	
  

รายงานประจําปสมาคมผูผลิตขาวออนไลน สมัยที่ 3 ประจําป 2556-2557
ANNUAL REPORT 2013–2014 : ONLINE NEWS PROVIDER ASSOCIATION
__________________________________________________________________________________________________

สารบัญ
1. สาสนจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. สรุปการดําเนินการ
3. ประวัติสมาคม
4. รายนามสมาชิกสมาคม
5. รายนามที่ปรึกษาสมาคม
6. รายนามกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 3
7. รายงานกิจกรรม
7.1 ตารางกิจกรรม
7.2 การรวมวางกรอบนโยบายกับหนวยงานภาครัฐและสมาคมตางๆ
7.3 ดานการขับเคลื่อนดานลิขสิทธิ์
7.4 ดานความรวมมือกับองคกรตางประเทศ
7.5 ดานเสริมความรูเรื่องสื่อออนไลนใหภาคธุรกิจ
7.6 ดานเสริมความรูเรื่องขาวออนไลนใหกับภาคพลเมือง
7.7 ดานพัฒนาบุคลากรใหกับสมาชิกสมาคม
7.8 งานควบคุมจริยธรรมการเสนอขาวออนไลน
8. รายนามผูสนับสนุนสมาคมผูผลิตขาวออนไลน
9. ภาคผนวก
9.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาคม
9.2 คำประกาศเจตนารมณการจัดตั้งชมรมผูผลิตขาวออนไลน
9.3 แนวปฎิบัติในการนําเสนอขาวของสมาชิกชมรมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ. 2553
9.4 คูมือการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน
9.5 ขอบังคับสมาคมผูผลิตขาวออนไลน

หนา
4
13
17
21
25
28
32
36
42
43
48
52
56
59
62
66
67
68
70
72

__________________________________________________________________________________________________
2

รายงานประจําปผูสมาคมผลิตขาวออนไลน สมัยที่ 3 ประจําป 2556-2557
ANNUAL REPORT 2013–2014 : ONLINE NEWS PROVIDER ASSOCIATION
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
3

รายงานประจําปสมาคมผูผลิตขาวออนไลน สมัยที่ 3 ประจําป 2556-2557
ANNUAL REPORT 2013–2014 : ONLINE NEWS PROVIDER ASSOCIATION
__________________________________________________________________________________________________

1. สาสนจากทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
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นายชวรงค ลิมปปทมปาณี
ที่ปรึกษาสมาคม
ประธานชมรมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ. 2552-2554

ความทาทายใหมของ “ผูผลิตขาวออนไลน”
นับตั้งแตวันที่ 24 ก.ย. 2552 จนถึงวันนี้ เปนเวลากวา 5 ปเต็ม ของการกอตั้งชมรม (ปจจุบันจด
ทะเบียนเปนสมาคม) ผูผลิตขาวออนไลน ที่เปนการรวมตัวกันของเว็บไซตขาวชั้นนําในประเทศไทยกวา 10
บริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยปราศจากการปดกั้นจากอํานาจใดๆ ใหประชาชนผูรับขอมูลขาวสารออนไลนผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ตระหนักในคุณคาของงานสรางสรรคที่ผานกระบวนการทางวารสารศาสตร และสนใจติดตาม
ขอมูลขาวสารดังกลาวจากเว็บไซตของผูผลิตขาวสารแตละรายโดยตรง และในกรณีที่มีการนําเนื้อหาจาก
เว็บไซตของผูผลิตขาวออนไลนไปเผยแพรในชองทางเว็บไซตอื่นที่มีลักษณะเปนเชิงพาณิชยหรือเจาของเว็บไซต
ไดรับประโยชนทางธุรกิจ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ผูประกอบเว็บไซตที่นําขาวสารนั้น ไปผลิตซ้ําตอง
เคารพในความมีลิขสิทธิ์และงานสรางสรรคที่ผลิตโดยเว็บไซตสมาชิก
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางสมาชิกกับผูประกอบการเว็บไซตที่ตองการ
นําขาวสารจากเว็บไซตสมาชิกไปเผยแพรตอในเชิงพาณิชย โดยยึดหลักความเคารพและคํานึงถึงลิขสิทธิ์ในการ
สรางสรรคงานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชนที่ผผู ลิตขาวออนไลนจะไดรับ ทั้งนี้ ทางชมรมฯ ไมมี
เจตนาที่จะปดกั้นการเผยแพร หรือทําซ้ําขอมูลขาวสารของเว็บไซตที่นําขอมูลขาวไปเผยแพรเปนวิทยาทาน
หรือเพื่อการศึกษา แตตองการใหเว็บไซตที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชยและนําเนื้อหาขาวไปสรางมูลคาเพิ่มให
กับเว็บไซตของตนเอง ดําเนินการใหถูกตอง เหมาะสมและมีความเปนมืออาชีพ
การรวมตัวกันกอตั้งชมรมผูผลิตขาวออนไลนในวันนั้น นับเปนประวัติศาสตรหนาใหมของวงการสื่อ
มวลชนไทย เพราะเปนการรวมมือกันเปนครั้งแรกของบริษัทผูผลิตขาวชั้นนําของประเทศ ในแบบกึ่งเชิงธุรกิจ
และเชิงวิชาชีพผสมผสานกัน ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมของชมรม (ที่พัฒนาตอมาเปนสมาคม) ที่ไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมเชิงธุรกิจ ไดแก การจัดทําบันทึกความเขาใจในการนําขอมูลขาวสารจากเว็บไซตของ
สมาชิกไปใชในเว็บไซตอื่นๆ การจัดสัมมนาระหวางสมาชิกกับหนวยงานดานการตลาดและการประชาสัมพันธ
และการทําความเขาใจกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับปญหาในการสงขอความสั้น (SMS) ไปยังลูกคา
ของสมาชิกชมรม เปนตน
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ขณะที่กิจกรรมในเชิงวิชาชีพก็มี อาทิ การจัดทําแนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวออนไลนของสมาชิก
และการจัดทําแนวปฏิบัติการใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน รวมกับองคกรวิชาชีพอื่นๆ และการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานขาวออนไลน” ใหกับสมาชิกและองคกรสื่ออื่นๆ ที่สนใจ เปนตน
นอกจากนี้ การรวมตัวของผูผลิตขาวออนไลนในประเทศไทย ยังนับเปนตัวอยางใหองคกรผูผลิตขาว
ออนไลนในประเทศกลุมอาเซียนดวยกัน โดยเฉพาะในอินโดนีเซียและฟลิปปนส เกิดความตื่นตัวที่จะรวมตัวกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขาวออนไลนในประเทศนั้น ทั้งนี้ ก็เนื่องจากวาสมาคมผู
ผลิตขาวออนไลนไดมีการจัดการสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเชิญบรรณาธิการและผูดูแลเว็บไซตขาว
ออนไลนจากประเทศอาเซียนมารวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ทั้งในมิติของงานบรรณาธิการ
งานดานการพัฒนาธุรกิจ งานดานการพัฒนาเทคโนโลยีและงานดานจริยธรรมวิชาชีพ
ในโอกาสการกาวสูปที่ 6 ของสมาคมผูผลิตขาวออนไลน นับวาเปนอีกวาระหนึ่งที่อุตสาหกรรมเว็บไซต
ขาวกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูความทาทายใหมๆ โดยเฉพาะความทาทายดานจริยธรรมที่เกิดจากการเติบโตและ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ขณะที่ภารกิจเดิมในการดูแลรักษาสิทธิ์ตาม
กฎหมายและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลลากรในองคกรสมาชิกก็ยังดํารงอยูตอไป...

นายชวรงค ลิมปปทมปาณี
อดีตประธานชมรมผูผลิตขาวออนไลน
ปจจุบันเปนที่ปรึกษาบรรณาธิการขาวออนไลน www.thairath.co.th
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นายนิรันดร เยาวภาว
กรรมการที่ปรึกษาสมาคม
นายกสมาคมฯ 1-2 พ.ศ. 2554-2556
นับเปนเวลากวา 5 ปแลว ที่ผูประกอบการเว็บไซตขาวชั้นนําของประเทศไดรวมตัวกันเปนองคกรเริ่ม
จากการจัดตั้งชมรมผูผลิตขาวออนไลน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 และไดรับการอนุมัติใหยกฐานะเปนสมาคม
ผูผลิตขาวออนไลนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
ตลอดเวลา 5 ปที่ผานมา สมาคมผูผลิตขาวออนไลนไดมุงมั่นดําเนินงานตามวัตถุประสงคในการกอตั้ง
นั่นคือ การสงเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยโดย
ปราศจากการปดกั้นจากอํานาจใดๆ ใหประชาชนผูรับขอมูลขาวสารออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ตตระหนัก
ในคุณคาของงานสรางสรรคที่ผานกระบวนการทางวารสารศาสตร และสนใจติดตามขอมูลขาวสารดังกลาว
จากเว็บไซตของผูผลิตขาวสารแตละรายโดยตรงและผูประกอบการเว็บไซตทนี่ ําขาวสารไปผลิตซ้ําตองเคารพใน
ความมีลิขสิทธิ์และงานสรางสรรคที่ผลิตโดยเว็บไซตสมาชิก ตลอดจนการยกระดับคุณภาพบุคคลากรในแวดวง
วิชาชีพสื่อออนไลน การหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจสื่อออนไลน รวมถึงการรวมมือกับองคกรอื่นๆ ในเชิงการยก
ระดับความสามารถและจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ผลพวงจากการทํางานอยางเอาจริงเอาจังของคณะกรรมการบริหารแตละชุดตลอดจนที่ปรึกษาทุกทาน
ในชวงที่ผานมา ทําใหการละเมิดลิขสิทธิ์งานขาวของสมาชิกสมาคมโดยเว็บทาตางๆ ตลอดจนผูใหบริการขาว
สั้นผานโทรศัพทมือถือ ลดลงอยางเห็นไดชัด ขณะที่บริษัทเจาของระบบปฏิบัติการระดับโลก อยางแอปเปล
กูเกิล ตองมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นในการใหบริการแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการของตนเพื่อไมใหเกิดการ
ละเมิดลิขสิทธิ์งานขาวของสมาชิกสมาคม
ขณะเดียวกัน สมาคมผูผลิตขาวออนไลน ทั้งโดยสมาคมเอง และการรวมมือกับสมาคมวิชาชีพสื่ออื่นๆ
ก็ไดออกแนวปฏิบัติอันเปนบรรทัดฐานสําหรับการทํางานของสื่อออนไลน ทั้งเรื่องการใชขอมูลขาว การใชภาพ
การใชเครือขายสังคมออนไลน หรือ โซเชียลมีเดียในงานขาว ซึ่งตองอยูในกรอบของจริยธรรมและไมละเมิด
กฎหมาย
ตลอดชวง 5 ปที่ผานมา สมาคมผูผลิตขาวออนไลนไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัลแลว
หลายรุน จัดสัมมนาในประเด็นที่นาสนใจตางๆ หลายครั้ง ทั้งในประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํา
ขาวออนไลน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําขาวออนไลน ตลอดจนประเด็นการพัฒนาธุรกิจขาวออนไลน
อันเปนการพัฒนาวงการสื่อออนไลนทั้งในระดับบุคคลและโดยองครวมทั้งหมด
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ในรอบป 2556 ตอเนื่องป 2557 ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 3
นับเปนอีกปหนึ่งที่สมาคมผูผลิตขาวออนไลนไดดําเนินภาระกิจสําคัญตามเจตนารมณการจัดตัง้ สมาคม
ใหเสร็จสิ้นลุลวงไปหลายประการ อันเกิดจากการทุมเทแรงกายแรงใจของนายกสมาคม กรรมการสมาคม
และที่ปรึกษาสมาคมทุกๆ ทาน ทําใหสมาคมผูผลิตขาวออนไลนกลายเปนองคกรวิชาชีพสื่ออีกองคกรหนึ่ง
ที่กําลังมีบทบาทโดดเดนขึ้นมา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันทีว่ งการสื่อสารมวลชนกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลายๆ ดาน ทั้งพฤติกรรมการเสพสื่อของประชาชนทั่วไป พัฒนาการของเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร ความแพร
หลายของเครือขายสังคมออนไลน อันสงผลใหผูที่อยูในวงการสื่อตองปรับเปลี่ยนตัวเองอยางขนานใหญนั้น
เชื่อมั่นวาสมาคมผูผลิตขาวออนไลนจะยิ่งมีบทบาทสําคัญในการชวยใหวงการสื่อสารมวลชนไดปรับเปลี่ยน
ตัวเองอยางมีคุณภาพทั้งในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมและคุณภาพของขอมูลขาวสารที่นําเสนอสูประชาชน

