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นายชวรงค ์ลมิปป์ทัมปาณี  
ที่ปรกึษาสมาคม 

ประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2552-2554 
 

   ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์กับภารกิจใหม่ที่ท้าทาย 
 

   

นับมาถึงวันนี้ (๒๓ ก.ย. ๕๙) ถือว่าเป็นการครบรอบ 
๗ ปีของการก่อตั้งชมรมเล็ก ๆ ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
วงการสื่อไทยที่ต่างมองเห็น ว่า “สื่อใหม่” หรือ New 
Media ก าลังพัฒนาตัวเองจากสื่อทางเลือกมาเป็นสื่อกระแส
หลัก จนวันนี้กลายมาเป็น “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” 
นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสื่อมวลชนไทยที่ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อมวลชนมา
รวมตัวกันโดยไม่แบ่งค่ายแบ่งสี และเน้นการส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยเฉพาะเนื้อหาข่าวสารที่ผลิตผ่านเว็บไซต์ของส่ือต่างๆ 

...อย่างไรก็ตาม การรวมตัวคร้ังนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการดูแลเร่ืองลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาชีพและเนื้อหาข่าวสาร
ออนไลน์ รวมทั้งการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนด้วย 

ตลอดระยะเวลา ๗ ปีที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งการพบปะ ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่มีความประสงค์จะ
น าเนื้อหาข่าวสารจากเว็บไซต์ของสมาชิกไปเผยแพร่ ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และได้จัดท าแนวปฏิบัติในการน าเสนอข่าวสาร
ออนไลน์ โดยตอกย้ าถึงแนวคิดในการที่ผู้ประกอบการผลิตข่าวสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
จะต้องให้ความเคารพต่อข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนพลเมืองเน็ตได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วย
เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ยังได้จัดอบรมนักข่าวออนไลน์มาแล้ว ๗ รุ่น  
เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า การผลิตข่าวออนไลน์นั้นมีความแตกต่างไปการน าเสนอข่าวสาร
ในสื่อกระแสหลักทั่วไป ทั้งนี้ ยังไม่รวมการจัดการอบรม Young Digital Journalists 
ให้กับนิสิตนักศึกษามา ๒ รุ่นแล้วเช่นกัน 

 

“   
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ล่าสุด สมาคมฯ ยังได้มีการจัดประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมมาเป็นปีที่ ๒ ต่อเนื่องกัน 
รวมทั้งมีการจัดการสัมมนาในระดับภูมิภาคอาเซียนทุก ๒ ปี โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก
สมาคม และองค์กรภาคีของสมาคมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของเว็บไซต์ข่าวในประเทศ
เพื่อนบ้าน แต่ส าหรับในยุคที่ข่าวสารถูกกระจายไปน าเสนอใน Platform ต่างๆ 
โดยเฉพาะผ่าน Social Media ท าให้เว็บไซต์ข่าวต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สมาคมฯ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน 
 
...ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมในยุคต่อ ๆ มาท่ีได้ช่วยกันสร้างความ
เข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกสมาคม รวมท้ังให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการ
ชุดใหม่ท่ีก าลังจะเข้ามารับภารกิจนี้ต่อไป เพื่อให้กิจการของสมาคมมี ความก้าวหน้า 
สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับวิชาชีพ
สื่อมวลชนและสังคมไทยต่อไป...  

 
 

 
 

นายชวรงค ์ลมิปป์ทัมปาณี 
ประธานชมรมผู้ผลิตขา่วออนไลน์ พ.ศ. 2552-2554 

ท่ีปรึกษาด้านบรรณาธิการ เว็บไซต์ www.thairath.co.th 
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ดร.ธนา ทุมมานนท ์
ที่ปรกึษาสมาคม 

 

  จากวันแรกที่คิดก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เมื่อ 7 ปีก่อนที่
ผ่านมา คร้ังแรกที่เร่ิมคุยกัน เราคิดว่าการรวมตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ยาก 
เพราะส านักข่าวที่ผลิตข่าวออนไลน์ในทุกส านักเป็นเพียง “ติ่ง” หนึ่ง
ขององค์กร การขยับตัวในเร่ืองนี้ ยิ่งส่อเค้ายากขึ้นเมื่อการรวมตัวนี้ 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ โชคเข้าข้างที่หลาย
องค์กรมีการท าเว็บไซต์ข่าวกันอยู่แล้ว แนวทางการท า ขึ้นอยู่กับข่าว
ฉบับพิมพ์เป็นผู้ก าหนด ในขณะนั้นเว็บไซต์ข่าวอยู่ในมือคนหนุ่มสาว

ขององค์กร ผู้ที่จะมารับช่วงต่อในการบริหารและก าหนดแนวทางขององค์กร จึงท าให้เกิด “ชมรมผู้ผลิต
ข่าวออนไลน์” จนเติบใหญ่มาเป็น “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์”  
 

ในหลายมติที่ได้ด าเนินการรวมมือกัน ทั้งการจัดแนวปฏิบัติ การควบคุมอย่างมืออาชีพ 
ภายใต้จิตส านึกของนักข่าวออนไลน์ที่มุ่งเน้นความรวดเร็วและความถูกต้อง จึงท าให้
ส านักข่าวต่างๆ ที่รวมกันเป็นสมาชิกได้รับการยอมรับว่า มีจริยธรรมและจิตส านึกแห่ง
แนวทางนักสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยี เหล่าสมาชิกได้ท าการแลกเปลี่ยนความรู้ 
วิธีการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่วนการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เหล่าสมาชิกได้มีข้อตกลงพร้อมทั้งขอบเขต
ในหลายเรื่องรวมกัน ก่อให้เกิดผลดีต่ออตุสาหกรรมสื่อสารมวลมากยิ่งขึ้น 

 

ขึ้นปีที่ 8 ของสมาคมฯ ก้าวต่อไปนี้คือการรับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล การก้าวเดิน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เคารพต่อกติกาและระเบียบของสังคม ซึ่งเป็นจิตวิญญาณของสมาชิก อีกทั้งยังคงยึด
มั่นในจริยธรรมของความเป็นสื่อสารมวลชนโดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงผลประโยชน์ของชาติส าคัญยิ่ง
กว่าส่ิงอื่นใด  

 

 
ดร.ธนา ทุมมานนท์ 
ที่ปรึกษาสมาคม 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมออกอากาศ 
กลุ่มบริษัทไทยรัฐ 
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นายจักรพนัธ ์วงศส์ลับสี  
ที่ปรกึษาสมาคม 

 
 

      …เนื่องในโอกาสที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ก่อตั้งมา
ครบ 7 ปีและเข้าสู่ปีที่ 5 ในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมฯ คน
หนึ่ง ได้เห็นบทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ได้มีการพัฒนาก้าวหน้า
ขึ้นตามล าดับ จากสมาคมฯ ที่ยังไม่เป็นรู้จักกันดีก็เป็นที่รู้จักกัน
อย่างดีในวงกว้างจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้  งภาครัฐ และเอกชน ซึ่ง
ได้มีการให้ความร่วมมือด าเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใน
หลายเร่ืองของสังคม พร้อมทั้งเป็นองค์กรวิชาชีพหนึ่งทีได้ร่วม
บทบาทกับองค์กรวิชาชีพอื่น ๆ ในการด าเนินการเพื่อสังคมโดยรวม 
 
..หวังว่าการครบรอบการจัดตั้งสมาคมฯ จะมีอยู ่ยั่งยืนและตลอดไปทุกๆ ป ีอย่างไม่มท่ีีสิ้นสุด 

 
 
 
 
 

 
นายจกัรพนัธ ์วงศส์ลบัส ี

ทีป่รกึษาสมาคม 
ท่ีปรึกษาบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ ากัด 
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ดร.มานะ ตรีรยาภวิัฒน ์

ที่ปรกึษาดา้นวชิาการ 
 

 ...ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคสื่อได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว จากเดิมเคยเสพรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
กระแสหลักอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ก็
หันมาดู ข้ อมู ลข่ าวสารจากสื่ อออก
ออนไลน์มากขึ้น ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว
โดยตรง หรือดูผ่าน Social Media 
ยิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา โทรศัพท์มือถือได้
พัฒนาเป็นแบบอัจฉริยะหรือที่นิยม
เรียกกันว่า Smart Phone ท าให้
ผู้ ค น เ ส พ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น 
 
         ารเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ท าให้
บทบาทของผู้ผลิตข่าวออนไลน์มีความส าคัญมาก
ขึ้น เพราะถ้าข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอผิดเพี้ยน 
เต็มไปด้วยอคติของผู้ผลิตข่าว หรือน าเสนอ
อย่างผิดจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน ข้อมูล
ข่าวสารเหล่านั้นย่อมกัดเซาะท าลายสังคมไทยไป
ทีละน้อย 

การก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของส านักข่าวออนไลน์ต่างๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพข่ า วสาร  รวมถึ งการดู แ ล
ผลประโยชน์และดูแลควบคุมกันเองจึงเป็นสิ่งที่

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ
สังคม 
 
ในวาระที่ สมาคมผู้ ผลิตข่ า ว
ออนไลน์ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 7 
ปีและก าลังจะย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ผม

จึ งตั้ งความหวัง ไ ว้ ว่ า  อยาก เห็น
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จริ งจั ง ในการ
ควบคุมดูแลองค์กรสมาชิก เร่ืองการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในกรอบจริยธรรมสื่อมวลชน
ให้มากขึ้น กล้าลงโทษสมาชิกที่ละเมิดกรอบ
ข้อตกลงทางวิชาชีพ เพื่อสร้างศรัทธา ความ
น่าเชื่อถือให้กับข่าวสารที่ผลิตโดยสมาชิกของ
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

              
ดร. มานะ ตรรียาภวิฒัน ์

ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

“

ใ 
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นายไพบูลย ์อมรภิญโญเกยีรติ 

ที่ปรกึษาดา้นกฎหมายสมาคมฯ 
 

 
 
 
  
 

การจัดตั้ง สมาคมผู้ผลิตข่าว ปีนี้ก้าวสูป่ีที่ 8 ของ
ออนไลน์ ผมขออวยพร ให้คณะกรรมการสมาคม และ
กิจการของสมาคม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จในการ
บริหารงานสมาคม และขอให้สมาคมฯ เป็นองค์กรที่ ประสบความส าเร็จสูงสุดในยุค 
Digital Economy  

 
 
 
 

นายไพบลูย ์อมรภญิโญเกยีรต ิ
ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายสมาคมฯ 
กรรมการ บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จ ากัด 

 
 
 
 
 

“  

ใ 
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นายสวชิย ์บ ารงุสขุ 

ที่ปรกึษาสมาคม 
 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ก่อตั้งมา 7 ปี เป็นการริเร่ิมรวมตัวกันของ
สมาชิกร่วมกันสร้างกฏกติกาให้ข่าวออนไลน์รับกับความก้าวหน้าของข้อมูล
ข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นับแต่ตั้งสมาคมมา ได้มีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยมากขึ้นมี
การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล อันน ามาซ่ึง
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งน าข้อมูลจากเครือข่ายอื่น ๆ น ามาปรับปรุงให้การท า
ข่าวไปเผยแพร่อย่างมีกฏกติกา มีความระมัดระวังการ
น าเสนอข้อมูลที่มีความล่อแหลมต่าง ๆ รวมทั้งการน าไปใช้
ในเชิงธุรกิจอย่างมีขอบเขต 

ผู้ริเร่ิมก่อตั้งสมาคมนับว่าเป็นผู้ที่มองการณ์ไกลว่า ข้อมูลข่าวสารใน
ยุคนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ในภาวะที่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีกฏกติการวมถึงจริยธรรมในการควบคุมกันเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากเราควบคุมหรือดูแลกันไม่ได้ก็จะน ามาซึ่ งการควบคุมดูแลจาก
หน่วยงานรวมถึงการวางกฏกติกาเพื่อควบคุมเราได ้

 

 
นายสวชิย ์บ ารงุสขุ 
ทีป่รกึษาสมาคม 

ผู้ช่วย หน.กองบรรณาธิการ 
บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 

 

  

“

ใ 
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นางสาวชตุินธรา วัฒนกลุ 
ที่ปรกึษาสมาคม 

 
           …ขอแสดงความยินดีกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในโอกาส
ครบรอบ 7 ปี จากชมรมเล็กๆ ที่มีสมาชิกไม่กี่ราย จนถึงปัจจุบันเป็นสมาคมที่
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มสื่อออนไลน์และสื่อทุกแขนง  
 

เป็นที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีสื่อสารเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภค 
ส่งผลให้ผู้ผลิตสื่อต่างต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว จาก
หน่วยงานออนไลน์เล็กๆ ที่ท าหน้าท่ีเพียงแค่น าข่าวขึ้น
เว็บไซต์ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีและกระบวนการท างาน
ใหม่ทั้งหมด ยิ่งในปัจจุบันรูปแบบการผลิตข่าวออนไลน์
ทีวีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาท
ส าคัญ มีนักข่าวพลเมือง มี Influencer รวมถึง
พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึง

ข้อมูลทุกที่ทุกเวลา 
ก า ร ผ ลิ ต ข่ า ว
ออนไลน์จึงต้องใช้ความสามารถและบุคลลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาท างานร่วมกันไม่ว่าจะ
เป็นนักการตลาดดิจิทัล นักวิเคราะห์ข้อมูล กราฟิก
ดีไซน์ นักพัฒนาระบบ รวมถึงนักข่าวเองก็ต้องมี
ทักษะเพิ่มมากขึ้น เ รียนรู้ เ ร่ืองการตลาด ไอที 
วิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค สถิติต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง
เนื้อหาและสามารถน าเสนอได้ในทุกแพลตฟอร์ม

ปรากฎการณ์การสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน ไม่เคยมีใครรู้ล่วงหน้า เราเรียนรู้ ทดลอง
ผิดถูกไปพร้อมกัน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ให้
ความส าคัญและตระหนักในเร่ืองการเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะการผลิตข่าวออนไลน์เป็นอย่างดี ในแต่ละปีจะมี

การจัดสัมนา ฝึกอบรม ความรู้ในการด าเนินการ
จัดท าข่าวออนไลน์ให้กับกลุ่มสมาชิก รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมให้กับกลุ่มนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ที่
ก าลังจะเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอีกด้วย 

 

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกแล้ว สมาคมยังท าหน้าที่ส่งเสริมให้เนื้อหาของ
ข่าวออนไลน์เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ โดยค านึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรม ตาม
ค าประกาศเจตนารมย์ที่ร่วมกันตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งสมาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
จะ เติบโตอย่างมั่นคง เป็นก าลังหลักในการน าเสนอเนื้อหาออนไลน์ที่ถูกต้อง ไว้ใจได้ให้กับสังคม
ต่อไป 
 

 
ชตุนิธรา วฒันกลุ 
ทีป่รกึษาสมาคม 
ผู้อ านวยการฝา่ยนวิมีเดีย  สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี  
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นายวรษิฐ ์ลิ้มทองกลุ 
ที่ปรกึษาสมาคม 

 

   ความท้าทายของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในวาระก้าวสู่ปีที่ 8 
 

จุดเร่ิมต้นของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (เดิมคือชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์) เกิดจากการรวมตัวของสื่อมือ
อาชีพ ในฐานะผู้ผลิตข่าวออนไลน์กลุ่ม เล็กๆ เมื่อปี 2552 ซึ่งหากนับถึงวันนี้
ก็ เป็นเวลา 7 ปี ย่างเข้าปีที่ 8 แล้ ว การรวมกลุ่ มกันผู้ ผลิ ตข่ า ว
ออนไลน์เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการ เปลี่ยนผ่านของสื่อจากยุคของสื่อ
ดั้ ง เ ดิ ม เ ข้ า สู่ ยุ ค ขอ งสื่ อ ใ หม่  ท่ามกลางความท้าทายนานัปการ 
ความท้าทายของการรวมกลุ่มกัน ของสื่อมืออาชีพนี้ มิใช่เพียงแค่การ
จับมือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทาง ข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมไทยที่นับวัน
จะตกอยู่ในความสับสน ความโกลาหล และไร้ระเบียบ แต่ยังรวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลข่าวสาร การควบคุมคุณภาพและก ากับกันเองในเร่ือง
การดูแลจริยธรรม การฝึกอบรมและบ่มเพาะสื่อมืออาชีพเลือดใหม่ให้แก่วงการสื่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ 
  

การรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยความสมัครสมานและการ
จัดกิจกรรมที่ยังผลให้เห็นเป็นรูปธรรมของสมาชิกและกรรมการสมาคมฯ ไม่เพียงเป็นนิมิต
หมายอันดีของวงการสื่อมวลชนไทย แต่เท่าที่ผมได้สัมผัสและรับรู้จากเพื่อนๆ สื่อมวลชนจาก
หลายประเทศ ยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับสื่อมืออาชีพในประเทศอื่นๆ ได้ด้วย..ผมเชื่อมั่น
ว่าบทบาทของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จะทวีความส าคัญต่อแวดวงสื่อมวลชนไทยและเป็น
ที่ยอมรับของสังคมไทยมากขึ้นเร่ือยๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความเข้าใจ ความมุ่งมั่นและ
ความเสียสละของสมาชิกจากทุกองค์กรด้วย

                                                 

นายวรษิฐ ์ลิม้ทองกลุ 
ท่ีปรึกษาสมาคม 

ผู้อ านวยการเว็บไซต์ Manager.co.th 
บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จ ากัด 

“ 
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นายนิรนัดร ์เยาวภาว ์ 
กรรมการทีป่รึกษาสมาคม 

นายกสมาคมฯ สมัยที่ 1-2 พ.ศ. 2554-2556 
 

 
 

  ในโอกาสครบรอบ 7 ปี และก้าวสู่ปีที่ 8 ของสมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นับเป็นอีกก้าวส าคัญของการรวมตัวกันอย่าง
เข้มแข็งของสื่อมืออาชีพในแพลทฟอร์มของสื่อใหม่ เพื่อพัฒนา
วงการสื่อสารมวลชนทั้งในเชิงจริยธรรมและคุณภาพข้อมูล
ข่าวสาร ปกป้องสิทธิ เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน รวมถึงปกป้องผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของสมาชิก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่สื่อสารมวลชนมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ก็
จะยิ่งเพิ่มบทบาทในการพัฒนาและหาทางออกให้แก่วงการสื่อสารมวลชนมืออาชีพมากขึ้น  

  
เชื่อมั่นว่า ในโอกาสครบรอบปีที่ 7 และก้าวสู่ปีที่ 8 นี้ ด้วยการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของสมาชิก และการ
เสียสละทุ่มเทของคณะกรรมการฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อสานต่อ
เจตนารมณ์ของการก่อตั้งสมาคมฯ และพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนของประเทศต่อไป... 
 

