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รายงานกิจกรรม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 13
คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 13 ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2555 – 4 มีนาคม 2556 ได้ร่วมกันก�ำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารสมาคมฯ
ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1) ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อจากการถูกคุกคาม แทรกแซงจากกลุ่มทุน-รัฐ-ผู้มีอิทธิพล
2) ส่งเสริมและยกระดับวิชาชีพของสมาชิกให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกันเองและสมาชิก
กับสมาคมวิชาชีพสื่อ
4) กระชับความสัมพันธ์และขยายความสัมพันธ์กับองค์กรสื่อระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
5) ระดมทุนให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของสมาคมฯ ทัง้ จากแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2555 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าที่
ในการด�ำเนินกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะอนุกรรมการ ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน
2) คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
4) คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   
5) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ  
6) คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ   

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน

ประกอบด้วย อนุกรรมการ 7 คน
1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
นายกสมาคมฯ
ประธาน
2. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล
อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมฯ
อนุกรรมการ
3. นายเสด็จ บุนนาค
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ อนุกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
5. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์    รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ อนุกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเหนิด
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ อนุกรรมการ
7. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์  
นายทะเบียนสมาคมฯ
อนุกรรมการ
		
คณะอนุกรรมการชุดนี้จะท�ำหน้าที่ในการรวบรวมทั้งความเห็นและข้อเสนอต่างๆ จากบุคคลและองค์กรที่
เกีย่ วข้องในการน�ำมาพิจารณาบทบาทสมาคมฯ ในสถานการณ์เร่งด่วน ทัง้ ในรูปแบบของการออกแถลงการณ์,
การออกจดหมายเปิดผนึก และการเผยแพร่คำ� ชีแ้ จงในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ ท�ำความเข้าใจและสือ่ สารกับสังคมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ของสื่อ (ดูเอกสารแถลงการณ์ในเล่ม)
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2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประกอบด้วยที่ปรึกษา 5 คนและอนุกรรมการ 11 คน
ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล  
ที่ปรึกษา
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ที่ปรึกษา
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษา
นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์
อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข
อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ สมาคมฯ
ประธาน
นางสาวบุษดี พนมภู
กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายนวพรรษ บุญชาญ
กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นางสาวประนอม บุญล�้ำ  
กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
อนุกรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล   สื่อมวลชนอิสระ
อนุกรรมการ
นางสาวน.รินี เรืองหนู
หนังสือพิมพ์มติชน
อนุกรรมการ
นายอรุณ ลอตระกูล
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
อนุกรรมการ
นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
อนุกรรมการ
อาจารย์เอกพล เธียรถาวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุกรรมการ
นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ     เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ในปี 2555  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ แบ่งงานออกเป็น 5  กลุ่มงาน คือ
2.1. ด้านการอบรม สมาคมฯ ได้จัดท�ำโครงการด้านการฝึกอบรมจ�ำนวน 2 หลักสูตร คือ
2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนักข่าว ประจ�ำปี 2555 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถาบันอิศรา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว ประจ�ำปี 2555 ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 4  
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในวิชาชีพสื่อมวลชน โดยใช้ Role model ทั้งจากผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิชาชีพและผู้
แทนจากกลุม่ นักวิชาการเพือ่ ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นวิชาชีพและจริยธรรมให้กบั ผูส้ อื่ ข่าว มีนกั ข่าวเข้าร่วม
การอบรมจ�ำนวน 25  คน  ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
หัวข้อการอบรมประกอบด้วย “คดีตรวจสอบการทุจริตในความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. กรณี นายยงยุทธ
วิชัยดิษฐ อดีต มท. 1 กับคดีอัลไพน์ธรณีสงฆ์ โดย  ศ.วิชา มหาคุณ กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กลโกงการเลือกตั้ง” หลักและเทคนิคการท�ำข่าวเชิงสืบสวน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรื่องของจริยธรรมสื่อ  การวางแผนการท�ำข่าวสืบสวนสอบสวน และลงพื้นที่ท�ำข่าวและเขียนข่าว
จากการลงพื้นที่
2.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 15 เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีที่ 15
ซึ่งหากนับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์   (Professional Development) ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ
(Ethics Responsibility)  และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพือ่ สังคม (Organizational Social
Responsibility) ซึง่ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมอบรมได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทงั้ กับเพือ่ นนักศึกษาจากต่าง
สถาบันและแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั นักข่าวรุน่ พีท่ ที่ ำ� งานทัง้ ในภาคสนาม และในส่วนของผูบ้ ริหารงานข่าว
อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูว่ ชิ าชีพ นอกจากนีย้ งั เป็นกระบวนการปลูกฝังอุดมคติให้กบั นักศึกษาด้วย
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ในรุ่นที่ 15 มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 60  
คน จาก  32  สถาบัน จัดอบรมระหว่างวันพฤหัสบดีที่  5 – วันอาทิตย์ที่ 8  กรกฎาคม 2555   ณ โรงแรมกรุงศรี
ริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ในการอบรมครัง้ นีไ้ ด้เพิม่ กระบวนการฝึกฝนนักศึกษาในการเขียนข่าวเพิม่ ขึน้ อีกขัน้ ตอนหนึง่ โดยนักศึกษา
ทุกคนจะ ต้องส่งผลงานข่าวเข้าร่วมโครงการ TJA  Cyber Reporter อย่างน้อยคนละ 8 ชิ้นงาน มีการมอบ
รางวัล TJA  Cyber Reporter ไปเมื่อ 28 ตุลาคม 2555
2.2 กลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ ได้มีการจัดท�ำโครงการในกลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ
จ�ำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 ราชด�ำเนินเสวนา เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14  ซึ่งเป็นความริเริ่มจากสมัย
ทีน่ ายกวี จงกิจถาวร เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การท�ำงานข่าวให้มีคุณภาพและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง   โดยมีการเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและ
ตอบค�ำถามนักข่าว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ในปี พ.ศ. 2555 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดราชด�ำเนินเสวนาไป
จ�ำนวน 11  ครั้ง ดังนี้
1. “ปฏิรูปประเทศไทย  ประเด็นที่ควรปฏิรูป ?” จัดร่วมกับ ส�ำนักงานปฏิรูป (สปร.)  (18 มีนาคม 2555)
2. การรับฟังความคิดเห็น เสรีภาพของสื่อมวลชนในช่วงชุมนุมทางการเมือง ปี 2552-2553 จัดร่วมกับ
คณะวิจัยชุดโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “ขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย” ภายใต้ทุนสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)  (24 มีนาคม 2555)
3. “น�ำร่องฉุกเฉินมาตรฐานเดียว: จับตารัฐบาลยิ่งลักษณ์กับอนาคต 3 กองทุนสุขภาพ”  (28 มีนาคม 2555)
4. “ช�ำแหละยาซูโดล่องหน ใครต้องรับผิดชอบ?” (31 มีนาคม 2555)
5. “เปิดโปงมาเฟียคุก – ค้ายานรก” (13 พฤษภาคม 2555)
6. “ยุคนี้ข้าวยากหมากแพงจริงหรือ?”  (27 พฤษภาคม 2555)
7. “พ.ร.บ.ปรองดอง เพื่อใคร?”   (2 มิถุนายน 2555)
8. “ปี 55 น�้ำท่วมหรือเอาอยู่” (24 มิถุนายน 2555)
9. “เบรกนาซา   ไทยได้หรือเสีย?”  (1 กรกฎาคม 2555)
10. “เซ็กซ์วัยใส  ติดยา ตีกัน แก้อย่างไร?” (15 กรกฎาคม 2555)
11. “ระวังภัย โรคมือ เท้า ปาก!! ”   (29  กรกฎาคม 2555)
		

