มานะพรชัย
ไพบูลย์ศิลป
ค�ำคุ้ม
ส่องสว่าง
ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์
นิลภู
ศิริปัญจนะ

มณีรัตน์
มนตรี
มยุรี
มานิจ
มาริสา
ยุวนันต์
โยธิน
รัชนี
รุ่งชัย
ลักษณะศักดิ์
ล�ำยอง
วรพล
วรรณภา
วรลักษณ์
วรวิทย์
วราวุธ
วสันต์
วิญญู
วิษณุพงษ์
วีระศักดิ์
ศราวุธ
ศศิธร
ศศิมา
ศะศิมา
ศักดิ์ชัยสิทธิ์
ศิริโรจน์
ศุภพล
ศุภฤกษ์
สมชาติ
สมาน
สรณคมน์
สิริวรรณ
สืบพงษ์
สุกัญญา
สุคนธวิทย์
สุดใจ
สุดารัตน์
สุทธิพร
สุพจน์
สุภาพร
สุภารัตน์
สุรเชษฏ์

สว่างค�ำ
ประทุม
วนะสุขสถิตย์
โมฬีชาติ
ช่อกระถิน
สวัสดิ์วงษ์
พรหมชัย
วงศ์ลาโพธิ์
คงสุข
โรหิตาจล
ปกป้อง
เพชรสุทธิ์
งามสมวงษ์
อโนทัยสินทวี
ศรีอนันต์รักษา
คูณสมบัติ
บุญนฤธี
ศรีนาง
หิญชีระนันท์
แป้นสุวรรณ
ดีหมื่นไวย์
ทองกวาว
ด�ำรงสุกิจ
ใจชุ่ม
ศรีดาชาติ
ศิริแพทย์
กมลาภิรมย์
วิเชียรปัญญา
แซ่เอียะ
พิมพ์โคตร
บัวพึ่งน�้ำ
พันธุ์ปรีชากิจ
อุณรัตน์
สังฆธรรม
จังคศิริ
บูรณะกิจ
งามพิรุณตระกูล
สุนทรชัย
อุ้ยนอก
มีลาภา
ยอดศิริวิชัยกุล
วัชรวิศิษฏ์

สุรสีห์
เสริมศักดิ์
อธิชา
อภิชัย
อรนุช
อรรถชยา
อ้อมจันทร์
อาภาพร
อุทิตา
อุมาพร
อุษา

อาศัยราษฎร์
ทองศรีสุข
ชื่นใจ
รุ่งเรืองกุล
วานิชทวีวัฒน์
โทนุศิษย์
พรายพรรณ
เทศทองดี
สุวรรณธาดา
อักษรพันธ์
มีชารี

เดอะเนชั่น
จินตนา
จิรพรรณ
จุฬารัตน์
นิภาวรรณ
พนา
มยุรีย์
มาริสา
อศินา

ตงฮั้ว
ณรงค์
สุชาติ

ปัญญาอาวุธ
บุญหนุน
แสงปัสสา
แก้วรากมุกข์
จันทร์วิโรจน์
สุขยิ่งเจริญวงศ์
ฉิมประภา
พรวศิน

เนรมิตรวันชัย
อัครพุทธิพร

เทคโนฯ ชาวบ้าน
จิรวรรณ

โรจนพรทิพย์

เทเลคอมเจอนัล
นัยนา
รัชพร

แย้มอรุณ
วรอินทร์

ไทยก้าวหน้า
พิสัณฑ์
ศุภรัตน์

เพ็ชรพิรุณ
แสงสีทอง

ไทยนิวส์

ชายชาตรี ลิ้มจรูญ

ไทยโพสต์
กรรณิกา
เกษม
เกียรติชัย
ฉัตรชัย
ปรัชญาชัย
โรจน์
เสรี
อรรณพ
อาวุธ

ไทยรัฐ

กรชนก
กรวัฒน์
กานต์
กิจจา
กิตติ
กิตติพงศ์
กิรณา
กุลธน
เกรียงไกร
เกรียงศักดิ์
ไกรสีห์
คเณศร์
คมกฤช
ค�ำรณ
จักรี
จันทนา
จารุวัตร
จิรวัชร
จิรากร
จุไรวรรณ
ฉัตรชัย
เฉลิมชัย
ชนาธิป
ชวรงค์
ชัย
ชัยวัฒน์

วิริยะกุล
แววงาม
พงษ์พาณิชย์
นามตาปี
ดัชถุยาวัตร
งามแม้น
โลหิตคุปต์
กิติชัยวรรณ
มะณีแสง

เจนนภาภัณฑ์กิจ
วีนิล
เหมสมิติ (ว่าที่ ร.ต.)
ทองเกลา
วงษ์ใบแก้ว
นโรปการณ์
อินทร์ชญาณ์
เลาหทวีโชค
ภู่ระย้า
จุนโนนยางค์
นาคประเสริฐ
เพ็งศรีทอง
แสงเฟื่อง
ชูดี
ผดุงขันธ์
เชียงทอง
มารวิชัย
สิทธิโชติพงศ์
พุ่มพวง
วงศาสนธ์
คงทอง
ทรงสุข
กฤษณสุวรรณ
ลิมป์ปัทมปาณี
งามเมืองแมน
พรหมมา

ชาติชาย
ช�ำนาญ
ชูพงศ์
เชษฐ์
โชคชัย
ไชยรัตน์
ฐานวัฒน์
ฐิตศักดิ์
ฐิตาภา
ฐิติวรรณ
ฑีฆาวุฒิ
ณรงค์วิทย์
ณัฐนัย
ณัฐยา
ด�ำฤทธิ์
ทรงพล
ทวิชช์
ธงชัย
ธรรมรัฐ
ธันย์ชนก
ธิดารัตน์
เธียรทรรศน์
นพภาภรณ์
นริศรา
นิคม
นิพนธ์
นิภาวรรณ
นุชรัตน์
บพิตร
บังอร
บัญชา
บัณฑิต
ประกิต
ประเสริฐ
ปราเมศ
ปราโมทย์
ปัญญา
ผดุงศักดิ์
พนมพร
พรพรรณ
พรพรรณ
พัชรินทร์

ศิริพัฒน์
ไชยศร
มณีน้อย
สุขสมเกษม
ชัยวิชิต
ส้มฉุน
วรประสิทธิ์ชัย
สุนทโร
ทรงเผ่า
ไสวแสนยากร
กุลลประภา
ศรีวัฒนา
วัชรฐิตพร
มหาเทียน
วิริยะกุล
ไชยสนธิ์
โปสินธุ์
ณ นคร
บูรณะกิจ
กุลมา
เย็นสงค์
ไวทยานนท์
เกตุพิจิตร
สุทธิค�ำ
แสงบุญเรือง
ปฏิวงศ์ไพศาล
จันทร์เปลี่ยน
ผลหิรัญกิจ
เกาฎีระ
ธงทอง
นันทวโนทยาน
จันทร์เฮง
หลิมสกุล
ภาคภูมิวุฒิกุล
เหล็กเพ็ชร์
ฝ่ายอุประ
เจริญวงศ์
เหล่ากิจไพศาล
นุกูลรักษ์
พจนพริ้ง
พูลเกษม
สารพูนทรัพย์
วันนักข่าว
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พัลลภ
พิชชานี
พิชญะ
พณัฐสิทธิ์
พิสิฐ
เพ็ชรากรณ์
เพ็ญพิชญา
เพลินฤดี
ไพโรจน์
ภิญญวรรษ
ภิญโญ
มยุรี		
มานิจ
มาเรียม
ยุทธเดช
ยุพิน
ยุวดี
รัตนา
รัตนาภรณ์
ฤทธิ์
ลัดดา
ลิขิต
เลิศ
วรรณทนา
วรรณี
วรรธะนี
วรันธร
วรางคณา
วารุธ
วิชาตรี
วิชิต
วิเชียร
วิภา
วิภาวรรณ
วิโรจน์
วิษณุ
วีรพจน์
ศศดิศ
ศศิธร
ศุภกิจ
ศุภฤกษ์
สนธยา
372

วันนักข่าว

ศรีไพรวัลย์
การวุฒิ
วงษ์ฟัก
ศรีรัตนวงศ์ (ว่าที่ ร.ต.)
ภูตินันท์
วัชรพล
แซ่เตียว
ศรีรัตนตาปี
โฉลกคงถาวร
เกสะวัฒนะ
ทุมมานนท์
พัวศิริมิตร
สุขสมจิตร
วิเศษรัตน์
ชื่นทรวง
แสงฉาย
ใบเนียม
เตชะเสาวภาคย์
มีสิงขร
พรายพรรณ
ธนวิชากร
จงสกุล
อัศเวศน์
ธนาวรรณกิจ
ห่อวโนทยาน
มหาวุฒิวงศ์
รุ่งเลิศ
สุขม่วง
เหลาโชติ
ทับดวง
แก้วเกื้อ
ดอนก้อนไพร
เทพศิริ
หาญชนะ
กิจกุลอนันตเอก
นกนาค
อินทรพันธ์
ชูชนม์
แย้มศิลา
วัณโณ
ธงไชยฤทธิ์
พิกุลทอง

สมควร
สมจิตต์
สมชัย
สมชาย
สมพิณ
สรวิทย์
สรัญญา
สราวุธ
สวัสดิ์
สัจภูมิ
สันติ
สุกัญญา
สุชาดา
สุชาติ
สุชิน
สุณัฐตินันท์
สุทธา
สุทธิวรรณ
สุนทร
สุนทร
สุนันทา
สุพจน์
สุภลัคน์
สุเมธ
สุวสรรค์
เสรี
เสาวคนธ์
แสงทิพย์
อโณทัย
อดุลย์
อนุสรณ์
อมรชัย
อมรศรี
อมรศักดิ์
อรวรางศ์
อรุณรัตน์
อลงกฎ
อลันณ์
ออมรัก
อานุภาพ
อาภาภรณ์
อารีลักษณ์

สีเน
อิสระพินิจ
กตัญญุตานันท์
กรุสวนสมบัติ
พุ่มจิตร
จ�ำนงค์ฤทธิ์
จงใจหาญ
วัชรพล
ปันยศ
ละออ
วิริยะรังสฤษดิ์
ปุระ
ปาทาน
จันทนพ
ติยวัฒน์
อุ่นหล้า
พิมาลัย
ตัญญพงศ์ปรัชญ์
คันธพิศาล
ทาซ้าย
ผกาหลง
ศิลปงาม
วุฒิกรีธาชัย
สมคะเน
ชมแก้ว
ภัทรพิศาล
จุลพันธ์
ยิ้มละมัย
ถือวรรณ
ประพฤติดี
จิตต์ชื่นโชติ
เพิ่มพูน
วองเทียม
ไม้งาม
คนเพียร
เชื้อบาง
จิตต์ชื่นโชติ
พิชิตวงศ์
บุศยโล่
เงินกระแชง
โกศลกุล
ผินสูงเนิน

เอกภพ
เอนก

แนวหน้า
กาญจน์วดี
กุลนธี
จเร
จักรฤทธิ์
จันดารา
จันทิมา
จ�ำนงค์
จิระพงศ์
จีระ
ชนิตร
ชัยสิทธิ์
ทิพวิมล
ธวัชชัย
นภาพร
นันทภรณ์
น�้ำฝน
นิติ
บัญชา
บุษยมาศ
ปรวิทย์
ประพันธ์
ประเสริฐ
ปริญญา
ปรีชา
ปรียา
ปาริชาติ
เปี่ยมศักดิ์
พัชรี
ภาคภูมิ
มณฑลทัศน์
มณฑา
มธุริดา
มนเทียร
มยุรี
รัฐปัถย์
ลฎาภา
ลักขณา