 

  
นายนรินัดร ์เยาวภาว ์
นายกสมาคมฯ สมยัที ่1 - 2 (พ.ศ. 2554-2556) 
บรรณาธิการ www.manager.co.th  
บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จ ากัด 
 
 

 
  

“   
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นางสาวสธุดิา มาไลยพนัธุ ์
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3-4 พ.ศ. 2554-2556 

 
 

ปี 2016 นับอีกปีหนึ่งที่ทีมงานสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้ร่วมงานกันอย่างแข็งขัน โดยได้
พัฒนากิจกรรมให้สมาคมให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง และมุ่งยกระดับการแข่งขันของสื่อข่าวดิจิตอลให้
ทัดเทียมกับสื่อดิจิตอลในไทย ตลอดจนยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการออนไลน์ระดับโลกได้
อย่างดีเยี่ยม 
 

ภารกิจในคณะกรรมการในสมัยหน้า ยังมีเร่ืองส าคัญที่ต้องสานต่ออีก
จ านวนมากโดยเฉพาะเร่ือง การพัฒนาโอกาสด้านธุรกิจและรายได้
ให้กับองค์กรสมาชิก เพราะในภาวะธุรกิจสื่อที่มีแข่งขันสูง มีสื่อออนไลน์มือ
อาชีพและมือสมัครเล่นเกิดใหม่จ านวนมาก ทั้งที่พัฒนามาจากฝีมือคนไทยและต่างประเทศ โดยที่เม็ดเงิน
โฆษณาออนไลน์มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่ได้มากเท่ากับจ านวนสื่อที่เกิดใหม่นั้น อีกทั้งองค์กรสมาชิกยังมีภาระที่ต้อง
พัฒนาและรักษาธุรกิจหลักเดิม เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ และ สื่อทีวี ให้อยู่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
ดิฉันขอให้เพื่อนๆ สื่อข่าวออนไลน์ ร่วมให้ความสนับสนุนสมาคมในปี 2017 และต่อๆ ไป.. 
 
 

 
 
นางสาวสธุดิา มาไลยพนัธุ ์

นายกสมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน ์
สมยัที ่3 - 4 (พ.ศ. 2556 - 2558) 
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2. สรุปการด าเนินการ 
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นางสาวกนกพร ประสทิธิผ์ล 
นายกสมาคมฯ สมัยที ่5 พ.ศ. 2559 

 
 

 

....ในยุคที่ทุกคนยอมรับแล้วว่า ภูมิทัศน์สื่อได้เปลี่ยนไปแล้ว มีการ
เติบโตที่ เด่นชัดในทุก ๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็นช่องทาง, อุปกรณ์ที่
กลายเป็นสังคม Mobile Only,  เทคโนโลยี, พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อ, 
ปริมาณของคอนเท้นต์ หรือแม้แต่ผู้ผลิตคอนเท้นต์ ปัจจัยทุกอย่าง

รอบตัวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกับทุกอุตสาหกรรม มากบ้าง น้อยบ้าง ไม่เว้นแม้แต่องค์กรสื่อที่
เคยเป็นเจ้าของเนื้อหา เจ้าของช่องทาง ยิ่งการสื่อสารหรือเทคโนโลยีก้าวเข้ามาในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งท าให้ประชาชนเข้าถึงหรือเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นผู้ผลิตข่าวสารและเนื้อหา
ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากขึ้น และในทางตรงกันข้ามก็ง่ายต่อการกระท าผิด การ
ละเมิด การปลอมแปลงที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับองค์กรสื่อและสังคมในภาพรวม  

“องค์กรสื่อ”  จึงไม่ใช่การท างานหรือแข่งขันบนยุทธศาสตร์เดิม เพราะ 
....ใคร ๆ ก็ผลิตข้อมูลได้  
....ใคร ๆ ก็มีช่องทางของตนเองได ้
....ใคร ๆ ก็สร้างผู้ติดตามเองได้ 

เราต้องยกระดับมาตรฐานให้เด่นชัดขึ้น มีทักษะที่รอบด้านขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ความแตกต่างที่เด่นชัดขึ้น 
ซึ่ง “สื่อออนไลน์” จะทวีความส าคัญมากขึ้นเร่ือย ๆ “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ก็จะเป็นอีกหนึ่ง
องค์กรวิชาชีพสื่อที่ถูกคาดหวังจากสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
  

 

   ารด าเนินการในปี 2559 กิจกรรมของสมาคมฯ ที่ด าเนินการมาเป็นประจ าและ
ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น คือการสร้างความรู้ ทักษะ พัฒนาบุคลากรด้าน
การผลิตข่าวออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านข่าว การตลาด งานกราฟิก งานมัลติมีเดีย 
รวมถึงด้านกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งถูกสะท้อนเป็นรูปธรรมในโครงการอบรมต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น “อบรมนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7”, “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกูรูออนไลน์” ซึ่ง
เจาะลึก 1 วันเต็ม ในแต่ละด้าน ทั้งงานเนื้อหา, SEO, กฎหมายและอินโฟกราฟิก, 
“การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวออนไลน์รุ่นเยาว์” ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 2 เป็นเวทีที่สมาคม 
มองการพัฒนาบุคลากรไปยังกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่จะจบออกมาท างานในสายสื่อสาร
มวชนให้มีความพร้อมให้มากท่ีสุด  

“

ใ 
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รวมถึงมีหลาย ๆ โครงการใหม่ที่ เกิดขึ้นในปีนี้ 
เนื่องจากกระแสความต้องการของสังคมและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดท าช่องทาง 
“ชัวร์แล้ว แชร์ได้” ที่จะเปิดให้บริการประชาชน
เร็ว ๆ นี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว โดยสื่อ
สมาชิกจะร่วมกันตรวจสอบและจัดวางให้สามารถ
เข้าถึงได้ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ด้วยเพราะ
กระแสการแชร์ข่าวจริง ข่าวเท็จ การรู้เท่าทันสื่อ
บนโลกออนไลน์เป็นปัญหาที่มิอาจละเลยได้อีก
ต่อไป  
 

นอกจากนี้ในสมัยที่ 5 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในหลายเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในมุมมอง
ด้านข่าวออนไลน์ ทั้งด้านของจริยธรรม เทคโนโลยี 
ช่องทาง หรือแม้แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสาร
ที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดประเด็นต่างๆ ขึ้นในสังคม 
นับเป็นการได้ฟังเสียงจากท้ังผู้ผลิต และผู้เสพส่ือใน
แวดวงต่าง ๆ ที่ได้ประโยชน์กับสมาชิกสมาคมใน
การน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไปด้วย 

ใ น ปี นี้  จุ ด เ ป ลี่ ย น ที่ ส า คั ญ คื อ ก า ร จั ด ตั้ ง 
“คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม” ของ 

สมาคมฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน เพราะ 
เรื่อง “จริยธรรมสื่อ” ถูกแลกเปลี่ยน พูดคุย และ
เน้นย้ ามาตลอดในวงการสื่อฯ เพื่อให้สมาชิก
สมาคมฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก
จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความ
เข้าใจ ตระหนักในบทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และคณะกรรมการฯ นี้ก็จะยั งคง
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนการละเมิดจริยธรรมตามที่มี
ประชาชนร้องเรียนเข้ามา รวมถึงหยิบยกการ
ละเมิดจริยธรรมที่พบเจอมาหารือเป็นกรณีศึกษา 
หรือแสดงจุดยืนของสมาคมฯ ต่อกรณีนั้นๆ  
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นอกจากคณะกรรมการควบคุมจ ริยธรรมแล้ ว ปีนี้ สมาคมฯ ได้ท าการแต่ งตั้ ง 
“คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจโฆษณาในสื่อข่าวดิจิทัล” เพื่อยกระดับการแข่งขันการ
ขายสื่อโฆษณาออนไลน์ของสมาชิกสมาคมให้ทัดเทียมกับเว็บไซต์ทั้งในไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งนับว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรสื่อสมาชิกข่าวออนไลน์ของไทยเป็นอย่างมาก 

 

การยกระดับมาตรฐานของ
องค์กรสื่อที่ส าคัญอีกหนึ่งเร่ือง 
คือการร่วมก่อตั้ง “สมาพันธ์
ดิจิทัลไทย” (Thai Digital 
Confederation) อี ก ก้ า ว
ข อ ง ก า ร ผ นึ ก ก า ลั ง ข อ ง
หน่ ว ย ง านด้ านดิ จิ ทั ล ขอ ง
ประเทศไทย ทั้ง 9 หน่วยงาน 

ที่มุ่งหวังจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนหารือถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านดิจิทัลใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านธุรกิจ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสรีภาพและ
ความรับผิดชอบทางอินเทอร์เน็ต   

 

          ลาย ๆ กิจกรรม โครงการ เวทีต่าง ๆ ที่ผ่านมาที่สมาชิกสมาคมฯ ตั้งใจและทุ่มเทในการผลักดันให้
เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมข่าวออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น ดิฉันในนามของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ต้องขอพระ
ขอบคุณหน่วยงาน, องค์กรและบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี 2559 ซึ่งสามารถดูรายนามผู้ให้การสนับสนุนได้ในท้ายรายงานฉบับนี้ และสุดท้าย
ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ, ที่ปรึกษา, กรรมการบริหารสมาคมฯ และทีมงานจากองค์กรสื่อ
สมาชิกที่ร่วมงานกันอย่างแข็งขัน ตั้งใจ ท าให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์อีกบทบาทไปพร้อม ๆ กัน 

.... การเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งท่ีน่าท้าทาย ให้เราเรียนรู้อะไรใหม่
อย่างไม่หยุดนิ่ง เชื่อว่าในปีต่อ ๆ ไปของสมาคมฯ จะเติบโตและสร้างบทบาท  
ท่ีดีให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อในสังคมต่อไป 

 

 
นางสาวกนกพร ประสทิธิ์ผล 

นายกสมาคมฯ สมยัที ่5 พ.ศ. 2559 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
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3. ประวัติสมาคม 
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ประวตัิสมาคม 
 

       ช่วงปี พ.ศ. 2552 นับเป็นปีที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการขยายตัว
ไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ดิจิทัลใหม่ๆ ออกมารองรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย 
ขณะเดียวกัน การขยายตัวของ เว็บไซต์ในประเทศไทยรวมถึงบล็อกต่างๆ ได้เติบโตขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ปัญหาที่ตามมาคือ เนื้อหาข่าวและภาพข่าวจากสื่อหลัก ถูกเผยแพร่ซ้ า 
ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 

วันที ่24 กันยายน พ.ศ. 2552 ท่ีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สื่อออนไลน์ชั้นน า 12 แห่งของไทย ได้แก่ เอเอสทีวี-ผู้จัดการ ไทยรัฐออนไลน์ 
เดลินิวส์ มติชน เครือเนชั่น เครือโพสต์พับลิชชิง สยามสปอร์ต ฐานเศรษฐกิจ ไอเอ็น
เอ็น (ลาออกในปี พ.ศ.2553 ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ) สยามรัฐ ดาราเดลี่ และแนว
หน้า ได้รวมตัวกันจัดตั้ง "ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" - Society of Online 
News Providers (SONP) ขึ้น 

 
พร้อมประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสาร
ศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรง และร่วมกันหยุดยั้งผู้ประกอบการเว็บไซต์เชิงธุรกิจ ในการน า
เนื้อหาข่าวและภาพข่าวไปใช้โดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก  
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..ต่อมามีการจัดประชุมใหญ่เพือ่เลือกประธานและ

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ เป็นครั้งแรก 
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชมรมฯ โดย

มติเปน็เอกฉันท์ให ้นายชวรงค ์ลมิปป์ทัมปาณ ีจาก
ไทยรัฐออนไลน ์เป็นประธานชมรมฯ คนแรก 

   ารกิจในช่วงปีแรกชมรมฯ มุ่งสร้างมาตรฐานให้
เว็บไซต์ต่างๆ ใช้เนื้อหาข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต ์ของ
สมาชิกชมรมฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที ่

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ชมรมฯ ได้เชญิ
เว็บไซต์ท่า (Web Portal) เข้าฟังหลักเกณฑ์การน า
ข่าวจากเว็บไซต์สมาชิกไปใช ้ผ่าน RSS Feed ที่

พัฒนาโดย สมาชิกชมรมฯ และไม่อนญุาตให้เก็บข้อมูล
ต่างๆ ไว้ในระบบของเว็บไซต์อื่น ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติ

ดังกล่าว ยังคงใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
        มรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ด าเนินการขับเคลื่อน
งานด้านเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หรือสร้างความ 
เข้าใจของเว็บไซต์ในสังกัดทั้งหมดกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และยังมุ่งพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของ 
ผู้สื่อข่าว ผู้ดูแลระบบ นักการตลาดและภาคส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมาตลอด 2 ปี กระทั่งมีมติจาก 
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ให้ยกระดับการด าเนินการ
เป็นรูปแบบของสมาคม เป็นผลให้วันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้เปลี่ยนสถานะ
เป็น “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” - Online 
News Provider Association (แต่ยังคงใช้ค าย่อใน
ภาษาอังกฤษว่า  SONP) โดยมี นายนริันดร์ เยาวภาว์ 
จากเว็บไซต์ เอเอสทีวี ผู้จัดการ ด ารงต าแหน่งนายก
สมาคม สมัยที่ 1 และ 2 
 

 

23 ก .ย . 2553 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี ครบรอบการก่อตั้ง 1 ปี ภายหลัง
จากมีการลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์จัดตั้ง ชมรม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของชมรม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้เลือก นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  
ท่ีปรึกษาด้านบรรณาธิการ บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จ ากัด 
ในเครือบริษัทวัชรพล เป็นประธานชมรมฯ 

23 ก .ย . 2554 ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี ครบรอบการก่อตั้ง 2 ปี ท่ีประชุม
ใหญ่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เลือก นายนิรันดร์ เยาวภาว์ 
จากเว็บ ASTV ผู้จัดการ เป็น ประธานชมรมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ (ในภายหลังเปลี่ยนสถานะเป็นสมาคม) 
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หลังหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม่ ที่ประชุมมีมติให้ นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ จากเครือโพสต์ พับลิชชิง 
ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมและอยู่ในวาระสมัยที่ 3 และ 4  
 

24 ก.ย. 2556 สมาคมผู้ผลิต 
ข่าวออนไลน์ได้จัดการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดท่ี 3 เพื่อเข้ารับ
ต าแหน่งและปฏิบัติงานแทน
คณะกรรมการชุดเดิม โดยได้ 
นางสาวสธุดิา มาไลยพันธุ ์
ผู้อ านวยการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท 
โพสต์ พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน) 
รับต าแหน่งนายกสมาคมฯ 

ต่อมาในวันที่ 25 ก.ย . 2558 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ครบรอบการก่อตั้ง 4 ปี และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดที่ 5 เพื่อเข้า
รับต าแหน่งและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ โดยได้ นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ 
ไทยพีบีเอส รับต าแหน่ง นายกสมาคมฯ สมัยที่ 5 (ก.ย. 2558 – ก.ย. 2559) 

 
ปัจจุบันสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มีสมาชิกรวม 18 องค์กรสื่อ และในวันที ่6 กันยายน 2559 มติที่ประชมุ
อนุมัติรับสมาชิกใหม่ 1 องค์กรคือ บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปปอเรชั่น จ ากัด โดยให้มีผลในคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ สมัยที่ 6 เป็นต้นไป 
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4. รายนามสมาชิกสมาคม 
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ชือ่บรษิทั ปทีีเ่ขา้รว่ม ชือ่แบรนด ์ เวบ็ไซต ์

บรษิทั โพสต ์พบัลชิชงิ จ ากดั 
(มหาชน) 
เลขที่ 136 อาคารบางกอกโพสต์ 
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 

 

 
 

www.bangkokpost.com 
www.posttoday.com 

บรษิทั เนชัน่มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากัด 
(มหาชน) 
เลขที่ 1858/118-119,121-
122,124-130 ชั้น 27-32 
ถนนบางนา-ตราด 4.5 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 

s 

 

 

www.nationmultimedia.com 
www.komchadluek.net 
www.oknation.net 
www.bangkokbiznews.com 
www.nation.tv 

บรษิทั สยามสปอรต์ ซนิดเิคท 
จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 66/26-29 ถนนราม
อินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10230 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 

 
 

 

www.siamsport.co.th 
www.siamdara.com 

บรษิทั เทรนด ์วจี3ี จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่ 
เลขที่ 1 อาคาร 12 ชั้น 10 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 
 www.thairath.co.th 

บรษิทั ไทยเดย ์ดอมคอม จ ากดั 
เลขที่ 102/1 ถนนพระอาทติย์ 
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 
 www.manager.co.th 

บรษิทั เดลนิวิส ์เวบ็ จ ากดั 
เลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
10210 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 
 

www.dailynews.co.th 
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ชือ่บรษิทั ปีที่เข้าร่วม ชื่อแบรนด์ เว็บไซต์ 

บรษิทั มตชิน จ ากดั (มหาชน) 
(ส านกังานใหญ)่ 
เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 
 www.matichon.co.th 

บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ จ ากดั  
เลขที่ 9/11 อาคารฐานการพิมพ์ 
ซอยสวนชิดชม ถนนเทศบาล
สงเคราะห ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 

 

 
 

www.thanonline.com 

บรษิทั สยามรฐั จ ากดั 
เลขที่ 12 อาคาร 6 ถนนราช
ด าเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน  
www.siamrath.co.th 

บรษิทั ดาราเดลี ่จ ากดั  
เลขที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถ.ลาด
ปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 
 www.daradaily.com 

บรษิทั หนงัสอืพมิพ ์แนวหนา้ จ ากัด  
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10210 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 
 www.naewna.com 

บรษิทั เชยีงใหมร่ายวนั จ ากดั 
เลขที่ 164 ถ.ราชเชียงแสน  
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
50100 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน 
 

www.chiangmainews.c
o.th 

http://www.naewna.com/
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ชือ่บรษิทั ปทีีเ่ขา้รว่ม ชือ่แบรนด ์ เวบ็ไซต ์

องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพ
สาธารณะแหง่ ประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
10210 

พ.ศ. 2552 
- 

ปัจจุบัน  
 

www.thaipbs.or.th 

บรษิทั นวกจิบา้นเมอืง จ ากดั 
เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

พ.ศ. 2553 
- 

ปัจจุบัน  
www.banmuang.co.th 

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

พ.ศ. 2553 
- 

ปัจจุบัน  
www.mcot.net 

บรษิทั สปรงินวิส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1  
ชั้น 11 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

พ.ศ. 2554 
- 

ปัจจุบัน 
 

www.springnewstv.tv 

บรษิทั บางกอกมเีดยี แอนด ์ 
บรอดคาสติง้ จ ากดั 
เลขที่ 75/32-33 ซ.สุขุมวิท 19 
(วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนอื  
เขตวัฒนา กทม. 10110 

พ.ศ. 2557 
- 

ปัจจุบัน 
 www.pptvthailand.com 

บรษิทั วอยซ ์ทวี ีจ ากัด 
เลขที่ 197 อาคารบีบีด ีถนนวิภาวดี 
รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กทม. 10400 

พ.ศ. 2558 
- 

ปัจจุบัน 
 www.voicetv.co.th 
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5. รายนามที่ปรึกษาสมาคม 
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ที่ปรกึษาสมาคม พ.ศ. 2558-2559  
 

นายชวรงค ์ลมิปป์ทัมปาณี 
ทีป่รกึษาสมาคม 
ท่ีปรึกษาบรรณาธิการข่าวออนไลน์ 
บริษัท เทรนด์ วีจี3 จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 

 
 
ดร.ธนา ทมุมานนท ์

ทีป่รกึษาสมาคม 
เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศและ

วิศวกรรมออกอากาศ  
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ไทยรัฐทีวี) 

 

 
นายจกัรพนัธ ์วงศส์ลับส ี
ทีป่รกึษาสมาคม 
ท่ีปรึกษาบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ ากัด 

 

 
ดร.มานะ ตรรียาภวิฒัน์  
ทีป่รกึษาดา้นวชิาการ 

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

 

 
นายไพบลูย ์อมรภญิโญเกยีรติ  
ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 
กรรมการ บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จ ากัด 
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นายสวชิย ์บ ารงุสขุ  
ทีป่รกึษาสมาคม 

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ 
บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 

 
 

