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สารบัญ 
 
 
 
 

 
 

 รายชื่อสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
 รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผูผลิตขาวออนไลน สมัยที ่2/2555 

 แนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ. 2555 

 คูมือการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
 SONP NEWS : 

- “ผูผลิตขาวออนไลน”ฟอง yengo.com – apple – thaihotnews ละเมิดลิขสิทธิ ์
- เปดตัวสมาคมผูผลิตขาวออนไลน-เสวนาลดปญหาละเมิดลิขสิทธิ ์
- พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ปรับรางเพื่อประชาชน?  

 SONP ACTIVITIES :  
- พันธมิตรยูนิเซฟนําเสนอภาพขาวชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง 
- เปดตัวเว็บไซตสมาคมผูผลิตขาวออนไลน พรอมเสวนาลดปญหาละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน  
- WORLD NEWSPAPER CONGRESS 
- เขารวมเปนคณะกรรมการรวมกํากับดูแลจริยธรรมสื่อออนไลน ของสภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ
- เขารวมเปนคณะทํางานโครงการพัฒนาจริยธรรมสงเสริมความรูดานกฎหมายและเพิ่มศักยภาพกลไกการ

ทํางานสื่อ 
ของอนุกรรมการฝายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพแหงชาต ิ

- จัดเสวนา “พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ปรับรางเพื่อประชาชน?” รวมกับชมรมนักขาวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล รุน 4 
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สมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน  
 
 

 
 

1. ไทยรัฐออนไลน 

 

 
2. มติชนออนไลน 

  3. เดลินิวสออนไลน 

 
 

4. เครือเนชั่น 

 
 

5. เครือบางกอกโพสต 

  6. ASTV ผูจัดการ 

 
 

7. หนังสือพิมพสยามกีฬา 

 
 

8. หนังสือพิมพสยามรัฐ 

 
 

9. ฐานเศรษฐกิจออนไลน 

 

 

10. หนังสือพิมพเชียงใหมนวิส 

 

 
11. สถานีโทรทัศนทีวีไทย 

 
 

12. บมจ.อสมท. 

 
 

13. หนังสือพิมพบานเมือง 

 
 

14. สํานักขาวสปริงนิวส 

 
สมาชิกใหมป 2555  

 

 
15. หนังสือพิมพแนวหนา 
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รายช่ือกรรมการบริหารสมาคมผูผลิตขาวออนไลน ชุดที่ 2/2555 
ที่ปรึกษา 

1. นายชวรงค ลิมปปทมปาณ ี    ไทยรัฐออนไลน 
2. นายจักรพันธ วงศสลับส ี    เดลินิวสออนไลน 
3. นายวริษฐ ลิ้มทองกุล     ASTV ผูจัดการ 
4. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ    เครือเนชั่น 
5. นายกาวโรจน สุตาภักด ี    หนังสือพิมพสยามกีฬา 
6. นายสวิชย บํารุงสุข     หนังสือพิมพสยามรัฐ 
7. นายไพบูลย อมรภิญโญเกยีรต ิ    ที่ปรึกษากฎหมาย 
8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน     ที่ปรึกษาวิชาการ 

 
คณะกรรมการบริหารชุดที่ 2/2555 

1. นายนิรันดร เยาวภาว     นายกสมาคม 
       ASTV ผูจัดการ (www.manager.co.th)   
2. นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ     อุปนายก 
       บริษัท โพสตพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) (www.bangkokpost.co.th)  
3. นางสาวสดศรี คุปตพันธ    อุปนายก 

หนังสือพิมพมติชน (www.matichon.co.th) 
4. นางสาวเย็นจิตร สถิรมงคลสขุ     อุปนายก 

ไทยพีบีเอส (www.thaipbs.or.th)    
5. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ    เลขาธิการ  

เดลินิวสออนไลน (www.dailynews.co.th) 
6. นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย    รองเลขาธิการ 

ไทยรัฐออนไลน (www.thairath.co.th) 
7. นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์     เหรัญญิก 

หนังสือพิมพบานเมือง (www.banmuang.co.th) 
8. นายสมชาติ บุญวิทยา      นายทะเบียน  

หนังสือพิมพสยามกีฬา (www.siamsport.co.th)  
9. นายระวี ตะวันธรงค      ประชาสัมพันธ 

สถานีโทรทัศนสปริงนิวส (www.springnews.tv )   
10. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล     วิชาการ 
       บริษัท เนชั่นบรอดคาสติ้งคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (www.nationmultimedia.com)  
11. นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ    วิชาการ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (www.mcot.net) 
12. นายไพฑูรย ศรีโฮง      กรรมการ 
     หนังสือพิมพสยามรัฐ (www.siamrath.co.th)   
13. นางสาวศรัยรักษ ประยุกตวงศ    กรรมการ 

หนังสือพิมพแนวหนา (www.naewna.com )  
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แนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ. 2555 
 
 ตามที่ผูผลิตขาวสารออนไลน ไดตกลงรวมกันจัดตั้ง “ชมรมผูผลิตขาวออนไลน” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2552 และเปลี่ยนเปน “สมาคมผูผลิตขาวออนไลน” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคประการหนึ่งคือ 
เพื่อกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการนําขาวสารที่ผลิตโดยสมาชิกไปใชอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ยกระดับธุรกิจและมาตรฐานการนําเสนอขาวออนไลนใหเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคมผูผลิตขาวออนไลนเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง จึงไดมีการ 
จัดทําแนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาคมผูผลิตขาวออนไลน ดังตอไปนี ้

ขอ 1 แนวปฏิบัตินี้เรียกวา “แนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
พ.ศ. 2555” 

ขอ 2 แนวปฏิบัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 ในแนวปฏิบัตินี้  