นายนิรันดร เยาวภาว
นายกสมาคมฯ 1-2 พ.ศ. 2554-2556
ผูด ูแลเว็บไซต www.manager.co.th
บริษัท ไทยเดย ดอทคอม จํากัด
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นายจักรพันธ วงศสลับสี
ที่ปรึกษาสมาคม

ผมไดมีโอกาสรวมงานสมาคมผูผลิตขาวออนไลน ตั้งแตยังเปนชมรมผูผลิตขาวออนไลนจนถึงปจจุบัน
นี้นับเปนเวลา 5 ปแลว ซึ่งไดเห็นการดําเนินงานของสมาคมฯ มีความกาวหนามาตลอด และกรรมการทุกทาน
ก็ชวยกันทํางานใหแกสมาคมเพื่อใหสาธารณชนและสังคมยอมรับกันอยางกวางขวางประเด็นสําคัญในการ
รวมตัวของผูผลิตขาวออนไลนนั้นอยูที่ปกปองกันละเมิดลิขสิทธิท์ ี่มีผูก็อปปนําไปเผยแพรตอโดยมิไดรับการ
อนุมัตขิ องหนวยงาน ที่ผลิตชิ้นขาวขาวนั้นๆ ซึ่งทางสมาคมก็ไดดําเนินการปกปองและเรียกรองคาเสียหายที่
เกิดขึ้นจากผูท ี่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งทางสมาคมไดยื่นฟอง Apple และมีการเจรจาตกลงกันจนทาง Apple ยอม
ชดใชคาเสียใหแกสมาชิกของสมาคมที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์เปนสิ่งที่ไมถูกตองตามกฎหมายของ
นานาชาติ ทางสมาคมไดดําเนินการยื่นฟองแกผูที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยางตอเนื่อง เพื่อปกปองความเสียหายของ
สมาชิกผูผลิตขาวออนไลนนั้น เปนเรื่องที่นายินดีที่ทางสมาคมไดมุงมั่นดําเนินการใหทุกอยางถูกตองตาม
กฎกติกาของกฎหมายบานเมือง นอกจากนี้ทางสมาคมไดมีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรูทางดานขาวออนไลน
ใหแก นักขาวของสมาชิกสมาคมฯ ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามยุคดิจิทัล นับตั้งแตการเปน
ชมรมจนถึงสมาคมในปจจุบันนี้ และมีตอไปในอนาคตไมมีที่สิ้นสุด เฉกเชนเดียวกับเทคโนโลยีทางดานดิจิทัล
ที่พัฒนาไปไมมีที่สิ้นสุด
พรอมกันนี้ทางสมาคมไดมีการจัดเสวนาในโอกาสตางๆ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงความรูมารวม
เสวนาใหความรูในเรื่องสังคมออนไลน เพื่อใหสาธารณชน และองคกรภาคตางๆ ไดรับทราบถึงความเคลื่อนไหว
ของสมาคม รวมถึงการใหจัดกิจกรรมใหประชาชนเขามา มีสวนรวมกับทางสมาคม ในการฝกอบรมความรูเปน
นักขาวออนไลนอาสาที่จะคอยแจงขาวดวนที่ไดพบเห็นไปยังสํานักขาวออนไลนแตละแหง
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ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา สมาคมผูผลิตขาวออนไลน คอยๆ มีบทบาทใหสังคมภายนอกไดรับ
รูถึงกิจกรรมตางๆ ที่ทางสมาคมไดดําเนินการไปอยางกวางขวาง และเปนที่ยอมรับและความไววางใจ
ขององคกรตางๆ ซึ่งเชื่อวานับจากนี้ตอไปอีกนานแสนนาน สมาคมจะมีบทบาทที่เขมแข็งตอสาธารณชน
เพิ่มยิ่งๆ ขึ้นทุกวันเวลานาที

นายจักรพันธ วงศสลับสี
ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ หนังสือพิมพเดลินิวส
บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด
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ดร.ธนา ทุมมานนท
ที่ปรึกษาสมาคม
วันนี้สมาคมผูผลิตขาวออนไลน ไดกาวขามสิ่งตางๆ ที่ยากลําบาก บนกระแสของความเปลี่ยนแปลง
ทั้งตองปรับตัวจากสื่อเดิมที่เคยทํา มาสูสิ่งใหมๆ หลายสํานักพิมพไดประสบความสําเร็จในการใช Social Media
อยางนายินดี บางสํานักประสบความสําเร็จในการขึน้ มาเปนอันดับ 1 ของเว็บไซตขาว เมื่อกลับไปดูในตาราง
ของ Truehits.net แลว จะเห็นวาสํานักขาวออนไลน เปนที่สนใจของประชาชนมากขึ้น และยังสามารถมาอยูใน
อันดับตนๆ ของการใชงานของประเทศไทยไดถึง 10 สํานักขาวออนไลน มีอัตราการเจริญเติบโตกวา 70%
นับจากวันที่เราไดกอตั้ง
จากชมรมผูผลิตขาวออนไลน มาสูสมาคมผูผลิตขาวออนไลน สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการ กอตั้ง
และยังเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ในเชิงเนื้อหา เทคนิค จริยธรรม และ Social network
นําไปสูการพัฒนาองคกรและบุคคลกรที่มีคุณภาพ ทามกลางกระแสธุรกิจและการแขงขันที่รุนแรง
การที่สมาคมฯ ไดใหความสําคัญตอการฝกอบรมนักขาวออนไลน ที่คาดหวังวานักขาวที่ผานการอบรม
เหลานั้นจะนําสิ่งตางๆ ที่ไดรับ นําไปปรับปรุงและสรางจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ครั้งนี้หากไมได
กลาวถึงคณะทํางานของป 2556-2557 แลวคงไมครบถวน ตองขอปรบมือใหเปนอยางมาก ตอความทุมเทและ
ความอดทนของทุกทาน ทําใหผลงานออกมาไดดีเยี่ยม สุดทายนี้มิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี มิไดแบงพวก
เราพวกเขา จึงทําใหสมาคมผูผลิตขาวออนไลนสามารถที่จะเจริญเติบโตไปเปนเสาหลักของประเทศในอนาคต
อันใกลนี้

ดร.ธนา ทุมมานนท
ที่ปรึกษาสมาคม
เจาหนาที่บริหารสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศและวิศวกรรมออกอากาศ
บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด (ไทยรัฐทีวี)
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นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ
ที่ปรึกษาสมาคม
สมาคมผูผลิตขาวออนไลนถือวาเปนองคกรแรกในประเทศไทยที่เขามาดูแลเรื่องการบริหารลิขสิทธิ์
และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสื่อมวลชน ในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์ในเนื้อหาขาว ผานสื่อตางๆ ในระบบ
ดิจิทัลเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิทรัพยสินทางปญญาบนอินเทอรเน็ต การกอตั้งสมาคมฯ ยังเปนมิติใหมของ
วงการสื่อสารมวลชนไทยที่สามารถรวมกลุมกันและดูแล แกไขปญหากันเองแบบ Self Regulation เพื่อตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงของสื่อในสังคมเทคโนโลยีสมัยใหม
ในปนี้ (2557) (ซึ่งเปนปที่ 6 ของการจัดตั้งองคกร) ผมขอแสดงความชื่นชมการทํางานของกรรมการ
และผูที่เกี่ยวของทุกทานของสมาคมที่ทํางานกันอยางหนักทั้งในเรื่องการจัดอบรมนักขาวออนไลน และการสราง
การรับรู (Awareness) ผานกิจกรรมตางๆของสมาคมเพื่อใหคนทั่วไปรับทราบถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ของสื่อมวลชนไทย
ผมขออวยพรใหคณะกรรมการสมาคมและผูที่เกี่ยวของทุกทานประสบความสําเร็จในการบริหารงาน
สมาคมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับวงการสื่อสารมวลชนไทยตอไป

นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ
ที่ปรึกษาดานกฎหมายสมาคมฯ
กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย จํากัด
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2. สรุปการดําเนินการ
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นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ
นายกสมาคมฯ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2556-2557
ในชวงป 2556 – 2557 นับเปนปที่ทาทายของนักสื่อสารมวลชนดานออนไลน ซึ่งสามารถจําแนกได
เปน 2 มิติ มิติแรกคือสถานการณทางการเมืองที่มีความเขมขนสูงสุด จนกาวผานเหตุการณตางๆ มาจน
คลี่คลายในปจจุบัน ซึ่งเปนชวงเวลาพิสูจนความสามารถของนักขาว ผูดูแลเว็บขาว ผูจัดการสื่อขาวออนไลน
ที่ตองติดตามรายงานขาวพรอมตรวจสอบความถูกตองกันทุกวินาที และทํางานอยูภายใตความกดดันของ
กระแสผูอานที่มุงแสดงความคิดเห็นที่แตกแยกเปนฝกฝายอยางชัดเจน มิติที่สอง คือการเติบโตของสื่อสังคม
ออนไลน ที่ทําใหพฤติกรรมผูบริโภคขาวสารเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะคนไทย ที่แมจํานวนผูใชงานสื่อสังคม
ออนไลนไมไดสูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แตใชเวลาแตละวันอยูกับสื่อสังคมออนไลนมากเปนอันดับ
ตนๆ ของ APEC สงผลใหสื่อมวลชนดานออนไลน จําเปนตองมีการปรับกระบวนการนําเสนอขาวผานทางสื่อ
สังคมออนไลนมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อความนิยมของสื่อสังคมออนไลนมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหผูอานขาวจากเดิมที่
อานขาวเพียงอยางเดียวสามารถกลายมาเปนผูรายงานขาวไดเชนกัน
จากสถานการณที่เปลี่ยนไปดังกลาว ทําใหบทบาทหนาที่ของสมาคมผูผลิตขาวออนไลน ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณตางๆ จะเห็นไดจากการจัดโครงการตางๆ เพื่อสรางเสริม
ความรูใหกับบุคลากรดานขาวสารและบุคคลทั่วไป ซึ่งเกี่ยวของกับสื่อสังคมออนไลนอยูบอยครั้ง นับตั้งแตการ
เสวนาแรกของป 2557 ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวา จริงหรือที่สื่อสังคมออนไลนมีบทบาทในการกำหนด
วาระของขาวสารและเราจะปรับตัวอยางไร เพราะในปจจุบันผูอานขาวก็สามารถกําหนดวาระขาวสารได
จนทําใหมีนักการเมืองหรือผูนําทางความคิดจากหลากหลายดาน ตางใชสื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการ
กําหนดวาระขาวสารเพื่อประโยชนของตนเอง ดานนักการตลาดก็ใชวิธีเดียวกันนี้ปรับกลยุทธทางการตลาดของ
สื่อดิจิทัลได โดยการทำ Content Marketing หรือ การทําใหผูใชงานออนไลนเปนผูพูดแทนเจาของตราสินคา
ซึ่งมีแนวโนมที่ผูใชงานออนไลนสวนใหญจะเชื่อความคิดเห็นของบุคคลมากกวาการโฆษณา