นางสาวชตุนิธรา วฒันกลุ 
ทีป่รกึษาสมาคม  
ผู้อ านวยการฝา่ยนวิมีเดีย 
สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี 
 

 
นายวรษิฐ ์ลิม้ทองกลุ 
ทีป่รกึษาสมาคม 

ผู้อ านวยการเว็บไซต์  
Manager.co.th  

บริษัท ไทยเดย์ ดอมคอม จ ากัด 
 
 

นายกา้วโรจน ์สตุาภกัด ี
ทีป่รกึษาสมาคม 
ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
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6. กรรมการบริหารสมาคม สมัยที ่5 
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กรรมการบรหิารสมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน์ สมัยที ่5 
พ.ศ. 2559 

 

 

 
  

 

นายเหมราช ราชค า  
   อุปนายกคนท่ี 1 
    จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส 
  ส่วนดิจิทัลมีเดีย 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

         นายสมชาต ิบุญวิทยา 
           อุปนายก คนท่ี 2 
  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารรายได้  
   บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล              
          มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  
 

นางสาวภิชญา ศรีว่องไทย 
  เลขาธิการ 
   ผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย 
 บริษัท ดาราเดลี ่จ ากัด  

       นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล 
              นายกสมาคม 
    ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาส่ือใหม่ 
  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ      
  สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 

 นายนิรันดร ์เยาวภาว์  
   กรรมการท่ีปรึกษาสมาคม 
    บรรณาธิการ 
   บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จ ากัด  

          นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ 
                  เหรัญญิก 
   หัวหน้าศูนย์ข้อมูล       
       บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 
 

นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ 
 กรรมการด้านวิชาการ 
 Webmaster New Media 
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

           นายวิชัย สอนเรือง 
      ประชาสัมพันธ์ คนท่ี 1 
       เจ้าหน้าที่ข่าวออนไลน์ 
       บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 

นางสาวเพ็ญนภา ชยะสุนทร 
  ประชาสัมพันธ์ คนที่ 2 
   บรรณาธิการเว็บไซต์     
  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด 
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กรรมการหมดวาระระหว่างปี : 
  

   
นางสาวสธุิดา  
มาไลยพนัธุ ์ 
กรรมการที่ปรึกษา 
บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง        
จ ากัด (มหาชน) 
*หมดวาระ 1 ก.ย. 59 

นางสาวศยานนัท์  
ใยอ่อน  
บริษัท เทรนด์ วีจ3ี 
จ ากัด 
*หมดวาระ 29 มิ.ย.59 
 

นางสาวกนกนภสั  
บุญแนบ 
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ 
จ ากัด  
*หมดวาระ 9 ก.ค. 59 
 

นายสมเกียรติ 
ศรีบุญรอด 
บริษัท สปริงนิวส ์
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
*หมดวาระ 9 ก.ค. 59 
 

นางสาวเสาวลักษณ์ 
สวัสดิ์กว้าน  
บริษัท มติชน จ ากัด 
(มหาชน) 
*หมดวาระ 7 ก.ย. 59 
 

     นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย 
กรรมการด้านการสร้างสรรค์แบรนด์ 
 Business Development Manager  
       บริษัท เทรนด์ วีจ3ี จ ากัด 

           นายสุริยัน ปญัญาไว 
                  ปฏิคม 
             ผู้สื่อข่าวออนไลน ์
         บริษัท บางกอก แอนด์ 
              บรอดคาสติ้ง จ ากัด 

นางสาวศรัณรักษ์ พูนศิรวิงศ์ 
  กรรมการ 
   ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 
  บริษัท หนังสือพิมพ์  
แนวหน้า จ ากัด 

 นายจริกร วีระพงศ ์
  กรรมการ 
   Head of Digital Marketing 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด 

      นายอัตนัย ปานนิล 
            กรรมการ 
ผู้สื่อข่าวออนไลน์/เว็บไซต์  
      บริษัท สปริงนิวส ์
      คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

  นายปริญญา สวุรรณมณ ี 
        กรรมการ 
  หัวหน้าข่าวเว็บไซต์ 
     บริษัท สี่พระยาการพมิพ์ จ ากัด นายจ าลอง ดอกปิก 

บรรณาธิการข่าว 
  บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 

นายณศักต ์อัจจิมาธร 
  กรรมการ 
  Chief Reporter 
บริษัท โพสต ์พับลิชชิง จ ากัด (มหาชน) 



33 | 100 

รายงานการด าเนินงานคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยท่ี 5 

งานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

Operational Reports of the 5th Committee of Online News Provider Association at 2016 Annual Meeting 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. รายงานกิจกรรม สมัยที ่5 
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7.1 ปฎิทนิกจิกรรมสมยั 5 (กันยายน 2558 – กันยายน 2559) 
 

เดอืน / ป ี วนัที ่ กิจกรรม 

ก.ย. 58 
 

23 ก.ย. 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพ หลังจากงาน“ประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม 2558” พร้อมจัดการ
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 5 โดยมีมติ
เลือก นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส เป็นนายกสมาคมฯ สมัย
ที ่5 จากนั้นได้มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 ครั้ง
ที ่1/2558 

 
ต.ค. 58 14 ต.ค. นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนความร่วมมือด้านสื่อและสิทธิ

เด็ก ณ โรงแรมสุโกศล ถ. ศรีอยุธยา จัดโดย ยูนิเซฟ เพื่อทบทวนสถานการณ์การ
ละเมิดสิทธิเด็กในสื่อไทย ทั้งในส่ือกระแสหลักและสื่อออนไลน์ 

28 ต.ค. นายกสมาคมฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนา “ปลุกส านึกจริยธรรมสื่อ ... จุด
เปลี่ยนสังคมไทย”  ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน 
กรุงเทพฯ จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน 
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เดอืน / ป ี วนัที ่ กิจกรรม 

พ.ย. 58 4 พ.ย. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 2/2558 ที่ห้องประชุม 
Briefing Room เจ้าภาพโดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมท าหน้าที่รับเร่ือง
ร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อปัญหาด้านจริยธรรมขององค์กรสมาชิกสมาคมฯ 
จ านวน 5 ท่าน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรม ซึ่งไม่ได้เป็นองค์กรสมาชิก 
จ านวน 2 ท่าน และบุคคลจากองค์กรสมาชิกทีไ่ม่ได้เป็นกรรมการสมาคมฯ จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี คุณจักรพันธ์ วงศ์สลับสี คุณสวิชย์ บ ารุงสุข 
อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ และอาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ โดยมีคุณ
กนกนภัส เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ประสาน 

 30 พ.ย. สมาคมฯ จัดงานงานสัมมนาระดับภูมิภาค “News Website and the Impact 
from Social Media in Southeast Asia” เพื่ออัพเดทพัฒนา การของสื่อ
ออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน ในมิติของเว็บข่าวและผลกระทบจากโซเชียลมีเดีย รวมทั้ง
วิธีจัดการช่องทางการน าเสนอข่าวในหลากหลายแพลตฟอร์มและวิธีการจัดการข่าวลือ

ในโซเชียลมีเดีย ณ 
โรงแรมเดอะสุโกศล 
โดยช่วงเช้าเป็นเร่ือง  
“Newsroom 
Management & 
Multiplatform 
News Service 
in ASEAN” 
และในช่วงบ่ายเป็น
กาแลกเปลีย่นใน
หัวข้อ “Rumour 
in Social Media 
and Its Impact 

on Mainstream Media” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากองค์กรสือ่ต่างประเทศ 
ได้แก ่ฟิลิปปินส์ อนิโดนีเซยี มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว  โดยมีคุณ
ณัฏฐา โกมลวาทิน จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นผูด้ าเนินรายการ 
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เดอืน / ป ี วนัที ่ กิจกรรม 

 30 พ.ย. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 ครั้งท่ี 3/2558 ที่ห้องกมล
ทิพย์ รร.เดอะ สุโกศล กรุงเทพ หลังจากงานสัมมนาระดับภูมิภาค (Regional 
Seminar) หารือเร่ืองกิจกรรมหลักของทางสมาคมในปถีัดไป ได้แก ่ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที ่2 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิทัล รุ่นที่ 7  
3. โครงการประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งป ี
4. โครงการอบรบเรื่อง Content Marketing 
5. โครงการอบรมเร่ือง SEO 
6. โครงการอบรมเร่ือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าว 
7. โครงการอบรมเร่ือง Infographic 

ม.ค. 59 6 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 1/2559 ที่ บริษัท 
วอยซ ์ทีวี หารือเร่ืองการเข้าพบผู้สนับสนุนสมาคมฯ ดังนี ้ 
1.  CP ALL : วันที ่11 ม.ค. 59 เวลา 14.00 น. กรรมการบริหารและที่

ปรึกษาสมาคมฯ ที่เข้าร่วมได้แก ่คุณชวรงค์ คุณสุธิดา คุณกนกพร  
2.  NECTEC : วันที ่15 ม.ค. 59 เวลา 10.00 น. กรรมการบริหาร 

และที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่เข้าร่วม ได้แก ่คุณกนกพร คุณสมชาต ิคุณ
ศยานันท ์

3.  DTAC : วันที่ 18 ม.ค. 59 เวลา 11.30 น. กรรมการบริหาร และที่
ปรึกษาสมาคมฯ ที่เข้าร่วมได้แก่ คุณชวรงค์ คุณสุธิดา คุณกนกพร คุณรัฐเดชน ์

4.  UNICEF : วันที่ 22 ม.ค. 59 กรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมที่
เข้าร่วม ได้แก่ คุณชวรงค์ คุณสุธิดา คุณกนกพร คุณรัฐเดชน์ 

 

14 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คร้ังที่ 1 ที่
ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีมติให้คุณ
จักรพันธ์ วงศ์สลับส ีเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม และคุณสวิชย์ 
บ ารุงสขุ รองประธาน พร้อมตั้งภารกิจหลักคือ พิจารณาเร่ืองร้องเรียนการละเมิด
จริยธรรมตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา และภารกิจรองคือ หยิบยกการละเมิด
จริยธรรมที่พบเจอมาหารือเป็นกรณีศึกษา หรือแสดงจุดยืนของสมาคมฯต่อกรณี
นั้นๆ โดยผลการพิจารณาหรือการแสดงจุดยืนต่อกรณีศึกษา  
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ม.ค. 59 14 ม.ค. สมาคมฯ ได้ร่วมประชุมกับอีก 8 หน่วยงานด้านสื่อดิจิทัลในประเทศไทย 
อธิบายให้ข้อมูลถึงกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและอุปสรรคปัญหาของแต่
ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เร่ืองของบุคคลากร
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล, เร่ืองของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ลิขสิทธิ์ การ
แข่งขันด้านธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ และเป็นการประชุมคร้ังแรก เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สมาพันธ์ดิจิทัลไทย” โดยมีคุณ
คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล 
นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุม 

 

15 ม.ค. สมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เร่ือง “เหตุระเบิดราชประสงค์...สื่อและ
สังคมได้บทเรียนอะไร” ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ 
ถ.สามเสน จัดโดย
มีเดีย มอนิเตอร์ 
เ พื่ อ ศึ ก ษ า รู ป 
แบบการสื่อสาร 
และปฏิกริยาต่อ
เ หตุ ก า รณ์ ของ
ประชาชนทั่วไป

บนสื่อออนไลน์ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตและช่วงหลังการจับคนร้ายได้ในเหตุการณ์
ระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมและท่าน้ าสาทร รวมถึงศึกษารูปแบบการรายงาน
ข่าว และการก าหนดกรอบประเด็นของข่าวที่น าเสนอในการรายงานข่าวภาวะ
วิกฤตของ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤตและหลังการจับคนร้ายได้ 

 

29 ม.ค. สมาคมฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ คร้ังที่ 1 “เร่ือง 
Content Marketing เพื่องานข่าว” เพื่ออัพเดทเทรนและเทคนิคการท า
เนื้อหาข่าวให้โดดเด่น โดนใจผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิตอล โดยคุณสุธีรพันธุ์   
สักรวัตร ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่ห้อง Training Room 3 อาคาร 
D  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งสิ้น 58 คน 
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ก.พ. 59  2 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 2/2559 ที่
ฐานเศรษฐกิจ เจ้าภาพโดยบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด  
 มติที่ประชุมให้การรับรองคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม 
 จัดตั้งตัวแทนจากทางสมาคม เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ดิจิทัลไทย ในวันที่ 

17 มีนาคม 2559 โดยมี คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี คุณกนกพร 
ประสิทธิ์ผล คุณสมชาต ิบุญวิทยา และคุณภิชญา ศรีว่องไทย 

 มีมติในการจัดท าของที่ระลึกของสมาคมเพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ 

10 ก.พ. กิจกรรม Road Show แนะน า โครงการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 
2 ที่มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยตัวแทนสมาคมฯ ได้แก่ คุณ
รัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักด์ิ, คุณอธิพงศ์ ลอยชื่น และคุณเหมราช ราชค า 

 

 18 ก.พ. สมาคมฯจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนความรู้
กับกูรูออนไลน์ คร้ัง
ที่ 2 เ ร่ือง  “SEO 
& SEM เ พื่ อ ง า น
ข่าว”   

โดยคุณบัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ที่ อสมท. ได้เรียนรู้การท างานเบื้องต้นของ 
Search Engine,  ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ค า ส า คัญ  (Keyword),  ก า รหา 
Keywords Idea ด้วย Google AdWords รวมไปถึงการวิเคราะห์
คุณภาพเว็บไซต ์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 ท่าน 

 

 26 ก.พ. ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ “ร่างแนวปฏิบัติการได้มาและการน าเสนอข่าว
ของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตก
เป็นข่าว” ณ ห้องประชุมอิศราฯ สมาคมนักข่าวฯ โดยมีตัวแทนสมาคมเข้าร่วมเวที
คือ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล, คุณเหมราช ราชค า,คุณ
รัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักด์ิ, คุณวิชัย สอนเรือง และคุณภิชญา ศรีว่องไทย โดยมีการ
หารือกันใน 2 ประเด็นหลักคือ “การได้มา” มุ่งเน้นที่นักข่าวว่าลักษณะการท า
ข่าวและภาพข่าวแบบใดควรหรือไม่ควร และ “การน าไปใช้” มุ่งเน้นที่คนน าเข้า
เว็บไซต์ว่าท าอย่างไรถึงจะไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยหลังจากนี้คณะท างานจะน า
ความเห็นที่ได้รับฟังไปพิจารณาอีกคร้ังว่าก่อนจัดท าเป็นคู่มือแนวปฏิบัติออกมา 
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ม.ีค. 59 
 

1 มี.ค.  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 3/2559 ที่ อสมท. 
เจ้าภาพโดย บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) 
 รายงานความคืบหน้าร่างแก้ไขธรรมนูญของสภาการฯ ใหม่ เพื่อให้สภาการฯ 

ท าหน้าที่เป็นกลไกควบคุมกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และร่างแนว
ปฏิบัติการได้มาและการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว 

 ติดตามการจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และร่างข้อก าหนดสมาคม 
 สรุปการ Road Show โครงการอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ที่ได้ผลตอบรับดี 

ส่วนการส่งใบสมัครมีนักศึกษาตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 30 คน 

17 มี.ค. สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ดิจิทัลไทย โดยมี คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี 
คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล และคุณภิชญา ศรีว่องไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและกิจกรรมของสมาชิกแต่ละสมาคมฯ และแจ้งวัตถุประสงค์
ของการรวมตัวเป็นสมาพันธ์ฯ  

17-20 
มี.ค. 

สมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที ่2 
ที่ศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยในคร้ังนี้ได้มีการ
จัดอบรม 4 วัน แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม ให้สอดคล้องกับการท างานใน
องค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้แก่  
 กลุ่มนักข่าวและบรรณาธิการข่าว (Online Reporters) 
 กลุ่มนักออกแบบสื่อดิจิทัล (Web Design & Usability Design)  
 กลุ่ มนั กการตลาด (Product Market ing & Market ing 

Communication) 
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มี.ค. 59 25 มี.ค. สมาคมฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ คร้ังที่ 3 เร่ือง “ข่าว
ออนไลน์ผลิตอย่างไร? ให้ถูกกฎหมายในยุค Digital Economy” โดยอาจารย์
ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ จัดขึ้นที่ไทยรัฐ โดยมีหัวข้อการอบรมโดยย่อ ดังนี ้ 
1.  ปัญหาการใช้ลิขสิทธิ์ใน Social Media  
2.  รายงานหรือท าข่าวอย่างไรให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและถูกกฎหมาย 
3.  การสืบสวนสอบสวน การตรวจละเมิด IP บน Internet 
4.  การกู้พยานหลักฐานและการท า Computer Forensic จากมือถือเพื่อ

ใช้ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 
5.  การตรวจสอบเครือข่ายมือถือ เพื่อด าเนินคดีลิขสิทธิ์ 

28 มี.ค. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการสมาคมฯ คือ คุณเหมราช 
ราชค า อุปนายก คนที่ 1 และ คุณรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ กรรมการด้าน
วิชาการ เป็นตัวแทนเข้าอบรมในหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง 
(บสก.) รุ่นที ่6 จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 

เม.ย. 59 5 เม.ย. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 4/2559 ที่
ร้านอาหารบางบัว เจ้าภาพโดย บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ ากัด 
 รายงานความคืบหน้าของ “ร่างธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์” และ “ร่าง

แนวปฏิบัติเร่ืองการได้มาและการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน โดยไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าว” 

 มติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือด้านธุรกิจโฆษณา เพื่อสร้างบรรทัด
ฐานราคาโฆษณาออนไลน์ โดยตั้ง “อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจโฆษณาในสื่อ
ข่าวดิจิทัล” 5 ท่าน ได้แก่ คุณวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ประธานอนุกรรมการ, 
คุณศยานันท์ ใยอ่อน เลขาฯ, คุณสุธิดา มาไลยพันธุ์, คุณสมชาติ บุญ
วิทยา และคุณกนกนภัส บุญแนบ 
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เม.ย. 59 21 เม.ย. คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกเจตนารมณ์
การจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Confederation) กับอีก 8 
องค์กรด้านดิจิทัล โดยได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 3 ประการ คือ  
 จรรโลงไว ้ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยให้เติบโตและขยายตัว 
 สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

เอื้อต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย 
 เสริมสร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ให้เอื้อต่อการแสดง

ความคิดเห็นโดยเสรีและมีความรับผิดชอบ 
โดยมีก าหนดนัดประชุม 2 เดือน/ครั้ง 

 

25 เม.ย. ตัวแทนจาก 5 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์ สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยมี
คุณเหมราช ราชค า อุปนายกคนที่ 1 เป็นตัวแทนสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือแสดง
ความกังวลของส่ือมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ภายหลัง พรบ.ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้  
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 27 เม.ย. คุณนิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการที่ปรึกษาเป็นตัวแทนสมาคมฯร่วมเวทีให้ความเหน็
ต่อผลการศึกษาของมีเดียมอนิเตอร์ที่ศึกษาการรายงานของทีวีดิจิตอลกลุ่มข่าว
และเพจสถานีต่อเหตุการณ์การชุมนุมของพระสงฆ์ที่พุทธมณฑลเมื่อ 15 ก.พ.59 

พ.ค. 59 3 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 5/2559 ที่โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด ์เจ้าภาพโดย บริษัท แนวหน้า จ ากัด 
 รายงานความคืบหน้าร่างธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์ ที่ประชุมของ

คณะท างานได้ลงมติเห็นชอบร่างดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2559 และมี
ผลบังคับใช้ทันทีส่วนแนวปฏิบัติการได้มาและการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนฯ 
นั้น ทางสมาคมฯ เห็นชอบ  