สามารถติดตามเนื้อหาราชด�ำเนินเสวนาได้ที่ www.tja.or.th

2.2.2. รายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย กับส�ำนักข่าวไทยและบริษัท อสมท. จ�ำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. FM
100.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์เวลา 11.00-12.00 น. เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม
กับสมาคมฯ รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ถึงทิศทางข่าวในสัปดาห์ต่อไป โดยเน้นความหลากหลายของประเด็นข่าว ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การต่างประเทศ และอื่นๆ ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
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ส�ำหรับนักจัดรายการประจ�ำปี 2554 มีจ�ำนวน 10 คนคือ 1.นายธีรเดช เอี่ยมส�ำราญ (มติชนออนไลน์)
2. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 3. นายราม อินทรวิจิตร  (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)
4. นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา (ส�ำนักข่าวเนชั่น) 5.นางสาวชุติมณฑน์ ศรีข�ำ  (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)
6.นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เทพ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์) 7. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ)   
8. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ส�ำนักข่าวเนชั่น ) 9. นายมานพ ทิพย์โอสถ (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์)  และ
10.นางสาวบุษดี   พนมภู (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง) 11.นายวรพล กิตติรัตวรางกูล (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
12.นางสาวประนอม บุญล�ำ 
้ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ) 13.นายสุทธิรกั ษ์ อุฒมนตรี (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
		

ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่ www.tja.or.th

2.2.3 www.tja.or.th เป็นเว็บไซต์ทที่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ทัง้ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม, รายงานกิจกรรม, กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง, ประวัตคิ วาม เป็นมา จุดยืน
และท่าทีของสมาคมฯ ต่อสถานการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง รวมทั้งการบันทึกผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภท
ต่างๆ  และเป็นชุมชนออนไลน์ของนักวิชาการและวิชาชีพสือ่ สารมวลชนในการแลกเปลีย่ นทัศนะของนักวิชาการ
และนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และน�ำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน
2.3 กลุม่ งานหนังสือ ในปี   2555 ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จดั ท�ำหนังสือ
รวม 2  เล่ม ดังนี้
2.3.1 วารสารราชด�ำเนิน ในปี 2555 สมาคมฯ ได้จดั ท�ำวารสารราชด�ำเนินโดยออกเป็นรายสามเดือน
จ�ำนวน 3  ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ได้รับเสียงสะท้อนอย่างดีทั้งจากสมาชิกสมาคมฯ สถาบัน
วิชาการและผู้สนใจทั่วไป
วารสารราชด�ำเนินฉบับที่ 23  เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน  2555 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “การเตรียมตัวรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสื่อ”  นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม เป็นบรรณาธิการ
วารสารราชด�ำเนินฉบับที่ 24  เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคม 2555  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “เปิดต�ำนานสื่อไทย
ท�ำไมต้องมีทีมติดตามนายกรัฐมนตรี”   ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการจากนายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
เป็นนายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์
และวารสารราชด�ำเนินฉบับที่ 25 ประจ�ำปี 2555 เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับ “นักข่าวหายไปไหน”
		