พงศ์สุพัฒน์
มั่นใจ

โชควิทยานุกูล
นวลย้อย
ข�ำอรุณ
นาคเสวี
อุดมสิน
สุขสมพืช
จันทรส�ำเภา
เต็มเปี่ยม
กลิ่นหอม
ภู่กาญจน์
รอดทอง
จันทาทับ
ปุณณะรัตน์
แจ่มจันทร์
แพพ่วง
บ�ำรุงศิลป์
โมราวรรณ
จันทร์สมบูรณ์
ซองรัมย์
เจนสมุทร
สุขทะใจ
ค�ำพลงาม
ช้างเสวก
ชัยยาโลม
ชื่นทรวง
ป่าเขตต์
สุวรรณ
ผจงกิจพิพัฒน์
ภู่กาญจน์
นันทวิสูตร์
ศรีสุข
รัตนอุบล
พานทอง
โสตถิชัยอาภรณ์
เสถียรภูริภาคย์
ทิวะสิงห์
ธรรมรักษา

วรพจน์
วันชัย
วาสนา
วิโรจพันธ์
ศรัญญา
ศิลปชัย
ศุภนุช
ศุภพจน์
ศุภรภัทร
สังวร
สิทธิชน
สิริพร
สุนนต์
สุพรรณา
แสงระวี
อนันตเดช
อรพิน
อรสา
อรุณี
อารีย์
อุทัย

แสนประเสริฐ
ภมรมานพ
นิภากรพันธ์
อนันต์ภิรมย์รื่น
อนันตสุข
ศรีรุ้ง
บัวผ่อง
สุภาคง
ช�ำนิบรรณการ
แก้วถาวร
กลิ่นหอมอ่อน
พานทองถาวร
คชพันธุ์
เจริญผล
สุมณฑา
พงษ์พันธุ์
อุตตมางคพงศ์
ผาวันดี
ทรงพรวานิชย์
เหมเปา
เดชแพง

บางกอกทูเดย์
จุมพล
นุชรีย์
เผด็จ
ภัทรสุดา
วิสูตร

โพธิสุวรรณ
ฉ�่ำบุญรอด
ภูริปติภาน
อุดมศรี
ยิ้มละมัย

บางกอกโพสต์
กรชนก
กาญจนา
ด�ำรงเกียรติ
ธวัชชัย
นาตยา
นิตยา
เนาวรัตน์
ปริญญา
ผุสดี
พงษ์เพชร
พัฒนะพงศ์

รักษาเสรี
กาญจนทวี
มาลา
เข็มก�ำเหนิด
เชษฐโชติรส
นัดทะยาย
สุขส�ำราญ
ม่วงอากาศ
อรุณมาศ
เมฆลอย
จันทรานนทวงศ์

พิชญา
เพ็ญจันทร์
มงคล
รัญชน์
วัสยศ
สฤษฎ์เดช
สาโรช
สิรินยา
สุพจน์
อติยา
อนุชา
อภิชาติ
อภิชิต
อรนุชา
อัญชลี
เอกราช

สวัสดิวัตน์
เจริญสุทธิพันธ์
บางประภา
วังวิบูลย์
งามข�ำ
มฤคทัต
เมฆโสภาวรรณกุล
วัฒนสุขชัย
วรรณเจริญ
อัชชะกุลวิสุทธิ์
เจริญโพธิ์
จินากุล
จินากุล
หุตะสิงห์
คงกรุต
สัตตะบุรุษ

บิสิเนสไทย
พิไลพร

ประชาคม
ศักดิ์ดา

นาคเส็ง

นพเกตุ

ประชาคม (จ.อุดรฯ)
ธวัชชัย
สมศักดิ์

ขันทะชา
ถนัดช่าง

ประชาชาติธุรกิจ
กฤษณา
ฉลวย
ชานัญ
ณัฏฐ์พิชญ์
ดิษนีย์
ธีรเดช
พัฒนพันธุ์
พิเชษฐ์
เมตตา
รุ่งโรจน์
วรรณศิริ

ไพฑูรย์
เหรียญทอง
ถือนิล
วงษ์สง่า
นาคเจริญ
เอี่ยมส�ำราญ
วงษ์พันธุ์
ณ นคร
ทับทิม
ขันธ์แก้ว
วงศ์วานิช

วิไล
วุฒิณี
สมปอง
สารภี
สาโรจน์
สุรียพัชร์
สุวรรณรักษ์
อิศรินทร์

อักขระสมชีพ
ทับทอง
แจ่มเกาะ
น�ำธรรมวงศ์
มณีรัตน์
แก้วไพรสี
สุขมะ
หนูเมือง

ประชามติ (จ.ตราด)
จักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์

ผู้จัดการ 360 ํ
กรรชัย
กรวริฬ
กัมพล
กัลยาณ์
กิตติชัย
กิตตินันท์
กุลนารี
เกรียงศักดิ์
เกียรติก้อง
ขุนทอง
เขมชาติ
เขมิกา
คทา
ค�ำนูณ
ฆฎนาวดี
จรินทร์
จันทิมา
จิตตนาถ
จิตปภาส
จุฬาภรณ์
ชนะ
ชวลิต
ช่อทิพย์
ชัยยศ
ฐิติรัตน์
ณรนารถ
ณัฎฐ์
ณัฎฐาภรณ์

เห็นนนท์
กิ่งแก้วกันจารุ
เสนสอน
ธรรมปรีชาไว
ไพโรจน์ไชยกุล
นาคทอง
เหล่าวานิช
เยี่ยงศุภพานนทร์
ทองเรือง
ลอเสรีวานิช
ชวนะธิต
พลายงาม
ประทุมธารารัตน์
สิทธิสมาน
เมนะคงคา
นุชนิศากร
ตันตราภรณ์
ลิ้มทองกุล
ปริญญากุล
กุดวิเทศ
ผาสุกสกุล
ทองฉ�่ำ
คลี่แก้ว
ส�ำราญพันธ์
สังข์เมือง
บุญเย็น
แก้วปัด
เพิ่มศรีสุข
วันนักข่าว
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ดรงค์
ดวงพร
ตุลย์
ธนิดา
ธนิตา
ธิดารัตน์
ธีรวัฒน์
ธีระพงษ์ศักดิ์
นภา
นฤมล
นฤมล
นวลสวาท
นันทนีย์
นิพนธ์
นิรันดร์
นุสรา
นุสรา
ประคองจิต
ประสัยห์
ประเสริฐ
ประเสริฐ
ปรุง
ปัญจภัทร
ปัญจรัตน์
ปิยะโชติ
ปิยะนันท์
ปุณญาดา
เปรมจิตต์
พงษ์ธร
พงษ์ศักดิ์
พชร
พบสุข
พรพัฒน์
พรรณพิมล
พัฒนพงศ์
พีรยุ
พีระพรรณ
ภิญโญ
ภูริพรรธน์
มัลลิกา
มานพ
รณชาติ
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ฤทธิปัญญา
ลิ้มทองกุล
ศิริกุลพิพัฒน์
สนธิพิจิตร
อิสรา
ลอย
ดุรงค์กวิน
สังฆะทิพย์
คงวัฒน์
ไชยขันธ์
ประพฤติดี
เพิ่มเพ็ชร์
นราภินนท์
วิรยศิริ
เยาวภา
พินิจพงศ์
อินทร์น้อย
ไชยชนะ
จารุรัตน์
เฟื่องฟู
ศรีโรจน์รุ่ง
ปัญญาประดิษฐ์
อังคสุวรรณ
บัณฑิตย์
อินทรนิวาส
ขุนทอง
มะจิ๊
ปิยะภาคี
กิจเจริญยิ่ง
พิพิธพงศ์พัฒน์
สมุทวณิช
โยธา
ชุนชฎาธาร
แดงรัศมีโสภณ
แต้สกุล
ดีประเสริฐ
พิสิฐชัยรักษ์
อัศวสันติชัย
ตุลยธรวงศ์
อัศวราชันย์
ชูแสง
บุตรแสนคม

รสพร
รัตนกมล
รัตน์ติกรณ์
รัตนา
รัมภา
ฤดี
วชิร
วรสิร์ศรี
วริษฐ์
วัฒนะชัย
วันชัย
วัลลภา
วิเชียร
วีรชัย
วุฒิพงษ์
ศรีสมพงษ์
ศศิวิมล
ศิรินทิพย์
ศุภภร
สนธิ
สมชาติ
สมหมาย
สวิชญา
สันติ
สากล
สิรวุฒิ
สิริลักษณ์
สุกัญญา
สุจิตรา
สุดใจ
สุธา
สุธารัตน์
สุธิมา
สุภางค์
สุรศักดิ์
สุวภัทร
สุวัฒน์
สุวิชชา
เสาวนีย์
แสงจันทร์
อรวรรณ
อัญชลี

จิรประณีต
วงศ์เครือศร
จารุเกษตรวิทย์
ฤทธิ์งาม
รัตนภานพ
พิริยะพงษ์พันธ์
สายจ�ำปา
รัตนสาขา
ลิ้มทองกุล
ยะนินทร
ม่วงศรี
เสนาะจิตต์
เส็นหละ
เต็มดวง
หลักค�ำ
วาจาสิทธิ์
แถวเพชร
อรุณเรื่อ
รักษาทรัพย์
ลิ้มทองกุล
นาคหล่อ
สาตะโยธิน
ชมพูพัชร
เต๊ะเปีย
คงนะ
รวีไชยวัฒน์
เขตร์กุฎี
แสงงาม
วงศ์อัษฎาพร
แดงเจริญ
วิเศษสุวรรณภูมิ
เกษร
ประดับหิน
ศิริเดช
จิรวัสตร์มงคล
รัตนะพันธ์
ทองธนากุล
เพียราษฎร์
จุ้ยประเสริฐ
กาญจนขุนดี
เหม่นแหลม
จิตติวิชกุล

อ�ำนาจ
อุษณีย์

เกิดเทพ
เอกอุษณีย์

พิมพ์ ไทยรายวัน
จารึก
ณัชพล
นาม
มณสิการ
วิชเลิศ
วิชาญ
ส�ำราญ
สินชัย
สุรเชษฐ์
อิทธิเทพ

เรืองเกษม
โรจน์ถาวร
เรืองวุฒิ
รามจันทร์
งามข�ำ
อภิลักษณ์สันติ
สมพงษ์
เพ็ญแตงโม
ศิลานนท์
กาญจนรัตน์

โพสต์ทูเดย์
กษม
ฉัตรชัย
ชัยฤทธิ์
ชีวรัตน์
ณ กาฬ
ธนพล
ธรรมสถิตย์
นฤนุช
เบ็ญจวรรณ
พิเชษฐ์
วารุณี
วิมลพรรณ
วิษณุ
สมาน
อรวรรณ
อักษร

จักรเครือ
ธนจินดาเลิศ
ยนเปี่ยม
กิจนภาธนพงศ์
เลาหะวิไล
บางยี่ขัน
ผลแก้ว
สุนทรศิริ
รัตนวิจิตร
ชูรักษ์
อินวันนา
ปีตธวัชชัย
นุ่นทอง
สุดโต
จารุวัฒนะถาวร
วิสุมา

ภาคใต้ โฟกัส
ภูวสิษฎ์

สุขใส

ภาคเหนือรายวัน
ผ่องพรรณ
อ�ำนาจ

จงยศยิ่ง
จงยศยิ่ง

มติชน
กาญจนา
กิตติ
เกริกชัย
เกษตร
เกษมณี
ขรรค์ชัย
ขุนพล
จตุรงค์
จรัญ
จ�ำรัตน์
เจตนา
เจษฎา
ฉลาด
ชลิต
ชวกิจ
ชาญวิทย์
ชาลินี
ชุติมา
โชคชัย
ทรงพร
ทวีพร
น.รินี
นพพร
ประยงค์
ปริศนา
พงษ์เทพ
พงษธร
พงษ์ศักดิ์
เพ็ญทิพย์
ไพโรจน์
ภาวิณีย์
เรืองชัย
เลอสรรค์
วรวิทย์
วัชรินทร์
วันชัย
วันดี
วารุณี
วาสนา
วิชัย
วิชุดา