28 มีนาคม 2557 สมาคมผูผลิตขาวออนไลน (SONP)
จัดโครงการสัมมนาเชิง ธุรกิจเรื่อง “กลยุทธการทํา Content Marketing
และSocial Media Crisis Management ในมุมมองของนัก
สื่อสารมวลชน” ณ ที่หองกมลทิพย 3 โรงแรมเดอะสุโกศล โฮเท็ล
__________________________________________________________________________________________________
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นอกจากนี้ การวัดผลของสื่อออนไลนจากจํานวนผูใชงานจากตัวเลข UIP และ Pageview ดูเหมือน
จะไมเพียงพอใหนักการตลาดมองเราเสียแลว สื่อขาวออนไลนตางก็วิ่งเขาจับจองพื้นที่ใน Social Media เพื่อ
สรางจํานวนผูติดตาม สรางยอดไลค ยอดแชร จนบางครั้งมีการเสนอขาวที่สุมเสี่ยงตอการละเมิดจริยธรรม
ของสื่อมวลชน เปนเหตุใหสมาคมฯ เขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานดานจริยธรรมอยางตอเนื่องโดย
กําชับไปยังสมาชิกสมาคมฯ ทุกองคกร ใหยืนหยัดในความเปนสื่อสารมวลชนออนไลนกระแสหลักโดยยืดถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการเปนสื่อมวลชนที่ดีเปนสําคัญ มิเชนนั้นจะเปนการลดทอนคุณคาและ
ความเชื่อถือ ศรัทธาของผูอานที่มีตอสื่อมวลชนในที่สุด
บทบาทงานดานอื่นๆ ที่สมาคมฯ มุงดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป คือ การใหความรูและสราง
เสริมความสามารถของนักขาวออนไลนรุนใหม โดยจัดงานอบรมนักขาวออนไลนใหกับสมาชิกตอเนื่องทุกป
โดยปที่ผานมาไดเพิ่มความเขมขนดานเนื้อหาออนไลน เพราะสื่อออนไลนไมไดมีเพียงแคเว็บไซตอีกตอไปแลว
หากแตขยายไปยังการแสดงผลในรูปแบบมัลติมีเดีย การเสนอขาวในสื่อสังคมออนไลนและอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากการใหความรูกับสมาชิกแลว ยังขยายการใหความรูไปยังนักขาวพลเมืองกลุมผูขับขี่ยานยนต
สาธารณะอีกดวย เพื่อสงเสริมความสามารถของประชาชนทั่วไปในการรายงานขาวอยางถูกตองและเปน
ประโยชนตอสังคมดวย
29-31 สิงหาคม 2557 สมาคมผูผลิตขาวออนไลน (SONP) ไดจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล รุนที่ 5 ใหนักขาวรุนใหมจาก
องคกรสื่อที่เปนสมาชิกสมาคมเขาฝกอบรม และในปนี้ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ
องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย ก็ใหการสนับสนุนโครงการเหมือน
ทุกปที่ผานมา

26 กรกฎาคม 2557 สมาคมผูผลิตขาวออนไลน (SONP)
รวมกับองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักขาวพลเมืองเพื่อสาธารณะ ครั้งที่ 1 ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีจากผูขับขี่ยานยนตสาธารณะ งานนีท้ างสมาคม
ขอขอบคุณ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) ที่สนับสนุนโครงการ

______________________________________________________________________________________________
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นอกจากการบริหารจัดการโครงการตางๆ ยังมีความทาทายในการจัดระบบการทํางานของสมาคมฯ
เพื่อวางรากฐานการโตในอนาคต โดยงานสําคัญที่เริ่มทําไปแลว ไดแก การจัดเก็บขอมูลสมาชิกเพื่อเปนฐาน
ขอมูลในการขยายประเภทสมาชิกวิสามัญและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบดานการเงินใหมอีกดวย
จากภารกิจตางๆ ของสมาคมฯ ที่มากขึ้น การดําเนินงานในปนี้ ไมอาจลุลวงไปได หากไมมีองค
ประกอบสําคัญ 2 สิ่ง ไดแก องคประกอบทางดานสมอง คณะกรรมการสมาคมฯ ตองขอบพระคุณที่ปรึกษา
ทุกทานที่สละเวลามาประชุม และชี้แนะการทํางาน ใหแนวคิดใหมๆ ที่เปนประโยชนกับทีมงานตลอด
เวลา โดยสวนตัวแลวบรรยากาศแบบนี้เปนบรรยากาศที่อบอุนเหมือนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่มีพี่ๆ นองๆ
ชวยกันทํางานสมาคมฯ อยางเต็มที่ ทั้งที่ความเปนจริงเราทุกคนตางก็เปนคูแขงในเชิงธุรกิจกันทุกคน แตมา
รวมมือกันทํางานเพื่อสังคมและสรางเสริมการเติบโตของสื่อขาวดิจิทัลรวมกัน องคประกอบที่สองคือ
องคประกอบดานเงินทุน กรรมการบริหารขอขอบพระคุณองคกร 13 แหง ที่ใหการสนับสนุนเราเปนอยางดี
ตลอดปนี้ ทางสมาคมกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ดวย =
สุดทายขอขอบพระคุณกรรมการตัวแทนจากสื่อทุกทาน ที่สละเวลางานแมกระทั่งในวันหยุด เพื่อมา
ทํางานใหสังคมและรวมกันสรางสรรคสื่อขาวดิจิทัลใหเติบโตไปขางหนาแบบมืออาชีพตอไป

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ
นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลนสมัยที่ 3
ผูอํานวยการฝายสื่อดิจิทัลมีเดีย
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

__________________________________________________________________________________________________
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3. ประวัติสมาคม

______________________________________________________________________________________________
17

รายงานประจําปสมาคมผูผลิตขาวออนไลน สมัยที่ 3 ประจําป 2556-2557
ANNUAL REPORT 2013–2014 : ONLINE NEWS PROVIDER ASSOCIATION
__________________________________________________________________________________________________

ประวัติสมาคม
ในชวงป พ.ศ.2552 นับเปนปที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการขยายตัวไปอยางรวดเร็ว
อุปกรณดิจิทัลใหมๆ ออกมารองรับการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางแพรหลาย ขณะเดียวกัน การขยายตัวของ
เว็บไซตในประเทศไทยรวมถึงบล็อกตางๆ ไดเติบโตขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน แตปญหาที่ตามมาคือ เนื้อหาขาว
และภาพขาวจากสื่อหลัก ถูกเผยแพรซ้ํา ผานเว็บไซตตางๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากเว็บไซตของผูผลิตขาวอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2552 ที่สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สื่อออนไลนชั้นนํา
12 แหงของไทย ไดแก เอเอสทีว-ี ผูจัดการ ไทยรัฐออนไลน เดลินิวส มติชน เครือเนชั่น เครือโพสตพับลิชชิง
สยามสปอรต ฐานเศรษฐกิจ ไอเอ็นเอ็น (ลาออกในป พ.ศ.2553 ดวยเหตุผลทางธุรกิจ) สยามรัฐ ดาราเดลี่
และแนวหนา ไดรวมตัวกันจัดตั้ง "ชมรมผูผลิตขาวออนไลน" - Society of Online News Providers
(SONP) ขึ้นพรอมประกาศเจตนารมณ มุงมั่น สงเสริม และสนับสนุนสิทธิในการรับรูขาวสารของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการที่ประชาชนรับรูขาวสารออนไลนผานเครือขายออนไลนที่ผานกระบวนการ
ทางวารสารศาสตรจากเว็บไซตของผูผลิตขาวแตละรายโดยตรงและรวมกันหยุดยั้งผูประกอบการเว็บไซตเชิง
ธุรกิจ ในการนําเนื้อหาขาวและภาพขาวไปใชโดยพลการ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยเว็บไซตสมาชิก ตอมามีการ
จัดประชุมใหญเพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เปนครั้งแรก เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
เจตนารมณของชมรมฯ โดยมติเปนเอกฉันทให นายชวรงค ลิมปปทมปาณี จากไทยรัฐออนไลน เปนประธาน
ชมรมฯ คนแรก
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เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2553 ชมรมผูผลิตขาว
ออนไลนจัดประชุมใหญสามัญประจําป
ครบรอบการกอตั้ง 1 ป ภายหลังจากมี
การลงนามในคําประกาศเจตนารมณจัดตั้ง
ชมรมผูผลิตขาวออนไลน ที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปของชมรมผูผลิตขาว
ออนไลนไดเลือกนายชวรงค ลิมปปทมปาณี
ที่ปรึกษาดานบรรณาธิการ บริษัท เทรนด วีจี
3 จํากัด ในเครือบริษัทวัชรพล

งานในชวงปแรกชมรมฯ มุงสรางมาตรฐานใหเว็บไซตตางๆ ใชเนื้อหาขาวและภาพขาวจากเว็บไซต
ของสมาชิกชมรมฯ อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ชมรมฯ ไดเชิญ
เว็บไซตทา (Web Portal) เขาฟงหลักเกณฑการนําขาวจากเว็บไซตสมาชิกไปใช ผาน RSS Feed ที่พัฒนาโดย
สมาชิกชมรมฯ และไมอนุญาตใหเก็บขอมูลตางๆ ไวในระบบของเว็บไซตอื่น ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกลาว
ยังคงใชสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ชมรมผูผลิตขาวออนไลนดําเนินการขับเคลื่อนงานดานเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน หรือสรางความ
เขาใจของเว็บไซตในสังกัดทั้งหมดกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และยังมุงพัฒนากิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมศักยภาพของ
ผูสื่อขาว ผูดูแลระบบ นักการตลาดและภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องมาตลอด 2 ป กระทั่งมีมติจาก
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใหยกระดับการดําเนินการเปนรูปแบบของสมาคม เปนผลใหวันที่ 23 พฤษภาคม
พ.ศ.2555 ชมรมผูผลิตขาวออนไลนไดเปลี่ยนสถานะเปน “สมาคมผูผลิตขาวออนไลน” - Online News
Provider Association (แตยังคงใชคํายอในภาอังกฤษวา SONP) โดยมีนายนิรันดร เยาวภาว จากเว็บไซต
เอเอสทีว-ี ผูจัดการ ดํารงตําแหนงนายกสมาคม สมัยที่ 1 และ 2 หลังหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม ในสมัยที่
3 ที่ ประชุมมีมติให นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ จากเครือโพสต พับลิชชิง ดํารงตําแหนงนายกสมาคมตอจาก
นายนิรันดร
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2554 ชมรมผูผลิตขาว
ออนไลนจัดประชุมใหญสามัญประจําป
ครบรอบการกอตั้ง 2 ป ที่ประชุมใหญชมรม
ผูผลิตขาวออนไลนเลือกนายนิรันดร เยาวภาว
จากเว็บ ASTV ผูจัดการเปน
ประธานชมรมผูผลิตขาวออนไลน (ใน
ภายหลังเปลี่ยนสถานะเปนสมาคม)
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เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556 สมาคมผูผลิต
ขาวออนไลน (SONP) ไดจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหมซึ่ง
เปนชุดที่ 3 เพื่อเขารับตําแหนงและปฏิบัติ
งานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ
การทํางาน โดยไดนางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ
ผูอํานวยการฝายดิจิทัลมีเดีย บริษัท โพสต
พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) รับตําแหนง
นายกสมาคมฯ

ปจจุบัน สมาคมฯมีสมาชิกทั้งสิ้น 17 องคกรสื่อ โดยมีสมาชิกจากสื่อที่ขยายจากภาคธุรกิจหนังสือพิมพ
ไปยังสื่อออนไลน ไดแก หนังสือพิมพบานเมือง สวนสมาชิกในสื่อภูมิภาค ไดแก เชียงใหมนิวส
และสื่อโทรทัศนชั้นนําไดแก บมจ.อสมท. และองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส) และสปริงนิวสทีวี จนกระทั่งป พ.ศ.2557 สมาคมไดขยายกลุมสมาชิก ไปยังสื่อดิจิทัลทีวี ไดแก
สถานีโทรทัศนพีพีทีวี
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รายนามสมาชิกสมาคมฯ
ชื่อบริษัท

ปที่ขารวม

ชื่อแบรนด

เว็บไซต

บริษัท โพสต พับลิชชิง
จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 136
อาคารบางกอกโพสต
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

s

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย
กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/118-119,121122,124-130 ชั้น 27-32
ถนน บางนา-ตราด 4.5
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

s

บริษัท สยามสปอรต
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 66/26-29
ถนนรามอินทรา
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม
กรุงเทพฯ 10230

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

บริษัท เทรนด วีจี3 จํากัด
(สํานักงานใหญ).
เลขที่ 1 อาคาร 12 ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

s

www.thairath.co.th

บริษัท ไทยเดย ดอมคอม
จํากัด
เลขที่ 102/1 ถนนพระอาทิตย
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

s

www.manager.co.th

s

www.bangkokpost.com
www.posttoday.com

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

www.siamsport.co.th
www.siamdara.com
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ชื่อบริษัท
บริษัท เดลินิวส เว็บ
จํากัด