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
"ขาว" หมายถึง ขอมูล เนื้อหาขาว สารคดีเชิงขาว บทความ คอลัมน ความนําหรือตัวโปรย 

พาดหัวขาว ภาพขาว และคําบรรยายภาพขาวที่นําเสนอผานเว็บไซตหรือชองทางการสื่อสารอื่นของสมาชิก 
"ภาพขาว" หมายถึง ภาพประกอบขาว หรือสารคดีเชิงขาว หรือขอเขียนอื่นๆทั้งที่อยูในรูปแบบ 

ของตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว หรือการรายงานขาวโดยลักษณะอื่นๆ ที่นําเสนอผานเว็บไซตหรือชองทางการ 
สื่อสารอื่นของสมาชิก 

ขอ 4 สมาชิกพึงยึดมั่นและปฏบิัติตามขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพ ของสภาการหนังสือพิมพแหง 
ชาติ และสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทยโดยเครงครัด 

ขอ 5 สมาชิกพึงเคารพและใหการยอมรับเนื้อหาขาวหรือภาพขาวที่ผลิตโดยสมาชิกดวยกัน การนําเสนอโดย 
การทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ซึง่ขาวหรือภาพขาวตามวรรคแรก สมาชิกตองอางอิงถึงแหลงที่มา เวลา 
ในการนําเสนอ และสรางจุดเชื่อมโยง (link) ของขาว หรือภาพขาวนั้น กลับไปยังเว็บไซตของสมาชิกที่เปนผูผลิตขาว 
หรือภาพขาวดวย 

ขอ 6 สมาชิกพึงเคารพและใหการยอมรับขอมูลขาวสารหรือภาพขาวที่ผลิตโดยแหลงขอมูลอื่น โดยการ 
คัดลอกขอความใดจากหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ หรือแหลงขอมูลอื่น ๆ ตองบอกที่มาของขอความนั้น 

ขอ 7 เนื่องจากการนําเสนอขาวหรือภาพขาวผานเว็บไซตของสมาชิกสามารถกระทําไดตลอดเวลา ดังนั้น 
สมาชิกพึงใชวิจารณญาณอยางเต็มที่ในการนําเสนอขาวและภาพขาวตางๆ ดวยความระมัดระวังเพื่อมิใหนําไปสูความ 
ขัดแยงและเสียหายอยางรุนแรงขึ้นในสังคม 

ขอ 8 สมาชิกพึงใหความเคารพตอผลงานขาวหรือภาพขาวของนักขาวภาคพลเมือง ไมวาขาวหรือภาพขาว 
นั้นจะนําเสนอโดยตรงมายังสมาชิก หรือผานชองทางเว็บไซตเครือขายสังคม (Social Networking) ตางๆ 

ขอ 9 การไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อาจนําไปสูการพนสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามความในขอ 9.4 
แหงขอบังคับชมรมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ.2552 

 
ประกาศ ณ วันที่...................... 
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คูมือการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
 

 ตามทีแ่นวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ. 2555 ขอ 5 
ระบุวา “สมาชิกพึงเคารพและใหการยอมรับเนื้อหาขาวหรือภาพขาวที่ผลิตโดยสมาชิกดวยกัน การนําเสนอโดยการ 
ทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งขาวหรอืภาพขาวตามวรรคแรก สมาชิกตองอางอิงถึงแหลงที่มา เวลา 
ในการนําเสนอ และสรางจุดเชื่อมโยง (link) ของขาว หรือภาพขาวนั้น กลับไปยังเว็บไซตของสมาชิกที่เปนผูผลิตขาว 
หรือภาพขาวดวย” ตามความทราบแลวนั้น 
 แตเนื่องจากที่ผานมา ยังไมมีแนวทางปฏิบัติในขอดังกลาวที่ชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกันในกลุมผู 
ปฏิบัติงานในองคกรสมาชิกของสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมผูผลิตขาวออนไลนจึงมีมติใหจัดทํา “คูมือการเสนอ 
ขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน” ขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันดังตอไปนี ้

1. สมาชิกของสมาคมผูผลิตขาวออนไลนสามารถนําขาวที่นําเสนอโดยองคกรสมาชิกอื่นของสมาคมมานํา 
เสนอซ้ําได แตตองอางอิงแหลงที่มาและสรางจุดเชื่อมโยง (Link) ของขาวนั้นในชวงตนของขาวที่นําเสนอ 
ซ้ําดังตัวอยางตอไปนี ้
 

“นองปอนด” เปดปาก แฉทุกขั้นตอนถูกจางเขารวมกระบวนการโชวเปดอกวาดภาพแหกตากระชาก 
เรตติ้งในก็อตทาเลนต นาเศราถูกสั่งใหแกผากอนแลวคอยจายเงิน! 
 เมื่อวันที่ (25 มิ.ย.) เว็บไซต ไทยรัฐออนไลน ไดรายงานขาวโดยไดสัมภาษณ นายณวัฒน อิสรไกร 
ศีล พิธีกรรายการชื่อดัง หลังจาก นายณวัฒน ไดเดินทางไปสัมภาษณเปดใจนองปอนด สาวเปลือยอก 
วาดภาพและครอบครัวถึงที่บานเกิด จ.แพร พรอมถามเบื้องลึกเบื้องหลังที่สังคมสงสัยเกี่ยวกับภาพที่นํา 
มาถึงเสียงวิพากษวิจารณในรายการก็อตทาเลนตทั้งหมด 
 (ขอความ “เว็บไซตไทยรัฐออนไลน” จะถูกไฮไลทและสามารถเชื่อมโยงไปยังขาวนั้นได) 
 

2. ในการเสนอภาพขาวนําเสนอโดยองคกรสมาชิกอื่นของสมาคม ใหอางอิงแหลงที่มาของภาพใหชัดเจน 
ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

 

 