บุนปาน
ไกรฤกษ์
ซุ่นพงศ์
น้อยทิพย์
นันทรัตนพงษ์
บุนปาน
พรหมแพทย์
ปทุมานนท์
พงษ์จีน
พูลทรัพย์
จนิษฐ
เหมือนวงศ์
จันทร์เดช
กิติญาณทรัพย์
หันประดิษฐ
ทานกระโทก
แก้วคงคา
นุ่นมัน
บุญยะกลัมพะ
ศรีสุวรรณ
พิชัย
เรืองหนู
ชวนภิรมย์
คงเมือง
ทับดวง
ทับบุรี
พุกรัดกรุด
พยัฆวิเชียร
อักษรเนียม
ปรีชา
เจริญยิ่ง
ทรัพย์นิรันดร์
ศรีกนก
ไชยทอง
อิ่มอารมย์
เพ็ชรเสนา
รุจนาถ
สิทธิรังสรรค์
พันธ์ครู
เสาร์หิรัญเมธี
อ่อนศิลา

วิบูลย์
วิมล
ศรีสุดา
ศุภรดา
สกุณา
สมพงษ์
สมศักดิ์
สมหมาย
สฤษดิ์
สหทัศน์
ส�ำเริง
สุชาดา
สุชาติ
สุพัต
สุภัทรา
สุเมธ
สุรพล
สุวพงศ์
เสกสรรค์
เสถียร
เสาวลักษณ์
อนงค์
อภิชาติ
อภิญญา
โอภาส

อัศวชานนท์
ทัศนบริบูรณ์
จันทรสีมา
ญาณพระรักษา
ประยูรศุข
แหวนจะโป๊ะ
นิ่มอนงค์
ปาริจฉัตต์
ดวงโสภา
นิลวัลย์
บุญมี
รุจิโชค
ศรีสุวรรณ
ทีปะลา
บุณยพรหม
จันทะวงศ์
สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
จั่นฝังเพ็ชร
กิตติทวีสิน
จันทิมาธร
สวัสดิ์กว้าน
จ�ำรัสบุญสม
จันทร์บรรจบ
ภู่กิ่ง
เพ็งเจริญ

มวยสยามรายวัน
สุขะวุฒิ

วรธรรม

ลานนาโพสต์ (จ.ลำ�ปาง)
จักร์กฤษ
ภูษณิศา
วริษฐา
ศชากานท์

เพิ่มพูล
สัญญารักษกุล
ภักดี
แก้วแพร่

โลกวันนี้ รายวัน
พจนา
สุนทร

จักรกาย
กุลวัฒนวรพงษ์

วารสารช่างภาพ (รายเดือน)
ฐานิศร์

ศรีราชา
สมพล
สมชาย

สมิตานนท์

ยศฐาศักดิ์
เพ็ชรรัตน์

สยามกีฬารายวัน
กิตติ
จรัสศรี
จุติ
เจษฎาชัย
เดชา
ทวยเทพ
ธานี
ผดุงศักดิ์
เพียรศักดิ์
ไพฑูร
ยอดชาย
ระวิ
สมขวัญ

สยามรัฐ
กิตติพงษ์
จินตนา
เจริญชัย
ชนิดา
ชุมพล
ชูชัย
ณัฐพล
ณัษฐพร
นภาพร
นารีนาฎ
ปรีชา
ปาริชาติ
พนอ
พสุพล
พัชรพรรณ
พุทธชาติ
มาโนช

โหลทอง
นิลวัตร
ไกรเลิศ
แก้วพิทักษ์
คุรัตนเวช
ไวทยานนท์
ชัยสุนทรโยธิน
ลิ้มเจริญ
อ่อนส�ำอางค์
ชุติมากรกุล
ขันธะชวนะ
โหลทอง
เพร็ชเสนา

ตรีเมฆ
จันทร์ไพบูลย์
อุดมพาณิชวงศ์
สระแก้ว
แก้วแจ่ม
สระแก้ว
ศรีภิรมย์
อินทร์คง
ด�ำเนินสกุลชัย
ภัยวิมุติ
หยั่งทะเล
เฉลิมศรี
หลิมไทยงาม
ชัยมงคลทรัพย์
โอภาสพินิจ
แซ่เฮ้ง
สาระศาลิน
วันนักข่าว
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รังสรรค์
วาทินี
วิชัย
ศุภลักษณ์
สวิชย์
สิทธิเดช
อุทุมพร

สว่างศรี
ห้วยแสน
สอนเรือง
หัตถพนม
บ�ำรุงสุข
จันทรศิริ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สยามเศรษฐกิจ
ประวิทย์
วรพล

สากล
ณรงค์
ชัยรัตน์

พูลขุมทรัพย์
เขตต์บรรพต

ทรัพย์คงอยู่
โชติประดิษฐ์

สายกลาง
ก�ำจร
ก�ำพจน์
คฑา
ชุ่ม
ณรงค์
ตุลย์เดช
นิคม
บุญให้
พงษ์ศักดิ์
พิศาล
มานิตย์
สมควร
สมจิต
สมชาย
สุวิทย์
เสมอ

ลิขิตวงษ์
สุทธิชัย
สุทธิชัย
ธนัษเฐียร
สกุลชัยอรชร
เผดิมชิต
น่วมเงิน
คงชื่น
บุญชื่น
พ้นภัย
วชิระสมบูรณ์
สุทธิชัย
ไชยชนะ
ศีหะวรรณ์
เผดิมชิต
บุญญาวัลย์

เสียงใต้ (จ.ภูเก็ต)
สมเดช

ยืนบุญ

อีคอนนิวส์

เกรียงไกร โลหะจรูญ
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นุชจนาถ
บรรญาณี
บรรยงค์
สุทธิชัย

เล็กอยู่
สุวรรณผ่อง
สุวรรณผ่อง
โฆษิตวรรณรัตน์

เอกภาพโพสต์
กนก
นพดล

ศิริกาญจน์
สันติภาพจันทรา

อปท.นิวส์ (ราย 15 วัน)
ก�ำพล
ธนพล

มหานุกูล
ปิยสิรานนท์

สำ�นักข่าว AS NEWS
อัชณา

สำ�นักข่าว G G NEWS
กมลวรรณ
ดนัย
ดาวรุ่ง
บุญมา
พรทิพย์
สมฤดี

บ้านเมือง ออนไลน์
จิรภัทร
ชุติมณฑน์
ณัฐพร
ณัฐภัสสร
บุษดี
ประเสริฐ
พนิตนันท์
พิกุล
สมศักดิ์
สลักจิตร
สุภพงษ์
เสาวพร

เจริญพูล
ศรีข�ำ
รุจิวรรณ์
กองพรต
พนมภู
ปรีกลาง
วงศ์ด�ำ
จันทวิชญสุทธิ์
ศรีก�ำเหนิด
ผิวพรรณ์
เทียนสี
ชื่นประภานุสรณ์

สำ�นักข่าว Asia Calling
(จ.เชียงใหม่)
กรรณิกา เพชรแก้ว

มีปิ่น
เอกมหาสวัสดิ์
เขียวสลับ
ศรีมหาด
พลสิทธิ์
ปะนันโต

สำ�นักข่าว ไทยทริบูน
ไพสันต์

สามัญสมาชิก
(สื่อออนไลน์)

จิณณวาโส

พรหมน้อย

สำ�นักข่าว T News
สุธา

ทางดี

สำ�นักข่าว ไทพับลิก้า
กมล
บุญลาภ

ชวาลวิทย์
ภูสุวรรณ

สำ�นักข่าวอิศรา
ประสงค์
มนตรี
ราม
เสนาะ

เลิศรัตนวิสุทธิ์
จุ้ยม่วงศรี
อินทรวิจิตร
สุขเจริญ

สำ�นักข่าวไทย

จันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์
เสาวณีย์ วงศ์มีชัย

สำ�นักข่าวไทยวิทัศน์
สมเกียรติ อ่อนวิมล

สำ�นักข่าว TCIJ
ชุลีพร

บุตรโคตร

สำ�นักข่าวแห่งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์
ฐิติมา
ปรียากร