ปที่ขารวม
พ.ศ. 2552ปจจุบัน

ชื่อแบรนด

เว็บไซต
www.dailynews.co.th

s

เลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริษัท มติชน จํากัด
(มหาชน) (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 12
ถนนเทศบาลนฤมาล
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

d

www.matichon.co.th

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
จํากัด
เลขที่ 9/11
อาคารฐานการพิมพ
ซอยสวนชิดชม
ถนนเทศบาลสงเคราะห
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

d

www.thanonline.com

บริษัท สยามรัฐ จํากัด
เลขที่ 12 อาคาร 6
ถนนราชดําเนินกลาง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

บริษัท ดาราเดลี่ จํากัด
เลขที่ 1 ซอยลาดปลาเคา 14
ถ.ลาดปลาเคา แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ
10230

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

บริษัท หนังสือพิมพ
แนวหนา จํากัด
เลขที่ 96 หมู 3
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

s

www.siamrath.co.th

www.daradaily.com

s

www.naewna.com
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ชื่อบริษัท

ปที่ขารวม

ชื่อแบรนด

เว็บไซต

องคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

บริษัท เชียงใหมรายวัน
จํากัด
เลขที่ 164 ถ.ราชเชียงแสน
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม
50100

พ.ศ. 2552ปจจุบัน

บริษัท นวกิจบานเมือง
จํากัด
เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2553ปจจุบัน

s

บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
10310

พ.ศ. 2553ปจจุบัน

s

บริษัท สปริงนิวส
คอรปอเรชั่น จํากัด
เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน
1 ชั้น 11 ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พ.ศ. 2554ปจจุบัน

s

www.springnewstv.tv

บริษัท บางกอกมีเดีย
แอนด บรอดคาสติ้ง จํากัด
เลขที่ 75/32-33 ซ.สุขุมวิท
19 (วัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

พ.ศ. 2557ปจจุบัน

s

www.pptvthailand.com

s
s

d

www.thaipbs.or.th

www.chiangmainews.co.th

www.banmuang.co.th

s

www.mcot.net	
  

s
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ที่ปรึกษาสมาคม พ.ศ. 2556-2557

นายชวรงค ลิมปปทมปาณี
ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.ธนา ทุมมานนท
ที่ปรึกษาสมาคม

นายจักรพันธ วงศสลับสี
ที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาบรรณาธิการขาวออนไลน
บริษัท เทรนด วีจี3 จํากัด (สํานักงานใหญ)

เจาหนาที่บริหารสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิศวกรรมออกอากาศ
บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด
(ไทยรัฐทีวี)

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
หนังสือพิมพเดลินิวส
บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน
ที่ปรึกษาดานวิชาการ

นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย

นายสวิชย บํารุงสุข
ที่ปรึกษาสมาคม

รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

กรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย จํากัด

ผูชวย หน.กองบรรณาธิการ
บริษัท สยามรัฐ จํากัด

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
ที่ปรึกษาสมาคม

นายวริษฐ ลิ้มทองกุล
ที่ปรึกษาสมาคม

นายกาวโรจน สุตาภักดี
ที่ปรึกษาสมาคม

Senior Vice President
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการเว็บไซต

ผอ.ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)

Manager.co.th

บริษัท ไทยเดย ดอมคอม จํากัด
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กรรมการบริหารสมาคมผูผลิตขาวออนไลน สมัยที่ 3
พ.ศ. 2556-2557

นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ
นายกสมาคม

นายนิรันดร เยาวภาว
กรรมการที่ปรึกษาสมาคม

นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
อุปนายกและเลขาธิการ

ผูอํานวยการสื่อดิจิทัล
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)

ผูดูแลเว็บไซต www.manager.co.th
บริษัท ไทยเดย ดอทคอม จํากัด

เว็บมาสเตอร เดลินิวสออนไลน
บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด

นางสาวอรุณรัตน หวลถนอม
เลขาธิการ (ต.ค.56-มิ.ย.57)

นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์
เหรัญญิก

นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล
กรรมการดานโซเซียลมีเดีย

นายรัฐเดชน ตั้งขจรชัยศักดิ์
กรรมการสิทธิประโยชน

นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย
กรรมการสิทธิประโยชน

นายสมชาติ บุญวิทยา
กรรมการฝายฝกอบรม

Webmaster New Media
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เทรนด วีจี3 จํากัด (สํานักงานใหญ)

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการทางธุรกิจ
บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน)

Digital Media Manager
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด

หัวหนาศูนยขอมูล
บริษัท นวกิจบานเมือง จํากัด

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสื่อใหม
องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.)
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ç

นายอธิพงศ ลอยชื่น
ประชาสัมพันธ

นางสาวภิชญา ศรีวองไทย
กรรมการดานการสรางแบรนด

นายเกษตร นอยทิพย
กรรมการ

ผูสื่อขาว แนวหนาออนไลน
บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด

Sales & Marketing Executive
บริษัท ดาราเดลี่ จํากัด

ผูชวยบรรณาธิการขาว
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

นายเหมราช ราชคำ
กรรมการ

นายวิชัย สอนเรือง
กรรมการ

นายกิติ ภารดี
กรรมการ

ตําแหนงเจาหนาที่เทคโนโลยี
สารสนเทศอาวุโส สวนดิจิทัลมีเดีย
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

เจาหนาที่ขาวออนไลน
บริษัท สยามรัฐ จํากัด

หัวหนากองบรรณาธิการ
บริษัท เชียงใหมรายวัน จํากัด

นายสมเกียรติ ศรีบุญรอด
กรรมการ

นางสาวณัฐญา เนตรหิน
กรรมการ

บรรณาธิการขาวออนไลน
www.springnewstv.tv
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด
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7.1 ปฎิทินกิจกรรมสมัย 3
1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
เดือน/ป
ต.ค. 56

พ.ย. 56

ธ.ค. 56

กิจกรรม
9 ต.ค.

เขาพบ ผอ.ไทยพีบีเอส ผูบริหารของ บริษัท เทรนด วีจ3ี และซีพีออลล
เพื่อแนะนํากรรมการสมาคมฯ และรับฟงแนวปฎิบัติและหารือเรื่องโครงการ
ความรวมมือ

18 ต.ค.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน เจาภาพโดยสยามสปอรต
รานอาหารตํามัว่ รามอินทรา เพื่อติดตามการทํางานและวางแผนกิจกรรมงาน
ป 2556 - 2557

24 ต.ค.

นายนิรันดร เยาวภาว กรรมการที่ปรึกษา และนายกสมาคมฯ สมัย 1 และ 2
ยื่นแถลงการณ เรื่องรางแกไข พ.ร.บ. คอมพิวเตอร รวมกับสมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพ แหงประเทศไทยและ ชมรมนักขาวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอรัฐมนตรีไอซีที ที่ศูนยราชการ ถนนแจงวัฒนะ (อานตอขอ 7.2)

26 พ.ย.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่รานอาหาร เพลิน วิภาวดี
เจาภาพโดยไทยรัฐออนไลน เพื่อติดตามการทํางานทั่วไปและโครงการตางๆ

26 พ.ย.

บริษัท แอปเปล อิงค จํากัด และบริษัทลูก รวมถึงกรรมการในประเทศไทย
ชำระคาเสียหายกับสมาคมผูผลิตขาวออนไลนที่เปดชองทางใหแอพพลิเคชัน่
ขาวละเมิดลิขสิทธิ์อยูบนรานแอพสโตร (อานตอขอ 7.3)

28 พ.ย.

จัดเสวนาเรื่องสื่อสังคมออนไลนกับการกําหนดวาระขาวสารในสื่อกระแสหลัก
ที่โรงแรมเดอะสุโกศล รวมกับบรรณาธิการหนังสือพิมพชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สนับสนุนโดยมูลนิธเิ อสซีจี (อานตอขอ 7.4)

19 ธ.ค.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่รานอาหารบางบัว
บางเขน เจาภาพโดยบานเมืองออนไลน เพื่อติดตามการทํางานทั่วไปและ
โครงการตางๆ ประชุมวางแผนงานสมาคมฯ ป 57 และประเมินผลการ
จัดเสวนาเรื่องสื่อสังคมออนไลนกับการกําหนดวาระขาวสารในสื่อกระแสหลัก
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เดือน/ป
ม.ค. 57

9 ม.ค.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่บานพระอาทิตย
เจาภาพโดย ASTV ผูจัดการ เพื่อติดตามการทํางานทั่วไปและพิจารณา
หลักการและเหตุผลโครงการสัมมนาเชิงธุรกิจ และวางกรอบการเปดสมาชิก
แบบวิสามัญและบุคคลทั่วไป และปรับปรุงขอมูลและโครงสรางงาน
ทะเบียน

ก.พ. 57

6 ก.พ.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ ที่รานอาหาร
DOZE Café’ เจาภาพโดยไทยรัฐออนไลน ที่เพื่อติดตามการทํางานทั่วไปและ
พิจารณาแผนการบริหารจัดการแฟนเพจสมาคมในสื่อสังคมออนไลน

มี.ค. 57

กิจกรรม

6 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่หนังสือพิมพแนวหนา
เจาภาพโดยแนวหนาออนไลน เพื่อติดตามการทํางานทั่วไปและสรุป
เตรียมการจัดงานสัมมนาเชิงธุรกิจเรื่องกลยุทธการทํา Content Marketing
และ Social Media Crisis Management
28 มี.ค. จัดสัมมนาเชิงธุรกิจเรื่องกลยุทธการทํา Content Marketing และ Social
Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน ที่โรงแรม
เดอะสุโกศล สนับสนุนโดย คอนโทรลดาตา, คอมพิวเตอรยูเนี่ยน, และทรู
คอรปอเรชั่น (อานตอขอ 7.5)

เม.ย. 57

3 เม.ย.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่ไทยพีบีเอส
เจาภาพโดยไทยพีบีเอส เพื่อติดตามการทํางานทั่วไป

พ.ค. 57

8 พ.ค.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่รามาการเดนส เจาภาพ
โดยเดลินิวส เพื่อติดตามการทํางานทั่วไป และสรุปการปรับปรุงการดําเนินการ
ดานบัญชีสมาคม โดยการวาจางใหบริษัท พัทยา แอคเคานติ่ง จํากัด
ดําเนินการทําบัญชีรายเดือน

14 พ.ค.

เขารวมเปนคณะทํางานจัดตั้งศูนยจริยธรรมสื่อมวลชนศึกษา โดยความรวมมือ
ของสมาคมวิชาชีพสื่อ ไดแก สภาการหนังสือพิมพ สภาวิชาชีพ วิทยุขาว
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย และสมาคม
ผูผลิตขาวออนไลน (อานตอขอ 7.2)

21 พ.ค.

ประชุมทีมโครงการเพื่อเตรียมการจัดอบรมนักขาวพลเมือง ทีไ่ ทยพีบีเอส
และตัดสินใจเลื่อนการจัดงานจากวันที่ 24 พ.ค. ออกไปกอน เนื่องจาก
สถานการณทางการเมือง ทําใหทีมงานไมสามารถมาปฏิบัติการโครงการ
ไดสะดวก
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เดือน/ป
มิ.ย. 57

ก.ค. 57

ส.ค. 57

กิจกรรม
5 มิ.ย.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่ภัตตาคาร จันทรเพ็ญ
เจาภาพโดยโพสต พับลิชชิง เพื่อติดตามการทํางานทั่วไป และพิจารณาปรับ
ขอบเขตและวิธีการประชาสัมพันธของโครงการอมรมนักขาวพลเมือง

18 มิ.ย.

รวมจัดตั้งโครงการปฎิรูปสื่อยุคดิจิทัล เพื่อจัดตั้งองคกรสมาพันธในการรวม
กํากับดูแล ตั้งกรอบจริยธรรม พัฒนาคุณภาพคนทําสื่อและงานที่เกี่ยวของ
ดานอื่นๆ (อานตอขอ 7.2)

18 มิ.ย

เขาพบ คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห ประธานเจาหนาที่บริหาร ของบริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือดีแทค เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสรางกรอบความรวมมือในโครงการตางๆ ของสมาคม

26 มิ.ย.

เขาพบคุณผองใส ศรีวังพล ผูจัดการสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร สวพ. FM 91
เพื่อสานความรวมมือในการประชาสัมพันธเนื่องในโครงการอบรมนักขาว
พลเมือง

3 ก.ค.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่เนชั่นทาวเวอร
เจาภาพโดยเครือเนชั่น เพื่อติดตามการทํางานทั่วไป

22 ก.ค.