อ่านเนื้อหาจุลสารราชด�ำเนินฉบับย้อนหลังได้ที่ www.tja.or.th

2.3.2 หนังสือวันนักข่าว “บทบาทสื่อไทยในประชาคมอาเซียน” หนังสือวันนักข่าวเป็นหนังสือ
รายงานประจ�ำปีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ข่าวและหนังสือพิมพ์   ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม และท�ำเนียบรายชื่อนักข่าวจากหนังสือพิมพ์
ทุ ก ฉบั บ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคม เนื้ อ หาหลั ก ในปี นี้ เ น้ น เรื่ อ ง “บทบาทสื่ อ ไทยในประชาคมอาเซี ย น”   
มี น างสาว น.ริ นี เรื อ งหนู เป็ น บรรณาธิ ก าร มี ก ารแจกจ่ า ยหนั ง สื อ วั น นั ก ข่ า วถึ ง มื อ สมาชิ ก สมาคมฯ
ในวันที่ 4 มีนาคม  2556 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาคมฯ
2.4. กลุ่มงานเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นเครือข่ายที่นักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสาร
มวลชนร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยในปี 2555 ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรม 3 กิจกรรม ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผ่านทางสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  ดังนี้
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2.4.1 ห้องเรียนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคทางวิชาชีพสื่อมวลชน
แก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
เป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ เข้ามาท�ำงานสื่ออย่างเป็นระบบภายใต้กรอบ
การท�ำงานเชิงวิชาการ และเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนิสิต นักวิชาการ ภาคประชาสังคม
และนักวิชาชีพสื่อทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น   
ในปี 2555 แบ่งหัวข้อการจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธารณะออกเป็น 2 หัวข้อคือ “Social media for journalism”
และหัวข้อ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” โดยในหัวข้อนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1) ห้องเรียนสาธารณะหัวข้อ “Social media for journalism” จ�ำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดร่วมกับ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (8 กุมภาพันธ์  2555) ครัง้ ที่ 2 จัดร่วมกับโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (22 มิถุนายน 2555) ครั้งที่ 3 จัดร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก(11
กันยายน 2555) ครั้งที่ 4  จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (18 กันยายน 2555)
และครั้งที่ 5 จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี (12 ธันวาคม 2555)
2) ห้องเรียนสาธารณะหัวข้อ “สื่อสารความรู้หลักประกันสุขภาพ” จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยจัดร่วมกับ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครั้งที่ 1  จัดร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (29 มิถุนายน 2555) ครั้งที่ 2  จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (27 กรกฎาคม 2555) ครั้งที่ 3
จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (15 สิงหาคม 2555) และครั้งที่ 4 จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี  (14 กันยายน 2555)
2.4.2 ประชุมเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชน โดยน�ำเอาประเด็นทางวิชาการและวิชาชีพสื่อสาร
มวลชนที่น่าสนใจและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะมาแลกเปลี่ยนกัน ในปี 2555 สมาคมจัดประชุม
เครือข่ายวิชาการวิชาชีพ 4  ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดประชุมหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่อ
อนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 1  ตอน “ทิศทางสื่อ ทิศทางวารสารศาสตร์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เมื่อวันศุกร์ที่  30 มีนาคม 2555  
ครั้งที่ 2 ร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ จัดประชุมหัวข้อ “หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล” ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 23  มิถุนายน 2555   
ครั้งที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการเสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ
(Media Monitor) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา จัดประชุมหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ 3
ตอน “การตรวจสอบในยุคหลอมรวมสื่อ (Monitoring  Media  in  the  Convergence  Era ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11  ตุลาคม 2555
ครัง้ ที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชัน่ จังหวัดล�ำปาง จัดประชุมหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพือ่ อนาคตวารสารศาสตร์”
ครั้งที่ 4 ตอนทิศทางวารสารในยุคสงคราม platform ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดล�ำปาง เมื่อวันพุธที่ 16
มกราคม 2556
2.4.3 ประชุมใหญ่ทางวิชาการสื่อสารมวลชน “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุน
และเทคโนโลยี” สมาคมฯ ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา สมาคมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์ และ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   จัดท�ำโครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชนระดับชาติ หัวข้อ
“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  2 ตอน “Convergence Newsroom” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม  
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2555  ณ  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2.5. โครงการศึกษาดูงานด้านสือ่ มวลชนของอาจารย์ดา้ นวารสารศาสตร์   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา จัดท�ำโครงการศึกษาดูงานด้านสือ่ มวลชนของอาจารย์ดา้ นวารสารศาสตร์
รุ่นที่ 4  จัดขึ้นภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ที่  23 เมษายน -  วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม  2555   
โดยมีอาจารย์ที่สอนด้านนิเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 คน
2.6. กลุ่มงานประกวดข่าว
2.6.1 การประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยีย่ ม ประจ�ำปี 2555 สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้รบั มอบหมายจากมูลนิธอิ ศิ รา อมันตกุล ให้ดำ� เนินการจัดการประกวด
ข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นายกสมาคมนัก
ข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและนักหนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยด�ำเนินการจัดการ
ประกวดมาตั้งแต่ ปี 2515 ส�ำหรับในปี 2555 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว
ยอดเยี่ยมจ�ำนวน 17 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5  ฉบับ และส่งผลงานภาพข่าวเข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล
ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมจ�ำนวน  81  ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ
2.6.2 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2555 ของ ชมรม
นักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าว
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการประกวด ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งจัดการประกวด
มาตั้งแต่ปี  2532 ส�ำหรับในปี 2555 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 7 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ
2.6.3 การประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจ�ำปี 2555 เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการท�ำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 4 ประเภท คือ
รางวัลพิราบน้อย ประกอบด้วย  1.ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 2. ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ 3.ประเภทข่าวสิ่ง
แวดล้อมฝึกปฏิบัติ และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี คือประเภทสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ  เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี
พ.ศ.   2536 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำหนังสือพิมพ์และการท�ำข่าวของ นิสติ นักศึกษาวิชา
นิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์  ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการ
ศึกษา  กับสมาคมฯ    ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2555
มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้ 1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 14 ฉบับ 2. ข่าวฝึกปฏิบัติ 32 ข่าว 3. ข่าวสิ่งแวดล้อม 13
ข่าว และ 4. สารคดีเชิงข่าว 26 ชิ้น