 
 

“นองปอนด” นางสาวดวงใจ จันทรสระนอย พรอมแมและพอที่เปนอัมพาต ขณะรวมรายการ มิราเคิล 
ออฟไลฟ ของ นายณวัฒน อิสรไกรศีล พรอมเปดเผยเบื้องหลังการเปลือยอกวาดรูปในรายการ 
“ไทยแลนดก็อตทาเลนต” : ภาพจาก “ไทยรัฐออนไลน” (www.thairath.co.th) 

 

3. ในกรณีที่เกิดความสงสัยในที่มาของขาวหรือภาพขาว วามีการนําเสนอโดยไมอางอิงแหลงที่มาและสราง 
จุดเชื่อมโยง ใหผูปฏิบัตงิานขาวในองคสมาชิกของสมาคมแจงขอสงสัยดังกลาวลงใน Facebook Closed 
Group : SONP Editor ที่สมาคมจัดทําขึ้นเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนระหวาง ผูปฏิบัติงานและผูบริหาร 
ในองคกรสมาชิกเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดระหวางสมาชิกดวยกัน 
 
จึงประกาศมาเพือ่ทราบและถือปฏิบัติรวมกัน 

       ประกาศ ณ วันที่ ........................... 
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ขาวและกิจกรรมสมาคมฯ  
 

“ผูผลิตขาวออนไลน”ฟอง yengo.com – apple – thaihotnews ละเมิดลิขสิทธิ ์ ตุลาคม 2555 - กรกฎาคม 2556  
เปดตัวสมาคมผูผลิตขาวออนไลน-เสวนาลดปญหาละเมิดลขิสิทธิ ์ 25 มกราคม 2556 
รวมงาน WORLD NEWSPAPER CONGRESS 2-5 มิถุนายน 2556 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ปรับรางเพื่อประชาชน? 28 มิถุนายน 2556 
อบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล รุน 4 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 

 
 

“ผูผลิตขาวออนไลน”ฟอง yengo.com ละเมิดลิขสิทธิ์-ศาลไตสวนกลาง ธ.ค.นี้ 
 

 
 

สมาคมผูผลิตขาวออนไลน ฟองเว็บไซต yengo.com ละเมิดทรัพยสินทางปญญา นําทั้งภาพ และบทวิเคราะห 
ของสมาชิกสมาคมไปใช และดัดแปลงเนื้อหาบางสวน เพื่อวัตถุประสงคทางโฆษณา ขณะที่ศาลทรัพยสินทางปญญา 
รับฟองและนัดไตสวนในเดือนธันวาคมนี ้

นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมผูผลิตขาวออนไลน เปดเผยในฐานะตัวแทนสมาคม 
ผูสื่อขาวออนไลน กรณีที่สมาคมผูผลิตขาวออนไลนซึ่งมีสํานักขาวตางๆ รวมเปนสมาชิกอยูดวย ยื่นฟองเว็บไซต 
yengo.com และ Thaihotnews.com ละเมิดทรัพยสินทางปญญาดวยการนําภาพ ขอความและบทวิเคราะหไปใช 
โดยไดดัดแปลงเนื้อหาบางสวนเพื่อวัตถุประสงคใหผูอานขาว คลิกเขาไปหาอานเนื้อหาขาวอันเปนเจตนาตองการเพิ่ม 
ปริมาณคลิก เพื่อวัตถุประสงคทางโฆษณา 

ขณะเดียวกันเนื้อหาบางสวนบนเว็บไซตมีถอยคําลอแหลมเชิญชวนเยาวชนเพื่อวัตถุประสงคบางประการ 
สงผลใหสํานักขาวที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ไดรับคามเสียหาย และเสื่อมเสียชื่อเสียง เพราะผูอานเขาใจวาสํานักงานเหลานั้น 
มีหุนสวน มีสวนได สวนเสีย กับเว็บไซต yengo.com และ Thaihotnews.com 

นายไพบูลย บอกวา คดีฟองรองครั้งนื้ ถือเปนกรณีศึกษาแรกที่เกี่ยวกับการฟองรองทรัพยสินทางปญญา 
บนสื่อออนไลน โดยใชวิธีการฟองตรงไปยังศาลทรัพยสินทางปญญา เพราะเร็วกวาจะไปแจงความเพื่อรอใหตํารวจ 
ดําเนินคดีสงฟอง ซึ่งทางสมาคมผูผลิตขาวออนไลนมั่นใจในหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมไว มทีั้งตนฉบับขาว, เวลาที ่
เซฟไฟลลงโดเมน, ระยะเวลาที่ขาวและภาพเผยแพรบนเว็บไซต ซึ่งศาลทรัพยสินทางปญญารับฟองและนัดไตสวน 
ครั้งแรกวันที ่17 ธันวาคมนี ้

“ในสวนของสมาคมผูผลิตขาวออนไลนก็เลยมีการฟองรองดําเนินคดีตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา 
 

 



                        รายงานการดําเนินงานสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
       ประจําป 2555-2556 

 

______________________ 
รายงานประจําป 2555-2556 

7 

ระหวางประเทศใหเปฯคดีตวัอยาง และศาลไดนัดไตสวนมูลฟองประมาณกลางเดือนธันวาฯ เปนคดีที่นา 
ติดตาม เพราะวา เปนการใชสิทธิ์ของผูสื่อขาว หนังสือพิมพ แลวก็สมาคมจากหนังสือพิมพยักษใหญหลายๆ ที”่ 

นายไพบูลย กลาวตอวา เว็บไซต yengo.com และ Thaihotnews.com มีเจาของเดียวกันเปนชาวรัสเซีย 
แตจดทะเบียนเว็บไซตในประเทศไทย รวมถึงจํานวนคลิกที่เกิดขึ้น จากการเขาไปอานขาว ก็เกิดขึ้นในประเทศไทย 
จึงคอนขางมั่นใจวา การฟองรองครั้งนี้ผูฟองจะเปนฝายชนะ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
เตรียมชารตแสดงที่มา ที่ไปของโดเมน ปริมาณการคลิกที่เชื่อมโยงไปยังราคาคาโฆษณา รวมถึงคํายืนยันจากสํานักขาว 
ในสมาคมผูผลิตขาวออนไลนวา เว็บไซตนี้ไมไดรับอนุญาตใหใชเนื้อหาขาวและภาพของแตละสํานักแตอยางใด 

................................................................. 
 