ประชุมทีมงานโครงการเพื่อเตรียมการจัดอบรมนักขาวพลเมืองที่ไทยพีบีเอส

26 ก.ค.

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวพลเมืองเพื่อสาธารณะ รวมกับไทยพีบีเอส ณ
หองคอนเวนชั่นฮอลล อาคารดี ชั้น 2 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน สนับสนุนโครงการโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือดีแทค (อานตอขอ 7.6)

7 ส.ค.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่โรงแรมโกลดออรคิด
เจาภาพโดยสปริงนิวส เพื่อติดตามการทํางานทั่วไป ประเมินผลการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการนักขาวพลเมืองเพื่อสาธารณะ และวางกรอบงานอบรมเชิงปฏิบัติ
การนักขาวดิจิทัลรุนที่ 5
(อานตอขอ 7.7)
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เดือน/ป

ก.ย. 57

กิจกรรม
7 ส.ค.

มติคณะกรรมการบริหารสมาคม มีมติใหแจงไปยังสมาชิกของสมาคมฯ
เพื่อกําชับใหสมาชิกสมาคมฯ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตใิ นการนําเสนอขาวและ
ภาพขาวของสมาชิกชมรมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ.2552 และแนวปฏิบัติเรื่อง
การใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 โดยเครงครัด ในการรวบ
รวมขอมูลขาวสาร การนําเสนอและการแสดงความคิดเห็น ผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนพึงระวังการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ศักดิ์ศรีความเปน มนุษย
สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียวและรุนแรง=
(อานตอ 7.8)

13 ส.ค.

ประชุมทีมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล รุนที่ 5 ที่ไทยรัฐออนไลน

29-31 ส.ค.

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล รุนที่ 5 ที่ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือเนคเทค โดยการ
สนับสนุนของเนคเทค ยูนิเซฟ AIS DTAC TRUE G-ABLE CDG และปตท.
(อานตอ 7.7)

7 ก.ย.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําเดือน ที่อสมท. เจาภาพโดย
อสมท. เพื่อติดตามการทํางานทั่วไป และสรุปประเมินผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล รุนที่ 5 และวางกรอบการจัดโครงการเสวนา
จริยธรรม-ความเปนมืออาชีพของสื่อในยุคสังคมออนไลน

25 ก.ย.

จัดเสวนาจริยธรรม-ความเปนมืออาชีพของสื่อในยุคสังคมออนไลน
ที่สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (อานตอ 7.8)

25 ก.ย.

ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 และเลือกตั้งนายกสมาคม และจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารสมาคมสมัยที่ 4
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7.2 การรวมวางกรอบนโยบายกับหนวยงานภาครัฐและสมาคมตางๆ
กิจกรรม 7.2.1

แถลงการณคัดคานรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฉบับใหม
(กิจกรรมตอเนื่องจากกรรมการบริหารสมาคมผูผลิตขาวออนไลน สมัยที่ 2
โดยมีนายนิรันดร เยาวภาว เปนนายกสมาคม)

ที่ปรึกษา-กรรมการ
ผูดําเนินการ

นายนิรันดร เยาวภาว กรรมการที่ปรึกษา
นางสาวกนกนภัส บุญแนบ อุปนายก
นางสาวอรุณรัตน หวลถนอม เลขาธิการ

ระยะเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียด-บทสรุป
วันศุกรที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมาคมผูผลิตขาวออนไลน (SONP) รวมกับ ชมรมนักขาวสาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) จัดเสวนาระดมความคิดเห็นตอรางแกไข พ.ร.บ. คอมพิวเตอรปรับรางเพื่อ
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายใหสอดรับตอการนําไปใชตามหลัก
สากล ไมเกิดผลกระทบในดานสิทธิเสรีภาพและความมั่นคงในการเขาใชสื่อออนไลน ภายหลังจบการเสวนา
สมาคมผูผลิตขาวออนไลนและชมรมไอทีพีซีไดรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอยื่นตอกระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในรูปแบบแถลงการณเพื่อการปรับปรุงและพิจารณาการปรับสาระสําคัญในขอ
กฎหมายใหสอดรับตอการบังคับใชในทุกภาคสวน ดังนี้
แถลงการณคัดคานรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฉบับใหม
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ไดมีประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม
2556 วา ไดทําการประชาพิจารณรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ฉบับใหมเปนที่เรียบรอยแลว และจะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปนั้น
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบดวย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมผูผลิตขาวออนไลน ชมรมนักขาวสายเทคโนโลยีสายสารสนเทศ และนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายคอมพิวเตอร ไดพิจารณาเนื้อหาของรางกฎหมายฉบับดังกลาวแลว เห็นวาเนื้อหา
ของรางแกไขกฎหมายฉบับนี้ มีรายละเอียดที่จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นสวน
บุคคลและขัดตอหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญคอนขางมาก อันจะเห็นไดจากรางกฎหมาย ฉบับดังกลาว
ไดแกไขเพิ่มเติมในเรื่องการปดบล็อคเว็บไซตใหงายขึ้น โดยตัดสวนของการกลั่นกรองโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงไอซีทีออกไป และใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่มากขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบ ซึ่งทําใหการ
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ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารถูกละเมิดรวมทั้งรางกฎหมายฉบับนี้ยัง
ขาดรายละเอียดและมาตรฐานของการจัดอบรมพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบันมีการอบรมพนักงานเจาหนาที่เพียงแค 3 วัน อันขัดตอแนวปฏิบัติและ
กฎกระทรวงทาย พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่บังคับ ใชอยางนอย 3 เดือน ทําให
การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้กอใหเกิดความสับสนวุนวายและมีการตีความในการใชอํานาจเกินขอบเขต รวมทั้ง
กอใหเกิดความหวาดกลัวในการแสดงความคิดเห็นผานสื่อสังคมออนไลน ดังขอเท็จจริงที่ปรากฏเปนขาว อาทิ
กองบังคับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไดเขาแทรกแซง และควบคุมการติดตอสื่อสารประเภทสื่อ
สังคม อันไดแก การกดไลค (LIKE) การแบงปน (SHARE) ผาน FACEBOOK การใช LINE จนเกิดขอวิพากษ
วิจารณอยางรุนแรง
นอกจากนี้ เนื้อหาที่แกไขของกฎหมายฉบับนี้ ยังขัดตอหลักโครงสรางขั้นพื้นฐานของการติดตอสื่อสาร
ผานอินเทอรเน็ต และกอใหเกิดความรับผิดแกบรรดาผูประกอบการเว็บไซต ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ
มือถือ ผูใชบริการอินเทอรเน็ตทั่วไป อันจะเห็นไดจากรางกฎหมายที่ระบุใหการทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร
และการครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรลามกอนาจารที่สงผานผูใหบริการอินเทอรเน็ตและมือถือผิดกฎหมาย
แมประมวลผลอัตโนมัติโดยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชถอยคําที่กวางและกอใหเกิดปญหาในการตีความใน
ภายหลัง ซึ่งขัดตอหลักการรางกฎหมายอาญาที่ตองเครงครัดและรัดกุมเพื่อใหการตีความและบังคับใชกฎหมาย
เปนประโยชนตอสาธารณชนทั่วไป ฯลฯ
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชนขางตน จึงขอคัดคานรางกฎหมายฉบับดังกลาว ที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน และอาจกอใหเกิดความสับสนในการตีความเพิ่มเติมมากกวาเดิม และขอเรียกรองใหรัฐบาล
ทบทวนเนื้อหาของราง พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรฉบับใหม และใหมีการทําประชา
พิจารณอยางกวางขวางทั่วประเทศ รวมถึงการแกไขกฎหมายฉบับดังกลาว และควรตั้งตัวแทนจากองคกร
สื่อสารมวลชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการเชื่อมตอบนอินเทอรเน็ตหรือผูประกอบการเว็บไซต รวมทั้ง
ผูมีสวนไดเสียทั้งหมด เขารวมเปนตัวแทนในการพิจารณายกรางดังกลาวดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
อยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556
4 องคกรสื่อผนึกตานรางแกไข พ.ร.บ.คอมพใหม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลาประมาณ 11.30 น.
องคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบดวย สมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย สมาคมผูผลิตขาวออนไลน ชมรมนักขาวสาย
เทคโนโลยีสายสารสนเทศ และนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
ทางดานกฎหมายคอมพิวเตอร ไดเขายื่น ประกาศแถลงการณ
คัดคานการประกาศใชรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
คอมพิวเตอรฯ ฉบับใหม แก น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ไอซีที) ณ อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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กิจกรรมที่ 7.2.2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยธรรม
สงเสริมความรูดานกฎหมาย และเพิ่มศักยภาพกลไกการทํางานสื่อ

ผูดําเนินการ

นางสาวกนกนภัส บุญแนบ อุปนายก

ระยะเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน
(วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 : วันที่บันทึก)

รายละเอียด-บทสรุป
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โดยความรวมมือของศูนยศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย และองคกรวิชาชีพสื่อ 4 องคกร ประกอบดวยสภาวิชา
ชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุ และโทรทัศน
ไทย และสมาคมผูผลิตขาวออนไลน โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยธรรม สงเสริมความรูดานกฎหมาย และเพิ่มศักยภาพกลไกการ
ทํางานสื่อ
วัตถุประสงคเพี่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนดานกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนในสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ใหทันกับเทคโนโลยีและการขยายตัวของสื่อในยุคหลอมรวม รวมทั้งผลักดันใหมี
การรวมตัวกัน เพื่อสรางเครือขายระหวางนักวิชาการและนักวิชาชีพในระดับภูมิภาค อีกทั้งใชเปนแหลงขอมูล
ในการศึกษาจริยธรรมและกฎหมายสื่อมวลชน โดยรวบรวมกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของแตละประเภท
สื่อ พรอมทั้งกรณีศึกษาขององคกรวิชาชีพในแตละภูมิภาค เพื่อรวบรวมเปนแหลงขอมูลระดับชาติตอไป
ผลจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และภาค
กลาง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 พบวา การเรียนการสอนในดานจริยธรรมยังมีปญหาทั้งในสวนเนื้อหาของ
การสอนและจํานวนเวลาที่สอนยังนอยเกินไป ดังนั้นโครงการดังกลาวจึงจะเขามาชวยเสริมงานในสวนการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตรไดดี สําหรับในพื้นที่ภาคใตมีกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สําหรับรายนามคณะกรรมการบริหารโครงการ ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ
นายประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์
นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
นายภัทระ คําพิทักษ
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน
ดร.เจษฎ โทณะวณิก
นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
นางสาวเย็นจิตร สถิรมงคลสุข

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการและคณะกรรมการ
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กิจกรรมที่ 7.2.3

ศูนยศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อ

ผูดําเนินการ

นางสาวกนกนภัส บุญแนบ อุปนายก

ระยะเวลา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

รายละเอียด-บทสรุป
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ มีดําริจัดตั้งศูนยจริยธรรมสื่อมวลชน
ศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ภายใตการมีสวนรวมขององคกรวิชาชีพ ดังนี้ สภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติ สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมาคมผูผลิตขาวออนไลน และสถาบันวิชาการที่มีการเรียนการสอน
นิเทศศาสตร วารสารศาสตร และสื่อสารมวลชน โดยภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยศึกษาจริยธรรม กฎหมาย
และนโยบายสื่อ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยศึกษา คนควา วิจัย ใหกับสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา
คณาจารย สื่อมวลชน สาธารณชน และรวบรวมขอมูลกรณีศึกษาทางดานจริยธรรมของสื่อทุกประเภท
รวมทั้งสงเสริมการจัดทําวิจัยจริยธรรมในสื่อทุกแขนงในระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับ
สําหรับแผนการทํางานของศูนยศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อ แบงเปน 3 ระยะ ประกอบ
ดวย แผนระยะสั้น จะทําการรวบรวมกรณีศึกษาเรื่องจริยธรรมสื่อทุกประเภท ทั้งภูมิภาคและสวนกลาง, จัดทํา
ประมวลจริยธรรมสื่อทุกประเภท, รวบรวมผลงานวิจัย บทความ และผลงานจากสถาบันการศึกษาทุกประเภท
แผนระยะกลาง จัดทําหนังสือคูมือ, จัดหาแหลงทุนเพื่อสงเสริมการทําวิจัยดานจริยธรรม, จัดทําศูนยขอมูลโดยมี
เว็บไซตใหบริการ แผนระยะยาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยธรรม สงเสริมความรูดานจริยธรรมและ
กฎหมาย
คณะทํางานจัดตั้งศูนยจริยธรรมสื่อมวลชนศึกษา ไดแก
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.