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ประกอบด้วยที่ปรึกษา 4 คนและอนุกรรมการ 8 คน
นายวันชัย วงศ์มีชัย
อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ ที่ปรึกษา
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
อดีตเลขาธิการสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
อดีตเลขาธิการสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
นายเสด็จ บุนนาค
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
ประธาน
นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์ เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์   อนุกรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง  อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ฯ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อนุกรรมการ
นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อดีตอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่ สมาคมฯ อนุกรรมการ
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์     อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายมานพ ทิพย์โอสถ               อดีตกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ อนุกรรมการ
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11. นายเชษฐ์ สุขสมเกษม           กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
อนุกรรมการ
12. นายปราเมศร์ เหล็กเพ็ชร์  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ในปี 2554 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ด�ำเนินงานภายใต้รูปแบบ
ของการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน” เพื่อท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน โดยนักข่าวจะต้องมีอิสรภาพ เสรีภาพในการท�ำงาน ไม่ถูกคุกคาม แทรกแซงทั้งจากกลุ่มทุน
รัฐ และผู้มีอิทธิพล  โดยมีกิจกรรมดังนี้
3.1 งานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ
3.1.1. โครงการฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day – 3 MAY) เป็น
โครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันที่ 3 พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้
วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อย�้ำเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของ
เสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก  ตั้งแต่เมื่อปี  2543  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ก็ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนใน
เอเชียอาคเนย์ และองค์การยูเนสโก้ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอด
ในปี 2555 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 โดย
ใช้หัวข้อหลัก “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่ - New challenge for Press Freedom” กิจกรรมประกอบด้วย
การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่ - New challenge for Press Freedom” โดย
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการ การพัฒนา
การเมื อ ง การสื่ อ สารมวลชนและการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน ผศ.ดร.พิ ร งรอง รามสู ต รณะนั น ท์
คณะนิเทศศาสตร์  จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเสริมสุข  กษิตปิ ระดิษฐ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส นายบัณฑิต  
จันทศรีค�ำ บรรณาธิการอ�ำนวยการ  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ด�ำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิณ   สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 การออกแถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  เพื่อแสดงถึงท่าทีและจุดยืน
ของสื่อมวลชนไทย  และการประกวดภาพถ่ายและบทความในหัวข้อ “เสรีภาพสื่อบนความท้าทายใหม่ -  New
Challenge for Press Freedom”
3.1.2 สนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ด้าน สวัสดิการนักข่าว โดยได้มีการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสวัสดิการสื่อ โดยได้มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเลขทะเบียนที่ กธ.1114  เมื่อ 26 กันยายน 2555 โดยมีนายสุเมธ สมคะเน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานก่อตั้ง  และได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพชุดแรก
เมื่อ 20 มกราคม 2556 มีนายสุเมธ สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานคนแรกของสหภาพ  
3.1.3 การลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการรับความช่วยเหลือด้านการด�ำเนินอรรถคดีและ
การส่งเสริมทางวิชาการ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีลงนามไปเมื่อวันจันทร์ที่
29 ตุลาคม 2555
สาระส�ำคัญของบันทึกความร่วมมือเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการช่วยเหลือนั้นจะเป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่าตลอดทุกชั้นศาล ยกเว้นการเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล   นอกจากนี้ยังรวมถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการด�ำเนินคดีเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีด้วย และการส่งเสริม
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ความรู้ทางกฎหมายที่จ�ำเป็นในการประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของสื่อมวลชน
3.2 งานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว ในปี 2555 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อและการปฏิรูปสื่อ  
สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น 2 หลักสูตร
3.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง รุ่น 3 (Safety
Training for Thai Journalists)” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ INSI-International
News Safety Institue  จดั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง (Safety Training)”  ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์   สถานีโทรทัศน์และวิทยุ   ได้เรียนรู้เรื่องการท�ำข่าว
อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ ง โดยเนือ้ หาการอบรมประกอบด้วย 1. แลกเปลีย่ นประสบการณ์ทำ�
ข่าวในสถานการณ์ขัดแย้ง 2. การประเมินความเสี่ยง-การตัดสินใจส่งนักข่าวลงพื้นที่ 3. การท�ำข่าวท่ามกลาง
การจลาจลและความรุนแรง 4. การช่วยเหลือพยาบาล 5. เรียนรู้เรื่องอาวุธชนิดต่างๆ 6. สถานการณ์การ
วางเพลิง  7. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกตั้งด่านตรวจ 8. การเอาตัวรอดเมื่อถูกจับตัวโดยผู้ก่อการร้าย 9. การปฏิบัติ
ตัวในภาวะกดดันจากความรุนแรง  จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555  ณ ไมด้ารีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์เข้าร่วมจ�ำนวน 25 คน
โดยหลังจากอบรมหลักสูตรนี้แล้วได้มีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากทั้ง 3 รุ่น เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Train the
trainer for safety training ต่อไป
ส�ำหรับผู้สนับสนุนการอบรมประกอบด้วย 1. บริษัท แคนนอน ประเทศไทย จ�ำกัด 2.สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 3. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ำกัด 5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
3.2.2 การอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิม่ ศักยภาพสือ่ มวลชน” รุน่ ที่ 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา จัดการอบรมหลักสูตร
“กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน” รุ่นที่ 1 ขึ้นโดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตรคือหลักสูตรกฎหมาย
มหาชนและหลักสูตรกฎหมายอาญา เพื่อให้สื่อมวลชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมาย
ของประเทศอย่างถ่องแท้ สามารถน�ำไปพัฒนาความคิดในการสื่อสารไปสู่สังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน และ
เข้าใจถึงเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริงของกฎหมาย ท�ำให้เกิดวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับการใช้เหตุผลในกฎหมาย
เพือ่ ไม่ตกเป็นเครือ่ งมือของผูต้ อ้ งการใช้กฎหมายในทางบิดเบือน โดยยืมมือสือ่ มวลชน รวมทัง้ ให้รถู้ งึ สิทธิเสรีภาพ
ทีต่ นมีอยู่ ภูมคิ มุ้ กันทางกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีความระมัดระวังไม่ไปละเมิดบุคคลอืน่ จากการท�ำหน้าที่
ของตนเอง  โดยเรียนทุกวันอาทิตย์เต็มวัน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556   
มีนักข่าวเข้าร่วมอบรมรวมหลักสูตรกฎหมายมหาชน  30  คน และหลักสูตรกฎหมายอาญา 34 คน                                    
3.3 การติดตามคดีกรณีผปู้ ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชนถูกต�ำรวจท�ำร้ายได้รบั บาดเจ็บและถูกควบคุมตัว
ระหว่างท�ำข่าวการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2555
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความเห็น
ร่วมกันว่ากรณีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนถูกต�ำรวจท�ำร้าย ได้รับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัวระหว่างท�ำข่าว
การชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2555  เป็นการกระท�ำที่เกินกว่าเหตุและเป็นการ
คุกคามสิทธิเสรีภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนัน้ ในฐานะองค์กรวิชาชีพสือ่ จึงได้ทำ� หนังสือถึงผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ (29 พ.ย. 2555) เพื่อทวงถามถึงความรับผิดชอบและยื่นข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1. ด�ำเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและชี้แจงผลการสอบสวน โดยให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ
สอบสวนด้วย 2. จัดให้มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจดังกล่าว และ 3. ออกระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของ
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เจ้าหน้าที่ต�ำรวจกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยให้มีผู้แทนองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชนมีส่วนร่วมและยอมรับในระเบียบดังกล่าวร่วมกัน
และได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา (29
พ.ย. 2555) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (30 พ.ย. 2555) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (30 พ.ย. 2555)  
เรียกร้องให้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ฝ่ายบริหารโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกระท�ำการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน
3.4 งานติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพและสถานการณ์สื่อ
3.4.1 การจัดท�ำสถานการณ์สื่อประจ�ำปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดท�ำ
รายงานสถานการณ์สอื่ ประจ�ำปี  2555 เผยแพร่ในวันสิน้ ปี เพือ่ สรุปเหตุการณ์หลักทีเ่ กิดขึน้ ในแวดวงสือ่ มวลชน  
โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้สรุปว่า ปี 2555  เป็น “ปีแห่งการแบ่งขั้ว : จริยธรรมที่ไม่
เท่ากัน”