 
เปดตัวสมาคมผูผลิตขาวออนไลน-เสวนาลดปญหาละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค ผูสื่อขาวรายงานวา นายนิรันดร เยาวภาว นายกสมาคม 

ผูผลิตขาวออนไลน เปนประธานในงานเปดตัวสมาคมฯ อยางเปนทางการ โดยมีสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเปนผูประกอบการ 
เว็บไซตขาวออนไลนของสํานักขาวตางๆ อาท ิ เดลินิวสออนไลน ไทยรัฐออนไลน เอเอสทีวีผูจัดการออนไลน 
พรอมผูประกอบธุรกิจเว็บไซต องคกรสื่อและภาควิชาการเขารวมงาน 

นายนิรันดร กลาววา หลังจากสํานักขาวตางๆ รวมกันกอตั้งชมรมผูผลิตขาวออนไลนขึ้นเมื่อ 24 กันยายน 
2552 เนื่องจากการขยายตัวของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางภาพลักษณที่ดีในการนําเสนอขาวออนไลน และใหมี 
การนําขอมูลขาวสารของสมาชิกไปใชอยางเหมาะสมไมละเมิดลิขสิทธิ ์ จนกระทั่ง 23 พฤษภาคม 2555 ชมรมฯ 
ไดยกระดับเปนสมาคมฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนระบบ และใหมีผลทางกฎหมายมากขึ้น ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก 
กรมการปกครองเรียบรอยแลว จึงใชโอกาสนี้เปดตัวสมาคมใหเปนที่รูจักอยางเปนทางการ 

นอกจากการเปดตัวสมาคมฯแลว ยังมีการเสวนาหัวขอ “การละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน” โดยม ีนายไพบูลย 
อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฏหมายของสมาคมฯ นายชวรงค ลิมปปทมปาณ ีนายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ 
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แหงประเทศไทยและที่ปรึกษาสมาคมฯ เปนตัวแทนของสมาคมฯ สวนดานผูประกอบการธุรกิจเว็บไซต มีนางสาว 
อรพรรณ แสงสวัสดิ์ ผูอํานวยการเว็บพอรทัล บริษัท สนุกออนไลน จํากัด ตัวแทนจากเว็บไซตสนุกดอทคอม 
และนายปฐมพงศ สิรชัยรัตน ผูอํานวยการกลุมธุรกิจอินเตอรเน็ต บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
ตัวแทนจากเว็บไซตเอ็มไทยดอทคอม เขารวมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตองานอันมีลิขสิทธิ์ที่นําเสนอบนสื่อ 
ออนไลน 

สําหรับการเสวนา นายชวรงค เปดเผยวา ปจจุบันผูประกอบธุรกิจเว็บไซตมีการนําขอมูลขาวสาร ภาพขาว 
ของเว็บไซตสมาชิกไปใชอยางไมถูกตอง การจัดเสวนาโดยเชิญผูประกอบธุรกิจเว็บไซตมารวมเวทีครั้งนี ้ ก็เพื่อสราง 
ความเขาใจในเรื่องการนําเนื้อหาไปใชใหถูกตอง ไมละเมิดลิขสิทธิ์  

ดานนายไพบลูย กลาวถึงขอกฎหมายวา แมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนงานที่ไมมีลิขสิทธิแ์ตเมื่อเว็บไซตของ 
สํานักขาวมีการกลั่นกรอง เรียบเรียง แบงยอหนา เขียนเปนขาว บทความ ถือวามีลิขสิทธิ ์ หากเว็บไซตอื่นนําไปใช 
มีสิ่งควรคํานึง 3 ขอ คือ ตองนําไปเพียงบางสวน อางองิแหลงที่มา และไมแสวงหาผลกําไร 

ทางตัวแทนจากสนุกดอทคอม เผยวา ในอดีตทางสนุกดอทคอมจะมีการขออนุญาตเจาของขอมูลกอนนํามาใช 
และอางอิงที่มาขอมูล แตยอมรับวามีบางที่ไมไดขออนุญาติกอน เพราะเขาใจวา การอางอิงที่มา นาจะเพียงพอแลว 
กระทั่งมีการตั้งชมรมผูผลติขาวออนไลน และมีการแจงเงื่อนไขการนําขอมูลไปใชจึงทราบวาแนวทางที่ปฏิบัติเปน 
การละเมิดลิขสิทธิ์ ทางทีมงานจึงปรับแผนการทํางาน และเขาพูดคุยกับสมาคมเพื่อทําตามเงื่อนไข จนปจจุบันเนื้อหา 
บนเว็บสนุกกวารอยละ 95 ไมละเมิดลิขสิทธิ ์

ดานตัวแทนจากเว็บไซตเอ็มไทย เปดเผยวา เพื่อแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ ์ เอ็มไทยมีการสรางทีมขาว 
และชางภาพเพื่อสรางผลงานขึ้นเอง นอกจากนี้ยังไดซื้อลิขสิทธิ์ขาวและภาพขาวจากสํานักขาวตางประเทศมาใช 
โดยตรง ทั้งนี้ยินดีใหความรวมมือตามกรอบและเงื่อนไขของสมาคมฯ เพื่อใหการนําเสนอขาวสารไมมีการละเมิดลิขสิทธิ ์

