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คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 12 ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2554 – 4 มีนาคม 2555 ได้ร่วมกันก�ำหนดนโยบายและทิศทางการบริหาร
สมาคมฯ ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
1) ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อจากการถูกคุกคาม แทรกแซงจากกลุ่มทุน-รัฐ-ผู้มีอิทธิพล
2) ส่งเสริมและการยกระดับวิชาชีพของสมาชิกให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกันเองและ
สมาชิกกับสมาคมวิชาชีพสื่อ
4) กระชับความสัมพันธ์และขยายความสัมพันธ์กบั องค์กรสือ่ ระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ
5) ระดมทุนให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของสมาคมฯ ทั้งจากแหล่งทุนในประเทศและ
ต่างประเทศ
ในปี 2554 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ท�ำหน้าที่
ในการด�ำเนินกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะอนุกรรมการ ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์เร่งด่วน
2) คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
4) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ  
5) คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์   
6) คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ   

1. คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยพิ จ ารณาบทบาทสมาคมในสถานการณ์ เ ร่ ง ด่ ว น ประกอบด้ ว ย
อนุกรรมการ 7 คน
1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
2. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล
3. นายเสด็จ บุนนาค
4.
5.
6.
7.
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นายกสมาคมฯ
ประธาน
อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมฯ
อนุกรรมการ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์ รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเหนิด
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ
อนุกรรมการ
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คณะอนุกรรมการชุดนี้จะท�ำหน้าที่ในการรวบรวมทั้งความเห็นและข้อเสนอต่างๆ จากบุคคล
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการน�ำมาพิจารณาบทบาทสมาคมฯ ในสถานการณ์เร่งด่วน ทั้งในรูปแบบของ
การออกแถลงการณ์, การออกจดหมายเปิดผนึก และการเผยแพร่ค�ำชี้แจงในเรื่องต่างๆ รวมทั้งท�ำความ
เข้าใจและสือ่ สารกับสังคมในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ตา่ งๆ ของสือ่ (ดูเอกสารแถลงการณ์ในเล่ม)

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยที่ปรึกษา 4 คนและอนุกรรมการ 13 คน
1. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่ปรึกษา
2. นายจักรกฤษ์ เพิ่มพูล  
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ที่ปรึกษา
3. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ปรึกษา
4. ผศ.ดร.วรัชญ์ คุรจิต  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ปรึกษา
5. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
ประธาน
6. นางสาวเย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
7. นายธีรเดช เอี่ยมส�ำราญ
อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ
อนุกรรมการ
8. นายธาม เชื้อสถาปนศิริ
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม
อนุกรรมการ
9. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
อนุกรรมการ
10. นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
อนุกรรมการ
11. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อนุกรรมการ
12. นางสาวน.รินี เรืองหนู
อดีตรองเลขาธิการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ อนุกรรมการ
13. นายอรุณ ลอตระกูล
กรรมการบริหารสมาคมฯ
อนุกรรมการ
14. นายนพปฎล รัตนพันธ์
นายทะเบียน สมาคมฯ
อนุกรรมการ
15. นางสาวบุษดี พนมภู
กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
16. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
อนุกรรมการ
17. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
                         เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ในปี 2554  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ แบ่งงานออกเป็น 5  กลุ่มงาน คือ
2.1. ด้านการอบรม สมาคมฯ ได้จัดท�ำโครงการด้านการฝึกอบรมจ�ำนวน 3 หลักสูตร คือ
2.1.1 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนั ก ข่ า ว ประจ� ำ ปี 2554 สมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนักข่าว ประจ�ำปี 2554 ขึน้ ระหว่างวันศุกร์
ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 8  พฤษภาคม 2554 ณ เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพสือ่ มวลชน โดยใช้ Role model ทัง้ จากผูท้ มี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ได้รบั การยอมรับ
จากกลุม่ วิชาชีพและผูแ้ ทนจากกลุม่ นักวิชาการเพือ่ ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นวิชาชีพและจริยธรรมให้กบั
ผู้สื่อข่าว มีนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 30 คน
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หัวข้อการอบรมประกอบด้วย “กลโกงการเลือกตัง้ ” บทเรียน twit ฉาว และกฎเหล็กนักข่าว twitter  
เทคนิ ค การคิ ด ประเด็ น และการวางแผนการท� ำ ข่ า วสื บ สวนสอบสวน สนทนาสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
“นักข่าวผู้ไม่แพ้” กับรุ่งมณี เมฆโสภณ จริยธรรมสื่อ ลงพื้นที่ท�ำข่าวและเขียนข่าวจากการลงพื้นที่
2.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 14 เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นเป็นปีที่ 13
ซึ่งหากนับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมกว่า 1,000 คนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพสือ่ สารมวลชนด้านสิง่ พิมพ์  (Professional Development) ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ
(Ethics Responsibility) และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational
Social Responsibility) ซึง่ นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมอบรมได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทงั้ กับเพือ่ นนักศึกษา
จากต่างสถาบันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักข่าวรุ่นพี่ที่ท�ำงานทั้งในภาคสนาม และในส่วนของ
ผู้บริหารงานข่าว อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการปลูกฝัง
อุดมคติให้กับนักศึกษาด้วย ในรุ่นที่ 14 มีนักศึกษาที่เรียนด้านหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษจากทั่ว
ประเทศเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 69 คน จาก 32 สถาบัน จัดอบรมระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 17  
กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
บริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2.1.3 การอบรมนักจัดรายการวิทยุ “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพรุน่ 2”  สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา และสถานีวทิ ยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดอบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่ 11 กันยายน  2554   ณ สถานีวทิ ยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7  เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักจัดรายการวิทยุของสมาคมฯ โดยมีเนื้อหาประกอบ
ด้วย 1. คุณสมบัติการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีและประสบความส�ำเร็จ 2. เทคนิคการจัดรายการวิทยุใน
รูปแบบต่างๆ 3. จรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ 4.การเขียนบทวิทยุ 5.ฝึกปฏิบัติ การเขียนบทรายการ
สารคดี 6.ระดมสมองออกแบบรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” และ 7.ฝึกปฏิบัติผลิตรายการ
“ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน 17 คน
2.2 กลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ ได้มีการจัดท�ำโครงการในกลุ่มงานเสวนาและสื่อสารสาธารณะ