4 . คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ประกอบด้วยที่ปรึกษา 2 คนและอนุกรรมการ 12 คน
1. นายด�ำฤทธิ์ วิริยะกุล
อดีตอุปนายก สมาคมฯ
ที่ปรึกษา
2. นายธนดล มีถม
อดีตอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
3. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล
อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมฯ
ประธาน
4. นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเหนิด
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ อนุกรรมการ
5. นายพริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์   นายทะเบียนสมาคมฯ
อนุกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
เลขาธิการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
7. นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
8. นางสาวอัชณา จิณณวาโส
อดีตกรรมการบริหารสมาคมฯ
อนุกรรมการ
9. นายนพปฎล รัตนพันธ์  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
อนุกรรมการ
10. นายฉลาด จันทรเดช
ประธานชมรมช่างภาพการเมือง
อนุกรรมการ
11. นายกิตติพงศ์ ตรีเมฆ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
อนุกรรมการ
12. นางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง
เหรัญญิก สมาคมฯ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ในปี   2555  คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แบ่ง
งานออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
4.1 งานด้านสมาชิกสัมพันธ์
4.1.1 Fit & Firm รุ่น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการดูแลห่วงใย
ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน  Fit & Firm รุ่น 3   ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19  สิงหาคม  2555  
ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซด์ อ�ำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สื่อมวลชนรุ่นต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี มีนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน  30  คน
สนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส ประเทศไทย จ�ำกัด
4.1.2 กระจิบกระจาบพิราบน้อยรุน่ 5 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จดั ท�ำโครงการ
กระจิบกระจาบพิราบน้อยรุ่น 5 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยในปีนี้ได้น�ำบุตร-ธิดานักข่าว
ทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับชัน้ ประถมศึกษาเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ มีผเู้ ข้าร่วม 45 คน ได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)  
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4.1.3 ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่น 6 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน
อิศรา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่น 6 ขึ้น
ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน  2555  ณ บ้านสวนมะพร้าวอ่อน อ�ำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักข่าว และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนัก
ข่าวในการน�ำไปพัฒนาการเขียนข่าวและการเขียนในรูปแบบอื่นๆ การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในการเขียน
เรื่องสั้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวรรณกรรม อาทิ นางชมัยภร แสงกระจ่าง  ที่ปรึกษา
สมาคมนักเขียนฯ, นายนิรันดร์ศักดิ์ บุญจันทร์ บรรณาธิการจุดประกายวรรณกรรม, นายประชาคม ลุนาชัย
นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด, นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรท์ และนายวัชระ สัจจะสาร นักเขียนรางวัล
ซีไรท์ และนายเจน สงสมพันธ์ นายกสมาคมนักเขียนฯ มีนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 30 คน สนับสนุน
งบประมาณโดย บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด มหาชน
4.1.4 อบรมความรูภ้ าษาจีนและการส่งผูเ้ ข้าอบรมไปศึกษาดูงานสือ่ มวลชนจีน รุน่ 1 สมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษทั ซีพอี อลล์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำโครงการอบรมความรูภ้ าษา
จีนและการส่งผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานสื่อมวลชนจีน รุ่น 1 ขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2555-เดือนมีนาคม 2556
โดยจะจัดอบรมภาษาจีนทุกวันเสาร์ (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) เป็นเวลาติดต่อกัน 14 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะให้มีการ
สอบชิงทุนจ�ำนวน 2 ทุนเพื่อไปฝึกงานที่ส�ำนักงานข่าวซินหัวและหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ประเทศจีน ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารระหว่างเรียนจาก ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) และได้รับทุนสนับสนุน
การศึกษาในการไปทัศนศึกษาดูงานจากสมาคมมิตรภาพไทย-จีน มีนักข่าวสนใจเข้าร่วมอบรม 33 คน
4.2 แผนงานด้านสวัสดิการสมาชิก
4.2.1 ทุนการศึกษา สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา
ที่มอบให้กับสมาชิกสมาคมฯ และทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก ดังนี้
1) ทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ แบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนแบบรายปี 2) ทุนต่อเนื่องเป็นทุนที่มอบให้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 -ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิซีเมนต์ไทย ปีละ 10 ทุน ปัจจุบันมี
ผู้รับทุนแล้ว 50 คน
มีการจัดพิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร-ธิ ด านั ก ข่ า ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ได้แบ่ง
ทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท  คือ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณ
จากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�ำนวน 146 ทุน ทุนละ
4,000 บาท เป็นเงิน 584,000 บาท และ 2. ทุนต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นปีที่ 5
โดยในปี  2555 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีก 10 ทุน  รวมเป็น 50 ทุน
2.) ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทมอบให้สมาชิกสมาคมฯ ในปีนมี้ มี หาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา
ในระดับปริญญาโทให้สมาคมฯ จ�ำนวน 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ�ำนวน 2 ทุน ผู้รับทุน
คือ 1.นางสาวเรวดี พงศ์ไชยยง หนังสือพิมพ์มติชน และเหรัญญิก สมาคมฯ และ2. นางสาวอศินา พรวศิน
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนอีกมหาวิทยาลัยที่ให้
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท คือมหาวิทยาลัยศรีปทุม แต่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับทุน
4.2.2 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ  สมาคมฯ
ได้จัดท�ำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกที่ช�ำระเงินค่าบ�ำรุงประจ�ำปีกับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในปี  2555
สมาคมฯ ได้รว่ มเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพและส่งหรีดเคารพศพสมาชิกอีก 6  รายคือ 1. นายประพันธ์  
ผลเสวก หนังสือพิมพ์มติชน 2.นายทวีสิน  สถิตย์รัตนชีวิน หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยโพสต์ 3.นายสมบู ร ณ์ วรพงษ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 4.นายสมเจตน์  วัฒนาธร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  5.นางสมศรี  ตั้งตรงจิตร วิสามัญสมาชิก
6.นายวิโรจน์  มุทิตานนท์ วิสามัญสมาชิก และ 7. นายไพฑูรย์ สุนทร  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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4.2.3 ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
การด�ำเนินงานปีที่ 2 ของชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ที่มีนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เป็นประธานนั้น
ได้มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงอาคารสมาคมฯ ที่ถนนราชด�ำเนินกลางเป็นสโมสรส�ำหรับนักข่าวอาวุโส
ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและจัดท�ำแปลน