ศิรินุพงศ์
โพธิ์ทอง

สำ�นักข่าว INN
จักรกฤษณ์
มั่นจิตร
วราภรณ์
วันชัย
สายพิน
สุพัฒนา

ทรัพย์พึ่ง
ดีลาศ
กันยาเฮง
ปิณฑะบุตร
ผาสุพงษ์
บุญธรรม

วิสามัญสมาชิก
(วิทยุ โทรทัศน์)
ไทยรัฐ ทีวี
รณิตา
สมฤดี

ทัศนสุวรรณ
ยี่ทอง

มติชน ทีวี

จรัญ
ยั่งยืน
สดศรี
คุปตะพันธ์
สมปรารถนา คล้ายวิเชียร

PP TV
ณฐา
พัฐอร
วิศิษฎ์
เสถียร

จิรอนันตกุล
พิจารณ์โสภณ
ชวนพิพัฒน์พงศ์
วิริยะพรรณพงศา

Spring news
เย็นจิตร์

สถิรมงคลสุข

Thai PBS

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
อัจฉราวดี บัวคลี่

News TV
เสริมสุข

กษิติประดิษฐ์

TV Now 26
จิรยุทธ

ปรีชัย

voice TV
สิรินาฎ

ศิริสุนทร

IPM TV

ธนจักร กมล

ทีวี MONO 29

ฐิติมา
บุญถนอม
ปกรณ์
รัตนทรัพย์ศิริ
อัฎฐวรรณ ลวณางกูร

พิบูลย์
พิษณุ
วรวุฒิ
วิศาล
สมกฤช
โสภณ

ลี้สุขสม
นิลกลัด
เดือนขาว
ดิลกวนิช
เปรมสุขสวัสดิ์
จันทร์กลม

ทีวี ช่อง 5
ปริญญา
ศึกษา

แก้วตัน
วงศ์จินดา

ทีวี ช่อง 7
กนกลักษณ์
คทาธร
ยุทธนา
วีรศักดิ์
สมเกียรติ

ธนรักษ์กิตติโชติ
อัศวจิรัฐติกรณ์
วรุณปิติกุล
นิลกลัด
หงษ์แก้ว

ทีวี ช่อง 9
โทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่
มณีรัตน์

มีนา

วิสุทธิ์
สังกมา
สุวิทย์
อนุสรณ์

คมวัชรพงศ์
สารวัตร
สุทธิประภา
ศิริชาติ

เมโทร ทีวี
ผดุงสิน

ศรีไชโย

TNN ช่อง 24
ประนอม บุญล�้ำ
อัมพร
สิทธิผา

ทีวี ช่อง 3
กฤช
คมน์
ค�ำรณ
ฐิติพงษ์
เทพกิจ
ธานี
นเรศ

กลิ่นสมิทธ์
เครือวัลย์
หว่างหวังศรี
กุลหิรัญโชติ
ฉัตรสุริยาวงศ์
พงษ์โกศล
เหล่าพรรณราย
วันนักข่าว
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กิจจา
กิจจา
วิสามัญสมาชิก
กิตติ
กิตติบูรณ์
กิตติพงษ์
กชกร
นุชนารถ
กิตติศักดิ์
กนก
รัตนวงศ์สกุล
กุลชาดา
กนก
เดชวุฒิกุล
กุลชีพ
กนกพร
ผันอ�ำนวย
กุลธิดา
กมล
จันทรศร
กุสุมา
กมลทิพย์ สอาดนัก
เกรียงไกร
กมลพร
วรกุล
เกรียงไกร
กมลมาศ
จิตต์ขันติวงศ์
เกรียงไกร
กมลรัตน
ศรีหารักษา
เกรียงศักดิ์
กรรชัย
เห็นนนท์
เกรียงศักดิ์
กรรณกา
สงฆ์เจริญ
เกศกาญจน์
กรรณิกา
ใจจ�ำนงค์
เกศรินทร์
กรรณิภา
ผ่องมาลัย
เกษแก้ว
กรวรรณ
สุขจันทร์
เกษญาภรณ์
กรองกาญจน์ บ�ำรุงสุข
เกษม
กรองแก้ว บูรณะกิจ
เกษา
กริชภิญญา ปัจฉิมนันท์ (จ.ส.ต.หญิง) แก้วตา
กฤติยา
วงศ์เทววิมาน
แก้วตา
กฤษณ์
ลีมัคเดช
โกวิท
กฤษดา
พันธ์สุ
โกศล
กฤษดากร รณยุทธเสนีย์
โกศล
กฤษนะ
ละไล
ไกรวุฒิ
กวางไหว่ แซ่จัง
ไกรสีห์
กวิน
กิตติบุญญา
ไกรสีห์
กวี
เคหะสุขเจริญ
กวี
จงกิจถาวร
กัญญารัตน์ กมลยะบุตร
ขจร
กัญสุชญา สุวรรณคร
ขวัญชนก
กันทิมา
เกษมอ�ำไพรินทร์
ขวัญดาว
กันยา
สุขพานิช
ขวัญเรือน
กาญจน์วดี โชควิทยานุกูล
ขาบ
กาญจนา
มณฑา
กาญจนา
โมสิกะ
กาญจนา
ลาภเดโช
คงศักดิ์
กาญจนา
หงษ์ทอง
คงศักดิ์
ก�ำพล
พิริยะเลิศ
คชส์
กิ่งกาญจน์ ตรียงค์
คณาธิศ
กิ่งฉัตร
รัตนเวคินรัตน์

ก

ข

ค
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ตัณฑ์บุญมี
ปูรณัน
พรพิทักษ์สิทธิ์
เคหสุขเจริญ
มณีฤทธิ์
บุษราคัม
ชัยพิพัฒน์
วรพงษ์
สามะพุทธิ
โยทสมุทร
ก�ำจร
บุตรภักดี
ฤทธิ์ทองพิทักษ์
วิทยช�ำนาญกุล
หาญวาณิชย์
บุญเพ็ญ
วังคีรี
เทพพิทักษ์
พงษ์สวัสดิ์
บัวพุ่ม
นิ่มระหงษ์
ปริศวงศ์
สมาฤกษ์
สนั่นดัง
โกมารทัต
นาคาชล
ล�ำดวนหอม
พุธรักษา
เวชรักษ์
พราวศรี
อดทน
ชุ่มกมล
ถาวรทวีวงษ์
โศกหาย
คงด้วง
ทองภักดี
ศิรมนตรี
ศรีหิรัญเดช

คณาบุญ
คณิต
คณิต
คทาทอง
คเนศ
คมศักดิ์
คมสัน
ค�ำรณ
คีตฌาณ์
คีนาน
เคลิ้น
เคียมเน่
โครพ

จ

จงรักษ์
จรรยารักษ์
จรัล
จรัลนัดดา
จรินทร์
จริยา
จรุง
จรูญ
จรูญ
จเร
จเร
จักรกฤษณ์
จักรพันธ์
จักรสิงห์
จัตวา
จันทนา
จันทนี
จันทร์จิรา
จันทร์ทิพย์
จันทร์ศรี
จันธิมา
จารุพันธ์
จ�ำลอง
จิตติมา
จินดา
จินดา
จินดานุช

รัตนตานนท์
บุษบง
โพธิ์เพิ่มเหม
ไวทยานนท์
จิรัษฐิติพงศ์
อินตะโชติ
นันทจักร์
ขันธชวนะ
ลอยเลิศ
ซุย
บุญมะโน
แซ่ฉี่
เหลืองโสภณ
คฤหบดี
วิโรจน์สกุล
บุญยิ่ง
จรูญโรจน์
ตระกูลเลิศเสถียร
จินตชาติ
ศทยาลัย
มณีรัตน์
วานิชชา
ตินานนท์
รัตนราตรี
ศรีตระเวณ
วงศ์สลับสี
ประภาสโนบล
กลิ่นสุนทร
ชัยสารัตน์
ลลิตลัคนกุล
พงษ์ราย
เทศรงค์ทอง
รัศมีทอง
ทรงพลยศ
จิระรัชนิรมย์
รัตน์สมบูรณ์
บ้านสร้าง
นาคประเสริฐ
ศุภรัตนภินันท์
เถกิงเกียรติ

จินไถ่
จิรชฎา
จิรโชค
จิรพรรณ
จิรศักดิ์
จิระชัย
จิราพร
จิราภรณ์
จิรายุ
จิราวุธ
จิวมล
จีรวัฒน์
จีระชัย
จีระพันธ์
จุฑาทิพย์
จุมพฏ
จุรีรัตน์
จุลกรณ์
จุฬารัตน์
เจตบวร
เจนจิรา
เจริญไชย
เจษฎา
เจียม
เจียรนัย

ฉ

ฉลองรัตน์
ฉลาด
ฉวีวรรณ
ฉัตรชัย
ฉัตร์ฤดี
ฉัตรสุมาลย์
ฉัตรารัศมิ์
แฉล้ม

ช

ชญาณิน
ชฎิล
ชฏาพร
ชนะ
ชนิกานต์

แซ่ตั้ง
ทองนาค
พันเทวี
อัญญะโพธิ์
สุขพิทักษ์
ธนะโสภณ
เพิ่มลาภ
วิริยะพิษฐาน
ห่วงทรัพย์
สุดหล้า
กนกศิลป์
ณ ถลาง
ธนโสภณ
ขันติศีลชัย
พึงวิทยานุกุล
สายหยุด
เอกบ�ำรุง
จุลินทร
ถือซื่อ
สุขเสมอ
ทรวดทรง
จารุกะกุล
จันทรรักษ์
ทองกรณ์
อุตุมะ
กิ่งก้าน
วงศ์ประเสริฐ
เกียรติโชคชัยกุล
วรดิลก
อนันต์ศิริขจร
เผด็จพาล
แก้วมรกต
จันทรวงศ์ไพศาล
สรวงท่าไม้
เทพวัลย์
รักษาศิริกุล
สุพรรณโมกข์
พุ่มหิรัญ

ชนิญญา
ชมพูนุช
ชไมพร
ชยันต์
ชยานนท์
ชรัส
ชวลิต
ชวลิต
ชวลิต
ช้อง
ชัชพัชร
ชัชรินทร์
ชัชวาลย์
ชัยชาญ
ชัยณรงค์
ชัยยุทธ
ชัยวัฒน์
ชัยวัฒน์
ชัยสิทธิ์
ชาญ
ชาญชัย
ชาญชัย
ชาญนริศ
ชาญสิทธิ์
ชาติชาย
ชาติณรงค์
ชาย
ชาลินี
ชาลี
ชิงชัย
ชิงชัย
ชิน
ชีวาตม์
ชุมชื่น
ชุมพต  
ชุมพร
ชุมพล
ชุมศักดิ์
ชุลีวัลย์
ชูเกียรติ
ชูเกียรติ
ชูชัย

สันสมภาค
คงมนต์
คงเพชร
ค�ำทวี
ปราณีต
ศรจิตติ
ตันมงคล
เผ่าผม
อรุณทัต
พึ่งเทียร
ทองกรณ์
วงศ์สงวน
โชตนา
โพธิ์ทอง
เงินปาน
โชติบาล
ทรัพย์ประสม
อยู่น้อย
ภูวภิรมย์ขวัญ
อัศวเรืองพิภพ
กิ่งเงิน
หล�ำส�ำเริง
บุญพารอด
จิรเพิ่มไพบูลย์
เย็นบ�ำรุง
วิสุตกุล
ซีโฮ่
กุลแพทย์
วาระดี
ชวนสมบูรณ์ศิริ
สุภิมารส
จรูญเรืองวงศ์
มาลัย
พูลสวัสดิ์
บุญครอง
ทาสีธง
เจริญเปี่ยม
นรารัตน์วงศ์
มันตาพันธ์
บุญเรืองฤทธิ์
ยิ้มประเสริฐ
จิตแกล้ว

ชูชาติ
ชูชีพ
ชูชีพ
ชูโชติ
ชูศักดิ์
เชวง
เชาวลิต
เชิดศักดิ์
เชิดศักดิ์
โชติ
โชติชัย
ไชยชม
ไชยยง
ไชยยงค์
ไชยฤทธิ์
ไชยวัฒนา
ไชยา

ซ

ซวงเพ้ง
เซ่นห่าน

เพ็ชรโต
ชวนสมบูรณ์
มีโพนทอง
ชูแก้วร่วง
เอี่ยมปาน
ภริตานนท์
จิตต์ณรงค์
ถนัดภาษา
วุ่นบ�ำรุง
พุฒวันเพ็ญ
ปิยะวิทยานนท์
ฟูสินไพบูลย์
รัตนอังกูร
บัญญัติศุภศีล
เสนาะวาที
อุดมสุขสันติ
แก้วหาญ
แซ่เบ๊
แซ่หวอง

ญ

ญาณาธิป พึ่งแย้ม

ฐ

ฐากูร
ฐานิส
ฐาปนา
ฐิตกา
ฐิตารีย์
ฐิรนันท์

ณ

ณฐกร
ณรงค์
ณรงค์
ณรงค์
ณรงค์
ณัฏฐวุฒิ
ณัฐฉัฎฐ

กันภัย
สุดโต
น้อยประสิทธิ์
แสงพนัสธาดา
ลิชิตธนธรรม
การะเกษ
ขุนทอง
ปานดี
ศรศาสตร์
สุขส�ำราญ
โบษกรนัฏ
วรกัณย์
เอกธนาโสภาพันธุ์
วันนักข่าว
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ณัฐชัย
ณัฐติกา
ณัฐพงค์
ณัฐพงศ์
ณัฐพรรษ
ณัฐวัญ
ณัฐา
ณิชา
ณิฌา

ด

ดรุณี
ดวงกมล
ดวงใจ
ดวงใจ
ดอน
ดารารัตน์
ดาริณี
ดารินทร์
ด�ำรงค์
ด�ำรงศ์พันธ์
ด�ำรงศักดิ์
ดิลก
ดิลก
ดิสทัต
เดชา
เดชา
เดชา
เดชา

ต

ตติกานต์
ตรีสุคนธ์
ตวงศักดิ์
ตุลย์
ตุลสถิตย์
เต็กเคี้ยว
เต็งฮง
เต็มศักดิ์
เติมศักดิ์
ไตรเทพ
380
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พุ่มถาวร
นาคสุบรรณ
พยุงศักดิ์สกุล
โลหิตนาวี
เจริญรัฐ
ขวัญส�ำราญ
ทวีเจริญพันธ์
อภิรักขวนานนท์
ฐิติชีวิน
ไทยกมล
โชตะนา
เอื้อพาพรกุล
ยงยิ่งเชาว์
ปาทาน
ปูนพันธุ์ฉาย
บุตดีวงศ์
หอวัฒนกุล
ปัญญานนท์
ใจห้าว
สหศักดิ์มนตรี
ศิริฤกษ์
บุญยะประภา
โรจนาลักษณ์
จุลละโพธิ์
ชนะโชติ
ปาการะนันท์
ภู่พิชิต
เดชชพงศ
วรรณพักตร์
ชื่นสินธุวล
ปิ่นแก้ว
ทับทิม
แซ่โค้ว
แซ่ตั้ง
ไตรโสภณ
เฉลิมพลานุภาพ
ไกรงู