จ�ำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 ราชด�ำเนินเสวนา เป็นโครงการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 ซึ่งเป็นความริเริ่ม
จากสมัยที่นายกวี จงกิจถาวร เป็นนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2542) มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพการท�ำงานข่าวให้มคี ณ
ุ ภาพและอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง โดยมีการเชิญแหล่งข่าว
มาพบปะพูดคุยและตอบค�ำถามนักข่าว เพือ่ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าว
ในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย ได้จดั ราชด�ำเนินเสวนาไป
จ�ำนวน 17 ครั้ง ดังนี้
1. ประกันแรงงานนอกระบบ ช่วยเหลือหรือเพิ่มภาระคนจน (19 มกราคม 2554)
2. ทางออกจากวิกฤตการเมือง: สู่การเมืองและสังคมสันติสุข (23 กุมภาพันธ์ 2554)
3.   ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปความเป็นธรรมในสังคมไทย (13 มีนาคม 2554)
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4. “จุดประกายจริยธรรมเลือกตั้ง จุดเปลี่ยนวิกฤตการเมืองไทย? จัดร่วมกับศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคีเครือข่าย (24 เมษายน 2554)
5. วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจ ประชาธิปัตย์ – เพื่อไทย (1 พฤษภาคม 2554)
6.   ขุมทรัพย์พรรคการเมือง จัดร่วมกับเว็บไซต์ข่าวสืบสวนออนไลน์ TCIJ. (29 พฤษภาคม
2554)
7. นโยบายด้านสุขภาพ : ข้อเสนอต่อพรรคการเมือง?  (6 มิถุนายน 2554)
8. ถกนโยบายการศึกษารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง จัดร่วมกับชมรมสื่อมวลชนสายการศึกษา
และกลุ่ม For Thailand  (21 มิถุนายน  2554)
9. สิทธิการตายอย่างสงบ ทางเลือกอันชอบธรรมของผูป้ ว่ ย? จัดร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา และ
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (13 กรกฎาคม 2554)
10. ฮ. ตก กับปัญหาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (8 สิงหาคม 2554)
11. ผ่าแผนล้ม  สรรหา  กสทช. จัดร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (21 สิงหาคม  
2554)
12. นโยบายดับไฟใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับแนวโน้มการพูดคุยสันติภาพ (26 กันยายน 2554)
13. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์สวัสดิการสือ่ (21 ธันวาคม 2554) 14. วิเคราะห์รา่ งพระราชก�ำหนดการโอน
หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ จัดร่วมกับ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(12 มกราคม 2555) 15. ราคาชีวิต...ผู้เสียหาย จากความรุนแรง โดยรัฐสองมาตรฐานจริงหรือ?
(21 มกราคม 2555) 16. ทางเลือกยกร่างรัฐธรรมนูญ : เลือกตั้ง ส.ส.ร.หรือ ตั้งกรรมการ? จัดร่วมกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล (22 มกราคม 2555) 17. ทางแพร่งระบบประกัน
สุขภาพ ภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ (5 กุมภาพันธ์ 2555)
สามารถติดตามเนื้อหาราชด�ำเนินเสวนาได้ที่ www.tja.or.th
2.2.2. รายการวิทยุชว่ ยกันคิดทิศทางข่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย กับส�ำนักข่าวไทยและบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท
FM 100.5 MHz ทุกวันอาทิตย์เวลา 11.00-12.00 น. เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักข่าวรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วม
กิจกรรมกับสมาคมฯ รวมทั้งเป็นเวทีในการสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนให้สาธารณชนได้รับทราบ
รวมทัง้ การวิเคราะห์ถงึ ทิศทางข่าวในสัปดาห์ตอ่ ไป โดยเน้นความหลากหลายของประเด็นข่าว ทัง้ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และอื่นๆ ที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
ส�ำหรับนักจัดรายการประจ�ำปี 2554 มีจ�ำนวน 10 คนคือ 1.นายธีรเดช เอี่ยมส�ำราญ (มติชน
ออนไลน์) 2. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 3. นายราม อินทรวิจิตร (หนังสือพิมพ์
ประชาชาติ ธุ ร กิ จ ) 4. นายเสถี ย ร วิ ริ ย ะพรรณพงศา (ส� ำ นั ก ข่ า วเนชั่ น ) 5.นางสาวชุ ติ ม ณฑน์
ศรีข�ำ  (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง) 6.นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เทพ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์) 7. นางสาว
จินตนา จันทร์ไพบูลย์ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ) 8. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ส�ำนักข่าวเนชั่น)
9. นายมานพ ทิพย์โอสถ (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์)  และ 10.นางสาวบุษดี  พนมภู (หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง)
11.นายวรพล  กิตติรัตวรางกูล (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์)
ติดตามฟังรายการวิทยุย้อนหลังได้ที่  www.tja.or.th
2.2.3 www.tja.or.th เป็นเว็บไซต์ที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารต่างๆ ของสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทัง้ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม, รายงานกิจกรรม, กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง, ประวัตคิ วาม
เป็นมา จุดยืนและท่าทีของสมาคมฯ ต่อสถานการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง รวมทั้งการบันทึกผลงานข่าว
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ประเภทต่ า งๆ และเป็ น ชุ ม ชนออนไลน์ ข องนั ก วิ ช าการและวิ ช าชี พ สื่ อ สารมวลชน
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ในการแลกเปลี่ยนทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน และน�ำเสนอข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในแวดวงสื่อสารมวลชน
2.3 กลุ่มงานหนังสือ ในปี 2554 ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำ
หนังสือรวม 3 เล่ม ดังนี้
2.3.1 วารสารราชด�ำเนิน ในปี 2554 สมาคมฯ ได้จัดท�ำวารสารราชด�ำเนินโดยออกเป็น
รายสามเดือนจ�ำนวน 3 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ได้รับเสียงสะท้อนอย่างดีทั้งจากสมาชิก
สมาคมฯ สถาบันวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
วารสารราชด�ำเนินฉบับที่ 1 เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2554 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ทิศทางสื่อ
ในมุมมองของ 5 นักคิด” เป็นฉบับเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของจุลสารราชด�ำเนิน คือ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
ในการผลิตจุลสารราชด�ำเนิน ให้เป็นจุลสารร่วมของสององค์กร เพื่อความเป็นเอกภาพ จุลสารราชด�ำเนิน
มีนายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม เป็นบรรณาธิการทั้งสองฉบับ
วารสารราชด�ำเนินฉบับที่ 2 เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “โศกนาฏกรรม
พฤษภา 53” เป็นการบันทึกปากค�ำของนักข่าวภาคสนามที่มีส่วนร่วมในการท�ำข่าวเหตุการณ์พฤษภาคม
53 และวารสารราชด�ำเนินฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2555 เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2555 ฉบับนี้มีนายเสถียร
วิระพรรณพงศา เป็นบรรณาธิการ มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของหนังสือพิมพ์มติชน
อ่านเนื้อหาจุลสารราชด�ำเนินฉบับย้อนหลังได้ที่ www.tja.or.th
2.3.2 หนังสือวันนักข่าว “เทคโนโลยีก้าวหน้ากับวิชาชีพข่าว” หนังสือวันนักข่าวเป็นหนังสือ
รายงานประจ�ำปีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการข่าวและหนังสือพิมพ์ ตลอดจนรายงานกิจกรรมของสมาคม และท�ำเนียบรายชื่อนักข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับทีเ่ ป็นสมาชิกสมาคม เนือ้ หาหลักในปีนเี้ น้นเรือ่ ง  “อุตสาหกรรมสือ่ กับ Social Media
และวัฒนธรรมการแชร์ (Share)”  ซึง่ เนือ้ หาจะเป็นการติดตามสถานการณ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมสือ่
ที่มีการน�ำสื่อแบบ Social Media มาใช้มากขึ้น รวมทั้งการตั้งค�ำถามต่อวัฒนธรรมการแชร์ (Share)
มีนางสาว น.รินี เรืองหนู เป็นบรรณาธิการ มีการแจกจ่ายหนังสือวันนักข่าวถึงมือสมาชิก สมาคมฯ
ในวันที่ 4 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาคมฯ
2.4. กลุ่มงานเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นเครือข่ายที่นักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสาร
มวลชนร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยในปี 2554 ได้ร่วม
กันจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ผ่านทางสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ดังนี้
2.4.1 ห้องเรียนสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคทางวิชาชีพ
สื่อมวลชน แก่นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความ
รู้ ประสบการณ์ และเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ เข้ามาท�ำงานสื่อ
อย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการท�ำงานเชิงวิชาการ และเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต
นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และนักวิชาชีพสื่อทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น
ในปี 2554 จัดห้องเรียนสาธารณะส่วนกลาง ไป 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดร่วมกับส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง “หลักประกันสุขภาพไทย เรื่องควรรู้ก่อนเข้าสู่สนามข่าว” ณ สมาคม
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นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (9 กรกฎาคม 2554) และจัดร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หัวข้อ “Social media for journalism” (8 กุมภาพันธ์ 2555)
ห้องเรียนสาธารณะส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง โดยจัดร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง“หลักประกันสุขภาพไทย เรื่องควรรู้ก่อนเข้าสู่สนามข่าว”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (4 สิงหาคม 2554)
2.4.2 ประชุมเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสือ่ มวลชน เป็นกิจกรรมทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพและวิชาการด้านสือ่ สารมวลชน โดยน�ำเอาประเด็นทางวิชาการและวิชาชีพสือ่ สาร
มวลชนที่น่าสนใจและมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะมาแลกเปลี่ยนกัน
สมาคมฯ ร่วมกับสถาบันอิศรา จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องหลักเกณฑ์ประกวด
รางวัลพิราบน้อย วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องหลักเกณฑ์ประกวดรางวัล
พิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ด้านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างบูรณาการระหว่างสถาบันวิชาชีพและสถาบันวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2.4.3 ประชุมใหญ่ทางวิชาการสื่อสารมวลชน “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุน
และเทคโนโลยี” สมาคมฯ ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และสมาคมนักข่าววิทยุ
โทรทัศน์ไทย จัดท�ำโครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดับชาติ หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย :
ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุน และเทคโนโลยี” จัดระหว่างวันเสาร์ที่ 18-วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน  2555  
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
การจั ด ประชุ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1. เป็ น เวที น� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ของนั ก วิ ช าการและ
นักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนประจ�ำปี 2. เผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและ
นักวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ 3. สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤต
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และ 4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ และนักวิชาชีพ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คนจากทั่วประเทศ และในโอกาสนี้ได้มีการจัดเปิดตัววารสารวิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์ “อิศรา ปริทัศน์” (Isra Media Review)  ซึ่งเป็นวารสารที่องค์กรวิชาชีพสื่อทุกภาคส่วน
จัดท�ำขึ้น เพื่อรองรับผลงานทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการเป็นแหล่งกลางเผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 กลุ่มงานประกวดข่าว
2.5.1 การประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2554
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้รบั มอบหมายจากมูลนิธอิ ศิ รา อมันตกุล ให้ดำ� เนินการ
จัดการประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเยีย่ ม รางวัลอิศรา อมันตกุล เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรกและนักหนังสือพิมพ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม
โดยด�ำเนินการจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2515 ส�ำหรับในปี 2554 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัล
อิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมจ�ำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ และส่งผลงานภาพข่าว
เข้าประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยีย่ มจ�ำนวน 205 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 12 ฉบับ
2.5.2 การประกวดรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจ�ำปี 2554 ของชมรม
นักข่าวสิง่ แวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ชมรมนักข่าว
สิง่ แวดล้อมเป็นผูด้ ำ� เนินการจัดการประกวด ข่าวอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดีเด่น ซึง่ จัดการประกวด
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มาตั้งแต่ปี  2532 ส�ำหรับในปี 2554 มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจ�ำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ
2.5.3 การประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจ�ำปี 2554 เป็นการประกวดผลงานฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการท�ำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 4
ประเภท คือ รางวัลพิราบน้อย ประกอบด้วย  1.ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 2. ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ
3.ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี คือประเภทสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ
เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดท�ำหนังสือพิมพ์
และการท�ำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา กับสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
บริษทั ทรู คอปอร์เรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2554 มีผลงานส่งเข้าประกวดดังนี้ 1. หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ิ
15 ฉบับ 2. ข่าวฝึกปฏิบัติ 24 ข่าว 3. ข่าวสิ่งแวดล้อม 13 ข่าว และ 4. สารคดีเชิงข่าว 22 ชิ้น

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ประกอบด้วยที่ปรึกษา 4 คนและ
อนุกรรมการ 8 คน
1. นายวันชัย วงศ์มีชัย
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
อดีต เลขาธิการสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร
อดีต เลขาธิการสมาคมฯ
ที่ปรึกษา
นายเสด็จ บุนนาค
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
ประธาน
นางสาวกุลชาดา ชัยพิพัฒน์ เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์
อนุกรรมการ
นางสาวกรรวี ธัญญะตุลย์
เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
อนุกรรมการ
นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง    ส�ำนักข่าวเนชั่น
อนุกรรมการ
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายมานพ ทิพย์โอสถ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
อนุกรรมการ
นายโอภาส บุญล้อม
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์  รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ  
                         เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ในปี 2554 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ ด�ำเนินงานภายใต้
รูปแบบของการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน” เพื่อท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชน โดยนักข่าวจะต้องมีอิสรภาพ เสรีภาพในการท�ำงาน ไม่ถูกคุกคาม แทรกแซงทั้ง
จากกลุ่มทุน รัฐ และผู้มีอิทธิพล โดยมีกิจกรรมดังนี้
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3.1 งานรณรงค์เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ
3.1.1 โครงการฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day – 3 MAY) เป็น
โครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวันที่ 3 พฤษภาคม เนื่องจากเป็นวันที่องค์การการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ
ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อย�้ำเจตนารมณ์และหลักการ
ที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก ตั้งแต่เมื่อปี 2543 สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก็ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เครือข่าย
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ และองค์การยูเนสโก้ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส
ดังกล่าวมาโดยตลอด
ในปี 2554 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ในวันที่ 3 พฤษภาคม
2554 โดยใช้หัวข้อหลัก “เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ” กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อเรื่อง
“เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายกิตติ สิงหาปัด พิธีกรรายการข่าว
3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รกั ษา หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด�ำเนินรายการโดย
นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรรายการตอบโจทย์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การออกแถลงการณ์
เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อแสดงถึงท่าทีและจุดยืนของสื่อมวลชนไทย และกิจกรรมรณรงค์
เพื่อเปิดรับฟังเสียงสะท้อนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เสรีภาพ บนความ
รับผิดชอบ” และการประกวดขบวนรณรงค์จาก 5 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วมรณรงค์ บริเวณรอบๆ สยามสแควร์ สยามพารากอน และมาบุญครอง
โดยผู้สนับสนุนงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประกอบด้วย 1. องค์การยูเนสโก้, 2. เครือข่าย
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ 3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)  6. บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) 7. บริษัท ไทยนครพัฒนา จ�ำกัด 8. บริษัทไทยประกันชีวิต จ�ำกัด, 9. ธนาคาร
ออมสิน 10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3.1.2 สนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงานนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นกลไกในการ ขับ
เคลือ่ นด้าน สวัสดิการนักข่าว โดยได้มกี ารจัดเสวนาเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์การจัดสวัสดิการสือ่ เมือ่
21 ธันวาคม 2554 โดยมีนายโกศล นาคาชล ประธานสหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายเสด็จ  บุนนาค ประธานสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย นางสาวอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล ประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท นายประสพสินธุ์ บุญประสิทธิ์ ประธานสมาพันธ์พนักงาน
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย  นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการ
ด้านแรงงาน นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตนักข่าวที่ก่อตั้งสหภาพแรงงานกลางสื่อ และนักข่าวและ
ช่างภาพที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยน โดยประเด็นหลักในการเสวนาคือ 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อน�ำศึกษาเรื่องสหภาพแรงงานกลางสื่อ ปัญหาอุปสรรค และรูปแบบที่ท�ำให้
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ 2. เปรียบเทียบสวัสดิการแต่ละบริษัท เพื่อให้ได้สวัสดิการที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับ
นักข่าว 3. ความคิดเชิงบวกในการจัดตั้งสหภาพแรงงานสื่อต่อนายจ้าง และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และพัฒนาองค์กร และพัฒนาวิชาชีพสื่อ
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3.1.3 เวทีเสวนา เรื่อง ทิศทางสื่อไทยหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง จะไปทางไหน
สมาคมฯ ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) สมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนา เรื่อง
ทิศทางสื่อไทยหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง จะไปทางไหน ขึ้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2554
ณ  ห้องกมลมาศ โรงแรมสยามซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทของสื่อ ในรอบปีที่ผ่านมาและ
เพื่อเป็นการหารือถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมของสื่อฯเพื่อรับมือกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต
3.2 งานส่งเสริมทักษะวิชาชีพข่าว
ในปี 2554 คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิและเสรีภาพสือ่ สมาคมฯ ได้จดั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร
“การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง รุ่น 2 (Safety Training for Thai Journalists)” สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ INSI-International News Safety Institue  จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรง (Safety Training)” ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและ
ช่างภาพจากสือ่ หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์และวิทยุ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการท�ำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์
ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�ำข่าวในสถานการณ์
ขัดแย้ง 2. การประเมินความเสี่ยง-การตัดสินใจส่งนักข่าวลงพื้นที่ 3. การท�ำข่าวท่ามกลางการจลาจลและ
ความรุนแรง 4. การช่วยเหลือพยาบาล 5. เรียนรู้เรื่องอาวุธชนิดต่างๆ 6. สถานการณ์การวางเพลิง
7. การปฏิบัติตัวเมื่อถูกตั้งด่านตรวจ 8. การเอาตัวรอดเมื่อถูกจับตัวโดยผู้ก่อการร้าย 9. การปฏิบัติตัว
ในภาวะกดดันจากความรุนแรง  จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554  ณ ฮิลล์ไซด์
รีสอร์ท คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากหนังสือพิมพ์
วิทยุและโทรทัศน์เข้าร่วมจ�ำนวน 20 คน
3.3 งานติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพและสถานการณ์สื่อ
3.3.1 การจัดรายงานสถานการณ์สอื่ ไทยและภาษาอังกฤษ (2011 Thai Media Updates) สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำรายงานสถานการณ์สื่อรายเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
www.tja.or.th โดยเป็นการจัดท�ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.3.2 การจัดท�ำสถานการณ์สื่อประจ�ำปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัด
ท�ำรายงานสถานการณ์สื่อประจ�ำปี 2554 เผยแพร่ในวันสิ้นปี เพื่อสรุปเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นในแวดวง
สือ่ มวลชน โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้สรุปว่าปี 2554 เป็น “ปีแห่งความท้าทาย
บทบาทหน้าที่สื่อมวลชน”
4 . คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยที่ปรึกษา 2 คนและอนุกรรมการ 9 คน   
1.
2.
3.
4.
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นายด�ำฤทธิ์ วิริยะกุล
นายธนดล มีถม
ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล
นายสมศักดิ์ ศรีก�ำเหนิด

อดีตอุปนายก สมาคมฯ
ที่ปรึกษา
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ
ที่ปรึกษา
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ
ประธาน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ
อนุกรรมการ
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5. นางสาวอัชณา จิณณวาโส
6. นางสาวเรวดี  พงศ์ไชยยง
7.
8.
9.
10.
11.