นายจักรกฤษ เพิ่มพูล
นายกอเขต จันทเลิศลักษณ
นายประดิษฐ เรืองดิษฐ
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ

ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน
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คณะทำงาน
1. รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ
2. นายภัทระ คําพิทักษ
3. นายปฏิวัติ มุสิกชาติ
4. ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตรมงคล
5. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์
6. นางสาวกนกนภัส บุญแนบ
7. ผศ.อังธิดา ลิมปปทมปาณี
8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน
9. นางสาวเย็นจิตร สถิรมงคลสุข
10. รศ.ดร.เจษฏ โทณะวณิก

ประธานคณะทำงาน
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
สมาคมผูผลิตขาวออนไลน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน
มหาวิทยาลัยสยาม
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กิจกรรมที่ 7.2.4

โครงการปฏิรูปสื่อยุคดิจิทัล

ผูดําเนินการ

นายนิรันดร เยาวภาว กรรมการที่ปรึกษา
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ นายกสมาคม

ระยะเวลา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

รายละเอียด-บทสรุป
สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ประกาศแตงตั้งคณะทํางานจัดตั้งโครงการปฏิรูปสื่อยุคดิจิทัล โดยมี
ผูแทนจากองคกรสื่อ 5 องคกรรวมดวย ไดแก สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศนไทย
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย และสมาคมผูผลิตขาว
ออนไลน เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปฏิรูปการทํางานของสื่อในยุคดิจิทัล
ตามแนวทางและกรอบการดําเนินงาน 10 มิติ ดังนี้ การกํากับดูแลรวม, จัดตั้งองคกรสมาพันธวิชาชีพสื่อ,
พัฒนาคุณภาพคนทําสื่อและเนื้อหาสื่อ, Media/Public Watch, Media Literacy, กรอบจริยธรรมขององคกร,
หลักสูตรการบริหารสื่อ, News Ombudsman/Editorial Ombudsman, สิทธิเสรีภาพและความเปนอิสระของสื่อ
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตร
คณะทํางานจัดตั้งโครงการปฏิรูปสื่อยุคดิจิทัล ไดแก
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.

นายจักรกฤษ เพิ่มพูล
นายกอเขต จันทเลิศลักษณ
นายประดิษฐ เรืองดิษฐ
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ

ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย
นายกสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน

คณะทำงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ
รศ.จุมพล รอดคําดี
รศ.สดศรี เผาอินจันทร
รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ
อาจารยอนุสรณ ศรีแกว
ผศ.ดร.พจนา ธูปแกว
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทํางานและเลขานุการ
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7.3 การขับเคลื่อนดานลิขสิทธิ์ใหกับสมาชิก
หัวขอ 7.3.1

"สมาคมผูผลิตขาวออนไลน" ฟอง "แอปเปล" ตอศาลทรัพยสิน
ทางปญญา คดีเปดทางใหแอพพลิเคชั่นขาวละเมิดลิขสิทธิ์

ผูดําเนินการ

นายไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
นายรัฐเดชน ตั้งขจรชัยศักดิ์ กรรมการดานสิทธิประโยชน

ระยะเวลา

เดือนกุมภาพันธ - ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายละเอียด-บทสรุป
กุมภาพันธ 2556 คณะกรรมการบริหารผูผลิตขาวออนไลนไดมีการประชุมประจําเดือน โดยในประชุม
ไดพิจารณาวาระสาคัญคือ ทางสมาคม ตรวจสอบพบวา มีการละเมิดลิขสิทธิ์ขาว ในรูปแบบสื่อบนอุปกรณ
พกพา คือ "แอพพลิเคชั่น" ที่ผูใชสมารทโฟนและแท็บเล็ต สามารถนิยมดาวนโหลดไปใชงาน โดย บริษัท
แอปเปลนั้น ไดเปนผูใหบริการ "แอพสโตร" ซึ่งมีกฎและเงือ่ นไขที่แสดงจุดยืนไมสนับสนุนแอพพลิเคชัน่ ละเมิด
ลิขสิทธิ์อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม สมาคมพบวามีแอพพลิเคชัน่ สาหรับอุปกรณ iOS มากกวา 20 รายการ
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ขาวทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทาใหสมาคมสงหนังสือรองเรียนไปทั้งแอปเปล
สำนักงานใหญ และแอปเปลสาขาเอเชียใตในไทย แตหลังจากสงหนังสือบอกกลาวไปแลว ก็ยังไมมี
การดำเนินการใด
ซึ่งหนังสือที่สมาคม ไดยื่นใหแอปเปลนั้น มีรายชื่อของแอพพลิเคชัน่ อยาง Every News รวมอยูดวย
แอพพลิเคชัน่ นี้จะรวมขาวออนไลนจากสำนักขาวใหญของไทย ทั้งเอเอสทีวีผจู ัดการ, เนชั่น, โพสตทูเดย,
เดลินิวส รวมถึงคายอื่นๆ แลวนําไปหาโฆษณาบนแอพพลิเคชั่นโดยไมไดแจงขออนุญาต สมาคมจึงยื่นฟอง
แอปเปลอิงคตอศาลทรัพยสินทางปญญาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ก.พ.56 ศาลนัดไตสวนมูลฟอง 20 พ.ค.56
ธันวาคม 2556 ผลของคดีความนั้น เมือ่ ไดมีการยื่นฟอง ทางทนายความของบริษัทแอปเปล
และกรรมการของแอปเปล
โดยสรุปของคดีนี้ถือวาเปน คดีความแรกในประวัติศาสตร ที่สื่อมวลชนไทย 8 แหง โดยมี
หนังสือพิมพไทยรัฐ, เดลินิวส , ASTVผูจัดการ, เนชั่น , คมชัดลึก , กรุงเทพธุรกิจ , โพสตทูเดย และ
สยามกีฬา รวม 8 ฉบับ ไดยื่นฟองบริษัท แอปเปล อิงค จากัด และบริษัทลูกและกรรมการในประเทศไทย
เรียกรองใหแอปเปลหยุดเผยแพรขาวลิขสิทธิ์บนแอพพลิเคชั่น สาหรับอุปกรณพกพา โดยแอพพลิเคชั่นที่มีเผย
แพรใน App Store ของแอปเปลซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ขาวและเครื่องหมายการคา มีดังตอไปนี้ (1) “THAINEWs+”,
(2) “Tiny – Thai News Reader”,(3) “Thai News Reader”, (4) “EveryNews” และ (5) “Thai Newspaper”
ซึ่งการฟองรองแอปเปลครั้งนี้ ถือวาเปน คดีความที่ยกมาตรฐานของสื่อ ทาใหทุกคนเคารพสิทธิ์ของภาพขาว
และบทวิเคราะหขาวมากขึ้นอีกดวย
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7.4 ความรวมมือกับองคกรตางประเทศ
กิจกรรม 7.4.1

โครงการสัมมนาประจําป 2556 เรื่อง สื่อสังคมออนไลนกับการกําหนด
วาระขาวสารในสื่อกระแสหลัก