 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจโฆษณาในสื่อข่าวดิจิทัล มีการก าหนดภารกิจ
แรก เป็นการศึกษาการตั้ง Premium ad exchange 

 โครงการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมปี 2559 เปิดรับสมัครผลงานแล้ว 
โดยมีการเพิ่มหมวดรางวัลท าให้ปีนี้มี 7 รางวัล มูลค่ารวม 350,000 บาท 
มี CP All เป็นผู้สนับสนุนหลัก Unicef , NSTDA เป็นผู้สนับสนุนย่อย 

ม.ิย. 59 
 
 
 

6 มิ.ย. ทีมสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ได้เข้าพบนายกสมาคมฯ เพื่อแนะน าลักษณะงานและขอบเขตการดูแล พร้อม
เสนอความร่วมมือให้องค์กรสมาชิกสมาคมที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชม
สถานที่ส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ 

7 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 6/2559 ที่
ร้านอาหารอาหารเพลิน เจ้าภาพโดย บริษัท สปริงนิวส ์จ ากัด 
 มีมติเห็นชอบให้ 5 องค์กรสมาชิกน าร่องโครงการธุรกิจโฆษณาร่วมกับ 

Google ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท เทรนด์ วีจี3, บริษัท โพสต์ พับลิช
ชิง จ ากัด (มหาชน), บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด, บริษัท 
ไทยเดย์ ดอทคอม จ ากัด และบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ ากัด 

 บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) น าเสนอโครงการฝึกอบรมด้านการน าเสนอ
และรายงานข่าวด้านกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส าหรับ
ผู้สื่อข่าวไทยที่ประเทศอังกฤษ ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาน าเสนอข่าวได้ และ
หากมีองค์กรสมาชิกที่สนใจ สามารถส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกต่อไป 
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มิ.ย. 59 9 ม.ิย. สมาคมฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับกูรูออนไลน์ คร้ังที่ 4 เร่ือง “อินโฟ
กราฟิกเพื่องานข่าว” โดย Infographic Thailand จัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งสิ้น 40 ท่าน โดยเป็นการพัฒนาทักษะ
ผู้ผลิตเนื้อหาข่าวออนไลน์ให้สามารถถ่ายทอดข้อมูล เล่าเร่ืองในรูปแบบกราฟิก 
และออกแบบแนวคิด ขั้นตอนการท าอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาการน าเสนองานข่าว 

  

10 มิ.ย. ตัวแทนสมาคมฯ ได้แก่ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี, คุณนิรันดร์ เยาวภาว์, คุณ
เหมราช ราชค า ร่วมประชุมคณะท างานเพื่อร่วมพัฒนาช่องทางการตรวจสอบข่าว 
“ชัวร์แล้ว แชร์ได้” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และ บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จ ากัด 

11 มิ.ย. สมาคมผู้ ผลิตข่ าวออนไลน์  
น าเสนอข่าวความคืบหน้าการ
ด า เ นิ น ค ดี กั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
OHOZAA และ CUPTV 
พร้อมเดินหน้าเอาผิดกับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานข่าว 

ก.ค. 59  
 
 
 
 

2 ก.ค. สัมมนาเร่ือง “การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปสื่อในยุคสื่อหลอมรวม" 
จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้าน
สื่อสิ่งพิมพ์ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี
คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วม   

http://province.doe.go.th/buriram/index.php/jobs-in-thailand/218-2016-08-01-08-24-03
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ก.ค. 59 4 ก.ค. นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนร่วมการสนทนากลุ่มเร่ือง “สื่อมืออาชีพยุคสงคราม
ออนไลน์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ณ 
ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
สนทนา ดังนี ้

 

 นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
 นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท ์นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 
 ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศ จุฬาฯ 
 นางสาววาสนา นาน่วม ผู้ด าเนินรายการ ลับ ลวง พราง Exclusive”

สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส ์ 
ด าเนินรายการโดย นายพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวี  

5 ก.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 คร้ังที่ 7/2559 ที่
ร้านอาหารกินลม ชมสะพาน เจ้าภาพโดยบริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จ ากัด 
 รายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสมาคม และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

3 ต าแหน่ง ได้แก ่เลขาธิการ, นายทะเบียน และสร้างเสริมแบรนด์ 
 รายงานโครงการ “ชัวร์แล้ว แชร์ได้” ที่ทางสมาคมฯ ร่วมมือกับบริษัท ทรู 

คอร์ปโปเรชั่น จ ากัด และ สพธอ. เพื่อพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข่าวที่
ทางสมาชิกสมาคมได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลถูกต้องให้กับสาธารณะได้
ตรวจสอบ โดยจัดท าเป็นแอพพลิเคชั่น และหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ 

 รายงานความคืบหน้าการลงนาม MOU กับ Unicef 
 ความคืบหน้ากรณีด าเนินคดีทางกฎหมายกับเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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ก.ค. 59 9 ก.ค. นายกสมาคม ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ "รู้ทันสื่อกับสภาการหนังสือพิมพ์" ใน
หัวข้อ ""Live สดๆ กับบทบาทของสื่อในยุคดิจิตอล"" ออกอากาศทาง FM 
100.5 อสมท. เวลา 13.00 - 14.00 น. กับประเด็นค าถาม 
 แนวทางหรือวิธีการในการป้องกันการท า LIVE ในสื่อสังคมออนไลน ์
 สื่อมีการวางแผนการก าหนดวาระการรายงานสดทางสื่อสังคมหรือไม่ 
 สื่อมีการรณรงค์การใช้เทคโนโลยีกับการน าเสนอเนื้อหาในยคุใหม่อย่างไร 

23 ก.ค. นายกสมาคม ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ "รู้ทันสื่อกับสภาการหนังสือพิมพ์" ใน
หัวข้อ "i Show บนพื้นฐานจริยธรรมของค าว่า สื่อ" ออกอากาศทาง FM 
100.5 อสมท. เวลา 13.00 - 14.00 น. กับประเด็นค าถาม 
 สื่อออนไลน์ต้องยึดถือ และปฏิบัติตัวเฉกเช่นเดยีวกับส่ือกระแสหลักหรือไม่ 
 สื่อออนไลน์ต้อมีมีกฎ กติกา รวมถึงจริยธรรม จรรยาบรรณอย่างไร 
 มีกติกาสากลส าหรับส่ือออนไลน์ ออกมาบ้างหรือไม่ ใครเปน็ผู้คิดกติกา 

แล้วประเทศไทยมีการน ามาใชห้รือไม่ 

ส.ค. 59  
 

2 ส.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 ครั้งท่ี 8/2559 ที่ไทยรัฐ 
เจ้าภาพโดยบริษัท เทรนด์ วีจ ี3 จ ากัด 
 รายงานความคืบหน้าความร่วมมือทางด้านธุรกิจโฆษณาของสมาคมฯ ได้มี

การจดทะเบียนบริษัท PPN (Premium Publisher Network)  ขึ้นเพื่อ
เป็นตัวกลางในการเจรจาการซื้อโฆษณาระหว่าง Google และองค์กร
สมาชิกสมาคมฯ 
 ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดงานสัมมนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน 

Advertorial Content อย่างถูกต้องให้กับองค์กรสมาชิก 

9 ส.ค. ประชุมคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ วาระการประชุม
เพื่อร่างแนวปฏิบัติการท า Facebook Live ขององค์กรสื่อ แบ่งเป็นกรณีดังนี ้ 
1. งานประชุมหรือสัมมนา  
2. การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์ในที่สาธารณะ  
3. การสัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์แหล่งข่าวหรือการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 
4. สถานการณ์ปัจจุบันทันด่วน  
ซึ่งจะได้มีการน าเสนอปรับปรุงเนื้อหาร่างฯ และประกาศเผยแพร่ต่อไป 
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เดือน / ป ี วันที่ กิจกรรม 

ส.ค. 59 19 ส.ค. สมาคมท าการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ ในประเด็นประเภท
สมาชิก, ค่าลงทะเบียนค่าบ ารุงสมาคม, เพิ่มเร่ืองคณะกรรมการจริยธรรมและ
ปรับเงื่อนไขการหมดวาระของสมาชิกในสมาคม (สามารถอ่านข้อบังคับสมาคม
ได้ในท้ายรายงานฉบับนี้) 

26-28 
ส.ค. 

สมาคมฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล" รุ่นที่ 7 ที่ศูนย์
ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีหัวข้อหลัก ได้แก ่
1. “คิดประเด็นให้เป็นข่าว” โดยคุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข ์นสพ.บางกอกโพสต์  
2. “เทคนิคการท าวิดีโอข่าวออนไลน์” โดยคุณพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชน

อิสระ 
3. “Content Marketing กับการน าเสนอข่าวออนไลน์” โดยคุณจักรพงษ์ 

คงมาลัย กรรมการผู้จัดการ Moonshot | Digital PR & Content 
4. “SEO and Analytics” โดย คุณพรเทพ เขตร์ รัมย์ GM Digital 

Media Cenergy Innovation Ltd. 
5. “กฏหมายและจริยธรรมในการน าเสนอข่าวออนไลน์” โดย คุณประสงค์ 

เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันอิศรา และอ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  

ก.ย. 59 6 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 5 ครั้งท่ี 9/2559 ที ่โรงพิมพ์
สยามรัฐ เจ้าภาพโดย บริษัท สยามรัฐ จ ากัด  
 ประเมินผลโครงการอมรบเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิทัลรุ่นที่ 7 ต้องมีการ

พิจารณาระยะเวลาในการอบรมในปีถัดไป 
 ที่ประชุมมีมติตอบรับการสมัครสมาชิกของบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปปอเรชั่น 

จ ากัด โดยจะเข้ารับเป็นกรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  

 12 ก.ย. นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนประชุมร่วมหารือแนวทางการพิจารณาร่าง พรบ.
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน  

 15 ก.ย. 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก เร่ือง การจัดท าร่างกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมี 
พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัฐสภา 1 
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เดือน / ป ี วันที่ กิจกรรม 

ก.ย. 59 15 ก.ย. สมาคมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้ง
นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, ผู้สื่อข่าวอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย เพื่อ
ตัดสินการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ทั้ง 7 หมวดข่าว ณ 
ปัญญาภิรมย์สโมสร อาคารสีลม พาร์ควิว โดยมี นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล 
นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการ
ตัดสิน 

 23 ก.ย. สมาคมฯ จัดงานประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจ าปี 2559 ที่ห้องกมล
ทิพย์ 1  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนออนไลน์หันมา
ให้ความส าคัญกับการผลิตข่าวดิจิตอลที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้ก าลังใจสื่อ
ออนไลน์ นักข่าวดิจิตอล กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ที่ให้ความส าคัญใน
การผลิตข่าวในเชิงลึกสร้างสรรค์และจรรโลงสังคม และเพื่อยกระดับคุณภาพข่าว
ที่น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 

 23 ก.ย. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 6 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ 
สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ให้ประชุมทราบ 
 วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

 สมัยที่ 5 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
 วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุลประจ าปี 
 วาระที่ 4 เลือกต้ังนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร แต่งตั้งท่ีปรึกษา 

 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการ
 ควบคุมจริยธรรม 

 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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7.2 ความรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐั, สมาคม และองคก์รสือ่ตา่ง ๆ  
 

กิจกรรม 7.2.1 การจดัตัง้ “สมาพนัธด์จิิทลัไทย” 
กรรมการผู้ด าเนินการ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน ์

วันที่ด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 

สถานที ่
ห้องประชุม ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) หรือ ETDA 

 

รายละเอยีด – บทสรปุ 

9 องค์กรเกี่ยวข้องต่อการให้บริการข้อมูลดิจิทัล ร่วมลงนามจัดตั้ง “สมาพันธ์
ดิจิทัลไทย” เป็นสื่อกลางประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจทัิลไทย สร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นโดย
เสรี และรับผิดชอบ 

         
การประชุมคร้ังแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยมีตัวแทนจาก 9 หน่วยงาน ได้อธิบายให้ข้อมูล
ถึงกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและอุปสรรคปัญหาของแต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 
ได้แก่ เร่ืองของบุคคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการขาดแคน คุณภาพและทักษะ, เร่ืองของนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ลิขสิทธิ์ การแข่งขันด้านธุรกิจทัง้ภายในและต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการลงมติที่จะรวมตัว
กันจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ เพื่อร่วมกันท างาน แลกเปลี่ยน และวางแนวทางนโยบายร่วมกัน และใน วันพฤหัสบดีที่ 
21 เมษายน 2559 องค์กรด้านดิจิทัล 9 องค์กร ได้แก ่ 
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 สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT)  
 สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA)  
 สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA)  
 สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA)  
 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP)  
 สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA)  
 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA)  
 สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TECA) 
 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC)  

ร่วมลงนามบันทึกเจตนารมณ์การจัดตั้ง  

“สมาพันธ์ดิจทิัลไทย (Thai Digital Confederation)” 

เพื่อเป็นเครือข่ายการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จรรโลงไว้ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิตอลในประเทศไทย ให้สามารถเติบโต และขยายตัวไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่ากฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อดิจิตอล
เอื้อต่ออุตสาหกรรมดิจิตอลในประเทศไทย และเสริมสร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี และมีความรับผิดชอบ 

   ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคม และชมรมที่เข้าร่วมลงนามจัดต้ังสมาพันธ์ดิจิทัลไทย ประกอบด้วย  
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  
2. นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศร ีนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย 
3. นายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อออิเล็กทรอนิกส์ไทย 
4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงษ ์นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย 
5. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท ์นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 
6. น.ส.กนกพร ประสิทธิผ์ล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
7. นายไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ 
8. นายอัครวุฒิ ต าราเรียง อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส 
9. นายเมธา สกาวรัตน ์ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นายอภศิลิป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแล
เว็บไทย ได้กล่าวถึงที่มาการจัดตั้งสมาพันธ์
ดิจิทัลไทยว่า “เนื่องจากได้ยินจากหลายๆ 
ท่านในภาคธุรกิจไอที ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการ
ออนไลน์ พูดถึงปัญหาต่างๆ เช่น บุคลากรใน
อุตสาหกรรมดิจิตอลหายาก ทักษะไม่ตรงต่อ
ที่ต้องการหรือแม้กระทั่งปัญหาที่คนทั่วไปพบ
เจอ เช่น ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์  พ .ร .บ .
คอมพิวเตอร์ ภาษีต่างๆ จึงคิดว่าปัญหา
เหล่านี้สมาคมใดสมาคมหนึ่งคงไม่สามารถที่จะ
ติดตามได้โดยเฉพาะถ้ามองในแง่ธุรกิจ คือ 
เราก าลังถูกคุกคามจากธุรกิจต่างชาติ ซึ่งถ้า
ต่างคนต่างอยู่น่าจะไม่ไหว นอกจากเร่ืองธุรกิจ
ยังมีเร่ืองกฎระเบียบข้อบังคับด้วย ซึ่งเรื่องพวก
นี้ท าคนเดียวไม่ได้ จึงคิดว่าน่าจะมีการรวมตัว
เป็นสมาพันธ์  เพื่ อ ร่ วมมือกันท า งานใน
บางส่วน ซึ่งน่าจะเป็นผลพลอยได้ เช่น เร่ือง
การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน” 
         

หลังจากด าเนินการจัดตั้งสมาพันธ์ฯ แล้ว ผู้แทนจากสมาคม และชมรมจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และด าเนินกิจกรรมเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
อย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง  

และหากจะมีองค์กรอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ในอนาคต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที่ร่วมก่อตั้ง
อย่างเป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับการยกเลิกสมาพันธ์ก็ให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน 
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กิจกรรม 7.2.2 
สมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน์ ในนามสมาพนัธด์จิทิลัไทย ยืน่หนงัสอืคัดคา้น
รา่งแกไ้ข พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 20 (4) 

กรรมการผู้ด าเนินการ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน ์

วันที่ด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2559 

สถานที ่ อาคารรัฐสภา 2 ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 
 

        สมาพันธ์ดิจิ ทัล ไทย 
ยื่ นหนั ง สื อคั ดค้ าน พ . ร . บ .
คอมพิวเตอร์ มาตรา 20 (4) 
ท่ี ใ ห้ อ านาจ เ จ้ าหน้ า ท่ี ไป ขอ
อ านาจศาลบล็อกเว็บไซต์ ได้ 
แม้ว่ าจะไม่ ได้ท าผิดกฎหมาย 
ระบุกระทบต่อเสรีภาพการแสดง
ความคิดเห็นและมีผลต่อการ
เติบโตของของเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ผู้แทนสมาพันธ์ดิจิทัลไทย น าโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่
ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นายกิตติรักษ์ ม่วง
มิ่งสุข นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส และนายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี นายกสมาคม
โปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมกันยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนายวิทยา ฉายสุวรรณ สนช. 

เนื้อหาของหนังสือดังกล่าวระบุว่า สมาพันธ์ดิจิทัลไทยสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ในทุกมาตราเว้นแต่มาตรา 20(4) ซึ่งมีรายละเอียดว่า 
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" ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี อาจยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจ ขอให้มีค าสั่ง
ระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่น แต่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามที่รัฐมนตรี
แต่งตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้อง
พร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอ านาจขอให้ศาลมีค าส่ังระงับการท าให้แพร่หลาย หรือลบ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้..." 