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ประกอบด้วยที่ปรึกษา 5 คนและอนุกรรมการ 7 คน
นายกวี จงกิจถาวร
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
ที่ปรึกษา
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
ที่ปรึกษา
นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ที่ปรึกษา
นางสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ที่ปรึกษา
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
นายกสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
นายอนุชา เจริญโพธิ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ
ประธาน
นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
อนุกรรมการ
นางกุลชาดา ชัยพิพัฒน์           เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ อนุกรรมการ
นางสาวตติกานต์ เดชพงษ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อนุกรรมการ
นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล         สื่อมวลชนอิสระ
อนุกรรมการ
นายนเรศ เหล่าพรรณราย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
อนุกรรมการ
นางสาวกรชนก รักษาเสรี
กรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ในปี  2555  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  แบ่งงาน
ออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
5.1 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนระหว่างประเทศ
5.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย  ได้ไปเยือนประเทศจีนตามค�ำเชิญของ  All China Journalists Association – ACJA )  โดยมีนาย
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะ ระหว่างวันอังคารที่ 10– วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม
2555 โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนไทย-จีนนีเ้ ป็นโครงการทีผ่ ลัดเปลีย่ นกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับ
คณะสือ่ มวลชนจากแต่ละประเทศ เริม่ ต้นครัง้ แรกเมือ่ ปี  2542 เพือ่ กระชับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสือ่ มวลชน
ของทัง้ สองประเทศอีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทัง้ สองประเทศ
5.1.2 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-กัมพูชา เป็นโครงการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-กัมพูชา ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ มีความประสงค์ในการ
รื้อฟื้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนไทย-กัมพูชาซึ่งห่างหายจากความสัมพันธ์ไปนาน โดยครั้งล่าสุดที่
คณะสื่อมวลชนไทยไปเยือนกัมพูชาคือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 น�ำโดยนางผุสดี คีตวรนาฏ นายกสมาคมฯ ใน
ขณะนั้น และในปี 2554 นับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพ
ต้อนรับคณะสื่อมวลชนกัมพูชา ดังนั้นในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของโครงการจึงเป็นฝ่ายไทยที่น�ำคณะสื่อมวลชน
จ�ำนวน 7 คนไปเยือน โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นหัวหน้าคณะ  ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 2 – วันศุกร์ที่
7 ธันวาคม 2555  
ในการไปเยือนครัง้ นีไ้ ด้มกี ารลงนามข้อตกลงความเข้าใจเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศกัมพูชา ( Club of Cambodian Journalists ) สาระส�ำคัญอยูท่ กี่ ารจัดท�ำคูม่ อื รายงานข่าวเป็นภาษาไทยและภาษาเขมรขึน้ เพือ่ เป็นคูม่ อื ใน
การน�ำเสนอข่าวทีถ่ กู ต้องของสือ่ มวลชนทัง้ สองประเทศ โดยทีท่ งั้ สองสมาคมเห็นชอบให้แต่ละสมาคมกลับไปตัง้