ในตอนทาย นายชวรงค กลาววา เมื่อผูประกอบธุรกิจเว็บไซตมีความพยายามมาเจรจาขอใชขอมูลของ 
เว็บไซตสํานักขาวซึ่งเปนสมาชิกสมาคมฯ ขัน้ตอไปจะดําเนินการกําหนดเงื่อนไขใหเปนบรรทัดฐาน เพื่อสนับสนุนให 
เกิดการใชเนื้อหาออนไลนอยางถูกตอง 
 

................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        รายงานการดําเนินงานสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
       ประจําป 2555-2556 

 

______________________ 
รายงานประจําป 2555-2556 

9 

เปดตัว 'สมาคมผูผลิตขาวออนไลน' เรงสรางบรรทัดฐาน ลดฟองรองละเมิดลิขสิทธิ์ 
 

 
 

เมื่อวันที ่ 25 ม.ค. นายนิรันทร เยาวภาว นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน หรือ SONP กลาวในงานเปดตัว 
สมาคมผูผลิตขาวออนไลน พรอมเสวนาแนะนําสมาคมฯ หัวขอ “การละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน” วา ปญหาหนึ่ง 
ที่เว็บไซตขาวของแตละสํานักตองประสบ คือ การถูกคัดลอกขอมูล โดยผูประกอบธุรกิจเว็บไซตที่ใหบริการเนื้อหา 
เชิงพาณิชย ไดนําขาวสารและภาพขาวจากเว็บไซตของผูผลิตขาวออนไลนไปใชอยางไมเหมาะสมและปราศจาก 
การเคารพในลิขสิทธิ์งานสรางสรรค โดยเฉพาะในปจจุบันที่มีการนําเสนอขาวผานทางสื่อสังคมออนไลน อาท ิทวิตเตอร 
เฟซบุก อินสตาแกรม และกูเกิลพลัส ทําใหการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถทําไดอยางรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงเปนที่มาของ 
การกอตั้งสมาคมผูผลิตขาวออนไลน ซึ่งเปนการรวมตัวกันของผูประกอบการเว็บไซตขาวออนไลนที่มุงเนนการคุมครอง 
สิทธิ์ในขอมูลขาวสารของสํานักขาวใหเปนไปตามกฎหมายและทรัพยสินทางปญญา 

“เนื่องจากปจจุบันการนําขอมูลขาวสารจากเว็บไซตจากเดิมที่มีมากอยูแลว แตระยะหลังมีการขยายตัวของ 
โซเชียลเน็ตเวิรกมากขึ้น ทําใหขอมูลขาวสารของสมาชิกถูกนําไปใชอยางไมถูกมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และมีผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายมาใหความรู และการรับทราบขอมูลการรับรูวาการนําขอมูลอยางไร 
ไปใชใหถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย” นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน กลาว 

นายนิรันทร กลาวตอวา งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตระหนักถึงคุณคาของงานอันมีลิขสิทธิ์และไดรับการ 
คุมครองถูกตองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา รับทราบแนวทางปฏิบัติของการนํางานอันมีลิขสิทธิไ์ปใชในทางที ่
ถูกตอง และทราบถึงบทลงโทษของการละเมิดลิขสิทธิ ์ รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมของการทําธุรกิจบนโลกออนไลน 
นอกจากนี้ยังตองการใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีระบบและมีผลทางกฎหมายมากขึ้น รวมทั้งใหกิจกรรม 
ของสมาคมฯ มีการเผยแพรอยางหลากหลาย มีธรรมาภิบาลมากขึ้นกวาเดิม 

นายชวรงค ลิมปปทมปาณี นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคม 
ผูผลิตขาวออนไลน กลาววา การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลนยังมีอยูและพัฒนารูปแบบหลากหลายมากขึ้น บางครั้งม ี
สํานักขาวบางแหงไมลงทุนสงขอความสั้น หรือเอสเอ็มเอส แตลงทุนเสียเงินรับขาวทุกสํานักขาว แลวนําขาวของ 
แตละสํานักขาวมาสงเอสเอ็มเอส โดยที่โอเปอเรเตอรไมไดดู เพราะไดสวนแบง จึงสงตอไปหาลูกคาดวย ซึ่งลาสุด 
กรณีดังกลาวเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และไดหารือเบื้องตนกับโอเปอเรเตอรแลว 

“ขณะนี้แนวปฏิบัติรวมกันที่พยายามทํามาแลวนั้น ถามีสวนหนึ่งสวนใดที่ทําโดยไมถูกตอง สามารถแจงมาที ่
สมาคมฯได เพราะเรายอมรับฟงความคิดเห็น โดยหวังวาทุกฝายที่เกี่ยวของจะมีสวนชวยใหสังคมขอมูลขาวสาร 
ซึ่งปจจุบันเปนขอมูลขาวสารออนไลนตามจุดยืนของสมาคมฯ คือ ไมใหเกิดการฟองรอง” ที่ปรึกษาสมาคมผูผลิตขาว 
ออนไลนกลาว 

นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผูผลิตขาวออนไลน กลาววา การอานขาวแลว 
วิเคราะหออกมาโดยสรุปเปนภาษาของตัวเองถือวาไมผิด และยังเปนงานลิขสิทธิ์ของเราดวย แตอยาใชภาพ 



                        รายงานการดําเนินงานสมาคมผูผลิตขาวออนไลน 
       ประจําป 2555-2556 
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สวนผูที่เอาหนังสือพิมพขึ้นมา 1 ฉบับ แลวคัดลอกถือวาผิดลิขสิทธิ์ เพราะเปนงานที่คุมครองทางกฎหมาย คือ 
วรรณกรรม งานภาพถาย งานรวบรวม 

ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมผูผลิตขาวออนไลน กลาวตอวา การคัดลอกเว็บไซต ถือวาเปนการละเมิด 4 งาน 
ไดแก 1.งานวรรณกรรม คือขอความตางๆ บนเว็บไซต 2.งานศิลปกรรม คือ ภาพถายตางๆ การจัดวาง การออกแบบ 
ลักษณะตัวอักษร 3.เว็บไซต คือ งานโปรแกรมบนคอมพิวเตอร และ 4.งานรวบรวม คือการนําเอาสิ่งที่ไมมีลิขสิทธิ ์
กับสิ่งที่มีลิขสิทธิ์มารวมกัน ขณะที่กรณีการเอางานของผูอื่นมาใชสามารถทําได แตตองยึดหลักการ 3 ขอ ไดแก 
1.นํามาเพียงบางสวน 2.อางถึงแหลงที่มา และ 3.ตองไมใชการแสวงหาผลกําไร 

นอกจากนี้ การนําพาดหัวขาวมาอยางเดียวถือวาไมผิด แตถาเอาขอความ หรือภาพมาดวย เปนการละเมิด 
ลิขสิทธิ์ ซึ่งคงไมมีเว็บไหนเอาเฉพาะพาดหัวมา เพราะอานขาวไมรูเรื่อง เชนเดียวกับเอสเอ็มเอส ซึ่งผูที่คัดลอก 
ผิดอยูแลว แตโอเปอเรเตอรเบื้องตนไมผิด แตทันทีที่เจาของเอสเอ็มเอสมีหนังสือแจงเดือน หรือโนติสตไปถึงแลว 
โอเปอเรเตอรไมลบออก เมือ่นั้นถือวามีเจตนากระทําความผิดละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะถือวาปลอยใหเกิดปญหา 
 

“ปจจุบนัยังไมมีคดีไหนที่ฟองรองกันแลวสิ้นสุด แตสัปดาหนีแ้ละสัปดาหหนาจะมี และในโลกโซเชียลฯ 
การมีบรรทัดฐานในวงการดิจิตอล และนํามาใชไดเปนสิ่งดไีมใชแคเฉพาะสมาคมฯ แมแตละเว็บขาวมีการละเมิด 
มากขึ้น” นายไพบูลย กลาว 

นางสาวอรพรรณ แสงสวัสดิ์ Portal Director เว็บไซต sanook.com กลาววา เบื้องตน เว็บไซตไดทํา 
หนังสือขอใชขอมูลจากเว็บขาว แตมีบางเรื่องที่ไมขอไปโดยตรง เพราะเขาใจวาการใหเครดิตก็พอแลว แตเมื่อชมรม 
ผูผลิตขาวออนไลนกอตั้งขึ้น แลวมีหนังสือมาที่เว็บไซต วาการกระทําดังกลาวทําไมไดแลว จึงตองกลับมาดูตัวเอง 

ทั้งนีย้อมรับวา การนําขาวมาเปนสวนหนึ่งของเว็บไซตมีความสําคัญ ซึ่งเบื้องตนหนักใจและมีปญหา 
พอสมควร เพราะตองเอาคอนเทนตบางสวนลง จึงเริ่มหันมามองวา เว็บไซตตองเปนผูผลิตคอนเทนตเอง นอกจากนี้ 
ยังยอมรับวาขอมูลขาวสูนักขาวภาคสนามไมได แตไดอานขาวหลายๆ ฉบับ และดูจากโทรทัศน แลวนํามารีไรต 
แตหลังจากนั้นก็รูวาธุรกิจหลักของเว็บไซตไมใชนักขาว จึงเขามาคุยกับสมาคมผูผลิตขาวออนไลนโดยตรง และพรอม 
จายเงินเพือ่ซื้อคอนเทนต แตพบวา สมาคมฯยังไมมีความชัดเจนวาจะซื้อขายอยางไรใหถกูตอง เนื่องจากมีนโยบาย 
หามมีการฟองรองเกิดขึ้น แตพอคุยกันและหารือรวมกันมั่นใจวา 95% ไดมาอยางถูกลิขสิทธิ ์

นายปฐมพงศ สิรชัยรัตน ผูอํานวยการกลุมธุรกิจอินเทอรเน็ต เว็บ mthai.com กลาววา บริษัทวางนโยบายวา 
พยายามจะผิดนอยที่สุด แตก็ตองการทราบความชัดเจนที่หารือกันเหมือนกัน ขณะเดียวกัน มีทีมขาวไปทําขาวเอง 
ซึ่งหากใครพบวาทีมขาวของบริษัทมักงายก็สามารถแจงมาได เนื่องจากมองวากรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เปนสิ่งที ่ 
บริษัทหวงเหมือนกัน ดังนั้น ในการหารือรวมกันจึงตองหาจุดที่สรางประโยชน และมีประโยชนรวมกันไมทางใดก็ 
ทางหนึ่ง ซึง่บางอยางตองการกระแสใตดินไดแตอยามากเกินไป 

สําหรับสมาคมผูผลิตขาวออนไลนนั้น ยกระดับขึ้นมาจากชมรมผูผลิตขาวออนไลน จากการรวมตัวของ 
ผูประกอบการธุรกิจผลิตขาวออนไลนที่มาจากหนังสือพิมพฉบับตางๆ รวมทั้งจากสํานักขาว และสื่อทีว ี ไดรวมตัว 
ประกาศเจตนารมณรวมกันเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2552 ในการจัดตั้ง “ชมรมผูผลิตขาวออนไลน” อันเนื่องมาจาก 
การขยายตัวของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผูบริโภคขาวสารไดหันมาเปดรับขอมูลขาวสารทางเว็บไซตขาวของหนังสือพิมพ ทีวี วิทยุ สํานักขาวที่ไดผลิต 
ขาวสารเผยแพรสูสาธารณชนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและความรูความเขาใจดานการนําเสนอ 
ขาวออนไลนตอสาธารณชน และเพื่อกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการนําเสนอขาวสารที่ผลิตโดยสมาชิกชมรมฯ 
ไปใชอยาง ฃเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ จากการดําเนินงานของชมรมผูผลิตขาวออนไลนมาไดเปนเวลาเกือบ 3 ป สมาชิกของชมรมฯ 
จึงไดยื่นขอจัดตั้งเปน “สมาคมผูผลิตขาวออนไลน” ขึ้นแทน โดยไดรับอนุมัติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