ถ

ถนอม
ถนอม
ถนอมศรี
ถวัลย์
ถวิล
ถาวร
แถมสิน

ท

ทนงศักดิ์
ทรงวิทย์
ทวี
ทวี
ทวี
ทวี
ทวีชัย
ทวีป
ทวีพร
ทวีวัฒนา
ทวีศักดิ์
ทวีศักดิ์
ทวีศักดิ์
ทศพร
ทองดี
ทองนากศิริวิ
ท�ำนอง
ทินวัฒน์
ทิพย์วัลย์
ทิพย์ศิรินทร์
ทิพรัตน์
ทิพวรรณ
เทพ
เทพชัย
เทพไชย

ธ

ธงไชย
ธนก
ธนกร
ธนภณ

พิพิธยากร
เพียดขุนทด
จันทร์ทอง
วงศ์สุภาพ
มนัสนอม
สุวรรณ
รัตนพันธุ์
หมื่นหนู
ดลประสิทธิ์
บุญจรัส
พัฒนกิจ
มีเงิน
สุวรรณพัฒน์
เจาวัฒนา
คล�้ำประเสริฐ
จ�ำนงนุสรณ์
ทุนคุ้มทอง
บุตรตัน
อ่อนละมุน
ชิตทัพ
โกศัยดิลก
วงษ์เสงี่ยม
เหล่าวงษ์โคตร
ประชารักษ์
รัตนสีหกุล
คงประพันธ์
นาคจ�ำศีล
หิริวัฒนวงศ์
รักษ์สุทธิ์
จ�ำรัสโรมัน
หย่อง
วิโนทัย
อิ่มทรัพย์
บังผล
วงษ์ปัญญา
อินทุประภา

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

น

นคร
นคร
นครินทร์
นงค์นาถ
นงนภัส
นนท์
นพคุณ
นพดล
นพดล

เมษไกรสร
วีระประวัติ
ใช้สมบุญ
ห่านวิไล
ไม้พานิชย์
พลางวัน
นาฏกระสูตร
พูนเสริม
ล�ำดับพงศ์

นพดล
นพนันท์
นพพร
นพพร
นพพร
นพพร
นภัทร
นภัสนันท์
นภา
นภา
นภา
นภาภรณ์
นภาภรณ์
นรธัช
นริศรา
นฤพนธ์
นฤมล
นฤมล
นลิน
นวนิตย์
นวรัตน์
นวลน้อย
นัฐฤดี
นันชนก
นันท์ชนก
นันทนา
นันทิช
นับดาว
นัมมทา
นาตยา
น�้ำผึ้ง
น�้ำเพชร
นิกรณ์
นิคม
นิคม
นิด
นิตย์
นิตยา
นิตยา
นิตยา
นิธิดา
นิธินันท์

ศรีทวีกาศ (ว่าที่ ร.ต.)
ศรีศร
เจริญเปี่ยม
วงศ์อนันต์
หอเนตรวิจิตร
บุญญฤทธิ์
สมบัติ
ชูทอง
ชั้นอินทร์งาม
ทับทรวง
ศรประสิทธิ์
กิตติทวีสิน
พิพัฒน์
ทองศรี
ยิฐธรรม
เพชรดี
คนึงสุขเกษม
อภินิเวศน์
สุภานุสร
ประถมบูรณ์
เพ็ญพิมล
ธรรมเสถียร
ตันติโกวิทย์
มีสุวรรณ
วงษ์สมุทร์
มณีน้อย
สอาดสอน
รัตนสูรย์
รุ่งรัตน์
บุญเลิศสิทธิเดช
กอระพันธ์
จันทา
สอนถา
เรืองเดช
อัชฌาเจริญสถิตย์
ศุภรัตน์
โลหิตุปต์
ธานินทร์ธนารักษ์
สดวัฒนา
หอมอินทร์
อัศวนิพนธ์
ยอแสงรัตน์

นิพนธ์
นิพนธ์
นิพนธ์
นิมิตร
นิยม
นิยาม
นิรัชพร
นิรันดร์
นิรันดร์
นิรันศักดิ์
นิราศ
นิลวรรณ
นิลุบล
นุสรา
นุสรา
เนตรชนก
เนตรทราย
เนตรนภา
เนสินี
เนิน
โนรี

บ

บรรเจิด
บรรชร
บรรณสาร
บรรเทิง
บรรยง
บรรลุชัย
บรรหาร
บริสุทธิ์
บริสุทธิ์
บริสุทธิบุณย์
บังอร
บังอร
บัญญัติ
บัณฑิต
บัณฑิต
บัว
บัวพันธุ์
บากบั่น
บ�ำรุง

แก้วจงประสิทธิ์
เทียมจันทร์
พฤทธิ์ธเนศ
พลเยี่ยม
เก้าส�ำราญ
ทองเป็นใหญ่
เขียวสุวรรณภูมิ
ชูสุทน
ทองตะนุนาม
บุญจันทร์
มูลราศรี
พรหมบุตร
พรพิทักษ์พันธุ์
เงินเจริญ
ไทยธวัช
เขียวอ่อน
เกิดแดง
ชัยวงค์
คงศรีทอง
ฉายาบุตร
กลิ่นดอกแก้ว
ทวี
โตจับ
จันทรสมศักดิ์
มีแต้ม
อินทนา
ศรีสองเมือง
อนุภัทร์
จิณวุฒิ
กาสินพิลา
ทัศนียะเวช
ทรรพกาญจน์
ราชสิงโห
ทัศนียะเวช
รัชวัฒนะธานินทร์
โชติสุวรรณ
สุขเสมอ
จาตุรงคกุล
บุญเลิศ
จินากุล

บุญกลม
บุญชัย
บุญญฤทธิ์
บุญนาค
บุญพร้อม
บุญมี
บุญมี
บุญยัง
บุญรัตน์
บุญรุ่ง
บุญลือ
บุญเลิศ
บุญส่ง
บุญส่ง
บุญส่ง
บุตรดา
บุนนาค
บุศดี
บุษกร
บุษดี
บุษบา
บุษยมาศ
บุษรา
บุษราคัม
เบญจมาศ
เบ็ญจวรรณ
เบญจวรรณ

ป

ปฏินันท์
ปฏิวัติ
ปฐม
ปฐมพงศ์
ปณิตาพร
ประกอบ
ประกอบพงษ์
ประกายดาว
ประกาศิต
ประจวบ
ประจักษ์
ประจักษ์
ประณิดา

ดงบังสถาน
อัศวอรุโณทัย
สาระชีวิล
แสงเจือ
นิงสานนท์
อ่อนน้อม
หยุบแก้ว
คงรอด
อภิชาติไตรสรณ์
พวงทอง
มีพร้อม
คชายุทธเดช
คชเกร็ง
พฤกษาพันธ์รัตน์
โฆษิตโชติธนา
ศรีเลิศชัย
จันทรวงศ์
บัวดก
โพธิสุธน
ลิขิตเดชาโรจน์
ศรีลาปัง
ซองรัมย์
ไพศาลสิทธิ์
ศิลปลาวัลย์
เลิศไพบูลย์
เผ่าจินดามุข
ภู่เจริญยศ
สันติเมทนีดล
วสิกชาติ
จันทมาศ
มงคลพรไพโรจน์
นิบุญพงศ์
บุญมะโน
พนะพูล
ตลุ่มพุก
ค�ำพิมพ์
วังใจ
วิชัยแสง
มะวงศ์สา
แสนโรจน์
วันนักข่าว

381

ประดิษฐ์
ประดิษฐ์
ประดิษฐ์
ประทวน
ประทุม
ประพันธ์
ประพันธ์
ประพิม
ประไพ
ประไพ
ประไพ
ประไพพรรณ
ประภา
ประภาศรี
ประภาส
ประภาส
ประยูร
ประวิทย์
ประสงค์
ประสงค์
ประสม
ประสมศักดิ์
ประสันต์
ประเสริฐ
ประหยัด
ปรัชญา
ปรัชญา
ปราชญ์
ปราโมทย์
ปริญ
ปริญญ์
ปริวัตร
ปรีชา
ปรีชา
ปรีชา
ปรีชา
ปรีชา
ปรีชา
ปรีดารัชช์
ปรียะชาติ
ปรียานันท์
ปรียานาถ
382

วันนักข่าว

ตัณก�ำเนิด
เรืองดิษฐ์
วิโรจน์สกุล
ยุวชาติ
โลหิตคุปต์
บุญยเกียรติ
จินดาเลิศอุดมดี
เก่งกรีฑาพล
ชีรนรวนิชย์
วัฒนาพานิช
ไกรสรโกวิทย์
รัฐอมฤต
แสนประเสริฐ
รัตตะคุปต์
ขุนสงคราม
ทรัพย์พานิช
ตระการศรีสุนันท์
ผลวัฒนะ
สวัสดิชัย
ชัยสารัตน์
วิริยะศิริ
ทวีชาต
โพธิ์ทอง
วารีเวช
เวศนารัตน์
ผ่องใส
พันธุ์มณี
ไชยค�ำ
บรรณวิทยกิจ
ปฏิมานันท์
คุณวัฒน์
พลาพร
ฉันทากร
โพธิ์เล็ก
ภูริวัฒนากิจ
เย็นเปี่ยม
ลิ่มไชยฤกษ์
สามัคคีธรรม
พุ่มประดับ
เหตระกูล
อึ้งประเสริฐ
พนายางกูร

ปลอบ
ปองพล
ปัญญา
ปัญญา
ปัญญา
ปัญญา
ปัญญา
ปัณรษี
ปัทมา
ปัทมา
ปาณี
ปานทรัพย์
ปาริชาติ
ปาริชาติ
ปิติ
ปิยภรณ์
ปิยรัตน์
ปิยวรรณ
ปิยะ
ปิยะฉัตร
ปิยะชนน์
ปิยะชาติ
ปิยะนันท์
ปิยะนุช
ปีเตอร์
เปรม
เปรมศิริ
เปรียง
ไปรมา

ผ

ผุษดี

พ

พงษ์ไทย
พงษ์พิพัฒน์
พงษ์พิพัฒน์
พงษ์เพ็ญ
พงษ์ศักดิ์
พจน์ธนา
พจนารถ
พชรวัลย์

ไทยสยาม
สารสมัคร
นุชทอง
พันธ์เผือก
ยิ้มละมัย
สมสุวรรณ
หล่อสิริวุฒิ
ไทยวัชรมาศ
เปล่งวิทยา
ลี้วิเศษ
ชีวาภาคย์
ยมนาค
ประคองจิตร์
อินทร์ประดับ
จงแจ่ม
วงศ์เรือง
เศรษฐศิริไพบูลย์
มีพวกมาก
ปัทมาภิรัตน์
หอระตะ
สุทวีทรัพย์
มงคลไชยสิทธิ์
บัวสาคร
ท�ำนุเกษตรไชย
โอลาพฟลิน
โกเมนพิชัย
ฤทัยเจตน์เจริญ
เจริญรัมย์
เจียมจันทร์เศขร
จันทรวิโรจน์
วัฒนาพาณิชย์วุฒิ
จันทน์หอม
จินดาศรี
สุทธาโรจน์
วิมุกติบุตร
บุญมา
ทองอรุณ
พรมยศ