 
ทั้งนี้ สมาพันธ์ดิจิทัลไทยได้พิจารณาร่วมกันแล้ว 
มีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีหลักการที่ขัด
ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ควรจะถูกจ ากัด
สิทธิเฉพาะในเร่ืองท่ีผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง การ
มีบทบัญญัติเช่นนี้ ย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจน
อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เนื้อหาของหนังสือดังกล่าวระบุว่า สมาพันธ์ดิจิทัล
ไทยสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ด าเนินการอยู่ ใน
ขณะนี้ในทุกมาตราเว้นแต่มาตรา 20(4) ซึ่งมี
รายละเอียดว่า 

" ในกรณีที่มีการท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี ้พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มเีขต

อ านาจ ขอให้มีค าส่ังระงับการท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 
 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เปน็ความผิดต่อกฎหมายอื่นแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
ตามท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้พนักงานเจ้าหน้าทีโ่ดยได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีอาจยื่นค าร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มเีขตอ านาจขอให้ศาลมีค าส่ัง

ระงับการท าให้แพร่หลาย หรือลบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ " 
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ทั้งนี้ สมาพันธ์ดิจิทัลไทยได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีหลักการที่ขัดต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ควรจะถูกจ ากัดสิทธิเฉพาะในเร่ืองที่ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง การมี
บทบัญญัติเช่นนี้ ย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนอาจ
มีผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของ
รัฐบาล 
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กิจกรรม 7.2.3 
สมาคมรว่มกบัองคก์รวชิาชีพสื่อ ยืน่หนงัสอืทบทวนเสนอรา่ง  
พ.ร.บ.คุม้ครองสื่อฯ 

กรรมการผู้ด าเนินการ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน ์

วันที่ด าเนินการ วันพฤหัสบดีที ่15 กันยายน 2559 

สถานที ่ อาคารรัฐสภา 1 
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 
 

วันที ่15 กันยายน 2559 
ตัวแทนของ 6 สภาวิชาชีพ
สื่อมวลชน ประกอบด้วย 
ส ภ า ก า ร ห นั ง สื อ พิ ม พ์
แห่งชาติ, สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุ และ โทรทัศน์ ไทย , 
ส ม า ค ม นั ก ข่ า ว นั ก 
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย, สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย, สมาคม

ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย น าโดย นายวันชัย วงศ์มีชัย นายก
สมาคมนักข่าวฯ นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้ายื่นข้อเรียกร้อง 
ต่อ พล .อ .อ .คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อขอให้ทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติขัดต่อเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับผ่านประชามติ ที่ให้การรับรองสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซง  
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โดยนายเทพชัยกล่าวว่า “ทาง
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมีความ
กังวลต่อประเด็นที่ ว่าด้วยการ
จั ดตั้ ง ส ภ า วิ ช า ชี พ สื่ อม วลชน
แห่ ง ชาติ และ ให้ อ านาจตาม
กฎหมาย อาจเปิดช่องให้ฝ่าย
การเมืองและฝ่ายผลประโยชน์อื่น
เข้ามาแทรกแซงการด าเนินงานได้ 
ดั งนั้นขอให้ทบทวนเนื้อหาใน
มาตราที่ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติด้วย 
อย่างไรก็ดี หาก กมธ.ปฏิรูปด้าน
สื่ อ ม ว ล ช น ต้ อ ง ก า ร รั บ ฟั ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม  ท า ง
เครือข่ายวิชาชีพสื่อมวลชนยินดี
และมีความพร้อมที่จะเข้าชี้แจง 

“เราเป็นห่วงในหมวดว่าด้วยการ
จั ดตั้ ง ส ภ า วิ ช า ชี พ สื่ อม วลชน
แห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ เ ป็ นองค์กรที่ มี
อ านาจตามกฎหมายในการก ากับ 
ควบคุม และลงโทษสื่อมวลชนได้ 
ซึ่งส่ิงที่เป็นห่วงคืออาจเป็นการเปิด
ช่องให้ฝ่ายการเมืองพยายามใช้องค์กร
นี้แทรกแซงการท างาน และในส่วนของกระบวนการสรรหากรรมการขององค์กร อาจเป็นส่วนที่อันตราย 
เพราะที่ผ่านมากระบวนการสรรหากรรมการ หากมีการสรรหากันเอง อาจเปิดช่องให้ใครก็ได้รวมตัวกันเป็น
องค์กร แล้วส่งเข้ารับการสรรหา และที่ผ่านมากระบวนการดังกล่าวนั้นมีความล้มเหลว อย่างไรก็ดี ทาง
สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นด้วยกับมาตราและหมวดอื่นๆ ของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จะน ามาซึ่งการจัดตั้ง
กลไกจริยธรรมระดับองค์กร” 
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ทางด้าน พล.อ.อ.คณิตกล่าวว่า จะน ารายละเอียดท่ีได้รับน าเสนอเสนอเข้าสู่ท่ีประชุม และยืนยันว่าจะพิจารณาอยา่ง
รอบคอบ ทั้งนี้ ในการยกร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ยัง
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพิ จ า รณ า ข อ ง อนุ ก ม ธ .ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า รปฏิ รู ป ด้ า น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  ซึ่ ง มี  นา งป ร ะ ภ า  
เหตระกูล ศรีนวลนัด เป็นประธานอนุกมธ. และยังไม่เข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ด้านสื่อมวลชน ดังนั้น ขณะนี้จึงมีเวลา
เพียงพอที่จะรับฟังความเห็นและข้อห่วงใยจากหลายๆ ฝ่ายก่อนที่จะด าเนินการยกร่างบทบัญญัติให้ออกมาดีที่สุด 
ทั้งนี้ตนยืนยันว่าประเด็นใดที่เป็นสิ่งไม่ดีจะไม่บัญญัติไว้ในร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างแน่นอน 
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7.3 การพฒันาความรู ้ทกัษะใหก้บัองคก์รสมาชกิ 
 

กิจกรรม 7.3.1 
โครงการแลกเปลีย่นความรูก้บักรููออนไลน์ ครัง้ที ่1  
“Content Marketing ในงานขา่ว” 

กรรมการผู้ด าเนินการ นายสมชาต ิบุญวิทยา  อปุนายก คนที่ 2 

วันที่ด าเนินการ วันศุกร์ท่ี 29 มกราคม 2559 

สถานที ่ Training Room 3 อาคาร D ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 
 

 
 

       มาคมผู้ผลิตข่าว ออนไลน์ (SONP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Content Marketing ใน งานข่าว” เพื่ อ ให้ความ รู้และพัฒนา
บุคลากรของสมาชิกสมาคมฯ ในการผลิตคอนเท้นต์ข่าวที่ดี มีคุณค่า 
สร้างสรรค์ และความน่าเชื่อถือ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต น าเสนอ
ข่าว และให้ตรงตามความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผ้บูริโภค 
“ข่าว” เป็นหนึ่ ง ในคอนเท้นต์ที่คนให้ความสนใจและติดตามอยู่
ตลอดเวลา เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบ ช่องทาง และ วิธีการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคไปตามยุคสมัยและเวลา ซึ่งปัจจุบันจากพฤติกรรมผ้บูริโภคที่กล้า
แสดงความคิดเห็น เปิดเผย และมีส่วนร่วมกับคอนเท้นต์และผู้ใช้งานบน
ออนไลน์ด้วยกัน ข่าวในเชิงวารสารศาสตร์ ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง  
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การตลาด แต่จากพฤติกรรมผ้บูริโภคที่เปลี่ยนไปดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องทราบและเรียนรู้เร่ืองนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Content Marketing ในงานข่าว” เพื่อให้
ความรู้และพัฒนาบุคลากรของสมาชิกสมาคมฯ ในการผลิตคอนเท้นต์
ข่าวที่ดี มีคุณค่า สร้างสรรค ์และความ น่าเชื่อถือ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การผลิตน า เสนอข่าว และ ให้ตรงตามความต้องการและส ร้าง
ประสบการณ์ที่ดีกับผ้บูริโภคต่อ่ไป

 
ในการอบรมคร้ังนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นนักข่าว, กองบรรณาธิการออนไลน์ และผู้ดูแล Social Media ของ
สมาชิกสมาคมฯ ทั้งสิ้น 48 คน 
...นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Content Marketing ในงานข่าวเป็นหัวข้อแรกใน 4 หัวข้อของปีนี้ ซึ่งคนข่าวอาจไม่ค านึงถึงสักเท่าไร แต่
ว่าปัจจุบันเราไม่รู้ไม่ได้แล้ว เพราะพฤติกรรมเปลี่ยน คู่แข่งก็เปลี่ยน เราจะมาท าข่าวในแบบเดิม ๆ อีกไม่ได้ ซึ่งก็
ต้องเติมความรู้อยู่เสมอ” ซึ่งเป็นเร่ืองจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสมาชิกสมาคมฯ ต่อไป 
ส าหรับการอบรมคร้ังนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ที่ปรึกษาการตลาดและ
สื่อสารแบรนด์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ ต่างๆ เพื่ อส ร้างความ
เข้าใจและทราบแนวทางการพัฒนาคอนเท้นต์ และทิศทางการ ปรับคอนเท้นต์ให้เข้ากับ
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อน าไปพัฒนางานข่าวให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้นไป 
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นอกจากนี้ ยังได้แบ่งกลุ่มผู้ ร่วมอบรมฝึกปฏิบัติ Content Marketing ในงานข่าว  โดย
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบัน ในการน าเสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมอบรมร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวมถึงซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย 
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กิจกรรม 7.3.2 
โครงการแลกเปลีย่นความรูก้บักรููออนไลน์ ครัง้ที ่2  
“SEO & SEM เพือ่งานขา่ว” 

กรรมการผูด้ าเนินการ คุณเหมราช ราชค า อุปนายกสมาคม คนที่ 1 

วันที่ด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

สถานที ่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน ์
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 
       

 ...สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม
หัวข้อ “SEO & SEM เพือ่งานขา่ว” 

โดยวิทยากร  
คณุบญัญพนต ์พลูสวสัดิ ์ 

Digital Marketing Specialist, 
Social Media Specialist  

เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรของ
สมาชิกสมาคมในด้าน Search Engine Optimization และ Search Engine Marketing โดยมีหัวข้อ
การอบรม ดังนี ้
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ Inbound Marketing  
 ความรูเ้กี่ยวกับ Search Engine Optimization กับ Search Engine Marketing 
 การท า On-Page SEO บนเว็บไซต์เบื้องต้น และการเขียนเนื้อหาเพื่อการค้นหา 

 การท า Off-Page SEO 
หรือการสร้าง Link Building 
จากภายนอกเว็บไซต ์
 การท า Asset Optimization 
 เค ร่ืองมือ วิ เคราะห์ เ ว็บ ไซต์  
Analytics Tools 
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กิจกรรม 7.3.3 
โครงการแลกเปลีย่นความรูก้บักรููออนไลน์ ครัง้ที ่3  
“ขา่วออนไลน ์ผลติอยา่งไร? ใหถ้กูกฎหมายในยคุ Digital Economy” 

กรรมการผู้ด าเนินการ นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคม 

วันที่ด าเนินการ วันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00- 16.30 น. 

สถานที ่ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น  12 อาคาร 4 ไทยรัฐ 
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 
ด้วยปัจจุบันการปฏิบัติงานในการผลิตข่าวหรือเนื้อหาบนโลกออนไลน์ มีหลากหลายรูปแบบการผลิตที่ให้

ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ สวยงาม รอบด้าน ของเนื้อข่าวหรือประเด็นนั้นๆ มีการผลิตและใช้แหล่งข้อมูลแหล่งข่าวที่
หลากหลาย การผลิตเนื้อหาในแต่ละคร้ังจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสุ่มเสี่ยงกับการละเมิด หรือกระท าผิดในกฎหมาย
ต่าง ๆ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบรวมถึงความเสียหายในภาพลักษณ์ขององค์กรสื่ออย่างเห็นได้ชัด ผู้ผลิตข่าวหรือเนื้อหา
ใด ๆ รวมถึงกองบรรณาธิการข่าวในสื่อดั้งเดิมจึงควรมีทักษะความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ือ
ออนไลน์ รวมถึงควรเข้าใจถึงวิธีการป้องกันการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกัน 

 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายลิขสิทธิ์ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

จริง และเสริมทักษะในการน าหลักกฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้ในงานสื่อได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 
  เพื่อน าทักษะความรู้มาเป็นแนวทางพัฒนาคอนเท้นต์ที่มีคุณค่า , คุณภาพ, สร้างสรรค์ และ

ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์, ตัวอย่างในแบบท่ีถูกและผิดได้อย่างถูกต้อง 
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โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักข่าว, กองบรรณาธิการออนไลน์ และผู้ดูแลงานเนื้อหาของสื่อ
ออนไลน์ ของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จ านวน 18 องค์กร ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 
30-40 คน และไดอ้ัพเดทสถานการณ์กฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานข่าวออนไลน์ / 

ปัญหา / กรณีศึกษาที่พบ โดยวิทยากรคือ อาจารย ์ไพบูลย ์อมรภญิโญเกยีรติ  ผู้เชี่ยวชาญ
และที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ซึ่งมีหัวข้อหลัก ๆ ในการอบรม ดังนี ้

 ปัญหาการใช้ลิขสิทธิ์ใน Social Media  
 รายงานหรือท าข่าวอย่างไรให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและถูกกฎหมาย 
 การสืบสวนสอบสวน การตรวจละเมิด IP บน Internet 
 การกู้พยานหลักฐานและการท า Computer Forensic จากมือถือเพื่อใช้ในคดี

ละเมิดลขิสิทธิ์ 
 การตรวจสอบเครือข่ายมือถือ เพื่อด าเนินคดีลิขสิทธิ์ 
 การปกป้องลิขสิทธิ์ในงานข่าว และท าอย่างไรเมื่อถูกละเมิด 
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กิจกรรม 7.3.4 
โครงการแลกเปลีย่นความรูก้บักรููออนไลน์ ครัง้ที ่4  
“อินโฟกราฟกิเพือ่งานขา่ว” 

กรรมการผู้ด าเนินการ นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคม 

วันที่ด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00- 16.30 น. 

สถานที ่ Training Room 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอส 
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 
ปัจจุบันในยุคการสื่อสารเนื้อหาบนสื่อ

ออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล โดยเฉพาะใน
งานด้านข่าว เช่น ข้อมูล ข้อเท็จจริง สถิติ ล าดับ
เหตุการณ์ เป็นต้น การสื่อสารด้วยภาพจึงมีบทบาท
อย่างมากต่อการรับรู้ และความเข้าใจของผู้คน
ปั จ จุ บั น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ สื่ อ อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก 
(Infographic) ที่ก าลั ง ได้ รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากเป็นการน าข้อมูลจ านวน
มหาศาล และหลากหลายแหล่งที่มา หรือช่วงเวลา
มาน าเสนอในรูปแบบที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อ

ออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะ
สวยงามแล้ว ยังเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว โดย
รูปแบบอินโฟกราฟิกนี้ยังเหมาะส าหรับผู้คนในยุค
ใหม่ ที่บริโภคสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ต้องการ
เข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด ดังนั้น
หากสามารถน าข้อมูลข่าวต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกได้ จะช่วยให้ผู้บริโภคสื่อมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และดึงดูดความสนใจได้ดีกว่ารูปแบบเดิม 
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การอบรมเรือ่ง Infographic มวีตัถปุระสงคด์งันี ้
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทักษะในการผลิต “อินโฟกราฟฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร” 
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคดิ ขั้นตอนการท าภาพอินโฟกราฟิก 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อน าเสนอเป็นภาพอินโฟ

กราฟิก และน าไปปรับใช้กับงานข่าวได้ 
4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของการผลิตข่าวออนไลน์ได้มีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ ทันสมัยขึ้น 

วิทยากร : ทีมงานจาก Infographic Thailand 
กลุ่มเป้าหมาย : นักข่าว, กองบรรณาธิการออนไลน์ และผู้ดูแลงานเนื้อหาของสื่อออนไลน์ของสมาชิกสมาคม
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จ านวน 18 องค์กรๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน 
เนื้อหาหลักในการอบรม :  

1. ทฤษฎีพื้นฐานของอินโฟกราฟิก 
 Power of Visual communication 
 Understand Infographic 
 Storytelling 

2. “7 ขั้นตอนในการสร้างอินโฟกราฟิกที่ดี” + เวิร์คชอป 
 Set Objectives, Target 
 Squeezing Content 
 Grouping 

3. Infographic Design Tips & Trick 
 what makes an infographic design bad 
 tips & trick  
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กิจกรรม 7.3.5 โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารผูผ้ลิตขา่วรุน่เยาว์ รุน่ที ่2 

กรรมการผู้ด าเนินการ นายรัฐเดชน์  ตั้งขจรชัยศักด์ิ กรรมการด้านวิชาการ 

วันที่ด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี 17 – วันอาทิตย์ที ่20 มีนาคม 2559 

สถานที ่ ศูนยป์ระชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
 

รายละเอยีด – บทสรปุ
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เมื่อเทคโนโลยีในยุค 4G ก้าวเข้ามามีบทบาทบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมาก ท าให้
ช่องทางการน าเสนอและรับข่าวสารในปัจจุบันมีความหลากหลาย ท าให้การรับรู้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีอิสระ 
ไร้ขอบเขต ดังนั้น องค์กรสื่อในบริบทของผู้น าเสนอข่าวสารอันยึดประโยชน์ต่อสังคม และมีความน่าเชื่อถือในการ
เผยแพร่ข้อเท็จจริงสู่สาธารณะ จึงมีความจ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องและมีความเข้าใจบทบาทภารกิจท่ีแท้จริงของผู้ผลิตข่าวออนไลน์มาก
ข้ึน 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในฐานะองค์กร
ตัวแทนของผู้ผลิตข่าวออนไลน์หลักในประเทศไทย 
ตระหนักถึงความส าคัญของการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าว จึงจัดอบรม “โครงการเชงิปฏิบัติการผู้ผลิต
ข่าวดิจทิลัรุน่เยาว์” หรือ Young Digital News 
Providersรุ่นที่ 2 ขึ้น  เพื่อถ่ายทอดความรู้ใน
ทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทาง
ในการน าเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ยุคดิจิทัล , การใช้ เค ร่ืองมือบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ , การน าเสนอใน
รูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการน าเสนอข่าว
ที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว , การสร้างสรรค์และ

ออกแบบเว็บไซต์ข่าวให้น่าสนใจ รวมทั้งสร้างแรง
บันดาลใจ เปิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต 
นักศึกษา ก่อนที่จะก้าวไปสู่การท างานจริงอย่างมือ
อาชีพ 
ด้วยเจตนารมณ์ของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ที่มุ่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน โดยปราศจากการปิดกั้นจากอ านาจ
ใดๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และ
เส ริมสร้างองค์ความ รู้ ในการท าข่ าวออนไลน์  
ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าวออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ 
เพื่อยกระดับในการผลิตข่าวสารออนไลน์ที่ดี มี
ประสิทธิภาพและอยู่ในกรอบจริยธรรม โดยครั้งนี้ 
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ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค), ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน), บริษัท จี
เอเบิล  จ ากัด และ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

กลุ่มเป้าหมาย : นิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสาร
การตลาด และสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ในชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาละ 15 คน รวม 45 คน จาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ  
     กิจกรรมทั้ง 4 วัน ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้ 

 SPARK YOURSELF สร้างแรงบันดาลใจในการผลิตเว็บไซต์ข่าวออนไลน์    
    โดย   คุณชวรงค ์ ลิมป์ปัทมปาณ ี  ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน ์
              คุณวริษฐ ์ ลิ้มทองกุล  ผู้อ านวยการเว็บไซต์ Manager.co.th ผู้จัดการ 

คุณชุตินธรา  วัฒนกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการสายงานนิวมเีดีย เนชั่น  

 Online News and Media Landscape ภูมิทัศน์สื่อใหม่และข่าวออนไลน์ 
โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน ์

 "ภาษาไทย กับส่ือออนไลน์ เนคเทคช่วยได้”  
     โดย  นักวิชาการจาก NECTEC 

 ติวเข้มกระบวนการผลิตเว็ปไซตข่าวออนไลน์   
กลุ่ม 1  ฝึกอบรมด้านการผลิตข่าว   

โดย.. คุณณฐัพล ทองใบใหญ ่บรรณาธิการไทยรัฐ บริษัท เทรน วีจี 3 จ ากัด 
กลุ่ม 2 ฝึกอบรมด้านการออกแบบส่ือข่าวออนไลน์เว็บไซต์ มือถือ 

โดย..นางสาว สุธิดา มาไลยพนัธุ ์ผอ.ส่ือดิจิทัล บริษัท โพสต ์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
กลุ่ม 3 ฝึกอบรมด้านการวางแผนธุรกิจและการตลาด  

โดย.. คุณวริษฐ ์ ลิม้ทองกุล ผู้อ านวยการเว็บไซต์ Manager.co.th 
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 จริยธรรมและกฎหมายที่ควรรู้ในการผลิตข่าวออนไลน ์ 
โดย  อาจารย์ ไพบูลย ์อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฏหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน ์
 คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการอาวุโส  
 สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน) 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ลงพื้นที่ข่าวจริง 
 

 

 
 
สรุประยะเวลา 4 วัน 3 คืน ที่ผู้ร่วมเข้าอบรมนั้นได้เรียนรู้แนวคิด กระบวนการท างานข่าวออนไลน์จริง การ
พัฒนาการงานข่าว การน าเสนอแง่มุมที่น่าสนใจ เทคนิคต่างๆ และวิธีการน าเสนอให้เข้าถึงผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงความถูกต้อง คุณค่าของการเสนอข่าว กรอบกฎหมาย สิทธิต่างๆ ที่ผู้ถูกน าเสนอข่าว
พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และมี
ความเข้าใจบทบาทภารกิจที่แท้จริงของผู้ส่ือข่าวออนไลน์มากขึ้น 
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กิจกรรม 7.3.6 โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารนกัขา่วดจิทิลั รุน่ที ่7 