 
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2555 วัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งสมาคมฯ ก็เพื่อใหการเผยแพรขาว 

สารทางอินเทอรเน็ต ไปสูสาธารณชนอยางหลากหลาย และใหเขาถึงขอมูลไดกวางขวาง และมีธรรมาภิบาล 
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พรอมทั้งกระตุนการมีสวนรวม ของพลเมืองในการสงเสริมเสรีภาพของสื่อบนอินเทอรเน็ต และปองกันการ 
ละเมิดลิขสิทธิ์ขาวของสมาชิกสมาคมฯ 

สําหรับการยื่นขอจดทะเบียนสมาคมฯ นั้น มีนายชวรงค ลิมปปทมปาณี เปนนายกสมาคมฯ ตอมาเมื่อวันที ่25 
พ.ค. 2555 สมาชิกไดประชุมกันเปนครั้งแรกเพื่อหารือรวมกันในเรื่องกิจกรรมของสมาคมฯ โดยนายชวรงคไดขอลา 
ออกจากตําแหนง โดยที่ประชุมไดลงมติใหนายนิรันดร เยาวภาว เปนนายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลนจนถึงปจจุบัน 

 
................................................................. 

 
 

เสวนา “พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ปรับรางเพื่อประชาชน?” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชมรมนักขาวสายเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับสมาคมผูผลิตขาวออนไลน จัดเสวนา “พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 
ปรับรางเพื่อประชาชน?” แนะรัฐใหขอมูลที่ถูกตองหวั่นผูใชกระทําความผิด ทางคอมพิวเตอร เล็งดันขอเสนอแนะ 
ใหกระทรวงไอซีทีคลอยตาม 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่อาคาร อัมรินทร พลาซา ชมรมนักขาวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคมผูผลติขาวออนไลน จัดเสวนา "พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ 
ปรับรางเพื่อประชาชน"  นายนิรันดร เยาวภาว นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน กลาววา การยกราง พ.ร.บ. 
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรฉบับใหมนี้ไดผานการประชาพิจารณไปแลว 2 รอบแตอาจตก ในเรื่องของการ 
เผยแพรขาวสาร เพือ่ใหความรูกับผูใชบริการและผูใหบริการอินเทอรเน็ต รวมถึงผูใหบริการคลาวดคอมพิวติ้ง 
ใหไดรับขอมูลที่ถูกตอง โดยหลงัจากเสร็จสิ้นงานสัมมนาครั้งนีจ้ะรวบรวมขอมูลและขอคิด เห็นเสนอตอกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  

นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ผูเชียวชาญดานกฎหมายคอมพิวเตอร กลาววา กฎหมายฉบับนี้ เปนกฎหมาย 
อาญาถือเปนสิ่งสําคัญ และการแกไขรางกฎหมายจึงเปนสิ่งสําคัญ พ.ร.บ.ฉบับเกาในการกระทํา ความผิดสามารถ 
หลีกเลี่ยงได ผูเชี่ยวชาญมองไมเหมือนกัน เชน กฎหมายบางมาตราที่ยอมความไมได แต มาตรา 16 มาตราเดียว 
ที่ยอมความได อยางกรณีเจาของเครือ่งโทรศัพทไมล็อคหนาจอมือถือแลวมีเพื่อนหรือคนรูจักมาใชโทรศัพทตาม 
กฎหมายถือวาผิด แตกรณีนี้เจาของยินยอมหรือไมถือเปนเรื่องที่ลําบากมาก ถาไมล็อคหนาจอตามกฎหมายเกา 
ถือวาผูเขาดูขอมูลไมมีความผดิ แตรางฉบับใหมตัดมาตราการเขาถึง ความปลอดภัยจึงผิดกฎหมาย เปนตน 

สวนปญหาการทําสํานวน และถาในปกติเปนคนธรรมดานําขอมูลทําซ้ําและไปเผยแพรใหผูอื่น และทุกครั้ง 
ธรรมชาติอินเทอรเน็ตเมื่อสงขอมูลจะมีการทําซ้ําถือวาผิดกฎหมายทันท ีดังนั้นหลักเกณฑในการเผยแพรขอมูล 
ขาวสารถูกตัดลอนในสิ่งนี้ไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันการไดขอมูลสวนหนึ่งมาจากตางประเทศ 
จึงปฏิเสธไมไดวาเมื่อตื่นเชามาแลวจะไมเขาอินเทอรเน็ต ดังนั้น โดยรวมการแกไข พ.ร.บ.ถือเปนความจําเปน 
และการแกไขตองตรงปญหาและตองเหมาะกับยุค 2013 ดวย 
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นายอนนัต แกวรวมวงศ นายกสมาคมผูใหบริการอินเทอรเน็ตไทย กลาววา รางพ.ร.บ.ยังอีกยาวไกล 
ที่ผานมาการปฏิบัติดานกฎหมายจะยาก แทจริงแลวทุกคนที่ถูกบังคับใชกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม มีการปดกั้น 
ขาวสารหรือไมและที่ผานมามีความลําบากไหม ถาตองปฏิบัติตามคําสัง่ทั่วโลกเขาก็ปดหมดไมสนใจ สมัยโบราญ 
เวียดนามอีเมลทุกฉบับถูกปดหมด ดังนั้นจะเห็นวาปญหาดังกลาวเกิดทั่วโลก 