อดีตกรรมการบริหาร สมาคมฯ
อนุกรรมการ
อดีตรองเลขาธิการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  
อนุกรรมการ
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายนพปฎล รัตนพันธ์  
นายทะเบียนสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์ รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
อนุกรรมการ
นายฉลาด จันทรเดช
ประธานชมรมช่างภาพการเมือง
อนุกรรมการ
นางสาวอุทุมพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  เหรัญญิก สมาคมฯ   เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ในปี   2554  คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
4.1 งานด้านสมาชิกสัมพันธ์
4.1.1 อบรมหลักสูตรการรายงานข่าวการเงิน ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ�ำกัด ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี ภาษี
การบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน จัดการอบรม “การรายงานข่าวการเงินอย่างมืออาชีพ” เพื่อให้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสถานะทางการเงินของธุรกิจและสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์จดุ อ่อน
จุดแข็งเพื่อให้เกิดการน�ำเสนอข่าวอย่างเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีสื่อมวลชน
สนใจเข้าร่วมอบรมจ�ำนวนมาก ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อ 11 มิถุนายน  
2554 โดยมีนักข่าวเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน  30 คน
4.1.2 การอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักข่าว ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากนางสาวประภัสสร ธุรนิกร  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ในการจัด
กิจกรรมให้กบั สมาชิกสมาคมนักข่าวฯ ในโครงการอบรมเพือ่ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพือ่ การสร้างภาพลักษณ์
ให้กับนักข่าว ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรม : Interactive และ Individual Practice กิจกรรมในครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่ผสู้ อื่ ข่าว เพือ่ ช่วยสร้างความประทับใจ
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นใจแก่ผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้สื่อข่าว จัดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2554 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีนักข่าว
เข้าอบรมจ�ำนวน 25 คน
ส�ำหรับหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร ท่วงท่าอิริยาบถที่
สง่างามทางธุรกิจ การวิเคราะห์บคุ ลิกลักษณะรายบุคคล ท่วงท่าในการนัง่ ยืน เดิน การเสริมสร้างอิรยิ าบถ
ในการน�ำเสนองานทางธุรกิจ การท�ำงานและการเข้าสังคมระดับผู้บริหาร มารยาทการติดต่อสื่อสาร  
การทักทาย การแนะน�ำ  การใช้นามบัตร บัตรเชิญ (Business Greetings) มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก และมารยาทบนโต๊ะอาหาร การแนะน�ำเรื่องการแต่งกาย
เพื่อเสริมบุคลิกภาพ วิเคราะห์บุคลิกและรูปลักษณ์รายบุคคลเพื่อการเลือกสรรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับรูปร่าง หลักการเลือกสรรเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ส่งเสริมบุคลิกภาพในแต่ละกาลเทศะ
การผสมผสานสีสันของเสื้อผ้าเพื่อสร้างบุคลิกที่สง่างามในการแต่งกาย ตลอดจนการดูแลรักษาผิว
การเลือกทรงผมให้เหมาะสมกับบุคลิก
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4.1.3 งาน “รวมพลคนข่าว Social Media”  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรม “รวมพลคนข่าว Social
Media” ขึ้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2554 ณ บ้านไร่กาแฟ เอกมัย โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ
ที่ใช้ Social Media ในงานข่าว
เนื้อหาของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบด้วย 1. การท�ำความรู้จักกัน “ใครเป็นใคร
ใน Social Media?” 2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากการใช้งานของกันและกัน “Do & Don’t: อะไร
ควรท�ำ ไม่ควรท�ำ ใน Social Media?” 3. กลเม็ดการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Social Media เพื่องานข่าว
จากผู้เชี่ยวชาญ “Social Media: Trip & Trick” ( Trip & Trick on Twitter โดย @macroart และ
Trip & Trick on Facebook โดย @mehtaxz) และมีนักข่าวเข้าร่วมงานจ�ำนวน 80 คน
4.1.4 อบรมหลักสูตรกาแฟมืออาชีพ ส�ำหรับสื่อมวลชน รุ่น 2 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมหลักสูตรกาแฟมืออาชีพ ส�ำหรับสื่อมวลชน
รุ่น 2 ขึ้น โดยความร่วมมือกับบริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) และบริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ณ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด วิภาวดี 62 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับนักข่าวและครอบครัว มีนักข่าวเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 40 คน  
4.1.5 ปัน้ นักข่าวเป็นนักเขียนรุน่ 5 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน
อิศรา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นนักข่าวเป็นนักเขียนรุ่น 5
ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2555  ณ 17 หาดเจ้าส�ำราญรีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักข่าว และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักข่าวในการ
น�ำไปพัฒนาการเขียนข่าวและการเขียนในรูปแบบอื่นๆ การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในการเขียน
เรื่องสั้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวรรณกรรม อาทิ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์  
นักเขียน-นักหนังสือพิมพ์, นางชมัยภร แสงกระจ่าง ที่ปรึกษา นายกสมาคมนักเขียนฯ, นางสาวรุ่งมณี
เมฆโสภณ สื่อมวลชนอิสระ, นายประชาคม ลุนาชัย นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด, นายเรวัตร์
พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรท์ และนายวัชระ สัจจะสาร นักเขียนรางวัลซีไรท์ และนายจเด็ด ก�ำจรเดช นักเขียน
รางวัลซีไรท์ มีนักข่าวเข้าร่วมการอบรมจ�ำนวน  30  คน
4.2 แผนงานด้านสวัสดิการสมาชิก
1) ทุนการศึกษา สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยแบ่งเป็นทุน
การศึกษาที่มอบให้กับสมาชิกสมาคมฯ และทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก ดังนี้
1.1 ทุนการศึกษาทีม่ อบให้กบั สมาชิกสมาคมฯ สมาคมฯ ได้รบั มอบทุนการศึกษา
ในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ  2 ทุน
1.2 ทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมฯ แบ่งทุนการศึกษา
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนแบบรายปี 2) ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่มอบให้
แบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี โดยได้รับการอนุเคราะห์ทุนการศึกษา
จากมูลนิธิซิเมนต์ไทย ปีละ 10 ทุน ปัจจุบันมีผู้รับทุนแล้ว 30 คน 3) ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ณ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ�ำนวนปีละ 2 ทุน  
4.2.1
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นักข่าวเมือ่ วันเสาร์ที่ 30  เมษายน 2554 ได้แบ่งให้ทนุ การศึกษาออกเป็น 2 ประเภท  คือ 1. ทุนส่งเสริม
การศึกษา เป็นการให้ทุนแบบรายปี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดา สมาชิก
สมาคมฯ มีผู้ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาจ�ำนวน 148 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 592,000 บาท
และ 2. ทุนต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เป็นปีที่ 4 โดยในปี 2554 ได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มอีก 10 ทุน  
4.2.2 คัดเลือกนักข่าวเข้ารับทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปี 2554
สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมจ�ำนวน 2 ทุน โดย
ได้คัดเลือก 1. นายวิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ ส�ำนักข่าวเนชั่น และ 2. นางสาวบุษดี พนมภู หนังสือพิมพ์
บ้านเมือง กรรมการบริหาร สมาคมฯ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยเกณฑ์
การคัดเลือกนักข่าวเข้ารับทุนการศึกษานั้นต้องเป็นผู้ที่ท�ำประโยชน์ให้กับสมาคมฯ มีความสนใจและ
รับผิดชอบในการศึกษาต่อ (ในปี 2551 สมาคมฯ ได้ส่งนายธีรเดช เอี่ยมส�ำราญ บรรณาธิการเวบไซต์
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและอดีตเลขาธิการ สมาคมฯ เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต,
ปี 2552 สมาคมฯ ได้ส่งนายเสถียร วิริยะพรรณพงศา เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ปี 2554 สมาคมฯ ได้สง่ นายสุเมธ สมคะเน ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและคณะท�ำงานจุลสารราชด�ำเนิน
สมาคมฯ และนายจิ ร ยุ ท ธ ปรี ชั ย นั ก ข่ า วสั ง กั ด มี เ ดี ย สตู ดิ โ อและคณะท� ำ งานสมาชิ ก สั ม พั น ธ์
สมาคมฯ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