กรรมการผู้ด าเนินการ นายสมชาต ิบญุวิทยา อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2 

วันที่ด าเนินการ วันศุกร์ท่ี 26 – วันอาทิตยท์ี ่28 สิงหาคม 2559 

สถานที ่ ศูนยป์ระชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 

...การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิทัล ด าเนินมาเป็นปีที่ เพื่อพัฒนาและ 7
 เคร่ืองมือ ทักษะ ยกระดับความรู้บุคลากรของสมาชิกสมาคมเพื่อพัฒนาความรู้
 ทันยุคสมัย ตรงความต้องการของผู้บริโภค ในการผลิตงานข่าวที่มีคุณภาพ
โดยยังยึดมั่นเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเสริมสร้างองค์ความรู้
ในการท าข่าวออนไลน์ ควบคู่ไปกับมุ่งเน้นจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้สื่อข่าวออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานหน้าที่ของสื่อมวลชน
ออนไลน์ที่ดี สร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นต่อไป 

โดยค ร้ั งนี้ ได้ รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็ กทรอนิกส์และคอมพิว เตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค), ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.), ธนาคารธนชาติ 
จ ากัด (มหาชน), ยูนิเซฟ ประเทศไทย, บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) และ บริษัทแอดวานซ์ อิน
โฟร ์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
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หลักสูตรจัดขึ้นโดยค านึงถึงแนวโน้มการเสนอข่าวในยุคปัจจุบัน รวมถึงความต้องการพัฒนาความรู้

ด้านต่างๆของสมาชิก โดยเน้นเร่ือง การคิดประเด็นข่าวการน าเสนอข่าวด้วย ,การท าวิดีโอข่าวออนไลน์ ,
ซึ่งเชิญวิทยากรมืออ ในงานข่าว Analytics and SEO และ Marketing Content แนวคิดาชีพ
จากภายนอกท่ีเชี่ยวชาญด้านต่างๆเหล่านี้มาเพื่อให้ความรู้และเน้นฝึกปฏิบัติในหัวข้อนั้น 
:: หัวข้อการอบรม :: 
วันแรก 

“THAILAND’S DIGITAL NEWS TRENDS”  
โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์   
บรรยายภาพรวมทิศทางการรายงานข่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การแข่งขันการ
รายงานข่าวกับเว็บไซต์ท่า )Web Portal) นักข่าวพลเมือง บล็อกเกอร์ สิ่ง
ที่ต้องค านึง สิ่งที่ต้องพึงระวัง วิเคราะห์ แนวโน้ม กระแส และความต้องการ
ของการอ่านข่าวของคนออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ลงโฆษณา 

 
 

“เทคโนโลยีกับอนาคตสื่อดิจิตอล” โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มาให้
ความรู้ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแป ลงของ “เทคโนโลยีกับอนาคต
สื่อดิจิตอล” สื่อต้องมีการปรับตัวให้ทันเทคโนลียีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
 

“คิดประเด็นให้เป็นข่าว”  โดย คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์  ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายกระทรวงคมนาคมและเมกะ
โปรเจ็ค หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์   
ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด การตั้งประเด็นข่าวแบบมือ
อาชีพ การมองประเด็นข่าวให้มีความแตกต่าง สร้าง
เอกลักษณ์ข่าวและคุณภาพข่าว ในการอบรมคร้ังนี้ได้
แบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ เข้ าอบรมได้ท า 
Workshop และน าผลงานมาน าเสนอหน้าชั้น  
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เทคโนโลยีของเนคเทค  “คิดไว: ระบบช่วยประมวลผล/ วิเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว” โดย ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย
การจ าลองขนาดใหญ่ ท าให้ผู้อบรมได้ทราบว่า Big Data ที่มีทั้งข้อมูล 
ตัวเลข ตัวหนังสือ ข้อมูลเสียงและภาพที่มีขนาดใหญ่ ข้อมูลเหล่านี้จะถูก
จัดการเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีคุณภาพและประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย “คิดไว” 
ซึ่งทางผู้วิจัยมองว่ากลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะน าไปพัฒนาองค์กร
รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติได้ เพราะว่าธุรกิจสื่อออนไลน์เป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เมื่อได้เคร่ืองมือไปพัฒนาจัดการกับข้อมูลเช่นภาพและเสียงก็จะท าให้งานมีคุณภาพและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วันที่สอง  

การท าวิดีโอข่าวออนไลน์ โดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ถ่ายภาพและสารคดี 
แนะน าวิธีการรูปแบบ เ ค ร่ื อ ง มื อ  แ พ ล ทฟ อ ร์ ม 
เทคนิคต่างๆ ในการ น าเสนอข่าวในรูปแบบวีดีโอ
คลิป เพื่อให้ผู้อบรม ได้เรียนรู้เทคนิคการท าวีดิโอ
ข่ า ว อ อ น ไ ล น์ ใ น ช่วงแรกการท าข่าวในรูปแบบ 
MOJO ท าให้นักข่าว มีความคล่องตัวในการท างาน 
แต่ต้องพึงระวังว่าการ “ท าวีดิโอจากมือถือ อย่าคิด
ว่ามาท าทีวี” ซึ่งข้อดี ของการท าข่าวจากกล้องตัว
เล็ก ท าให้การท าข่าวมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น มีความใกล้ชิดแหล่งข้อมูลมากข้ึน โดยข้อส าคัญของ
การน าเสนอข้อมูลผ่านวีดิโอคือ การเล่าเร่ืองเป็น )Storytelling) 

 

“Content Marketing กับการน าเสนอข่าวออนไลน์” 
โดย คุณจักรพงษ์ คงมาลัย กรรมการผู้จัดการ Moonshot 
(Digital PR & Content) 
แนะน าการประยุกต์เทคนิคการท า Content Marketing 
กับการเขียนข่าวและน าเสนอให้น่าสนใจถูกใจคนอ่านบนโลก
ออนไลน์ และ Social Media พร้อมแบบฝึกหัดให้คิดและ
สอบถาม รวมถึงการอ่าน Insight Data เพื่อวิเคราะห์คอน
เทนต์ 
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SEO and Analytics โดย คุณพรเทพ เขตร์รัมย์ GM Digital Media Cenergy 
Innovation Ltd. Central Retail Corp. 
เติมความรู้ให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการวิเคราะห์และให้หลักการท างาน
ของ SEO และแนะน า เทคนิคน าเสนอข่าวให้คิด Search 
Engine ในอันดับต้นๆ และการวัดผลเพื่อเพิ่มผู้อ่านข่าวพร้อม
แบบฝึกหัดให้คิดและสอบถาม ท าให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ลึก SEO ท าให้
ผู้ใช้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ดี 

 

“กฎหมายและจริยธรรม การน าเสนอข่าวออนไลน์” 
โดย คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันอิศรา 
และ ออมรภิ ไพบูลย์.ญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฏหมาย)) 
ด าเนินรายการโดยคุณรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ กรรมการ
วิชาการ ท าให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบว่า ภูมิทัศน์ของการน าเสนอ
ข่าวเปลี่ยนไป จากเดิมข่าวแต่ละชิ้นจะผ่านกระบวนการผลิต
และตรวจสอบความถูกต้องหลายขั้นตอนกว่าจะได้น าเสนอลง

สิ่งพิมพ์ แต่ในปัจจุบันการท าข่าวออนไลน์น าเสนอได้รวดเร็ว นักข่าวที่มีประสบการณ์น้อยก็
สามารถอัพเดทข่าวขึ้นเว็บไซต์หรือแฟนเพจได้แล้ว ท าให้กระบวนการกลั่นกรองถูกลดทอนลง 

   
ตลอดระยะเวลาของ “การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที ่7” ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์และทักษะ
ด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญแลวิทยากรที่มีประสบการณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการผลิตข่าวออนไลน์ผ่านการ
บรรยายอภิปรายและฝึกปฏิบัติผลิตผลงานในสื่อออนไลน์ ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ รู้จัก

วิธีการคิดและมองประเด็นข่าวใกล้ตัว เพื่อน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ และสามารถน าเสนอข่าว
ในรูปแบบ Video Content และ มัลติมีเดยี พร้อมกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลนใ์นการน าเสนอข่าวได้อย่าง
ถูกต้อง มีจริยธรรมและไม่ผิดกฏหมาย ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยในการท าข่าวบนสื่อดิจิตอล       
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ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ผู้เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข่าวออนไลน์ ให้รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
องค์กรอื่นๆและสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรด้วยกันเป็นการสร้างผู้ผลิตข่าวออนไลน์รุ่นใหม่ให้เข้าใจ
ภาพรวมของส่ือดิจิตอลได้อย่างถูกต้องในทุกมิติ 
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7.4 การยกระดบัคณุภาพขา่วในสือ่ดจิติอล 
 

กิจกรรม 7.4.1 การประกวดขา่วดจิติอลยอดเยีย่มแหง่ปี 2559 

ทีป่รึกษา/กรรมการผู้ด าเนินการ นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์  

วันที่ด าเนินการ วันศุกร์ท่ี 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00- 16.10 น. 

สถานที ่ ห้องกมลทิพย ์1 โรงแรม เดอะ สุโกศล 
 

รายละเอยีด – บทสรปุ 
 

     ความเป็นมาของการประกวดข่าวดิจิตอลฯ
ปัจจุบัน การอ่านข่าวในสื่อดิจิตอลได้รับความนิยมใน
กลุ่มคนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถอ่าน
และค้นหาข่าว ได้ตลอด 24 ชั่ ว โมง ผ่านหน้า
คอมพิวเตอร์ ผ่านอุปกรณ์มือถือ และผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ดังนั้น สื่อมวลชนออนไลน์ จึงจ าเป็นต้อง มี
การผลิตและน าเสนอข่าวตลอดเวลาในทุกๆ ช่องทางสื่อ 
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้อ่านที่ต้องการทราบข่าว
ทันที และนักข่าว ดิจิตอลต้องปรับตัวและการท างาน
ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์ข่าวดิจิตอลในรูปแบบใหม่ 
บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ ดิจิตอลใหม่และ
บริการออนไลน์ ใหม่ ๆ ที่ เกิดขึ้น ใหม่ทุก วัน ด้วย
เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิในการ
รับรู้ข่าวสาร ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  

นอกจากนี้ ด้วยสภาพการตลาดธุรกิจสื่อข่าวในช่วง 
2-3 ปีหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจาก
การมีผู้ผลิตข่าว มือสมัครเล่นเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ วัน 
ไม่ ว่าในรูปแบบธุรกิ จข่ าวในเ ว็บไซต์ท่า  (Web 
Portal) ธุ ร กิ จ แ บบ ร วมน า เ ส นอ ข่ า ว  (News 
Aggregator) ทั้งในและต่างประเทศ และนักข่าว
พลเมือง ผู้คัดลอกข่าวทั่วไป ท าให้ผู้ผลิตข่าวออนไลน์

มืออาชีพต้องมีการปรับตัว อย่างมาก เพราะนักข่าว
และบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ไม่เพียงแต่ต้องผลิต
ข่ า วที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร เ พิ่ ม จ า น วนผู้ ช ม  (Unique 
visitors) และจ านวนหน้าที่อ่าน (Page Views) 
เพื่อท าให้อันดับของเว็บไซต์ของตนเองอยู่ในอันดับ
ต้นๆ อันจะเกิดโอกาสด้านธุรกิจโฆษณา ออนไลน์
เท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงคุณค่าการน าเสนอข่าวตาม
หลักวิชาวารสารศาสตร์และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
สื่อมวลชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอีกด้วย 
ดังนั้น สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ซึ่งมีนโยบาย
ส่งเสริมการท าหน้าที่ขององค์กรผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
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ที่มีความทุ่มเทในการ ท างานเพื่อจรรโลงสังคมที่ผลิตข่าวดิจิตอลคุณภาพ ตรงกับมาตรฐานวิชาวารสารศาสตร์และ
จริยธรรมวิชาชีพ จึงเห็นสมควรจัดให้มี “การประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประจ าปี 2559” โดยในปี 
2559 นี้นับเป็นคร้ังที่ 2 ของการจัดให้มีการประกวดรางวัลดังกล่าว โดยยังได้รับการสนับสนุนการด าเนินการ
โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น    (7-Eleven) และในปีนี้ ยังมี
หน่วยงานจากภาครัฐและองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร ได้แก่ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และ 
ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (NSTDA หรือ สวทช.) ให้การเข้าร่วมสนับสนุนรางวัลใน
หมวดข่าวประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย 
 

 
วัตถปุระสงค ์ 
  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
รายงานข่าวผ่านสื่อดิจิตอล
ที่มีคุณค่าในด้านวารสาร
ศาสตร์และจรรโลงสังคม  
  เพื่อประกาศเกียรติ
คุณแก่ผู้ผลิตข่าวผ่านสื่อ
ดิจิตอลที่มีคุณค่าสร้างสรรค์ 
และจริยธรรมวิชาชีพ  

 เพื่อสร้างเสริมก าลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพการน าเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิตอล  
 เพื่อยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์  

ประเภทขา่วทีจ่ดัใหม้กีารประกวดแบง่เปน็ 7 หมวด ดังต่อไปนี้  

  ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม  (Investigative News & News 
Feature)  

  ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social 
Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)  

  ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้าน
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา สตรี ฯลฯ)  

  ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม (SME Development News)  
  ประเภทข่าวที่น าเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)  
  ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม (Children’s Rights News) สนับสนุนรางวัลโดย 

องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย  
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  ประเภทข่าวออนไลน์ส่ ง เสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม  (Science & 
Technology News by Thai People) สนับสนุนรางวัลโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช.)  

* รางวัลประเภทท่ี 1-5 รวมท้ังกระบวนการจัดการประกวด สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)  

ประเภทรางวลั  

  รางวัลชนะเลิศ (จ านวน 1 รางวัลส าหรับแต่ละประเภทข่าว)  
 โล่เกียรติยศและเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท  
  รางวัลชมเชย (จ านวน 2 รางวัลส าหรับแต่ละประเภทข่าว)  
 โล่เกียรติยศและเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  
 

คณุสมบตัแิละเงือ่นไขการสง่ผลงานเขา้ประกวด  

  ข่าวดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดย
นักข่าวในองค์กรสื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วน
ใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากส่ืออ่ืนๆ 

 เป็นข่าวดิจิตอลที่เผยแพร่คร้ังแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ที่ไม่จ ากัดรูปแบบของเนื้อหา 
(ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก วิดีโอ) ขององค์กรสื่อนั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 

  เขียนเอกสารประกอบการท าข่าวโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว 
 ขั้นตอนการผลิตและระยะฃเวลาท่ีผลิตจนถึงวันทีเ่ผยแพร ่พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ไม่เกิน 
 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้ หากข่าวที่ถูกส่งเข้า ประกวดเป็นเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษ ผู้ส่งเข้า
 ประกวดจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยด้วย 
  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัดว่าเป็นผลงานของผู้
 ส่งประกวด  
  ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (.jpg, 

.png, หรือ .gif) พร้อม URL หรือลิงค์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด เอกสารประกอบการท าข่าว 
(ตามข้อ 3) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ 4) มาที ่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
Email: SONPAssociation@gmail.com ตั้ งแต่ 1 มีนาคม จนถึง วันที่  9 กันยายน 
2559  
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รายงานสรปุการพจิารณารางวลั  

 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่15 กันยายน 2559 ณ ปัญญาภิรมย์สโมสร อาคารสีลม พาร์ควิว 
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประชุมเพื่อพิจารณา
ตัดสินผลงานผู้เข้าประกวด “รางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 59" คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสิทธิ
เด็ก และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายนามดังต่อไปนี้ 

 

1. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
3. คุณรุ่งมณี เมฆโสภณ  กรรมการนโยบาย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ส.ส.ท. และสื่อมวลชนอิสระ  
4. คุณจักรพันธ์ วงศ์สลับสี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
5. คุณสวิชย์ บ ารุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  
6. คุณธานี ลิมปนารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์  

บมจ. ซีพ ีออลล์   
7. อาจารยไ์พบลูย์ อมรภญิโญเกยีรติ ที่ปรกึษาด้านกฏหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (ติดภารกิจไม่

สามารถเข้าร่วม ประชุมได ้แต่ได้น าส่งผลคะแนนรวมถึงความคิดเห็นมาน าเสนอต่อที่ประชุม)  
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8. คุณณัฐฐา กีนะพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายสารนิเทศจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการพิจารณารางวัล
ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม 

9. ดร.น าชยั ชีววิวรรธน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพิจารณารางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนไทยยอดเยี่ยม 

      คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิทุกท่าน จะได้รับรายละเอียดผลงานข่าวที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติและ
เงื่อนไขโดยสมาคมตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เพื่อให้กรรมการได้อ่านผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ก่อนการประชุมในวันตัดสินผลงานฯ และสามารถด าเนินการพิจารณาร่วมกันได้ทันที  

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่ ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค, 

ข่าวสารจรรโลงสังคมข่าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์ , ข่าวที่ ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนหรือหลักกฎหมาย, ข่าวที่น าเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ ข่าวที่เลือกการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสมท าให้เกิดความเข้าใจชัดเจน โดยได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในพิจารณาในแต่ละรางวัล ตามล าดับดังนี้ 

 

 ขั้นที่ 1 กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาและเลือกว่าผลงานชิ้นใดเข้าเป็น 
“ผลงานที่ผา่นเกณฑก์ารพจิารณารายบุคคล (Individual Shortlist)”  

 

 

ขั้นที่ 2 คณะกรรมการได้น า “ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารายบุคคล” ที่ได้รับ
การเลือกมากท่ีสุด 4-6 ผลงาน เข้าเป็น “ผลงานทีผ่า่นเกณฑก์ารพจิารณาขัน้สดุทา้ย 
(Final Shortlists)” 
 
 

 ขั้นที่ 3 คณะกรรมการจะท าการอภิปรายร่วมกัน และแลกเปลี่ยนมุมมองจากความเชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมกับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และชมเชย 2 รางวัล ทั้งนี้ 
หากผลงานที่ผ่านมาถึงขั้นที่ 3 ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ด้านใดด้านหนึ่ง กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ มี
สิทธิทักท้วงเพื่อถอดถอนจากผลงานที่ผ่าน เกณฑ์การพิจารณาขั้นสุดท้ายได้ในทันที จากนั้น 
คณะกรรมการจะลงมติแบบเปิดเผยว่า ผลงานชิ้นใดควรได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ทั้งนี้ 
หากมผีลคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะท าการหารือใหม่จนกว่าการลงมติจะมีเสียงเป็นเอกฉันท์หรือ
เสียงข้างมาก 
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 ผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 มีจ านวนมากถึง 
132 ผลงานข่าว (เกือบ 1,000 เนื้อหา ข่าว) จาก 13 ส านักข่าว หรือคิดเป็น 4 
เท่าของผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดใน ป ี2558 และมีจ านวนส านักข่าวส่งผลงานเพิ่มขึ้น
เป็นเท่าตัว จากการประกวดฯ ปี 2558 โดยประเภทข่าวที่มีการส่งผลงานเข้าประกวด
สูงสุด คือ หมวดประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News 
development from Social Media Agenda) โดยมีผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 
31 ผลงาน จาก 11 องค์การสื่อ นอกจากนี้ ประเภทข่าวที่น าเสนอในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นประเภทรางวัลใหม่ที่เพ่ มขึ้นในปี 2559 นี้ ได้รับความสนใจ
อย่างมากเช่นกัน มีจ านวนอินโฟกราฟิกส่งผลงานเข้ามาประกวดมากถึง 27 ชิ้นงาน จาก 
7 องค์กรสื่อ 
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ตารางสรปุผลงานขา่วทีเ่ขา้ประกวดในปี 2559 
 