พณาภรณ์ ลิมปนโอสถ
พนอ
ฉาบสุวรรณ
พนิดา
พลอยมุข
พยงค์
อรุณฤกษ์
พรชัย
ธนะศรีนนท์
พรชัย
วีระณรงค์
พรนภา
พจนะลาวัณย์
พรพจน์
บุญยาสัย
พรพล
พิทักษ์พูลสิน
พรภัรสร
สุขะวัฒนะ
พรรณี
อมรวิพุธพนิช
พรเลิศ
ยนตร์ศักดิ์สกุล
พรศักดิ์
เหล่ากิจไพศาล
พรศักดิ์
ธนพัฒนพงศ์
พรศักดิ์
ศรีกฤษณพล
พลศักดิ์
สุพร
พลสัณฑ์
ศรีหาผล
พอพันธุ์
สนเจริญ
พัชรา
อร่ามศรี
พัชรี
นับทอง
พัชรี
เหลืองอุทัย
พัฐลักษณ์ หันประดิษฐ
พัฐสุดา
วังกุลางกูร
พัฒนา
เพียรไม่คลาย
พัทธนันท์ ศรแก้ว
พันธ์ระวี
พันธ์โยธิน
พันธรัตน์ รัตนพันธ์
พันธ์ศักดิ์ ไม้เขียว
พัสสรวง
นรเทพไพศาล
พาฝัน
รื่นฤทธ์
พิชยาภรณ์ จิตต์นุพงศ์
พิเชษฐ์
ศิวกุลรังสรรค์
พิทยา
วัฒนศัพท์
พิทักษ์
คันธจันทน์
พิธาน
คลี่ขจาย
พินพร
สักกามาศ
พินิจ
เวชรักษ์
พินิจ
หุตะจินดา
พินิต
ทองสุข
พิพัฒน์
เลิศกิตติสุข
พิพัฒน์พรรณ นิตยธรรม
พิพัตร
บัวรอด

พิมนต์
พิมพ์นารา
พิมพ์ปวีณ์
พิมพ์พัชร
พิมพ์สินี
พิมพ์สุจี
พิสันต์
พิสิษฐ์
พีเทอร์
พีรพงษ์
พีรพร
พีรภัทร
พีรวัส
พีระวัฒน์
เพ็ญจันทร์
เพ็ญรุ่ง
เพลินพจน์
เพิ่มพูล
เพิ่มศักดิ์
แพรพิมพ์
ไพฑูรย์
ไพบูลย์
ไพรัช
ไพรัชช์
ไพโรจน์
ไพโรจน์
ไพศาล

ฟ

ฟาริดา

ภ

ภรณี
ภักดี
ภักดี
ภัคจีรา
ภัททิรา
ภัทระ
ภัทรานันท์
ภัทราพร
ภัทราพร
ภัทราวรรณ

ชุปวา
ประดับวิทย์
แซ่เตียว
ค�ำใบ
สิงห์โตทอง
ญาณนะพงศ์
อิทธิวัฒนกุล
อุดมอัครโรจน์
ไมตรี อึ๊งภากรณ์
เขืองเขียงขวาง
วดีศิริศักดิ์
ทิมทองค�ำ
อนุอัน (ว่าที่ ร.ต.)
จริยะสมบัติ
เบญจเล่าหรัตน์
ใยสามเสน
วรเพียร
โพธิ์เพิ่มเหม
ลีลากุล
อิศรพันธุ์
ศรีโฮง
สุขสุเมฆ
โสระพันธ์
แสงพวง
รัตนกุล
วรรณสวาท
ศรีจรัสจรรยา
เหล่าพัชรกุล
พิทักษ์วงศ์
วีระรัตน์
สุขเพิ่ม
แก้ววรรณรัตน์
แย้มเผื่อน
ค�ำพิทักษ์
เอี่ยมจ้อย
สังข์พวงทอง
โพธิอาศน์
พูลทวีเกียรติ

ภันทิลา
ภัสวรรณ
ภาคภูมิ
ภาคภูมิ
ภิญโญ
ภิญโญ
ภุชงค์
ภุชงค์
ภูนาถ
ภูมิชัย

ม

มณฑล
มณฑา
มนตรี
มนตรี
มนตรี
มนตรี
มนตรี
มนตรี
มนตรี
มนตรี
มนตรี
มนต์ฤทัย
มนัส
มนัสนันท์
มนู
มนูญ
มยุรี
มรกต
มลฤดี
มัณฑา
มัธนา
มัธยัสด์
มานพ
มานพ
มานะ
มานะ
มานะ
มานิตย์
มาโนช
มาโนช

ศรีข�ำ
ศรีธนวิบูลชัย
เตมะศิริ
ธีระภัทรานนท์
พนมไชย
แพงไธสง
แดงประเสริฐ
ทิพยเนตร
ณ สงขลา
อินทปันตี
แย้มกลิ่น
ธีระเดช
ไม้จีน
แฟงเอม
ร่มรุกข์
รัตนะ
ฤทธิ์น้อย
วีระประวัติ
ศรีนวล
แสนสุข
แฟงเอม
นรคง
อุดร
วิภวาอนันต์
คณานุรักษ์
อุทะกะวารี
พ. ผลพิบูลย์
รอดพึ่งครุฑ
จันทร์สุทธิพันธุ์
วิชยกุล
เมนแก
อิมมา
จันทรอัครภัทร
ทิพย์โอสถ
กัญจนะวโรดม
แพร่พันธุ์
โอภาส
ภูริวัฒนกิจ
ประภาสานนท์
ไม้ทอง

มาลินี
มาลีรัตน์
มาลีรัตน์
มุกดาวรรณ
เมฆ
เม้ง
เม่งกวง
แมน
ไมเคิล

ย

ยงกฤต
ยงยุทธ
ยงยุทธ
ยงยุทธ
ยศไกร
ยิ่งศักดิ์
ยินดี
ยุทธกร
ยุทธนา
ยุทธนา
ยุทธพล
ยุทธิยง
ยุนิ้น
ยุพา
ยุ่ย
ยุรชัฎ
ยุวดี
ยุวดี
เยาวเรศ
เยื้อน
โยธิน
โยธิน

ร

รพีพันธุ์
รมณ
รวีนาถ
รวีวรรณ
ระจิตต์
ระมัย
ระวิวรรณ

เรืองวัฒนกุล
เพชรสร้าง
ทรัพย์คต
ศักดิ์บุญ
น้อยพิทักษ์
แซ่ตั้ง
แซ่ลิ้ม
น้อยพิทักษ์
คอร์แมน
ศรีวชิรมาศ
โกยมา
ขวัญมงคล
วิชาญนุวัฒน์
รัตนบรรเทิง
ตรงต่อศักดิ์
เลิศเจริญโชค
ศรีทอง
กระบวนแสง
นวลจรัส
กีรตชีวิน
ลิ้มเลิศวาที
แซ่ลี้
สุภากุล
แซ่เจี๋ย
ชาติสุทธิชัย
เตชะไพทูรย์สุข
วัชรางกูร
ฟูธรรม
พิริยบรรเจิด
เพ็ชรล่อเหลียน
โยธินสัมพันธ์
จันทสี
รวยแสน
โรจวิภาค
เสมอตระกูล
สุทธิโชติ
คงสี
ธ�ำรงวินิจฉัย
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รังษี
รังษี
รัชดา
รัชตะ
รัชนี
รัชนีย์
รัฐกร
รัฐกาล
รัฐศักดิ์
รัฐสยาม
รัตติญา
รัตนา
รัตนาวดี
รัมภา
ราณี
ราณี
รุ่งทิพย์
รุ่งมณี
รุ่งรดิศ
รุ่งเรือง
เรณู
เรวดี
เรวดี
เริงศักดิ์
เรืองยศ
โรม

จีนะธงประดิษฐ์
เราเจริญ
ธราภาค
พรหมภูเบศ
เชิดโฉม
ศรีวัฒนชัย
อัศดรธีรยุทธ
เมฆลอย
พลสิงห์
ศีลคุณ
ตัณฑ์เจริญรัตน์
จีนกลาง
บุญเชย
เผ่าสุริยะ
เลิศเลื่อมใส
สมานวิจิตร
ทองอยู่
เมฆโสภณ
เชาวนปรีชา
ปรีชากุล
เอี่ยมจิตรโสภา
ตั้งสกุล
พงศ์ไชยยง
ก�ำธร
อัครวัชราง
บุนนาค

ฤ

ฤทัยกาญจน์ อินทร์แพง
ฤาชัย
ชัยยุทธ

ล

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

ว

วงจันทร์
วงศ์สุภัทร์
วชิรหัตถ์
วชิระ
วณิช
วณิช
วนาลี
วรเชษฐ
วรณ
วรนิธิ์
วรพจน์
วรพันธุ์
วรพันธุ์
วรรณพร
วรรณพฤกษ์
วรรณรัตน์
วรรณี
วรวีร์
วรัญญา
วราพร
วราภรณ์
วราภรณ์
วราวุฒิ
วราเวช
วสันต์
วสันต์
วสันต์
วสันต์
วัชรพล
วัชระ
วัชระ
วัชรา
วัชราพร
วัชราภรณ์
วัชรี
วัชเรนทร์
วัฒนา
วัฒนา
วัฒนา
วันฉัตร
วันเฉลิม

นาคธร
คงสวัสดิ์
นามบุตร
ผุดผ่อง
พูนวังกาญจน์
วณิชชกุล
จันทร์อร่าม
พึ่งพิพัฒน์
คล้ายพงษ์
สมุทรวนิช
เที่ยงตรง
ศรีวรนาถ
สุขแก้ว
เปรมจิตต์
รังสิโสภิณ
วุฒิสาร
เย็นสมุทร
บ�ำรุงพงศ์
ศรีเสวก
ตลับนาค
เทียนเงิน
สุวรรณประเสริฐ
ทวีทอง
หวังสุข
ชูสกุล
เตชะวงศ์ธรรม
ภัยหลีกลี้
กฤษณสมิต
พุฒธรรม
ชีวโกเศรษฐ์
ธรรมศรี
จรูญสันติกุล
จันทระ
สายเป็ง
ทองโพธิ์
ผาสุข
ค�้ำชู
นาคใหม่
บุญมะโน
วณิชพันธุ์
จันทรากุล

วันชัย
วันชัย
วันทนา
วัลลภ
วัลลภ
วารินทร์
วารินทร์
วารี
วาสนา
วาสนา
วิจิตร
วิจิตรา
วิจิตรา
วิชชุลดา
วิชยุติ์
วิชัย
วิชัย
วิชัย
วิชัย
วิชิต
วิชิต
วิเชษฐ์
วิซรุต
วิญญู
วิฑูร
วิฑูรย์
วิทยา
วิทยา
วิทิต
วิภา
วิภาวี
วิภาส
วิมลพร
วิมลรัตน์
วิรัช
วิรัช
วิรัญญา
วิรัตน์
วิรัตน์
วิโรจน์
วิลาวัณย์
วิวัฒน์

คุ้มกัน
วงศ์มีชัย
ศีลอุดม
ชัดแววศรี
ป้องศิริ
พรหมคุณ
ศรีแย้ม
น้อยใหญ่
กลั่นประเสริฐ
เดชวาร
พหลสิทธิ์
บุณยพรหม
เพ็งพันธ์ฉ�่ำ
บัวชัย
วิไลวรางกูร
เจริญศรี
วงศ์สุรีย์กุล
วิเชียรธร
สุวรรณกิตติพล
ใจตรง
สุขพัฒน์
พิชัยรัตน์
บัญฑะมาลีกุล
พูลชนะ
พึงประเสริฐ
นิรันตราย
นาคธร
สกลเจริญเวช
สุนทรสุข
สุนันท์สถาพร
เตชะวงศ์ธรรม
จงวัฒนาสถิตย์
แซ่ลิ้ม
เชื้อเพ็ง
วิริยะกุล
ศรีสิริเสถียร
จันพรม
แสงทองค�ำ
ตรีรานุรัตน์
พึ่งสุนทร
แก้ววันเพ็ญ
ประทีปชัยกูร

วิวัฒน์
วิวัฒน์
วิศิษฎ์
วิสิทธิ์
วีณา
วีนัส
วีรชัย
วีรยุทธ
วีรศักดิ์
วีระ
วีระ
วีระ
วีระ
วีระ
วีระเดช
วีระพันธ์
วีระศักดิ์
แววดาว
ไวหลิน