4.2.3 การมอบสินไหมมรณกรรมและการร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ สมาคมฯ
ได้จัดท�ำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกที่ช�ำระเงินค่าบ�ำรุงประจ�ำปีกับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต โดย
ในปี   2554 สมาคมฯ ได้ส่งมอบสินไหมมรณกรรมให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตจ�ำนวน 2 รายคือ
1. ทายาทของนายวิทยา วิทยอ�ำนวยคุณ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ 2. ทายาทของนายวรุตม์   ลิ้ม
เฉลิม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ รวมทั้งได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมาชิกอีก 2 รายคือ
นายทองใบ ทองเปาด์ (25 มกราคม 2554) และนายมนู จรรยงค์ (30 มกราคม 2554)
4.2.4 ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายบุตรดา
ศรีเลิศชัย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ รับผิดชอบดูแลสวัสดิการสมาชิกอาวุโส โดยได้มีการเชิญ
บรรดานักหนังสือพิมพ์อาวุโสมาร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องทิศทางและแนวทางในการดูแลด้านสวัสดิการ
ให้ กั บ นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ าวุ โ ส ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ าวุ โ สขึ้ น โดยมี
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เป็นประธาน นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ รองประธานคนที่ 1 และเหรัญญิก
นางคณิ ต นั น ทวาณี รองประธานคนที่ 2 นายเกี ย รติ ชั ย พงษ์ พ าณิ ช ย์ ประธานฝ่ า ยกิ จ กรรม
นายศรี อินทปันตี รองประธานฝ่ายกิจกรรม นายวิทยา ตัณฑสุทธิ์ นายทะเบียน นายบุตรดา ศรีเลิศชัย
เลขานุการ นายแถมสิน รัตนพันธ์ กรรมการ และนายวิรัช ทศานนท์ กรรมการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดท�ำทะเบียนสื่อมวลชนอาวุโสเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผลงานและประสบการณ์

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วยที่ปรึกษา 5 คนและอนุกรรมการ 6 คน
1. นายกวี จงกิจถาวร
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
2. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
3. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
นายกสมาคมฯ
นายอนุชา เจริญโพธิ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
นางกุลชาดา ชัยพิพัฒน์
เครือข่ายซีป้า
นางสาวตติกานต์ เดชพงษ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นางสาวจิรวัสต์ ณ ถลาง
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ในปี  2554  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
แบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ
5.1 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนระหว่างประเทศ
5.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-กัมพูชา เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-กัมพูชา ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ มีความประสงค์ในการ
รือ้ ฟืน้ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสือ่ มวลชนไทยกัมพูชา ซึง่ ห่างหายจากความสัมพันธ์ไปนาน โดยครัง้ ล่าสุด
ที่ ค ณะสื่ อ มวลชนไทยไปเยื อ นกั ม พู ช าคื อ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2547 น� ำ โดยนางผุ ส ดี คี ต วรนาฏ
นายกสมาคมฯ ในขณะนั้ น และในปี 2554 นั บ เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ ส มาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
แห่ ง ประเทศไทยได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพต้ อ นรั บ คณะสื่ อ มวลชนกั ม พู ช า ซึ่ ง มาเยื อ นประเทศไทยระหว่ า ง
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน – วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 โดยมี 1. Mr.Pen Samitthy, the president
of the Club of Cambodian Journalists เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนอีก 4 คนประกอบด้วย
2. Mr. Prach Sim, Secretary General of the Club of Cambodian Journalists 3. Mr.Chea
Garoda, editor of Koh Santepheap Newspaper 4. Mr.Chay Sophal, member of CCJ Board  
และ 5. Mr.Nguon Serath, office manager of the Club of Cambodian Journalists
โดยการมาเยือนครั้งนี้ ได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี การเยีย่ มชมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส การสัมมนาเรือ่ ง “บทบาท
สื่อมวลชนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา”  พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคม
และการทัศนศึกษาที่จังหวัดกระบี่ ในเบื้องต้นได้มีการจัดตั้งสายด่วนแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน
5.1.2 โครงการแลกเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ สื่ อ มวลชนไทย-จี น สมาคมนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์
แห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับคณะผูแ้ ทนสือ่ มวลชนจาก All China Journalists Association – ACJA
โดยมี Mr.Zhao Xiting Deputy President of Jilin Daily เป็นหัวหน้าคณะพร้อมผู้แทนอีก 7 คนประกอบ
ด้วย 1. Mr.Li Zhiwei, Chief editor of Guangming Daily 2. Ms.Yanyuqing, Chief editor of
Qiushi   Magazine 3. Mr.Zhu Guoqiu, Director of Mass Work of Shanghai Wenhui Daily   
4. Mr.Wang Hangang, Director of Jinhao Net of Shaanxi Radio 5. Mr.Nisongduoji, Deputy
Director of News Department of Tibet TV  6. Mr.Cai Xiaobin, Editor-in-Chief of Qingdao Daily
และ 7.  Mr.Zhang Bingsthun, Cadre of International Liason Department of All China Journalists
Association ระหว่างวันพุธที่ 16 – วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554   โครงการแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์สื่อมวลชนจีน-ไทยนี้เป็นโครงการที่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากแต่ละ
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ประเทศ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี  2542 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
5.1.3 โครงการแลกเปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ สื่ อ มวลชนลาว-ไทย เป็ น โครงการแลกเปลี่ ย น
ความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกับโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ไทย-จีน เริ่มต้นแลกเปลี่ยนความ
สัมพันธ์ เมื่อปี 2530 โดยในปี 2554 คณะสื่อมวลชนไทยน�ำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วยผู้แทนอีก 6 คน ประกอบด้วย
2. นางผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษา สมาคมฯ 3. นายโอภาส บุญล้อม กรรมการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิ รู ป สื่ อ สมาคมฯ 4. นายสมศั ก ดิ์ ศรี ก� ำ เนิ ด กรรมการฝ่ า ยสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ ส มาคมฯ
5. นางสาวตติกานต์ เดชพงษ์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ 6. นางสาวอ�ำมร บรรจง  กรรมการ
บริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ 7. นางสาวอศินา พรวศิน ประธานชมรมนักข่าว
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเยือน สปป.ลาว ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555
ตามค�ำเชิญของสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว
5.2 ความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
5.2.1 สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปี 2554 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
นายกสมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น ประธานสมาพั น ธ์
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
5.2.2 การร่วมประชุมใหญ่ International Freedom of Expression Exchange - IFEX
ครั้งที่ 16  สมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายก สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ IFEX
ระหว่าง 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2554 ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน โดยการประชุมเน้นการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุมในประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพสือ่ มวลชนของแต่ละประเทศ
5.2.3 จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการเมือง ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ได้จดั การ
บรรยายพิเศษ โดย Mr.Ralph J. Begleiter ผู้อ�ำนวยการศูนย์การสื่อสารด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา อดีตผู้สื่อข่าวซี.เอ็น.เอ็น. เรื่อง “การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าวการเมือง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ”  เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554  
5.2.4 ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศสิงคโปร์ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศสิงคโปร์ ที่มาเยือน