ประเภท 
จ านวนองค์กร
สื่อที่ส่งผลงาน 
เข้าแข่งขัน 

จ านวนหัวข้อข่าว 

ทีส่่งทั้งหมด 
ท่ีผ่านการรับรองส าหรับ 
กรรมการพิจารณาตัดสิน 

1. ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงขา่วออนไลน์
เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม 

10 21 หัวข้อข่าว 19 หัวข้อข่าว 

2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อ
สังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม 

11 31 หัวข้อข่าว 30 หัวข้อข่าว 

3. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอด
เยี่ยม 

9 24 หัวข้อข่าว 23 หัวข้อข่าว 

4. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม 

5 8 หัวข้อข่าว 6 หัวข้อข่าว 

5. ประเภทข่าวที่น าเสนอในรูปแบบ 
อินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม 

7 27 ภาพ 26 ภาพ 

6. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็ก
ยอดเยี่ยม 

7 12 หัวข้อข่าว 11 หัวข้อข่าว 

7. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริม
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีคนไทย
ยอดเยี่ยม 

4 9 หัวข้อข่าว 8 หัวข้อข่าว 

รวมท้ังหมด 13 
132 

หัวข้อข่าว/ชิ้นงาน 
123  

หัวข้อข่าว/ชิ้นงาน 
 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สนับสนุนโครงการ
ดังกล่าวทุกท่าน และองค์กรสื่อทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิก ที่ให้ความสนใจในการส่งผลงานเข้า
ร่วมการประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 นี้ และในปีหน้าโครงการดังกล่าวจะยังคง
ได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น เพื่อเป็นการให้ก าลังใจ
กับผู้ผลิตผลงานข่าวที่ดีมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการท างานข่าวออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นไป.. 
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8. รายงานผู้สนับสนุนสมาคม สมัยที ่5  
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ผูส้นบัสนนุหลกั 

 

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ (เนคเทค)  
The National Electronics and Computer Technology Center 
(NECTEC) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7 

 

 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.)  
National Science and Technology Development Agency (NSTDA) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7 
โครงการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งป ี2559 

 

 

องคก์ารยนูเิซฟ ประเทศไทย 
UNICEF Thailand 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที่ 7 
โครงการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งป ี2559 

 

 

บริษทั ซีพ ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
CP ALL Public Company Limited 

โครงการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งป ี2559 

 

 

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Total Access Communication Public Company Limited 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 
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ผูส้นบัสนนุรว่ม 

 

 

บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
True Corporation Public Company Limited 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที ่7 
 
 

 

 

บริษทั จเีอเบลิ  จ ากดั 
G-ABLE Company Limited 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวรุ่นเยาว์ รุ่นที ่2 
 

 

บริษทั คอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
Control Data (Thailand) Company Limited 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวรุ่นเยาว์ รุ่นที ่2 
 

 

บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เนท็เวอรค์ จ ากดั (ส านกังานใหญ)่ 
Advance Info Service Public Company Limited 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที ่7 
 

 

ธนาคาร ธนชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
Thanachart Bank Public Company Limited 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวดิจิตอล รุ่นที ่7 
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9. ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  
9.1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสมาคม 
 

ชือ่สมาคม : สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน ์ 
Online News Provider Association ชื่อย่อ SONP 

เวบ็ไซต ์: www.sonp.or.th 
www.facebook.com/SONPThai 

ส านกังานใหญ ่: เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10300  

วนักอ่ตัง้ : 24 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จดทะเบียนเป็นสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

นายกสมาคม : นายชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณ ีประธานชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมัยที ่1-2  
นายนิรันดร์ เยาวภาว์ นายกสมาคมผู้ผลิตออนไลน์สมยัที ่ 1-2  
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ ์นายกสมาคมผู้ผลิตสมยัที ่3-4 

จ านวนสมาชกิ : 18 องค์กรสื่อ 

วาระสมยั : 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของทุกป ี 

ประเภทสมาชกิ : 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญส าหรับองค์กรใหญ ่และ ส าหรับองค์กรเล็ก 
ก าหนดเก็บค่าสมาชิกตามรอบวาระสมัย ทั้งนี้ แต่ละองค์กรส่งตัวแทนมาเป็น 
กรรมการได้ 1 คน  

การประชมุใหญส่ามญั 
ประจ าป ี: 

เดือนกันยายนของทุกปี โดยประธานในที่ประชุมจะเสนอให้คณะกรรมการของ 
สมาคมเลือกนายกสมาคม และอุปนายก 2 คน และจากนั้นนายกจะเป็นผู้
แต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอื่นๆ 

บคุคลตดิตอ่/ 
สมคัรสมาชกิ : 

 

ผู้ประสานงานสมาคม เบอร์โทรศัพท ์081-700-2621  
หรืออีเมล์ SONPassociation@gmail.com  
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9.2 ค าประกาศเจตนารมณก์ารจดัตัง้ชมรมผูผ้ลติขา่วออนไลน์ พ.ศ. 2553  
ด้วยในปัจจุบันการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการ เผยแพร่

ข่าวสารออกสู่สาธารณชนก าลังได้รับความสนใจจากทั้งผู้ผลิตข่าวสารในสื่อดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และในหมู่ผู้บริโภคข่าวสารที่หันมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อ 
ดิจิทัลผ่านเครื่องรับ (DEVICES) ที่มีมากมายหลายช่องทาง 

อย่างไรก็ตาม ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารท าให้การน าเสนอข่าวผ่าน 
เว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ สามารถท าให้รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบหรือสื่อผสม (MULTIMEDIA) ท า
ให้มีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ผู้เข้าชมบางส่วนที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ ได้น าข่าวสาร และภาพ
ข่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและปราศจากการเคารพในลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์
ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

นอกจากนี้ การน าเสนอข่าวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการน าเสนอข่าวสารใหม่ๆ เหล่านี้ยังไม่
เป็นที่เข้าใจของสาธารณชนบางส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณา ดังนั้นบรรดาผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ 
ซึ่งมีชื่อท้ายประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้ จึงได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ข้ึน และก าหนดให้
มีข้อบังคับขึ้นเพื่อเป็นกติกาในการด าเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตข่าวสารและสาธารณชนทั่วไป 
เพื่อให้การด าเนินการของชมรมและสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกรายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อต้ัง 
จึงขอประกาศมายังสาธารณชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกราย มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยโดยปราศจากการปิดกั้นจากอ านาจใด 

2. สมาชิกชมรมฯ เชื่อมั่นว่า ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตระหนัก 
ในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าว จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง 

3. ในกรณีที่มีการน าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์อื่นที่มี  
ลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม 
ผู้ประการเว็บไซต์ที่น าข่าวสารนั้น ไปผลิตซ้ าต้องเคารพในความมีลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์ที่ผลิต
โดยเว็บไซต์สมาชิก 

4. ชมรมฯ ส่งเสริมให้มีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่ต้องการ น า
ข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อ โดยยึดหลักความเคารพและค านึงถึงลิขสิทธิ์ในการ 
สร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับด้วย 

         ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีท่ี 24 กันยายน 2552  
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9.3 แนวปฎบิตัใินการน าเสนอขา่วของสมาชกิชมรมผูผ้ลติขา่วออนไลน์ พ.ศ. 2555 

ตามที่ผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 
กันยายน พ .ศ . 2552 และเปลี่ยนเป็น “สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ .ศ . 
2555 โดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ เพื่อก ากับดูแลและส่งเสริมให้มีการน าข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกไปใช้อย่าง 
เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยกระดับธุรกิจและมาตรฐานการน าเสนอข่าวออนไลน์ให้เป็นที่ ยอมรับ
ต่อสาธารณชน 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง จึงได้
มีการจัดท าแนวปฏิบัติในการน าเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 แนวปฏิบัตินี้เรียกว่า “แนวปฏิบัติในการน าเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิต ข่าว
ออนไลน์ พ.ศ. 2555” 

ข้อ 2 แนวปฏิบัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในแนวปฏิบัตินี้ 

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 

     “ข่าว” หมายถึง ข้อมูล เนื้อหาข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความ คอลัมน์ ความน าหรือตัวโปรย 
พาดหัวข่าว ภาพข่าว และค าบรรยายภาพข่าวที่น าเสนอผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของสมาชิก 

           “ภาพข่าว” หมายถึง ภาพประกอบข่าว หรือสารคดีเชิงข่าว หรือข้อเขียนอื่นๆ ทั้งที่อยู่ใน
รูปแบบ ของตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว หรือการรายงานข่าวโดยลักษณะอื่นๆ ที่น าเสนอผ่านเว็บไซต์หรือ
ช่องทางการ สื่อสารอื่นของสมาชิก 

ข้อ 4 สมาชิกพึงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาต ิและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยเคร่งครัด 

ข้อ 5 สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับเนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกด้วยกัน การน าเสนอ
โดยการท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งข่าวหรือภาพข่าวตามวรรคแรก สมาชิกต้องอ้างอิงถึง
แหล่งที่มา เวลาในการน าเสนอ และสร้างจุดเชื่อมโยง (LINK) ของข่าว หรือภาพข่าวนั้น กลับไปยังเว็บไซต์ของ
สมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวหรือภาพข่าวด้วย 

ข้อ 6 สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับข้อมูลข่าวสารหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยแหล่งข้อมูลอ่ืน โดยการ
คัดลอกข้อความใดจากหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ต้องบอกที่มาของข้อความนั้น 



88 | 100 

รายงานการด าเนินงานคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สมัยท่ี 5 

งานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

Operational Reports of the 5th Committee of Online News Provider Association at 2016 Annual Meeting 

 

 
 ข้อ 7 เนื่องจากการน าเสนอข่าวหรือภาพข่าว ผ่านเว็บไซต์ของสมาชิกสามารถกระท าได้ตลอดเวลา 
ดังนั้นสมาชิกพึงใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่ในการน าเสนอข่าวและภาพข่าวต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้
น าไปสู่ความขัดแย้งและเสียหายอย่างรุนแรงขึ้นในสังคม 

ข้อ 8 สมาชิกพึงให้ความเคารพต่อผลงานข่าวหรือภาพข่าวของนักข่าวภาคพลเมือง ไม่ว่าข่าวหรือ ภาพ
ข่าวนั้นจะน าเสนอโดยตรงมายังสมาชิก หรือผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม (SOCIAL NETWORKING) 
ต่างๆ 

ข้อ 9 การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อาจน าไปสู่การพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามความ ใน
ข้อ 9.4 แห่งข้อบังคับชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2552 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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9.4 คู่มือการน าเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2555 
 

 ตามที่แนวปฏิบัติในการน าเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ พ.ศ. 2552 
ข้อ 5 ระบุว่า “สมาชิกพึงเคารพและให้การยอมรับเนื้อหาข่าวหรือภาพข่าวที่ผลิตโดยสมาชิกด้วยกัน การ
น าเสนอ ซ้ าข่าวหรือภาพข่าวดังกล่าว สมาชิกต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา เวลาในการน าเสนอ รวมทั้งสร้างจุด
เชื่อมโยง (LINK) ของข่าว หรือภาพข่าวนั้น กลับไปยังเว็บไซต์ของสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวหรือภาพข่าวด้วย” 
ตามความทราบแล้วนั้น 

 แต่เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางการปฏิบัติในข้อดังกล่าวที่ชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสมาชิกของสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงมีมติให้จัดท า 
“คู่มือการเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
ดังต่อไปนี้ 

 1) สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สามารถน าข่าวที่น าเสนอโดยองค์กรสมาชิกอื่นของสมาคมมา 
น าเสนอซ้ าได้ แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและสร้างจุดเชื่อมโยง (LINK) ของข่าวนั้นในช่วงต้นของข่าวที่น าเสนอซ้ า 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 “น้องปอนด์” เปิดปากแฉทุกขั้นตอนถูกจ้างเข้าร่วมกระบวนการโชว์เปดิอกวาดภาพแหกตา กระชากเร
ตติ้งใน ก็อตทาเลนต์ น่าเศร้าถูกสั่งให้แก้ผ้าก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน! 

 เมื่อวันนี้ (25 มิ.ย.) เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานข่าวโดยได้สัมภาษณ์นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล 
พิธีกรรายการชื่อดัง หลังจาก นายณวัฒน์ ได้เดินทางไปสัมภาษณ์เปิดใจ น้องปอนด์ สาวเปลือยอกวาดภาพ 
และครอบครัวถึงที่บ้านเกิด จ.แพร่ พร้อมถามเบื้องลึกเบื้องหลังที่สังคมสงสัยเกี่ยวกับภาพที่นามาถึงเสียง 
วิพากษ์วิจารณ์ในรายการก็อตทาเลนต์ทั้งหมด  

(ข้อความ “เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์” จะถูกไฮไลท์และสามารถเชื่อมโยงไปยังข่าวนั้นได้) 

 2) ในการน าเสนอภาพข่าวน าเสนอโดยองค์กรสมาชิกอื่นของสมาคม ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพให้
ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“น้อง ปอนด์” นางสาวดวงใจ จันทร์สระน้อย พร้อมแม่และพ่อที่เป็น
อัมพาต ขณะร่วมรายการ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ของนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล 
พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังการเปลือยอกวาดรูปในรายการ “ไทยแลนด์กอ็ตทา
เลนท”์ : ภาพจาก "ไทยรัฐออนไลน์" (www.thairath.co.th) 
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3) ในกรณีที่เกิดความสงสัยในที่มาของข่าวหรือภาพข่าว ว่ามีการนาเสนอโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา และ
สร้างจุดเชื่อมโยง ให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวในองค์กรสมาชิกของสมาคมแจ้งข้อสงสัยดังกล่าวลงใน Facebook 
Closed Group: SONP Editor ที่สมาคมจัดท าขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหาร ในองค์กรสมาชิกเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 

ประกาศ ณ วันที ่26 กรกฎาคม 2555 

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ 
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9.5 ขอ้บงัคบัสมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน ์
 

หมวดที ่๑ 
ความทัว่ไป 

 
ขอ้ ๑. สมาคมน้ีมีช่ือวา่ สมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ 
 เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ ONLINE NEWS PROVIDERS ASSOCIATION 
 
ขอ้ ๒. เคร่ืองหมายของสมาคมมีลกัษณะ เป็นรูปวงกลมสีด า ดา้นบนของวงกลมมีลกัษณะเปิดและมีเสน้ด า หนาทึบลากเขา้

มาดา้นในจุดก่ึงกลางของวงกลมโดยดา้นบนของวงกลมและเสน้ด าดงักล่าว จะมีเสน้ คร่ึงวงกลมสีน ้ าตาล จ านวน ๓ 
เส้น ครอบอยูใ่นลกัษณะคล่ืนไล่จากขนาดเล็กไปยงัขนาดใหญ่ และ ดา้นขวาของรูปภาพดงักล่าวมีช่ือภาษาองักฤษ
ของสมาคมก ากบัอยูใ่นแนวตั้ง และดา้นล่างของ วงกลมสีด าจะปรากฏภาษาองักฤษค าวา่ SONP ก ากบัอยู ่

 

 มีความหมายวา่ สมาคมผูผ้ลิตข่าวออนไลน์ 
 
 รูปของเคร่ืองหมายสมาคม 

 
 

ขอ้ ๓. ส านกังานใหญ่ของสมาคมตั้งอยูเ่ลขท่ี ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
ขอ้ ๔. วตัถุประสงคข์องสมาคม เพื่อ 

๔.๑  ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลอ้มของการแสดงออกอยา่งเสรีของส่ือบนอินเทอร์เน็ต 
๔.๒ กระตุน้การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการส่งเสริม และการป้องกนัเสรีภาพของส่ือบน อินเทอร์เน็ต 
๔.๓ ช่วยเหลือและส่งเสริมและเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสภาพแวดลอ้มส าหรับส่ือบนอินเทอร์เน็ต 

ท่ีมีความรับผดิชอบและเสรี 
๔.๔ สร้างศกัยภาพของส่ือบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีความหลากหลายและอิสระและความ สามารถทางวชิาชีพของ

บุคคล 
๔.๕ ส่งเสริมการเขา้ถึงท่ีกวา้งขวางข้ึนในขอ้มูลและธรรมาภิบาล 
๔.๖ ด าเนินการ หรือร่วมมือกบัองคก์ารการกศุลอ่ืนๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
๔.๗ ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่ประการใด 
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หมวดที ่๒ 

สมาชิก 
 

ขอ้ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ 
 

๕.๑ สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตข่าวออนไลนท่ี์เป็นนิติบุคคล หรือไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกตาม
ขอ้บงัคบั ใหถื้อวา่ผูเ้ร่ิมการก่อตั้งทั้งหมดเป็นสมาชิกสามญั  

 

๕.๒ สมาชิกวิสามญัมี ๒ ประเภท ไดแ้ก่  
 ๕.๒.๑ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตข่าวออนไลน์มาไม่ถึง ๖ 

เดือน หรือไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นสมาชิกตามระเบียบดว้ยสมาชิก แต่ประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกสมาคม 
 ๕.๒.๒ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตขา่ว

ออนไลน์ และมีความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาคม  
 

ขอ้ ๖. สมาชิกจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
 ๖.๑ บุคคลธรรมดา 
  ๖.๑.๑ เป็นผูบ้รรลนิุติภาวะแลว้ 
  ๖.๑.๒ เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
  ๖.๑.๓ ไม่เป็นโรคท่ีสงัคมรังเกียจ 

๖.๑.๔ ไม่ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือตอ้งโทษจ าคุก ยกเวน้ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การตอ้งค าพิพากษา
ของศาลถึงท่ีสุดในกรณีดงักล่าวจะตอ้งเป็น ในขณะท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือในระหวา่งท่ีเป็น
สมาชิกของสมาคมเท่านั้น 

 ๖.๒ นิติบุคคล 
  ๖.๒.๑ มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการดา้นส่ือสารมวลชน 
  ๖.๒.๒ ไม่ประกอบกิจการอนัใดอนัเป็นการละเมิดกฎหมาย 

๖.๒.๓ ไม่ตอ้งค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหล้ม้ละลาย โดยการตอ้งค าพิพากษาของศาล ถึงท่ีสุดในกรณี
ดงักล่าวจะตอ้งเป็นในขณะท่ีสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือในระหวา่ง ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม
เท่านั้น 

 

ขอ้ ๗.  สมาชิกทุกประเภทตอ้งช าระค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคมคร้ังละไม่เกิน ๕o.ooo บาท ทั้งน้ีอตัรา 
 ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงสมาคม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามมติของคณะกรรมการสมาคม  
 

ขอ้ ๘. การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผูป้ระสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมคัร  ตามแบบของ
สมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามญัรับรองอยา่งนอ้ย ๒ คน และให้เลขานุการ ติดประกาศรายช่ือผูส้มคัรไว  ้ณ 
ส านกังานของสมาคม เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั เพื่อให้สมาชิกอ่ืนๆ ของสมาคมจะไดค้ดัคา้นการสมคัรนั้น เม่ือ
ครบก าหนดประกาศแล้วให้เลขานุการน าใบสมัคร และหนังสือคัดค้านของสมาชิก  (ถ้ามี) เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  
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ขอ้ ๙. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศกัด์ิ ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีหนงัสือตอบรับค าเชิญของผูท่ี้คณะกรรมการได ้พิจารณาลง
มติใหเ้ชิญเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมไดม้าถึงยงัสมาคม 