ผูดําเนินการ

นายชวรงค ลิมปปทมปาณี ที่ปรึกษา
นางสาวกนกนภัส บุญแนบ อุปนายก

ระยะเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รายละเอียด-บทสรุป

เนื่องจากปจจุบันสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดเขามามีอิทธิพลอยางมากในสังคมไทย
โดยเฉพาะในการเปลี่ยนบริบทของการรับรูขาวสารของประชาชน จากการบริโภคขาวสารจากสื่อกระแสหลัก
ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนและเว็บไซตขาวตางๆ มาเปนการบริโภคขาวสารผานสื่อสังคมออนไลน
นอกจากนี้ดวยความแพรหลายของสื่อสังคมอออนไลน ทําใหผูใชอินเทอรเน็ตสามารถใชสื่อสังคมออนไลนเปน
เครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นออกไปสูสาธารณะไดดวยตนเอง ซึ่งการสื่อสารดังกลาวสามารถเผยแพร
ออกไปไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง จนทําใหบางครั้งสื่อกระแสหลักไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะนําเรื่องราว
ดังกลาวมานําเสนอในสื่อของตนได แมวาบางครั้งอาจจะมีความสุมเสี่ยงตอการละเมิดกฎหมายและ
จริยธรรมสื่อมวลชน
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ดังนั้น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวา สื่อสังคมออนไลนมีบทบาทตอการกําหนดวาระ
ขาวสารของสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะเว็บไซตขาวที่จําเปนตองนําเสนอขาวสารดวยความรวดเร็ว
ระหวางผูแทนเว็บไซตขาวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและ
ภาคสวนที่เกีย่ วของ สมาคมผูผลิตขาวออนไลนจึงจะสัมมนาเรื่อง “สื่อสังคมออนไลนกับการกําหนดวาระ
ขาวสารในสื่อกระแสหลัก” ขึ้น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวโนมของการแพรหลายของสื่อสังคม
ออนไลนและบทบาทของสื่อสังคมออนไลนตอการกําหนดวาระขาวสารทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
รวมทั้งตระหนักรูและเขาใจถึงปญหาในเชิงกฎหมายและจริยธรรมของการนําประเด็นจากสื่อสังคมออนไลนมา
นําเสนอในสื่อกระแสหลัก
ผูรวมสัมมนา ไดแก
1. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2. นายชวรงค ลิมปปทมปาณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผูสื่อขาวออนไลน
3. นายอภิศิลป ตรุงกานนท นายกสมาคมผูดูแลเว็บไทย
4. Mr. John Nery – Phillipines Daily Inquirer Associate Editor จากประเทศฟลิปปนส
5. Ms. Thuy Nguyen Dieu – People Daily Online Deputy Director สื่อมวลชนจากประเทศเวียดนาม
6. Mr. Sopheap Soy – DAP-news.com Editor-in-Chief สื่อมวลชนจากประเทศกัมพูชา
สรุปประเด็นการเสวนาไดดังนี้
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน กลาววา สื่อมวลชนจะเปนผูกําหนดวาระขาวสารวา จะนําเสนอประเด็นอะไร
แตในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ยังมีอิทธิพลสื่อมวลชนตอการกําหนดทิศทางวาระขาวสารดวย
ซึ่งมาจากการโพสตภาพหรือความคิดเห็น แลวเกิดการแชรตอๆ เปนวงกวาง จนทําใหสื่อมวลชนอาจนำกระแส
เหลานั้นมาเปนขาวไดเชนกัน ดร.มานะ ระบุวา ผูมีชื่อเสียงรวมทั้ง นักการเมืองปจจุบัน ไดใช Social Media
เปนชองทางในการสื่อสารของตนเองมากขึ้น แตเปนการสื่อสารทางเดียว โดยไมไดเปดใหมีการถามกลับ ขณะที่
นักสื่อสารมวลชนก็นําขอมูลเหลานั้นมาเปนขาว อยางไรก็ดี สื่อมวลชนควรจะถามกลับไปเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม
และเปนการพิสูจนวา ตองการสื่อสารดานเดียวหรือ ตองการสื่อสารแบบเปดกวาง
“นักขาวควรถามกลับผูที่มีชื่อเสียงหรือนักการเมืองบน Social Media เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม
และเปนการพิสูจนดวยวาเขาตองการพูดอยางเดียวหรือตองการสื่อสารแบบเปดกวางจริงๆ โดยนักขาว
ควรมีการตรวจสอบใหมากขึ้น ตั้งคําถามใหมากขึ้นและเชื่อใหนอยลง” ดร.มานะ กลาว
สวนการบรรจุเรื่องการกําหนดวาระขาวสารจากสื่อสังคมออนไลน ใหเปนหลักสูตรใหมในการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ดร.มานะ ยังแสดงทัศนะในเรื่องดังกลาว วา ยังเปนเรื่องใหมและละเอียดออน
เนื่องจากบุคลากรในการสอนเอง ก็ยังไมไดเขาถึงสื่อสังคมออนไลนไดทั้งหมด และการเรียนการสอนปจจุบัน
ก็มีวิชาเกี่ยวกับการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting) สําหรับสื่อแตละประเภทอยูแลว ซึ่งในอนาคต
นาจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตามสื่อใหมเพิ่มขึ้น
นายชวรงค ลิมปปทมปาณี ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติของสื่อสังคมออนไลน วา
ปจจุบันทุกคนสามารถเปนนักขาวได เพียงใชพื้นที่บน Social Media ในการนําเสนอไมวาจะเปนขอเท็จจริง
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ความคิดเห็น ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ โดยสามารถการกระจายตัวอยางรวดเร็วดวยการแชรตอๆ กันไป ซึ่งอาจ
มีความเสี่ยงตอการทําผิดกฎหมาย เนื่องจากขอมูลที่กระจายไปนั้น ไมสามารถตรวจสอบไดวาเปนขอเท็จ
จริงหรือไม การที่สื่อมวลชนนํากระแสที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลนมาทําเปนขาวอาจจะเกิดขอผิดพลาด
หากไมมีการตรวจสอบขอเท็จจริงกอนการนําเสนอ นอกจากนี้ ขาวจะมีความนาเชื่อถือมากขึ้น หากมีการ
หาขอมูลจากแหลงขาวอื่นๆ เพิ่มเติมจากผูที่เกี่ยวของและคํานึงถึงหลักกฎหมายและจริยธรรมในการนํา
เสนอขาวสาร
“ในสมาคมนักขาว เราไดทําไกดไลนในการทํางานใหกับนักขาว โดยไมละเมิดกฎหมาย และจริยธรรม
แตนักขาวก็ไมอยากตกขาว ซึ่งเราสามารถนํากระแสจาก Social Media มาทําขาว เพื่อเพิ่มจํานวนผูอานไดบาง
แตก็ไมสามารถสูกระแสขาวหลักๆ ได ขึ้นอยูกับคนทํางานวาจะ ใชเกณฑไหน และสอบถามใครเพื่อตัดสินใจ
นําเสนอขาวนั้นๆ” นายชวรงค กลาว
นอกจากนี้ นายชวรงค ยังแนะนําใหนักขาวระมัดระวังในการที่จะตกเปนเครื่องมือของนักการเมืองและ
นักการตลาดที่ใชสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางในการสื่อสาร
“เมื่อ Social Media สามารถกําหนดวาระขาวสารได เราตองระวังที่จะกลายเปนเครื่องมือของ
นักการเมือง สินคาหรือบริการตางๆ ที่มาสรางภาพหรือทํา Viral Marketing ใน Social Media” นายชวรงค
กลาวปดทาย
ดาน นายอภิศิลป ตรุงกานนท กลาววา สื่อสังคมออนไลนปจจุบันมีอิทธิพลตอสื่อมวลชนมาก
เพราะคนในสื่อสังคมออนไลน มักจะคาดหวังใหสื่อมวลชน จะหันมาสนใจ และตองการใหนําเสนอเรื่องราวที่
เปนกระแสที่ตนสนใจ และบอยครั้ง สื่อมวลชนจะถูกตั้งคําถามจากคนในสังคมออนไลนวา ขาวทั่วไป
ที่สื่อเลือกมานําเสนอ มีความสําคัญเพียงพอหรือไมที่จะมาใชพื้นที่สื่อมวลชน แลวเหตุใดสื่อมวลชน จึงไมนํา
เสนอขาวจากกระแสที่อยูในสังคมออนไลนในชวงเวลานั้นๆ
นายอภิศิลป ยังชี้ใหนักขาวใชความระมัดระวังในการใชสื่อสังคมออนไลน ในการแสดงความคิดเห็น
สวนตัวในการเมืองปจจุบัน เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลาย เพราะอาจสงผลกระทบกับทั้ง
องคกรและตัวนักขาวเอง
“Social Media มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ นักขาวเองก็ใชเปนชองทางในการแสดงความคิดเห็น
ของตัวเองอยูแลว แตฝากวา นักขาวควรระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง แมจะแสดง
ออกในพื้นที่สวนตัว ก็อาจจะมีผลตอภาพลักษณขององคกรและอาจทําใหนักขาวใชชีวิตลําบากมากขึ้น”
นายอภิศิลป กลาว
อยางไรก็ดี ในชวงเชาวันเดียวกัน นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน องคกรภาคประชาสังคม
และกลุมผูใชสื่อสังคมออนไลนในประเทศไทย ไดรวมเสวนารวมกับนักขาวและบรรณาธิการเว็บไซตขาว
ในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไดแกอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ซึ่งไดเสนอมุม
มองของ “สื่อมวลชน” ในประเทศนั้นๆ รวมกัน
Mr. John Nery - Phillipines Daily Inquirer Associate Editor จากฟลิปปนส กลาววา สื่อสิ่งพิมพ
ในเอเชียยังมีแนวโนมที่ดี แตโดยรวมแลวยังถือวาชากวาอเมริกาและยุโรปมาก สวนที่ฟลิปปนส รัฐแทรก
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แซงสื่อมวลชนนอยมาก เมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ป กอน ทําใหประชาชนสามารถเลือกบริโภคไดอยางอิสระเสรี
ในขณะที่สื่อมวลชนเอง ตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด ซึ่งไมเฉพาะแคสื่อสิ่งพิมพ แตยังรุกคืบไปถึง โทรศัพท
มือถือ, โทรทัศน, วิทยุ, และสื่อออนไลน
Mr. John Nery กลาวอีกวา สังคมออนไลน Facebook fanpage สามารถสง traffic กลับมาเว็บไซตของ
องคกรสื่อไดพอสมควร ในขณะที่ขาวสั้นๆ ใน Twitterถือวาการรายงานที่เร็วมากและมีอายุสั้นมากเชนกัน
ตัวแทนสื่อของฟลิปปนส ยังกลาวถึงขอเสียของ Social Media วา เปนสื่อใหมทําใหยังไมมีหลักการที่
แนนอนในการจัดการ และตรวจสอบ ยากตอการควบคุมการกระจายของขาว และทําใหโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ
ลดลง สวนขอดีของ social media นั้น ถือเปนการสะทอนพฤติกรรมของคนรุนใหมไดเปนอยางดี และเปน
ชองทางใหมในการหารายได และติดตอสื่อสารกับผูคนอยางกวางขวาง
Ms. Thuy Nguyen Dieu – People Daily Online Deputy Director สื่อมวลชนจากเวียดนาม ระบุวา
การรักษาสมดุลในการรายงานขาวระหวางสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพเปนเรื่องทาทาย ซึ่งสื่อออนไลน
นั้นมีความรวดเร็ว ในขณะที่สิ่งพิมพขอมูลตองแนนและครบถวน อยางไรก็ดี รัฐซึ่งเปนเจาของสื่อตางๆ ใน
เวียดนามทําใหสื่อถูกควบคุมจากรัฐอยางเขมงวด อยางไรก็ดี การปฎิรูปสื่อ เพื่อใหมีอิสระ ถือเปนการเรื่องใหม
ที่จะตองเปดใจพูดคุยกันอยางจริงจัง
Ms. Thuy Nguyen Dieu แสดงความคิดเห็นของ Social media วาสามารถใชเปนแหลงในการ
หาขอมูล หาประเด็นขาว และกระจายขาวไดอยางดี แตทั้งนี้ ตองมีการตรวจสอบอยางรอบคอบ ซึ่งถือเปน
หัวใจของสื่อกระแสหลัก
Mr. Sopheap Soy – DAP-news.com Editor-in-Chief สื่อมวลชนในกัมพูชา แสดงความคิดเห็นถึง
สื่อออนไลนไวอยางนาสนใจวา Facebook เปนแหลงคนหาขอมูลประเด็นขาว รวมถึงรูปตางจากสังคมไดดี
และยังสามารถใชรายงานขาวไดในกรณีที่เว็บไซตขาวขัดของ แตสื่อตางๆ ในกัมพูชายังคงถูกคุกคาม
แตมีแนวโนมดีขึ้น เนื่องจากมีฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ซึ่งคานอํานาจรัฐเพิ่มขึ้นนั่นเอง
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน จากประเทศไทยกลาววา คนทั่วไปใช
social media ในการเสพขอมูลและแสดงความคิดเห็น และยังสามารถใชเปนเครื่องมือดานการตลาดของ
องคกรสื่อไดอยางดี ซึ่งไมตางจากบริษัททั่วไป ที่ใช social media ในการสรางแบรนด อยางไรก็ดี ถึงแม social
media จะมีผลกระทบในเชิงลบในดานโฆษณา แตในองครวมแลวยังไมมีปญหา
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ภาพกิจกรรม

การเสวนาชวงบายที่ตัวแทนสื่อขาวออนไลน สื่อสังคมออนไลน
และนักวิชาการในประเทศไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การเสวนาชวงเชากับบรรณาธิการสื่อในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

บรรยากาศผูเขาฟงการเสวนา
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7.5 ดานใหความรูเรื่องสื่อออนไลนใหภาคธุรกิจ
กิจกรรม 7.5.1

โครงการสัมมนาเชิงธุรกิจเรื่อง “กลยุทธการทํา Content Marketing
และSocial Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน”