ศ

ศตชัย
ศรันยา
ศรีชัย
ศรุช
ศศิชา
ศศิธร
ศศิเพ็ญ
ศศิมา
ศักดา
ศักดิ์ชัย
ศันสนีย์
ศิรัณพร
ศิราณี
ศิริ
ศิริพร
ศิริพร
ศิริเพ็ญ
ศิริรัตน์
ศิริวรรณ
ศิริศักดิ์
ศิลปชัย

จุลละทรัพย์
ธรรมโกมุท
แสงเมือง
แฟงเอม
ธูปกระแจะ
พยัคฆชาติ
วโรทยานนท์
รวานนท์
โตมั่นคง
แซ่จัง
ธีระภัทรานนท์
ประทีปชัยกูร
มูลสุข
โอสถานนท์
ปัญจากุล
วุฒิบุญญะ
จันทร์นวล
ภุชงค์กุล
แซ่หลิน
เพ็ญบุญมี
วัดแก้ว
เรืองไรรัตนกุล
(ชัยวุฒิ) มั่นสิงห์
อิสระศรีโรจน์
ค�ำภูผา
ไตรโสภณ
นโรปการณ์
เจ็กจั่น
ศรีสอน
นาครังสรรค์
มูลอุทก
วงษ์โซ
ศรวรณะศิริ
ปิ่นสุวรรณบุตร
วาสะศิริ
เพ็งชุม
เชื้อดี
ศรีเอี่ยมจันทร์
รัตนชูโชติ
ศรีไพรวัลย์

ศิวดล
ศิวัตรา
ศุภชัย
ศุภรัตน์
ศุภรา
ศุภลักษณ์
ศุภลักษณ์
ศุภลักษณ์
ศุภางค์
เศียร

ส

สงบ
สง่า
สดศรี
สถาพร
สนชัย
สนิท
สนิทสุดา
สมเกียรติ
สมเกียรติ
สมเกียรติ
สมจิตร
สมชัย
สมชัย
สมชัย
สมชัย
สมชัยยุทธ
สมชาย
สมชาย
สมชาย
สมชาย
สมชาย
สมชาย
สมเดช
สมถวิล
สมนึก
สมนึก
สมบัติ
สมบัติ
สมบัติ
สมบัติ

ชวลิตปรีชา
สิงห์ทอง
พยัคฆันตร์
บูรณะอาตมะ
จันทร์ชิดฟ้า
คงสวัสดิ์
ทีปประเสน
สุวัณณารุน
โพวาทอง
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
จันทโชติ
ศิวะศรี
เผ่าอินทร์จันทร์
คงศรี
นกพลับ
หงษ์เจริญ
เอกชัย กองจันทึก
จ�ำจด
จันทรสีมา
พัฒนทรัพย์
บุญแจ้ง
อักษรารักษ์
ธรฤทธิ์
ศรีวัฒนชัย
ส�ำรวลหันต์
เหมยสวาท
ภาณุไพศาล
มีเสน
สิงห์กล่อม
สุทธิโกเศศ
สุรวัชโยธิน
แสวงการ
เนียมหลาง
ตอพฤกษา
ปิตะกนกพันธ์
สุทธิกมล
ทนงศักดิ์
มนัสฤดี
รักสกุล
วัฒนวิไลกุล

สมบูรณ์
สมพงษ์
สมพงษ์
สมพงษ์
สมพงษ์
สมพร
สมพร
สมพิศ
สมมาส
สมยศ
สมฤกษ์
สมฤทัย
สมลาภ
สมศักดิ์
สมศักดิ์
สมศักดิ์
สมศักดิ์
สมศักดิ์
สมสกุล
สมสกุล
สมสมัย
สมสุข
สมัชชา
สมิทธิ์
สรญา
สรพงษ์
สรวิศ
สร้อยนภา
สราวุธ
สโรชา
สวัสดิ์
สวาท
สวาท
สหัสชัย
สอนของพ่อ
สังคม
สังวรณ์
สัจจา
สันชาย
สันติ
สันติ
สันติ

เกตุผึ้ง
พงศ์พูนลาภ
ตั้งกฤษณขจร
รัตนสุวงศ์
สุวรรณจิตกุล
แย้มเยื้อน
ลาภชุมศรี
เจริญราษฎร์
บรรพต
ทัพไชย
แก้วพินิจ
ทรัพย์สมบูรณ์
สุวรรณบุตร
กูรมะโรหิต
บุญจูง
ประทีปรัตนะ
ไม้พรต
สุวพิชญ์ภูมิ
ไซรลบ
เผ่าจินดามุข
ศักดาวัฒนานนท์
มณีทิพย์สกุล
หุ่นสาระ
อาจปรีชา
จิตพงศ์สถาพร
กระบวนรัตน์
อิ่มบ�ำรุง
สงฆ์โนนเหล็ก
คชเพต
เกสโร
ปัญญาพวก
เธียรทรัพย์
เย็นสุนทร
โสรัตน์
สถิตในดวงใจ
เพชรศรีกอง
พราหมพันธ์
จอมบุญ
จันทราวัฒนากุล
แกล้วเกษตรกรณ์
จริยสมบัติ
เศวตวิมล
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สันทนา
สันธาร
สัมผัส
สัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
สากล
สาคร
สาธิต
สาธิต
สานนท์
สามารถ
สายสวาท
สายัณห์
ส�ำเนย
ส�ำเนียง
ส�ำเภา
ส�ำรวย
ส�ำราญ
ส�ำราญ
ส�ำเริง
ส�ำเริง
สิตานัน
สิทธิเจตน์
สิน
สิริกุล
สิริทิพย์
สิริภูมิ
สิรีรัตน์
สีนวล
สุกรานต์
สุกรี
สุกฤตา
สุขนิตย์
สุขสันต์
สุขสันต์
สุคนธ์ทิพย์
สุจิต
สุจิตรา
สุจิตรา
สุจินตนา
สุจิระ
สุชลี
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รัตนอ�ำนวยศิริ
สันติวิมลนาถ
พึ่งประดิษฐ์
หวังแซงกลาง
วิริยะกุล
เจรจา
ข�ำนวลทอง
จันทร์ทนต์
ยุวนันท์การุณ
เจริญพันธุ์
พ่วงพงษ์
ค�ำพะอุ
พรนันทรัตน์
ฟูสินไพบูลย์
สุจริต
ชิดเชื้อ
ธรรมโน
เทศสวัสดิ์
รอดเพชร
ค�ำพะอุ
วิจิตรเลขะการ
เตียงเกตุ
ธีรพงศ์
มรกตเดโช
บุณนาค
ขันสุวรรณ
ชูวงศ์ตระกูล
วารีร�ำพึงเพลิน
รอดเงิน
โรจน์ไพรวงศ์
สุขเปล่ง
พรมภู่น้อย
วรรณรัตน์
พจนรุ่งวกุล
สมพงษ์
จันสน
เมืองสุข
โกวิทวนิชกานนท์
ศรีอินทร์
เหมตะศิลป
เสร็จกิจ
พงษ์ประเสริฐ

สุชาดา
สุชาดา
สุชาติ
สุชาติ
สุชาติ
สุชาติ
สุชาติ
สุชาติ
สุชาติ
สุชาติ
สุชาสินี
สุชีรา
สุดจิตต์
สุดใจ
สุดสงวน
สุดา
สุดารัตน์
สุทธิ
สุทธิชัย
สุทธิพงษ์
สุทธิรักษ์
สุทธิสิทธิ์
สุทธีวรรณ
สุทัศน์
สุทัศน์
สุทิน
สุทิน
สุเทพ
สุเทพ
สุธรรม
สุธิน
สุนทร
สุนทร
สุนทร
สุนทร
สุนทรี
สุนทรีย์
สุนันท์
สุนันทา
สุนิต์
สุบิน
สุประดิษฐ์

วงศ์สารสิน
ศรีเสริมโภค
กุลบุษราคัม
เทพมาลา
นุ่มดี
พิมโคตร
มั่นรักคง
เล็กไพจิตร์
ศิริสวัสดิศิลป์
เสียงสืบชาติ
สุวรรณพันธ์มณี
พินิจภารการณ์
พูลสวัสดิ์
ชาญชาตรีรัตน์
ชนะพลชัย
พูนเจริญ
ศิริศักดิ์ยศ
โพธิ์พิพัฒน์
หยุ่น
ประสงค์ทรัพย์
อุฒมนตรี
ขันตยาภรณ์
ถิตย์ผาด
โกวประดิษฐ์
พัฒนสิงห์
ชัยพันธ์ปรีชา
เสรีวัลยสถิต
ขันทัตบ�ำรุง
ฉวีวรรณ
ชมชื่น
วัชรพงษ์ปรีชา
เขือรัมภ์
ชวาศิลป์
ตั้งเขาทอง
สมัรรถชัยศรี
ทองศรี
มูฮ�ำหมัด
ศรีจันทรา
อินทรดนตรี
ทีวะเวช
น�้ำจันทร์
กัณฑ์วานิช

สุประวัติ ศริลักษณ์
สุปราณี คงนิรันดรสุข
สุพจน์
จงจิตร์
สุพจน์
พันธ์ภมู ิ
สุพจน์
อึ่งทอง
สุพร
ปุญญบาล
สุพร
พรศรีสขุ
สุพรทิพย์ พัชรอัมพร
สุพรรณี
ท�ำจะดี
สุพล
ฉาบสุวรรณ
สุพัฒน์
ม่วงเขาแดง
สุพัฒน์
ทิพย์ภวัง
สุพัตรา
แสนประเสริฐ
สุพิน
ธนวัฒน์เสรี
สุพีร์
สิงหรานนท์
สุภัค
แสงกระจ่าง
สุภาพ
ก�ำแพงสิน
สุภาพร
สุวรรณชัยฉัตร์
สุภาพร
ทางธรรม
สุภาพรรณ เปล่งมณีพันธ์
สุภาภรณ์ อัษฎมงคล
สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน
สุภาวดี
อินทะวงษ์
สุภิญญา
นาคมงคล
สุมนชยา จึงเจริญศิลป์
สุมาลี
โงะบุดดา
สุมิตรา
หาญปัญญาพิชิต
สุรชัย
นาเจริญ
สุรชัย
พงเพ็ง
สุรชัย
เฟื่องฟู
สุรชัย
วิเศษโสภา
สุรชา
บุญเปี่ยม
สุรณีย์
แสงเพ็ญ
สุรพล
ระวิวงษ์
สุรพล
ล่อใจ
สุรพันธ์
ศิริสมบูรณ์
สุรศักดิ์
ทุมมานนท์
สุรศักดิ์
หาญปัญญาพิชิต
สุรศักดิ์
อัฉริยะขจร
สุรศักดิ์
ศิริวงศ์ (จันทร)
สุริยา
ปะตะทะโย
สุริเยช
วิชาเทพ

สุรีย์พร
สุรีย์พร
สุวพิชญ์
สุวรรณ
สุวรรณ
สุวรรณ
สุวรรณา
สุวรรณา
สุวรรณา
สุวัฒน์
สุวัฒน์
สุวัฒน์
สุวัฒน์
สุวัฒน์
สุวารี
สุวิทย์
สุวิทย์
สุวิทย์
สุวิทย์
สุวิทย์
เสกชัย
เสกสรร
เสด็จ
เสถียร
เสนอ
เสมอ
เสริมศักดิ์
เสรี
เสรีสนาน
เสวก
เสาวรภ
เสาวรส
เสาวรส
เสาวลักษณ์
แสงไชย
แสงไท
แสงยุทธ
แสนรัก
แสวง
แสวง
โสภณ
โสภิต