 
ขอ้ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกใหส้ิ้นสุดลงดว้ยเหตดุงัต่อไปน้ี 
 ๑๐.๑ เลิกกิจการหรือค าพิพากษาสัง่ใหล้ม้ละลาย  

๑๐.๒ ลาออก โดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได ้พิจารณาอนุมติั โดย
สมาชิกผูน้ั้นไดช้ าระหน้ีสินท่ียงัติดคา้งอยูก่บัสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 ๑๐.๓ ขาดคณุสมบตัิสมาชิก 
๑๐.๔ ท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการไดพ้ิจารณาลงมติใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกเพราะสมาชิกผู ้

นั้นไดป้ระพฤติตนน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคม 
 
ขอ้ ๑๑.   สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิกสามญัมีดงัต่อไปน้ี  
 ๑๑.๑ มีสิทธิเขา้ใชส้ถานท่ีโดยเท่าเทียมกนั 
 ๑๑.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
 ๑๑.๓ มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่างๆ ท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
 ๑๑.๔ มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 

๑๑.๕ มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรั้บการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติ
ต่างๆ ในท่ีประชุมไดค้นละ ๑ เสียง  

๑๑.๖ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชีทรัพยสิ์นของสมาคม 
๑๑.๗ มีสิทธิเขา้ช่ือร่วมกนัอยา่งนอ้ย ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดัประชุมใหญ่

วสิามญัได ้
๑๑.๘ มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั และขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครัด 
๑๑.๙ มีหนา้ท่ีประพฤติตนใหส้มกบัเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
๑๑.๑๐ มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 
๑๑.๑๑   มีหนา้ท่ีร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 
๑๑.๑๒   มีหนา้ท่ีช่วยเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
๑๑.๑๓   มีหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคม กบัตอ้งสนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม และ

ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสมาคม รวมถึงจริยธรรมของวชิาชีพทุกประการ 
สมาชิกวิสามญัทุกประเภทมีสิทธิและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั ยกเวน้สิทธิในขอ้ ๑๑.๕-๑๑.๗ 
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หมวดที ่๓ 

การด าเนินกจิการสมาคม 
 

ขอ้ ๑๒. ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึง ท าหนา้ท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจ านวนอยา่งนอ้ย ๗ คน อยา่งมากไม่เกิน ๒๑ คน 
คณะกรรมการน้ีไดม้าจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม และใหผู้ ้ท่ีไดเ้ลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
กนัเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน ส าหรับ ต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆ ใหน้ายกสมาคมเป็น
ผูแ้ต่งตั้ง ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ เขา้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ของสมาคมตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงต าแหน่งของ
กรรมการสมาคมมีต าแหน่ง และหนา้ท่ีโดยสงัเขปต่อไปน้ี 
 

๑๒.๑ นายกสมาคม ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของ
สมาคมเป็นผูแ้ทนสมาคมในการติดต่อกบั บุคคลภายนอกและท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมคณะ กรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม 
 

๑๒.๒  อุปนายก  ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีท่ีนายกสมาคมไดม้อบหมายและท าหนา้ท่ี แทนนายกสมาคม เม่ือนายก
สมาคมไม่อยู ่หรือไม่สามารถจะ ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้แต่การท าหนา้ท่ีแทนนายก
สมาคม ใหอุ้ปนายก สมาคมตามล าดบัต าแหน่งเป็นผูก้ระท าการแทน 
 

 ๑๒.๓  เลขานุการ  ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหวัหนา้ เจา้หนา้ท่ีของ
สมาคมในการปฏิบติักิจการของสมาคมและ ปฏิบติัตามค าสัง่ของนายก
สมาคม ตลอดจนท าหนา้ท่ีเป็น เลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 
 

 ๑๒.๔    เหรัญญิก  ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัท าบญัชี รายรับ รายจ่าย 
บญัชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสาร หลกัฐานต่างๆของสมาคมไวเ้พ่ือ
ตรวจสอบ 
 

๑๒.๕    ปฏิคม  ท าหนา้ท่ีในการใหก้ารตอ้นรับแขกของสมาคม เป็นหวัหนา้ในการจดัเตรียม
สถานท่ีของสมาคม และจดัเตรียมสถานท่ี ประชุมต่างๆของสมาคม 
 

๑๒.๖ นายทะเบียน ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกบั
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 
 

๑๒.๗    ประชาสมัพนัธ์ ท าหนา้ท่ีเผยแพร่กิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคม ใหส้มาชิก และ
บุคคลโดยทัว่ไปใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
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๑๒.๘    กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดใหมี้ ข้ึนโดยมี
จ านวนเม่ือรวมกบัต าแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้ จะตอ้งไม่เกินจ านวนท่ี
ขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้แต่ถา้คณะ กรรมการมิไดก้ าหนดต าแหน่งก็ถือวา่เป็น
กรรมการกลาง คณะกรรมการชุดแรก ใหผู้เ้ร่ิมการจดัตั้งสมาคมเป็นผูเ้ลือกตั้ง 
ประกอบดว้ยนายกสมาคมและกรรมการอ่ืนๆ ตามจ านวน ท่ีเห็นสมควรตาม
ขอ้บงัคบัของสมาคม 

 
ขอ้ ๑๓. คณะกรรมการของสมาคมมีวาระด ารงต าแหน่งไดค้ราวละ ๒ ปี และเม่ือคณะกรรมการอยูใ่นต าแหน่ง ครบก าหนด

ตามวาระแลว้ แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ ก็ใหค้ณะกรรมการท่ีครบ
ก าหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกวา่คณะกรรมการชุดใหม่ จะไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทาง
ราชการ  และเม่ือคณะกรรมการชุดใหม่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ด ทะเบียนจากทางราชการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ก็ใหท้ าการ
ส่งและรับมอบงานกนัระหวา่งคณะกรรมการ ชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ใหเ้ป็นท่ีเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการชุดใหม่ ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจากทางราชการ 

 
ขอ้ ๑๔.   ต าแหน่งกรรมการสมาคม ถา้ตอ้งวา่งลงก่อนครบก าหนดตามวาระก็ใหค้ณะกรรมการแตง่ตั้งสมาชิก สามญัคนใดคน

หน่ึงท่ีเห็นสมควรเขา้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงนั้น แต่ผูด้  ารงต าแหน่งแทน อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระ
ของผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น 

 
ขอ้ ๑๕. กรรมการอาจจะพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงมิใช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตผุลต่อไปน้ี คือ 
 ๑๕.๑ ตาย 
 ๑๕.๒ ลาออก 
 ๑๕.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ๑๕.๔ ท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหอ้อกจากต าแหน่ง 
 
ขอ้ ๑๖.  กรรมการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งกรรมการใหย้ืน่ใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะ กรรมการ และให้

พน้จากต าแหน่งเม่ือคณะกรรมการมีมติใหอ้อก 
 
ขอ้ ๑๗. อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
 ๑๗.๑ มีอ านาจออกระเบียบปฏิบติัต่างๆ เพื่อใหส้มาชิกไดป้ฏิบติั โดยระเบียบปฏิบติันั้นจะตอ้งไม่ ขดัต่อขอ้บงัคบั

ฉบบัน้ี 
 ๑๗.๒ มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของสมาคม 
 ๑๗.๓ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการได ้แต่กรรมการท่ีปรึกษา หรือ อนุกรรมการจะ

สามารถอยูใ่นต าแหน่งไดไ้ม่เกินวาระของคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
 ๑๗.๔ มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และประชุมใหญ่วสิามญั 
 ๑๗.๕ มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
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 ๑๗.๖ มีอ านาจบริหารกิจการของสมาคมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนมีอ านาจอ่ืนๆ ตามท่ีขอ้บงัคบั
ไดก้ าหนดไว ้

 ๑๗.๗ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสิ์นทั้งหมดของสมาคม 
 ๑๗.๘ มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน ทรัพยสิ์นและการด าเนิน กิจกรรมต่างๆ ของ

สมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดู ไดเ้ม่ือสมาชิกร้องขอ 
 ๑๗.๙ มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงิน ทรัพยสิ์นและการด าเนินกิจกรรม ต่างๆ ของ

สมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชิกตรวจดูไดเ้ม่ือ สมาชิกร้องขอ 
 ๑๗.๑๐ จดัท าบนัทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัส่งใหส้มาชิก ไดรั้บทราบ 
 ๑๗.๑๑ มีหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
 
ขอ้ ๑๘. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ     ๑๒    คร้ัง โดยใหจ้ดัข้ึนเป็นประจ าเดือนละ    ๑ คร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือ

ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการบริหารกิจการของสมาคม 
 
ขอ้ ๑๙. การประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงนึงของกรรมการทั้งหมดจึง จะถือวา่ครบ

องคป์ระชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนก็ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็น
เกณฑ ์แต่ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 
ขอ้ ๒๐. ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ก็ใหก้รรมการท่ีเขา้ประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกนัเอง เพื่อใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการ
ประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที ่๔ 

การประชุมใหญ่ 
 

ขอ้ ๒๑. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ 
 ๒๑.๑ ประชุมใหญ่สามญั 
 ๒๒.๒ ประชุมใหญ่วสิามญั 
 
ขอ้ ๒๒. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีๆ ละ ๑ คร้ัง ภายในเดือน    กนัยายน   ของทุกๆ ปี 
 
ขอ้ ๒๓. การประชุมใหญ่วสิามญัอาจจะมีข้ึนไดก็้โดยเหตท่ีุคณะกรรมการเห็นควรจดัใหมี้ข้ึนหรือเกิด ข้ึนดว้ยการเขา้ช่ือ

ร่วมกนัของสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามญัทั้งหมด หรือสมาชิก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ คน ท า
หนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดัใหมี้ข้ึน 
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ขอ้ ๒๔. การแจง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่ใหเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้ก าหนดนดัประชุมใหญ่ใหส้มาชิกไดท้ราบ และการแจง้
จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ีใหช้ดัเจน โดยจะตอ้ง แจง้ใหส้มาชิกไดท้ราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั และประกาศแจง้ก าหนดนดัประชุมไว ้ณ ส านกังาน ของสมาคมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั ก่อน
ถึงก าหนดการประชุมใหญ่ 

 
ขอ้ ๒๕. การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมีวาระการประชุมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ๒๕.๑ แถลงกิจการท่ีผา่นมาในรอบปี 
 ๒๕.๒ แถลงบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุลของปีท่ีผา่นมาใหส้มาชิกรับทราบ 
 ๒๕.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เม่ือครบก าหนดวาระ 
 ๒๕.๔ เลือกตั้งผูส้อบบญัชี 
 ๒๕.๕ เร่ืองอ่ืนๆ ถา้มี 
 
ขอ้ ๒๖. ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรือการประชุมใหญ่วสิามญัจะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุม ไม่นอ้ยกวา่

คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม แตถ่า้เม่ือถึงก าหนด เวลาประชุมยงัมีสมาชิกสามญัเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหค้ณะกรรมการของสมาคม เรียกประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยจดัใหมี้การประชุม
ข้ึนภายใน ๑๔ วนั นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ังแรก ส าหรับการประชุมในคร้ังหลงัน้ี ถา้มีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุม
เป็นจ านวนเท่าใดก็ใหถื้อวา่ครบองค ์ประชุม ยกเวน้ถา้เป็นการ ประชุมใหญ่วสิามญัท่ีเกิดข้ึนจากการร้องขอของ
สมาชิกก็ไม่ตอ้งจดัประชุม ใหญ่ใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัยกเลิก 

 
ขอ้ ๒๗. การลงมติต่างๆ ในท่ีประชุมใหญ่ ถา้ขอ้บงัคบัมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ก็ใหถื้อคะแนนเสียงขา้ง มากเป็นเกณฑ ์แต่

ถา้คะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากนัก็ใหป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
 
ขอ้ ๒๘. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถา้นายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่ สามารถจะปฏิบติั

หนา้ท่ีไดก็้ใหท่ี้ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งกรรมการท่ีมาร่วมประชุมคนใดคนหน่ึง ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นประธานในการ
ประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที ่๕ 

การเงนิและทรัพย์สิน 
 

ขอ้ ๒๙. การเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถา้มีใหน้ า ฝากไวใ้น
ธนาคาร    ไทยพาณิชย ์  สาขา   สามเสน    

 
ขอ้ ๓๐. การลงนามในตัว๋เงินหรือเช็คของสมาคมจะตอ้งมีลายมือช่ือของนายกสมาคม หรือผูท้  าการแทน ลงนามร่วมกบั

เหรัญญิก หรือเลขานุการ พร้อมกบัประทบัตราของสมาคมจึงจะถือวา่ใชไ้ด ้
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ขอ้ ๓๑. ใหน้ายกสมาคมมีอ านาจสัง่จ่ายเงินของสมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน    ๑๐,๐๐๐  บาท  

(   หน่ึงหม่ืนบาทถว้น   ) ถา้เกินกวา่นั้นจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการและคณะกรรมการ จะอนุมติัใหจ่้ายเงิน
ไดค้ร้ังละไม่เกิน    ๕๐,๐๐๐   บาท (   หา้หม่ืนบาทถว้น   ) ถา้จ าเป็นจะตอ้งจ่าย เกินกวา่น้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่ของสมาคม 

 

ขอ้ ๓๒. ใหเ้หรัญญิก มีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไ้ม่เกิน    ๕,๐๐๐   บาท (   หา้พนับาทถว้น   ) ถา้เกินกวา่จ านวน
น้ี จะตอ้งน าฝากธนาคารในบญัชีของสมาคมทนัทีท่ีโอกาสอ านวยให ้
 

ขอ้ ๓๓.  เหรัญญิกจะตอ้งท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และบญัชีงบดุล ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกคร้ัง
จะตอ้งมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือของนายกสมาคม หรือผูท้  าการแทนร่วมกบัเหรัญญิก หรือผูท้  าการแทน 
พร้อมกบัประทบัตราของสมาคมทุกคร้ัง 

 
ขอ้ ๓๔. ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
ขอ้ ๓๕. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจหนา้ท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นจากคณะกรรมการและ สามารถจะเชิญ

กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสมาคมเพ่ือสอบถามเก่ียวกบับญัชีและทรัพยสิ์นของ สมาคมได ้
 
ขอ้ ๓๖. คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อบบญัชี เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

 

หมวดที ่๖ 
การเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบังคบัและการเลกิสมาคม 

 

ขอ้ ๓๗. ขอ้บงัคบัสมาคมจะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น และองคป์ระชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิก
สามญัเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญัทั้งหมด มติของท่ี ประชุมใหญ่ในการใหเ้ปล่ียนแปลง
แกไ้ขขอ้บงัคบั จะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๒ ใน ๓ ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 

ขอ้ ๓๘.   การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเวน้เป็นการเลิกเพราะเหต ุของกฎหมาย มติของท่ี
ประชุมใหญ่ท่ีใหเ้ลิกสมาคมจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ ๓ ใน ๔ ของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง ของสมาชิกสามญัทั้งหมด 
 

ขอ้ ๓๙. เม่ือสมาคมตอ้งเลิก ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตามทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเหลืออยูห่ลงัจากท่ีไดช้ าระบญัชี เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ ใหต้กเป็นของมูลนิธิ หรือสมาคมท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการสาธารณกศุล ตามท่ีทางสมาคมเห็นชอบ 
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หมวดที ่๗ 

การควบคุมความประพฤตสิมาชิก 
 

ขอ้ ๔o จริยธรรมของวชิาชีพตามขอ้ ๑๑ ท่ีสมาชิกทุกคนตอ้งนึดถือปฏิบติั ไดแ้ก่ 
 ๔o.๑  ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งเสรีภาพของการเสนอขอ้มูลข่าวสารและความคิดเห็นบนเวบ็ไซต ์
 ๔o.๒ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารบนเวบ็ไซตจ์ะตอ้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือพาดพิงใหเ้กิด 
  ความเสียหายต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด หากพบขอ้ความในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งรีบแกไ้ข 
  ใหถู้ดตอ้งโดยเร็ว  
 ๔o.๓ ในการไดม้าซ่ึงเน้ือหา ภาพ เสียง วดีิโอ โปรแกรม หรือขอ้มูลอ่ืนใด มาเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์
  จะตอ้งใชว้ธีิการท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายเท่านั้น  
 ๔o.๔ ไม่กระท าการก่อกวน บุกรุก ท าความเสียหาย ใหแ้ก่เคร่ืองใหบ้ริการและระบบเครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น 
 ๔o.๕ ไม่กระท าการอนัเป็นการบัน่ทอนเกียรติคุณของวชิาชีพหรือความสามคัคีของเพ่ือนร่วม 
  วชิาชีะ  
 
ขอ้ ๔๑ ใหค้ณะกรรมการบริหาร เลือกคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวชิาชีพ จากสมาชิกวิสามญัผูมี้ความ 
  
 ประพฤติดีข้ึนคณะหน่ึง มีจ านวนไม่เกินหา้คนท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั บุคคลในขอ้ ๖.๑ 
 
ขอ้ ๔๒ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมอ านาจหนา้ท่ี  
 ๔๒.๑ สอดส่องและควบคุมความประพฤติของสมาชิกใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและจริยธรรมวชิาชีพ 
 ๔๒.๒ สอบสวนสมาชิกท่ีถูกกล่าวหาวา่ประพฤติผดิจริยธรรม เม่ือไดรั้บค าขอจากคณะกรรมการ 
  บริหาร 
 ๔๒.๓ สอบสวนคุณสมบติั และความประพฤติของผูส้มคัรเป็นสมาชิกใหม่ ตามท่ีคณะกรรมการ 
  บริหารขอร้องในกรณีท่ีคณะกรรมการควบคุมจริยธรรมวชิาชีพด าเนินการสอบสวนแลว้ ให ้
  เสนอความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
ขอ้ ๔๓ คณะกรรมการควบคุมจริยธรรมมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัอายขุองคณะกรรมการบริหารในปีนั้น  
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หมวดที ่๘ 
บทเบ็ดเตลด็ 

 
ขอ้ ๔๔. การตีความขอ้บงัคบัของสมาคม หากเป็นท่ีสงสยัใหท่ี้ประชุมใหญ่โดยเสียงขา้งมากของท่ีประชุมช้ีขาด 
 
ขอ้ ๔๕. ใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยสมาคมมาใชบ้งัคบั ในเม่ือขอ้บงัคบั ของสมาคมมิได้

ก าหนดไว ้และหากมีขอ้บงัคบัใดขดักบัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยก็์ใหถื้อ ปฏิบติัตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์

 
ขอ้ ๔๖. สมาคมตอ้งไม่ด าเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกนั หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อด าเนินการ ตามวตัถุประสงค์

ของสมาคมเอง 
 

หมวดที ่๙ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๔๗  ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีนั้นใหเ้ร่ิมใชบ้งัคบัไดน้บัแต่วนัท่ีสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นตน้ไป  
 
ขอ้ ๔๘  เม่ือสมาคมไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการก็ใหถื้อวา่ผูริ้เร่ิมทั้งหมดเป็นสมาชิกสามญั  
 
 

 
ผูจ้ดัท าขอ้บงัคบักดกดกกดกดก              

 