317

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คณะท�ำงานของตนเองเพือ่ ศึกษารายละเอียดและสิง่ ทีจ่ ะต้องถูกยกร่างลงในคูม่ อื ดังกล่าวโดยทีท่ งั้ สองสมาคม
ตกลงกันว่าจะกลับมาพบกันอีกครัง้ ในช่วงการประชุมใหญ่ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม   รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภาษาให้กับสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ โดยที่สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีโครงการอบรมภาษาเขมรให้กับนักข่าวไทยเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์
โดยที่จะท�ำการคัดเลือกนักข่าวไทย 2 คนที่มีความตั้งใจในการเรียนภาษาเขมรอย่างจริงจังไปศึกษาดูงาน
กับสื่อมวลชนกัมพูชาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเช่นกัน ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์กัมพูชาเห็นด้วย
ในหลักการที่จะจัดอบรมภาษาไทยให้กับนักข่าวกัมพูชาเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยมีนักข่าวกัมพูชา
ที่ได้รับคัดเลือกจ�ำนวน 2 คน
5.1.3 โครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์สอื่ มวลชนไทย-ลาว เป็นโครงการแลกเปลีย่ นความสัมพันธ์
ที่เริ่มต้นเมื่อปี 2530 โดยในปี 2555 คณะสื่อมวลชนลาวจ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1. ท่านบัวละพัน ทันพิลม
รองประธานและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชน เป็นหัวหน้าคณะ
2. ท่านค�ำเมือง อุดมรัก ผูจ้ ดั การสมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว เป็นรองหัวหน้าคณะ 3. ท่านวันนะเลด บุดทะวง
รองหัวหน้า กรมข่าวสารป้องกันความสงบ 4. ท่านทรงเดช วงพูทอน หัวหน้าบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์กองทัพ
5. ท่านสุดสาคอน  สิปะเสิด หัวหน้าบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ศึกษา-กีฬา 6. ท่านนางขันแก้ว จุนดารานักข่าว
ดีเด่นประเภท 1 กรมข่าวสารแม่หญิงลาว และ 7. ท่านนางสีวิไล ค�ำพาพิลาด นักข่าวดีเด่นประเภท 2 แผนก
แถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงจ�ำปาสัก มาเยือนประเทศไทยระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 16 –วันเสาร์ที่ 22
ธันวาคม 2555
ในการมาเยือนครั้งนี้ได้มีการจัดสัมมนาร่วมระหว่างคณะผู้แทนสื่อมวลชนลาวกับเครือข่ายบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคอีสานในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนลาว-ไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ลาว-ไทย
และการจัดประชุมร่วมสองสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
“ความร่วมมือสือ่ ลาว-ไทยสูป่ ระชาคมอาเซียน” ส่วนการดูงานองค์กรสือ่ ได้ไปเยีย่ มชมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
ไทยรัฐออนไลน์ สถานีโทรทัศน์บลูสกาย และวอยซ์ทีวี และทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่
5.2 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
5.2.1 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปี 2555 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็นประธานสมาพันธ์นกั หนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย
5.3 งานอบรม ในปี 2555 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ได้จัดการอบรมขึ้น 2 หลักสูตร
5.3.1 การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558   สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ได้
จัดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรูเ้ รือ่ งการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขึน้ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเรือ่ งประชาคมอาเซียนให้แก่สอื่ มวลชนไทย เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ในอาเซียน ตลอดจนการสร้างความตระหนักในความหลากหลายของภูมิภาค ส�ำหรับสื่อมวลชนไทย และ เพื่อ
เป็นการรณรงค์ให้สื่อมวลชนไทยเกิดความตื่นตัวตระหนักต่อประชาคมอาเซียนและสามารถน�ำความรู้ไปเผย
แพร่แก่สาธารณชนได้   ในการอบรมนอกจากฟังการบรรยายทุกวันอาทิตย์แล้วยังได้มีการเดินทางไปศึกษา
ดูงานในสองเส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 ประเทศลาว-เวียดนามและเส้นทางที่ 2 ประเทศอินโดนีเซีย เรียนระหว่าง
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 มีนักข่าวเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 24 คน
5.3.2 การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 ส�ำหรับ
ผู ้ บ ริ ห ารสื่ อ มวลชน สมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยการสนั บ สนุ น ของบริ ษั ท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรูเ้ รือ่ งการเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี 2558
ส�ำหรับผูบ้ ริหารสือ่ มวลชนขึน้   โดยเน้นให้ผบู้ ริหารข่าวจ�ำนวน 30 คน มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งประชาคมอาเซียน
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ตลอดจนการสร้างความตระหนักในความหลากหลายของภูมิภาค รวมทั้งตระหนักต่อประชาคมอาเซียนและ
สามารถน�ำความรู้ไปเผยแพร่แก่สาธารณชนได้ เริ่มการอบรมระหว่างวันที่   9-19 พฤษภาคม 2556 ซึ่ง
นอกจากจะมีการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ยังมีการศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านใน 4 เส้นทางประกอบด้วย
เส้นทางที่ 1. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เส้นทางที่ 2. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  เส้นทางที่  3. ราชอาณาจักร
กัมพูชา (พนมเปญ)และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (โฮจิมินห์ ซิตี้) และเส้นทางที่ 4. สหพันธรัฐมาเลเซีย
และสาธารณรัฐสิงคโปร์
5.4 ชมรมนักข่าวอาเซียน  (ASEAN Journalists Club -AJC)  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนให้นักข่าวที่มีความสนใจในประเด็นอาเซียน รวมตัวกันเป็น ชมรมนักข่าวอาเซียน (ASEAN Journalists Club -AJC) ขึ้นโดยได้จัดการสัมมนาเพื่อจัดตั้งชมรมขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์
2556 ณ เดอะไทด์รีสอร์ท และบ้านพักรับรอง ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แหลมแท่น จ.ชลบุรีขึ้น โดยชมรม
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสื่อมวลชนไทยทุกแขนง  2.
แลกเปลี่ยนและสนับสนุนองค์ความรู้ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนระหว่างสมาชิก ทั้งในด้าน
การเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม 3. เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการรายงานข่าว
ประชาคมอาเซียนของสื่อมวลชนไทย 4.สนับสนุนการน�ำเสนอความคืบหน้าของการเป็นประชาคมอาเซียนสู่
ประชาชนทัว่ ไปผ่านสือ่ ต่างๆ  และ 5. สร้างความร่วมมือระหว่างสือ่ มวลชนไทยกับสือ่ มวลชนในประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกัน ส�ำหรับประธานชมรมฯ คนแรกคือนางสาวปิยะพร วงศ์เรือง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
5.5 การจัดท�ำดัชนีชี้วัดสิทธิเสรีภาพสื่อ
5.5.1 การจัดท�ำดัชนีชี้วัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) จัดท�ำดัชนีชี้วัด
สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในประเทศไทย โดยเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ เพื่อร่วมกันก�ำหนดกรอบและกระบวนการ
การท�ำดัชนีชี้วัดสื่อ ร่วมทั้งการจัดท�ำดัชนีชี้วัดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนที่เหมาะสมในประเทศไทย ขณะนี้
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

6. คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี  
ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล
นายเสด็จ บุนนาค
นายอนุชา เจริญโพธิ์
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  
นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์
นางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง

7 คน
นายกสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ
อุปนายกฝ่ายวิชาการและเลขาธิการสมาคมฯ
รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรปู สือ่ สมาคมฯ
เหรัญญิก สมาคมฯ   

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ในปี 2555 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ได้จดั กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมทีป่ ระสาน
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อและกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ดังนี้
6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการภายใน
6.1.1 การจัดสัมมนาเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ สมาคมฯ ได้จัดการสัมมนาเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
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สมาคมฯ ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 ณ บ้านสวนริมน�้ำ  อ�ำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ชุดปัจจุบันและชุดทีผ่ ่านมา ทีป่ รึกษา สมาคมฯ และอนุกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งจากการสัมมนาดังกล่าวท�ำให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการท�ำงานของ
สมาคมฯมากขึ้น
6.1.2 การจัดท�ำระบบทะเบียนสมาชิก สมาคมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบทะเบียนสมาชิก
โดยจะมีการจัดท�ำฐานข้อมูลของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบของ Data Base
6.1.3 การจัดกิจกรรมระดมทุน สมาคมฯ จัดกิจกรรมระดมทุนครั้งใหญ่ปีละ 2 กิจกรรม คือการ
จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปีและการจัดงานดินเนอร์ทอล์ค โดยในส่วนของงานดินเนอร์ทอล์คประจ�ำปี 2554
จัดเมื่อ ันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 ณ  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน�้ำ ได้รับเกียรติจากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตอบโจทย์ประเทศไทย” และการอภิปรายในหัวข้อ
เดียวกัน โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง นายประมณฑ์ สุธวี งศ์ ประธานกิตติมศักดิห์ อการค้าไทย และประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รปั ชัน่   และ
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)  ด�ำเนินรายการโดย  นาย
วีระ ธีรภัทรานนท์  สื่อมวลชนอิสระ
ส่วนในปี 2556 จะจัดวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 ณ  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน�้ำ ได้รับเกียรติ
จากศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ประเทศไทย
ณ จุดเปลี่ยน”
ปี 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งการแบ่งขั้ว : จริยธรรมที่ไม่เท่ากัน” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำโครงการต่างๆ ที่จะเอื้ออ�ำนวยและสนับสนุนการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ทุกแขนง ภายใต้ความคาดหวังที่จะให้สื่อมวลชนสามารถรักษาบทบาทการท�ำหน้าที่ที่มีความเป็น
กลางและเป็นธรรม ภายใต้หลักการแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง
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