ประเทศไทยตามค�ำเชิญของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมือ่ 12 กันยายน 2554 และได้ให้การ
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าทีก่ รมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ เมือ่ 30 สิงหาคม 2554
5.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วัน Impunity Day ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน โดย
กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการรณรงค์ให้เอาผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษให้ได้ หรือใน
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Campaign Against Impunity เพราะพบว่าในปัจจุบันสื่อมวลชนในประเทศต่างๆ
มากมาย ถูกสังหาร ถูกขู่ฆ่าจากผู้มีอ�ำนาจ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลประเทศนั้นๆ ก็ยังไม่สามารถที่จะ
เอาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ ไม่ไกลจากประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ คดี Ampatuan เป็น
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คดีสังหารหมู่นักข่าวและนักการเมืองท้องถิ่น 58 ศพเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจุบันแม้จะ
รูต้ วั ผูก้ ระท�ำผิดและก�ำลังมีการพิจารณาคดีอยูใ่ นชัน้ ศาลแต่ทางผูท้ เี่ กีย่ วข้องก็ยงั มีความรูส้ กึ ว่าผูต้ อ้ งหาใน
คดีนี้จะหลุดจากคดีก็เป็นไปได้เพราะเป็นผู้มีอ�ำนาจ อันเนื่องมาจากคดี Ampatuan ที่คนทั่วโลกรู้จัก
ในที่ประชุมจึงมีมติก�ำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน Against Impunity Day โดยสมาคม
นักข่าวฯ ได้เข้าร่วมรณรงค์โดยการยื่นจดหมายเรียกร้องผ่านทางทูตฟิลิปปินส์ประจ�ำประเทศไทย เมื่อ 23
พฤศจิกายน 2554

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

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์
นายเสด็จ บุนนาค

นายก สมาคมฯ
ประธาน
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ
กรรมการ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
กรรมการ
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
กรรมการ
นายอนุชา เจริญโพธิ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการ สมาคมฯ
กรรมการ
นางสาวจินตนา จันทร์ไพบูลย์ รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ
กรรมการ
นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์
รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
กรรมการ

ในปี 2554 คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ได้จดั กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นกิจกรรม
ที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อและกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ดังนี้
6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการภายใน
6.1.1 การจัดสัมมนาเพือ่ วางแผนยุทธศาสตร์ สมาคมฯ ได้จดั การสัมมนาเพือ่ วางแผนยุทธศาสตร์
สมาคมฯ ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่  19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 โดยมีทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ
ชุดปัจจุบันและชุดที่ผ่านมา ที่ปรึกษา สมาคมฯ และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งจาก
การสัมมนาดังกล่าวท�ำให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการท�ำงานของสมาคมฯ มากขึ้น
6.1.2 การจัดท�ำระบบทะเบียนสมาชิก สมาคมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบทะเบียนสมาชิก
โดยจะมีการจัดท�ำฐานข้อมูลของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบของ Data Base ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6.1.3 การจัดกิจกรรมระดมทุน สมาคมฯ จัดกิจกรรมระดมทุนครั้งใหญ่ปีละ 2 กิจกรรม คือ
การจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปีและการจัดงานดินเนอร์ทอล์ค โดยในส่วนของงานดินเนอร์ทอล์คประจ�ำ
ปี 2554 จัดเมื่อ 5 มีนาคม 2554 ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีการอภิปรายเรื่อง
“ปรับรื้อเศรษฐกิจไทย รับมือขั้วอ�ำนาจโลกใหม่” โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
อดีตรองนายกรัฐมนตรี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ด�ำเนินรายการโดย นายวีระ ธีรภัทรานนท์ สื่อมวลชนอิสระ
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ส่วนในปี 2555 สมาคมฯ จัดงานดินเนอร์ทอล์คในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี
วอเตอร์เกท ประตูน�้ำ  ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง
“รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตอบโจทย์ประเทศไทย” และการอภิปรายในหัวข้อเดียวกัน โดยมีวิทยากรประกอบ
ด้วย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประมณฑ์
สุธีวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น   และนายโฆสิต
ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)  ด�ำเนินรายการโดย นายวีระ
ธีรภัทรานนท์  สื่อมวลชนอิสระ
6.2. กิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อและองค์กรเครือข่าย
6.2.1 พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสถาบันอิศรา จัดเวทีสัมมนาสื่อมวลชน
เรื่อง “พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อน�ำเสนอแนวทางนโยบายพรรคการเมือง
และการปฏิรูปประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ถนนรัชดาภิเษก โดยมีพรรคการเมืองทีเ่ ข้าร่วม 5 พรรค ประกอบด้วย พรรคประชาธิปตั ย์ พรรคเพือ่ ไทย
พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน และร่วมตั้งค�ำถามโดยผู้แทน
สือ่ มวลชน 5 ท่าน ประกอบด้วย  นางสนิทสุดา เอกชัย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  นางยุวดี ธัญญสิริ สือ่ มวลชน
อาวุโส นางสาวดวงกมล โชตะนา ประธานบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นางฐิติวรรณ ไสวแสนยากร
หัวหน้าข่าวการศึกษาและสาธารณสุข หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธาน
กรรมการบริหาร สถาบันอิศรา
6.2.2 ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 14 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 14   ปี
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถนุ ายน 2554 ชัน้ สอง ศูนย์การค้า
สยามพารากอน โดยในส่วนทีส่ มาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมจัดประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ
1) การประกวดการแสดงรณรงค์ “จริยธรรมสื่อมวลชน” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตส�ำนึกเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน โดยมีสถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมประกวด ได้แก่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  เป็นต้น โดยการประกวดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ซึ่งคณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบด้วย 1.นายพรชัย ปุณวัฒนาพร เลขาธิการ สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 3. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ (เพชร) ดารานักแสดงจากช่อง 3 4. ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 5.นายด�ำฤทธิ์  
วิริยะกุล ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ สนับสนุนการประกวดโดยมูลนิธิซิเมนต์ไทย
2) เปิดตัวหนังสือบันทึกภาพเหตุการณ์การชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
(นปช.)   “หมายเหตุประเทศไทย รศ. 229” ซึ่งเป็นหนังสือภาพที่บรรดาช่างภาพหนังสือพิมพ์ทุกส�ำนัก
ร่วมกันเลือกกว่าหมืน่ ภาพ จนเหลือสามร้อยกว่าภาพ มีการจ�ำหน่ายหนังสือภาพในงานดังกล่าวทีบ่ ธู สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในราคาพิเศษด้วย
3) เวทีสนทนา “ภาพข่าวเล่าเรื่อง กะเทาะเปลือกคนหลังเลนส์” สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับชมรมช่างภาพการเมืองจัดเวทีเสวนาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้
และเข้าใจชีวิตช่างภาพ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที “ภาพข่าวเล่าเรื่อง กะเทาะเปลือก
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คนหลังเลนส์” โดย นายสกล สนธิรัตน ช่างภาพ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น นายโกศล นาคาชล ช่างภาพ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นางสาวประเสริฐ ขวัญมา ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และนายมานพ
ทิพย์โอสถ ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และบรรณาธิการหนังสือฯ เมือ่ วันศุกร์ที่ 24  มิถนุ ายน  2554
6.2.3 อนาคตกรรมกร (นัก) ข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท จัดสัมมนาเรื่อง อนาคตกรรมกร
(นัก) ข่าวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านการเมือง ทุนและเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554  ณ  โรงแรม
สยามซิตี้
6.3. กิจกรรมเฉพาะกิจ ศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปสภ.
จากสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลางได้ไหลเข้ามาท่วมในจังหวัดปริมณฑล ได้แก่
ปทุมธานีและนนทบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตบ้านพักอาศัยของประชาชน
ที่เข้ามาท�ำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนทุกแขนงที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวและข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและ
การช่วยเหลือประชาชนในภาวะเร่งด่วน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสนับสนุน
ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และเครือข่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
สื่อมวลชนในเอเชียอาคเนย์ (SEAPA) จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชน
ผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปสภ.ขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งกองทุน
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ดงั กล่าว โดยความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพสือ่ ทุกองค์กร โดยศูนย์ฯ
ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
6.3.1 การส่งมอบถุงยังชีพ สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากหน่วยงานต่างๆ จึงได้
มีการส่งมอบถุงยังชีพให้กับนักข่าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งน�ำส่งไปที่องค์กรต้นสังกัด และทั้งให้
มารับถุงยังชีพด้วยตัวเองที่อาคารสมาคมฯ
6.3.2 . จัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวขึน้ ทีส่ มาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน
ส�ำหรับรองรับสมาชิกองค์กรที่ต้องอพยพฉุกเฉินและยังไม่สามารถหาที่พักพิงได้ในช่วงแรก
6.3.3 อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะสมาชิกองค์กร
วิชาชีพสือ่ มวลชน ได้มกี ารอนุมตั ใิ ห้เงินช่วยเหลือส�ำหรับสือ่ มวลชนทีเ่ ป็นสมาชิกรายละ 6,000 บาท จ�ำนวน
363 คน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 2,178,000 บาท และอนุมัติเงินช่วยเหลือส�ำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
รายละ 2,000 บาท จ�ำนวน 352 คน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 704,000 บาท นอกจากนี้ยังได้อนุมัติเงิน
ช่วยเหลือให้กับสื่อมวลชนที่ส่งเอกสารไม่ทันภายในเวลาที่ก�ำหนด โดยอนุมัติเงินช่วยเหลือส�ำหรับสมาชิก
คนละ 3,000 บาท จ�ำนวน 25 คน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 75,000 บาท และสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
คนละ 1,000 บาท จ�ำนวน 14 คน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 14,000 บาท รวมเป็นเงินทีอ่ นุมตั ชิ ว่ ยเหลือสือ่ มวลชน
2,971,000 บาท
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6.3.4 กู้บ้าน ซ่อมรถ สมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดกิจกรรม
“กู้บ้าน ซ่อมรถ คนข่าว” เพื่อให้ความรู้เรื่องการซ่อมบ้านและการดูแลบ้านหลังน�้ำรถจากช่างผู้เชี่ยวชาญ
ความรู้ในการซ่อมรถที่ถูกน�้ำท่วม และค�ำปรึกษาทางด้านการเงินให้แก่สื่อมวลชน ขึ้นในวันเสาร์ที่ 3
ธันวาคม 2554 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นตั้งแต่การเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกน�้ำท่วม
ให้ปลอดภัย การด�ำเนินการซ่อมแซมบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือเอสซีจี และผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์
จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จะมาให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการซ่อม
รถที่ถูกน�้ำท่วม พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน จากธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ มาให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
ขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการซ่อมแซมบ้าน
6.3.5 คนข่าว มาขายของ สมาคมฯ ร่วมกับศูนย์การค้า MBK Center และ The Nine  
Neighborhood Center จัดกิจกรรมคนข่าว มาขายของ ขึน้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 –อาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม
2554 ณ ลาน Nine Square The Nine Neighborhood Center โดยมีเป้าหมายต้องการระดมทุน
เพื่อช่วยเหลือสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเปิดโอกาส
ให้สื่อมวลชนได้น�ำสินค้าที่มีมาจ�ำหน่ายเพื่อหารายได้
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าของสื่อมวลชน ประมูลของรักดารา,
นักข่าวชื่อดัง นักการเมือง, การแสดงแฟชั่นโชว์จากนักข่าวชื่อดัง นิทรรศการภาพถ่ายน�้ำท่วม กิจกรรม
เขียนภาพลายเส้นจากการ์ตนู นิสต์ชอื่ ดัง ซุม้ ถ่ายภาพกับนักข่าวดัง เสวนาคนข่าวมาเล่าเรือ่ งประสบการณ์
ช่วงน�้ำท่วม และจ�ำหน่ายเสื้อที่ระลึก  
ปี 2554 ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำโครงการต่างๆ ที่จะเอื้ออ�ำนวยและสนับสนุนการท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ทุกแขนง ภายใต้ความคาดหวังทีจ่ ะให้สอื่ มวลชนสามารถรักษาบทบาทการท�ำหน้าทีท่ มี่ คี วามเป็นกลางและ
เป็นธรรม ภายใต้หลักการแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ท่ามกลางวิกฤตที่รุมเร้าอย่างไม่ขาดสาย
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