ยุวบุตร
รัตนรอด
ลักษณพิสุทธิ์
เมนะเนตร
จันทรศร
พันธุ์ศรี
นิยมศิลป์
อยู่ขวัญ
อัศวเรืองชัย
เศวตไอยราม
สมนิกร
เก็จจินดา
ปัญจวงศ์
สุขสัมฤทธิ์
รักษาศิลป
โพธิ์บางหวาย
เกตุแก้ว
คงเมือง
จงรุจิภิญโญ
โลหิตคุปต์
ศิริบุญ
เพ็ญสวัสดิ์
บุนนาค
จิตรีเนตร
ถนัดสอน
เสถียรเถวี
ศุกวรรณ
มโยทาร
ชยามฤต
น�้ำหอม
ปัญญาชีวิน
รณเกียรติ
เปล่งแสงศร
ไชยจุติ
เค้าภูไท
เค้าภูไท
อุทัยจรัสศรี
วงศ์ศิรินวรัตน์
เที่ยงจิตตรง
เพชรศิริ
หมีมงคล
หวังวิวัฒนา

โสรยา
ไสว
ไสว

ห

หทัยรัตน์
หทัยรัตน์
หนึ่งหทัย
หว่างเหลียง
เหมกานติ์
เหมวดี
เหรียญชัย

อ

องอาจ
องุ่น
อณุรัจจ์
อดิเรก
อดิศร
อดิศร
อดิศักดิ์
อดิศักดิ์
อดุลย์
อธิพงศ์
อนันต์
อนันต์
อนันต์
อนันต์
อนุกูล
อนุธร
อนุรักษ์
อนุรัต
อโนชา
อโนทัย
อภัสสร
อภิชาต
อภิชาติ
อภิญญา
อภินันท์
อภิรดี
อภิรัตน์
อภิวัจ

พันธ์ชาติ
จั่นอุไร
วิศวนันท์
วงศ์กิติก�ำจร
พงศธรวิวัฒน์
อินทขันตี
แซ่ฮวย
ศรีจรัสจรรยา
พลรัฐ
โฉมสัญชาติ
พึ่งพานิช
กี่คงเดิม
มณีพันธุ์
อินต๊ะพรม
เศวตศิลป์
อิสี
ขวัญเนตร
ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
จันทรังษี
ลอยชื่น
ลือประดิษฐ์
กฤตยาเตียรณ
สุขสมศรี
มาติวงศ์
วงษ์บัวทอง
ลอยแก้ว
เพ็ญสวัสดิ์
อ้นสงค์
ปัทมดิลก
จินดารัตน์
ฤทธิ์แรงกล้า
ศักดิเศรษฐ์
บัวทอง
เปาอินทร์
ศิรวานิชย์
ตรีรัตน์เกื้อกูล
ม่วงศิริกุล
สุปรีชาวุฒิพงศ์

อภิวัฒน์
อมร
อมรรัตน์
อมรรัตน์
อมรรัตน์
อมรา
อรณัญฐ
อรณิชา
อรทัย
อรพิน
อรรครินท์
อรวรรณ
อรวรรณ
อรวรรณ
อรศิริ
อรัญญา
อรัญญา
อร่าม
อริญชัย
อรุณ
อรุณศักดิ์
อรุณี
อลงกรณ์
อลงกรณ์
อัครภรณ์
อังคณา
อังคณา
อังคณา
อังศุมาลิน
อังสนา
อังสนา
อัจฉรา
อัจฉรา
อัจฉราวรรณ
อัจฉริยา
อัจฉรีย์
อัจฉิมาพร
อัญจิรา
อัญชลี
อัญชลี
อัญชลี
อัญชุลี

ค�ำสิงห์
วิบูลย์ศิริวงศ์
เรืองสกุล
สีม่วง
หมุดทอง
แสงประทุม
ปรีฒ์วรรณ
สุรัชนิติกิจ
ทรงพันธุ์
ลิลิตวิศิษฐ์วงศ์
ห้องดอกไม้
ชโนวิทย์
มีเงิน
หอยจันทร์
ประวัติยากูร
เครือวิละ
ศรีจันทร์นิตย์
ทรงสวยรูป
จตุรวิทย์
บริรักษ์
สอนศีลพงศ์
เอี่ยมสิริโชค
ปริวุฒิพงศ์
พลบุตร
ศิรวาณิชย์
พุ่มพวง
รุ่งพรนุรักษ์
วัฒนมงคลศิลป์
บุรุษ
เทศขยัน
ศรีวัฒนา
มาภา
อัชฌายกชาติ
สุวรรณสมบัติ
นุชเกษม
กระจ่างรมย์
หริ่มปราณี
อัศวานนท์
เฉลียวชาติ
สบายสุข
อุชชิน
จันทร์งาม
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อัมพร
อัมพร
อัมพวัน
อัมพา
อาคม
อาจิณพร
อาจิต
อาซอง
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตย์
อาทิตยา
อานนท์
อาภาพัชร์
อาภาลักษณ์
อายุษ
อาร์มรินทร์
อาริยา
อารี
อารีย์
อารีย์
อ�ำนวย
อ�ำนวย
อ�ำนวยศักดิ์
อ�ำนาจ
อ�ำนาจ
อ�ำพล
อิทธิกร
อิทธิเดช
อุโฆษ
อุณาโลม
อุดม
อุดมรัตน์
อุทัย
อุ่นจิตต์
อุ่นใจ
อุบลรัตน์
อุไร
อุไรวรรณ
อุษณีย์
อุษณีย์
อุสาห์
388
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พิมพ์พิพัฒน์
สรหงษ์
บูรณพรชัย
สันติเมทนีดล
ไชยศร
วสุธาร
อุณหะนันท์
แซ่ลู
เคนมี
ชินวงศ์
ลมูลปลั่ง
ร่วมเวียง
จันทรไพศรี
ลี้ลับ
ปาติยเสวี
ประทีป ณ ถลาง
หนูเอี่ยม
สินธุจริวัฒน์ บุนนาค
สมบูรณ์พงศ์
สีลา
ลับไพรี
จันทะริส
ภากะษัย
สว่างนก
ช่วงจันทร์
ดวงเนตร
อยู่ถนอม
เถกิงมหาโชค
ศุขดวง
ขุนเดชสัมฤทธิ์
จันทร์รุ่งมณีกุล
พัวพูนเจริญ
รอดอยู่
ศุภโชคพาณิชย์
ธีระปถัมภ์
แป้นคง
ไกรสัย
วิรุณพันธ์
พ่วงเอี่ยม
ว่องมงคลฤทธิ์
สาลิฟา
เอกมหาชัย

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

ฮ

ฮ้าใจ๋ 		 แซ่หวั่น
เฮงหว่า 		 แซ่เหลียง
เฮียงเจียง 		 แซ่ลิ้ม
เฮี้ยวเจียว 		 แซ่เจียว
โฮม 		 พลังชีวิน

รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ประเภทวิสามัญ
ที่ยังไม่แสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่

เกษตร ชนะเสรีชัย
โกวิท คงหาสุข
ประชิต ควรพูลผล
ประดับสุข บุญมาก
พรายแก้ว บัวส�ำอางค์
ภาณุพงศ์ อัมะวะผะลิน

ผูจ้ ดั การ 360 ํ ไทยเดย์ดอทคอม
เดลินิวส์
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
วิสามัญฯ 2562
วิสามัญฯ 2562

2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563

นาย

วรธาร ทัดแก้ว

โพสต์ทูเดย์

2562-2563

8
9
10
11
12
13

นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
น.ส.

วัน แย้มมาก
วิมุตตา ทอมลิน
สุกัญญา ตระกูลสุขโข
อดุล แดงมูล
อรรถพล เลิศล�้ำ
อักษราภัค พุทธวงษ์

โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
คมชัดลึก
ส�ำนักข่าวไทย
คมชัดลึก

2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563
2562-2563

14

นาย

กมลธร โกมารทัด

เว็บไซต์ Money 2 know

2562-2563

ล�ำดับ

หน้านาม

สังกัด

แสดงตัว
ที่ประชุมใหญ่
ได้ในปี

1
2
3
4
5
6

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

7

ชื่อ - นามสกุล
(ปี 2562)

หมายเหตุ

ยังไม่แสดงตัว
ต่อกรรมการบริหาร
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ล�ำดับ

หน้านาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
นาย

10
11
12

น.ส.
นาย
นาย
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สังกัด

แสดงตัว
ที่ประชุมใหญ่
ได้ในปี

เมธา สกาวรัตน์
พรรณรวี พิศาภาคย์
สาวิตรี เล็กมณี
อุบล ชาญปรีชาสมุทร
นฤพล อาจหาญ
นพรัตน์ มณีมงคล
วิชัย งอกอ่อน
สุจิตรา ขวัญวงกระจ่าง
วัชรพงษ์ จันทร์คง

ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์ ออนไลน์
เดลินิวส์ ออนไลน์
เดลินิวส์ ออนไลน์
ทีวีช่อง 8
แนวหน้า
ผู้จัดการ 360 ํ
ผู้จัดการ 360 ํ
ผูจ้ ดั การ 360 ํ เว็บไซต์ผจู้ ดั การ

2561-2562
2561-2562
2561-2562
2561-2562
2561-2562
2561-2562
2561-2562
2561-2562
2561-2562

เปรมฤดี จันศิริ
ศมทัตต์ ไรแสง
สกนธ์ จินดาวรรณ

วิสามัญฯ 2562
สยามสปอร์ต
อสมท

2561-2562
2561-2562
2561-2562

ชื่อ - นามสกุล
(ปี 2561)

หมายเหตุ

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

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

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

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

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

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

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

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

ส�ำนักข่าวสถาบันอิศรา
Isra News, Isra Institute

www.isranews.org
email : isranews.agency@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2241-3160
โทรสาร 0-2241-3161
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ท�ำเนียบที่อยู่องค์กรด้านสื่อมวลชน
กรุงเทพธุรกิจ

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

เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร)

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

ข่าวสด

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

ข่าวหุ้น

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

คมชัดลึก

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

เชียงใหม่นิวส์

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

ซิงจงเอี๋ยน

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

วันนักข่าว

395

ซิงเสียนเยอะเป้า

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

ฐานเศรษฐกิจ

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

เดลินิวส์

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

เดอะเนชั่น

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

ตงฮั้วยิดเป้า

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

ไทยนิวส์

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

ไทยโพสต์

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

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

แนวหน้า

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

บางกอกโพสต์

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

บ้านเมือง

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

ประชาคมท้องถิ่น

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

ประชาชาติธุรกิจ

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

ประชาคม

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

วันนักข่าว
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เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน

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

พิมพ์ ไทย

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

โพสต์ทูเดย์

136 อาคารบางกอกโพสต์ ชั้น 2 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2616-4000 โทรสาร 0-2671-3147, 0-2671-3132
www.posttoday.com

โฟกัสภาคใต้

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

มติชน

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

โลกวันนี้

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

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

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

66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2508-8000 โทรสาร 0-2694-3040-1
www.siamsport.co.th

สยามรัฐ

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

สากล

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

สายกลาง

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

เส้นทางเศรษฐกิจ

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

เสียงใต้

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

อีคอนนิวส์

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

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

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค

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

ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

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

วิทยุ อ.ส.ม.ท.

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

ส�ำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

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

โลกสีเขียว

2 ซอยสุขุมวิท 43 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2622-5766
www.greenworld.or.th
400

วันนักข่าว

เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2325-5555 ต่อ 2474, 0-2317-0420, 0-2317-0042 ต่อ 7201-7209
โทรสาร 0-2751-4086
www.nationtv.tv

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3

3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2204-3333, 0-2262-3333 โทรสาร 0-2204-1384
www.ch3thailand.com

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

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

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

998/1 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2610-0777 โทรสาร 0-2272-0239-40
www.ch7.com

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD

บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2201-6000
www.mcot.net

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

อาคารส�ำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-2000 โทรสาร 0-2790-2020
www.thaipbs.or.th
วันนักข่าว
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