ทั้งนี้ จึงอยากใหมองวาสิ่งที่เกิดขึ้นรับไดหรือไมเปลา แตแทจริงก็ตองยอมรับ จะเห็นไดจากปญหา 
การบล็อกเว็บไซตที่หนวยงานหนึ่งบอกใหบล็อก และอีกหนวยงานบอกไมใหบล็อกเพราะจะจับผูทําผิด ดังนั้นกฎหมาย 
จึงไมตรงเสมอไป ควรยืดหยุนกันได การทํางานตองรวมกันตองอยูกันไดและหากกฎหมายฉบับใหมออก 
ก็ตอบไมไดแตก็คงตองชัดเจนขึ้นและก็ตองอยูรวมกันได 

พันตํารวจเอก ศิริพงษ ติมุลา รองผูบังคับการกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลย ี กลาววา ปจจุบันมีการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรจํานวนมาก ทั้งผูเสียหาย ผูตองสงสัย 
อยางกรณีงายๆ การปลอมเฟสบุคหมิ่นประมาท หลอกลวงซื้อของบนอินเทอรเน็ต การพนันออนไลน ลอลวง เปนตน 
โดยตางประเทศกเ็กิดปญหาเชนกันเนื่องจากความเร็วของเทคโนโลย ีคนเขาถึงงาย มีคนรายเพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตาม ในฐานะเปนผูบังคับใชกฎหมาย ตองรักษาและคุมครองเหยื่อ คุมครองสืบสวนสอบสวน 
นําตัวคนทําผิดมาดําเนินการ และปองกันสื่อกับประชาชนวาการปราบปรามไมใชเปนวิธีการสุดทายจรงิๆ แลวเปนการ 
ปองกันของตนเองมากกวา เพราะปญหามีมาก ปญหาคือการรับรูและการเขาใจ ม ี 2 ประเด็น คือขอเท็จจริงทาง 
คอมพิวเตอร เรารูและเขาใจไมเหมือนกัน และบริบททางคอมพิวเตอร ตัวอยาง ปญหาการเขาใจในทั้ง 2 กรณ ี
ไมใชจะตองเขาใจแคตํารวจ ทั้งนี้ ตองถามวาเราเขาใจในขอเท็จจริงและขอบริบทจริงหรือไม ซึ่งบางคนไมทราบวา 
การใสรายกันบนเฟสบุกนั้นมีความผิดทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 

นายสุรชัย นิลแสง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญพิเศษ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) กลาววา จริงๆแลว พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ พูดถึงคอมพิวเตอรแตปญหามาจากการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
กลายเปนทั้งโลกเขาสูปญหาการละเมิดสิทธิบนอินเทอรเน็ต พอกฎหมายฉบับแรกป 2550 ออก ไดยกรางมาจาก 
ตางประเทศ พบผูเสียหายเดือดรอนทั้งเรื่องโดนวา ขู นําภาพไปโพสต โดยผูเกี่ยวของมี 3 สวน คือ ผูเสียหาย ผูละเมิด 
และพยานหลักฐาน โดยผูใหบริการถือเปนตัวกลางที่จะหาพยานหลักฐานเพราะเปนเสนทางการเชื่อมตอ หลายๆ เวท ี
ผูเสียหายไมมีสิทธิมาเรียกรองเพราะอาย จึงไมทราบมุมมองผูเสียหาย  

“การแกปญหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ฉบับใหมจะเปนการแกปญหาใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น แตทุกวันนี้ 
เทคโนโลยีมาเร็ว ทุกคนกลายเปนยูสเซอรเอง กฎหมายยังตวมเตี้ยมไมทันเทคโนโลยี ปจจุบันแคพัฒนากฎหมาย 
ไมใหละเมิดสิทธิยังยากเลย ทุกคนอยากใหคนผิดโดนทําโทษแตทุกคนก็ไมอยากเปนผูทําผิด ไมอยากใหลวงละเมิด 
ดังนั้นจึงตองเขาใจใหมากขึ้น ทั้งนี้ ในชวงนี้การแสดงความคิดเห็นถือวาสําคัญมาก ควรเสนอกอนขอกฎหมายตัวจริง 
ออกมาใชจริง” นายสุชัย กลาว 

ขณะที่ นายณัฐวรรธน สุขวงศตระกูล ผูเชียวชาญสํานักกฎหมาย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
(องคการมหาชน) ถือเปนหนวยงานสําคัญในการนําเสนอการแกไขราง พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ กลาววา คาดวาจะ 
รวมรวมขอเสนอแนะสงใหกระทรวงไอซีทีไมเกินเดือน ก.ค.นี้ โดยหลังจากนี้กระทรวงไอซีที จะเปนผูคัดกรอง 
ขอเสนอแนะ ซึ่งอาจจะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นอีกครั้งหรือไมก็ตองขึ้นอยูกับกระทรวงไอซีท ี

สําหรับประเด็นหลักๆ ของขอเสนอแนะที่ผานมา อาท ิ ขอบเขตกฎหมายวาจะอยูแคไหนและครอบคลุม 
ตรงจุดไหนบาง ควรจะครอบคลุมมากกวานี ้ และในสวนของผูใชบริการจะเขาใจมากนอยในระดับไหน ในขณะที่ 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานควรมีอํานาจในระดับใด อีกทั้งบางหนวยงานไมเห็นดวยกับการละเมิดสิทธ ิ แตบาง 
หนวยงานก็เห็นดวย เปนตน 

 
................................................................. 
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