กรรมการผูดําเนินการ

นางสาวฤทัยวรรณ ฤาชัย กรรมการดานสิทธิประโยชน

ระยะเวลา

วันศุกรที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียด-บทสรุป

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผานมา สมาคมผูผลิตขาวออนไลน (SONP) จัดโครงการสัมมนาเชิง
ธุรกิจเรื่อง “กลยุทธการทํา Content Marketing และSocial Media Crisis Management ในมุมมองของนัก
สื่อสารมวลชน” ณ ที่หองกมลทิพย 3 โรงแรมเดอะสุโกศล โฮเท็ล โดยมีผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ
ไดแลกเปลี่ยนพูดคุย และใหความรู ประกอบดวย คุณชุตินธรา วัฒนกุล รองประธานอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาดดิจิทัล บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คุณธุวรักษ ปญญางาม
ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท 2 Monkeys Studio Co., Ltd. Jeban.com คุณจักรพงษ คงมาลัย Content
Marketing Manager : Samsung Mobile คุณณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง Associate Social Media Content
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Director: Edge Asia คุณอศินา พรวศิน Byteline Deputy Editor บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) คุณอภิศิลป ตรุงกานนท Product Development Manager บริษัท อินเทอรเน็ต มารเก็ตติ้ง
จํากัด คุณณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง Associate Social Media Content Director: Edge Asia
โดยชวงแรก เปนการสัมมนาเรื่องกลยุทธการทํา Content Marketing ซึ่ง คุณปอง จักรพงษ
คงมาลัย Content Marketing Manager : Samsung Mobile กลาววา หัวใจของคอนเทนทมารเก็ตติ้ง
(Content Marketing) คือมอบสิ่งที่มีคุณคาจากภายนอกใหนาสนใจ และการสงมอบคุณคาใหกับผูบริโภค
ดาน คุณณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง Associate Social Media Content Director: Edge Asia
กลาววา คอนเทนทมารเก็ตติ้ง เกิดมานานนับรอยป กอนหนานี้ แบรนด หรือเจาของสินคาตองไปซื้อสื่อเพื่อ
ลงโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ แตในปจจุบันนี้ แบรนดสามารถสรางสื่อดวยตนเอง ขณะที่การ
ตลาดดิจิทัล เริ่มเปนที่รูจักในเมืองไทยเมื่อ 2 ปที่ผานมา คนไทยตื่นตัวในการใช Facebook หลายๆ แบรนด
ตองการหา Fan Page ดวยการหลอกลวง หลอกลอใหคนเขาไปกด Like แตก็ไมสามารถตอบโจทยหรือนํา
ไปตอยอดได
คุณธุวรักษ ปญญางาม ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท 2 Monkeys Studio Co., Ltd. Jeban.com
ระบุวา จีบันเปนเว็บไซตทมี่ ีกลุมผูหญิงตลาดใหญ ฉะนั้นตองผลิตคอนเทนทใหนาสนใจ โดยเลือกคอนเทนท
เหลานั้น ใส Facebook เพื่อขยายฐานลูกคา
คุณชุตินธรา วัฒนกุล รองประธานอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาดดิจิทัล บริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กลาววา คอนเทนมารเกตติ้ง มีมานานแลว ทั้งในเว็บไซตและ
สื่อสิ่งพิมพ เชนการซื้อพื้นที่ขาว แอดเวอรทอเรียล (advertorial) ในสื่อสิ่งพิมพ ทั้งนี้ เพื่อใหเพิ่มความเชื่อมั่น
ในสินคาหรือบริการนั้นๆ
“ทุกคนเปนสื่อได หากทําสิ่งที่นาสนใจ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดอิมแพค (impact) ฉะนั้นจะตองสรางคอนเทนท
ซึ่งบางอยางไมตองเปนเห็นแบรนด แคเห็นก็สามารถนึกถึงแบรนดนั้นๆ ไดแลว ทั้งนี้ เราจําเปนตองเลือก
คอนเทนท เพื่อเสนอสูสาธารณะ” คุณชุตินธรา กลาว และใหขอมูลเพิ่มเติมวา คนไทยมีสถิติที่นากลัว คือ พบวา
89% มักจะแชรขอมูลทันที เมื่อมีประสบการณไมดีกับแบรนดนั้นๆ 83% จะมองหาผูใหบริการรายใหมหรือ
สินคาใหมทันที 61% จะยกเลิกบริการหรือสินคานั้นๆ ทันที และ 51% เพื่อโพสตรีวิวแบรนดเอง ในขณะทีผ่ ูใช
แท็บเล็ตนั้น แมจะมีหลายชวงอายุ แตพฤติกรรมไดเปลี่ยนไปจากเดิม คือ การบริโภคขาวสารอยางรวดเร็ว สัน้ ๆ
และบอยๆ อยางไรก็ดี การทํา Content Marketing นั้นไมใช Advertising และไมใชการขายของ แตคือการชวย
คน ซึ่งการตอบสนองความตองการของลูกคา นับวาเปนเรื่องสําคัญ โดยเราจะตองมองหาจุดขาย และคุณคา
ของสินคา ซึ่ง Content Marketing มีเยอะแยะมากมาย แตเราตองเลือกวาเราจะทําทําไม เพื่ออะไร ซึ่งเราจะ
โฟกัส และตองการวัดผลอยางไร นอกจากนี้ คุณภาพของสินคา เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงอันดับตนๆ สวนการที่จะ
ทําใหผูบริโภคสนใจ และจดจําแบรนดหรือบริการนั้น จําเปนตองมี Story หรือเรื่องราวที่นาสนใจ เพื่อทําใหเปน
ที่จดจํา ซึ่งความสําเร็จของแบรนดไมสามารถเอามาสวมใหอีกแบรนดได เพราะสุดทายแลว ผูบริโภคไมไดสนใจ
แบรนด สินคา แตสนใจตัวเราเอง ฉะนั้น ผูบริโภคยอมจะเปลี่ยนแบรนดเพื่อตอบสนองความตองการของเรา
เทานั้น
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ชวงที่ 2 เปนการเสวนา เรื่อง Social Media Crisis Management ในมุมมองของนักสื่อสารมวลชน
ซึ่งผูเชี่ยวมองเห็นตรงกันวา มนุษยเปนสัตวสังคม ยอมที่จะตองการใหคนยอมรับ ซึ่งในปจจุบัน Facebook
ถือเปนตัวอยางที่เห็นไดชดั ซึ่งในโลกโซเซียลเน็ตเวิรกนั้นยอมมีทั้งดานบวกและลบ ฉะนั้นเราจําเปนจะตองมีวิธี
และเรียนรูก ารรับมือในเหตุการณเฉพาะหนาและระยะยาวไดอยางถูกตองและใหมีผลเสียนอยที่สุด
คุณอภิศิลป ตรุงกานนท Product Development Manager บริษัท อินเทอรเน็ต มารเก็ตติ้ง จํากัด
ยกกรณี พบหนอนในเสนบะหมี่ในรานบุฟเฟต ชื่อดังและมีการโพสตลงในเว็บไซตพันทิปวา สิ่งแรกตองขอโทษ
ลูกคา ทั้งๆ ที่บางครั้งเราอาจจะไมผดิ เพื่อใหลูกคาสบายใจ เพราะหากใชไมแข็งจะไมเปนผลดีกับสินคาหรือ
บริการ หลังจากนั้นตองสอบถามลูกคาเพื่อหาตนตอความผิด แลวอาจจะหาวิธีชดเชยลูกคาตามสมควร และ
ควรปดเคส โดยจากฝายลูกคาหรือสินคาก็ได
คุณอศินา พรวศิน Byteline Deputy Editor บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กลาววา การทําขาวออนไลนเร็วเหมือนไวรัส ฉะนั้นการทําขาวตองมีความถูกตองเปนอันดับแรก ผิดได แต
อยาบอย ซึ่งเชื่อวาทุกสื่อจะตองมีการตรวจสอบกอนเผยแพรสูสาธารณะ ตองทุมน้ําหนักผานการกรองขอมูล
กอน เพื่อรักษาแบรนดและแสดงถึงความจริงใจตอผูรับสารมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายตอองคกรได สื่อที่ดี
เมื่อผิดแลวตองยอมรับ จะขอโทษและพรอมจะแกไข
คุณณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง Associate Social Media Content Director: Edge Asia กลาววา
คนที่เขามาปวนเว็บไซต มีหลากหลายประเภท ซึ่งเราจะตองเรียนรูที่จะรับมือ ซึ่งเราตองพึงระลึกไวเสมอวา
วิกฤติเกิดไดทุกเวลา ฉะนั้น แบรนดจะตองมีวิธีจัดการ เนื่องงจากพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปตลอด คนที่เปน
แอดมินตองเขารับการอบรมเรื่องการบริหารจัดการการรับมือปญหาเฉพาะหนาใหมีประสิทธิภาพ ที่ผานมา
ลูกคามักเจอปญหาการตอบลูกคาแบบไมจริงใจกับลูกคา ซึ่งเรื่องเล็กๆ อาจกลายเปนปญหาที่ลุกลามบาน
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ปลายใหญโตไดในที่สุด ฉะนั้น แอดมินตองคํานึงจิตใจของผูบริโภค ตองมีกระบวนการการตอบซึ่งเปนศิลปะ
และจิตวิทยาใหผูบริโภคพอใจ
ทั้งนี้ การสรางแฟนคลับใหแบรนดถือเปนเรื่องที่ดี เพราะสาวกจะชวยปกปองแบรนดไปในตัว และ
สราง Partner และ Follower และขอมูลทางบวก การขอโพสตขอความหรือรูปภาพ ผูโพสตจะตองรับผิดชอบ
ตอการโพสตนั้นๆ ในขณะเดียวกัน แบรนดตองมองภาพใหญ แม Crisis จะเปนเหตุฉุกเฉิน ที่จะตองแกไขอยาง
ถูกตองและทันทวงที แตแบรนดตองมีแผนระยะยาว ในสวนของสื่อมวลชนเอง องคกรตองมี นโยบายที่ชัดเจน
ในการควบคุมขอบเขตและบังคับทิศทางการใชโซเชียลมีเดียของพนักงาน และควรมี Social Media Guideline
ใหกับนักขาวออนไลน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดหรือผิดพลาดนอยที่สุด

โปสเตอรออนไลนเพื่อประชาสัมพันธงาน
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7.6 ดานเสริมความรูเรื่องขาวออนไลนใหกับภาคพลเมือง
กิจกรรม 7.6.1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวพลเมืองเพื่อสาธารณะ

สถานที่

หองคอนเวนชั่นฮอลล อาคารดี ชั้น 2 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

ผูดําเนินการ

นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล กรรมการดานโซเซียลมีเดีย

ระยะเวลา

วันเสารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียด-บทสรุป

ดวยปจจุบันประชาชนหรือภาคพลเมือง มีสวนสําคัญและใหความสนใจในการเปนสวนหนึ่งของการ
ถายทอดเรื่องราวขาวสารที่ไดพบเห็น ระหวางการปฏิบัติหนาที่ การใชชีวิตประจําวันในที่สาธารณะผานเครือ
ขายสื่อสังคมออนไลนหรือ Social Media ในรูปแบบตาง ๆ กันอยางแพรหลาย ประกอบกับเทคโนโลยีอุปกรณ
โทรศัพทแบบ สมารทโฟน ซึ่งเปนเครื่องมือในการเขาถึง Social Media มีการแขงขันสูงขึ้น ราคาถูกลงใชงาน
งาย ดวยฟงกชั่นที่หลากหลาย ทําใหการเปนผูผลิต คอนเทนส ขาวสารหรือการรายงานขาวเหตุการณโดยภาค
ประชาชนแบบมัลติมีเดีย ไดรับความนิยมมากขึ้น

__________________________________________________________________________________________________
52

รายงานประจําปผูสมาคมผลิตขาวออนไลน สมัยที่ 3 ประจําป 2556-2557
ANNUAL REPORT 2013–2014 : ONLINE NEWS PROVIDER ASSOCIATION
__________________________________________________________________________________________________

ดังนั้น เพื่อใหภาคประชาชนที่ไมไดปฏิบัติงานในสายวิชาชีพสื่อสารมวลชน สามารถมีสวนรวมในการ
รายงานเรื่องราว ขาวสารที่เปนประโยชนออกสูสาธารณะไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑ และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อความเปนนักขาวขึ้น โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงคในการจัดอบรมครั้งนี้
ไว ดังนี้
• เพื่อเสริมสรางความรูเบื้องตนในการรายงานขาวและความเขาใจในความเปนนักขาวพลเมือง
ใหกับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
• เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจในการใชเครือขายสื่อสังคมออนไลนหรือ Social Media
ไดอยางถูกตอง
• เพื่อใหหนวยงานวิชาชีพสื่อ ผูรับสาร ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว จากภาคประชาชน
ผูเขารวมการอบรมในครั้งนี้ รวม 62 คนจากกลุมผูขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เชน แท็กซี่, มอเตอรไซตรับจาง
โดยมีวิทยากรที่มากประสบการณในดานนักขาวพลเมืองจากหลากหลายสาขามารวมแบงปนความรู
ทักษะและประสบการณในหัวขอตางๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริงกับผูเขาอบรม ไดแก
หัวขอ
“ทําไมตองเปนนักขาวพลเมือง?”
“เติมแรงบันดาลใจ”
“เรื่องแบบไหนที่เปนขาว?” และฝกคิด
ประเด็นตามสถานการณสมมติ
“ทําขาวเองได งายจัง!” เติมทักษะการใช
อุปกรณสื่อสารแบบงายๆ เพื่อเก็บภาพและ
เรื่องราว
ชวงฝกปฏิบัติและนําเสนอผลงาน
'“เรียนรูภูมิศาสตรสื่อ แนะนําชองทาง
การสื่อสาร” โดยเฉพาะ “สื่อออนไลน”
“ถอดบทเรียนการเรียนรู” วางแผนการ
ทํางานรวมกันตอไปโดยพี่เลี้ยงและทีมสื่อ
ภาคพลเมือง

ชื่อวิทยากร
โดย ทีมสื่อภาคพลเมือง
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
โดย คุณเดชชาติ พวงเกษ (ราษีไศล)
หนุมมอเตอรไซตรับจางคนดังในโลกออนไลน
โดยคุณปราเมศร เหล็กเพชร
ผูสื่อขาวการเมืองอาวุโส หนังสือพิมพไทยรัฐ
โดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ,
ผูเชี่ยวชาญดานภาพยนตรสารคดี
ใหคําแนะนําโดย พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก
ผูบงั คับการตํารวจจราจร และคุณผองใส ศรีวังพล
ผูจัดการสถานวิทยุ สวพ. FM 91
โดย คุณสุธิดา มาไลยพันธุ
นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน
โดยพี่เลี้ยง และทีมสื่อภาคพลเมือง
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

นอกจากนี้ยังดําเนินการถายทอดสดทางเว็บทีวี www.webtvThaiPBS.com เพื่อใหประชาชนที่สนใจรวมรับชม
ตลอดการอบรมในครั้งนี้ดวย โดยหลังจากจบการอบรมฯ แลว ผูเขาอบรมและทีมงานรวมเปดพื้นที่การตอยอด
ผลงาน ทักษะการนําเสนอขาวใน Facebook Group “นักขาวพลเมืองเพื่อสาธารณะ” เพื่อแบงปนเนื้อหาขาว
รวมเสนอแนะ และเปนอีกหนึ่งชุมชนออนไลนสําหรับกลุมนักขาวพลเมืองเพื่อสาธารณะตอไป
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บรรยากาศการลงทะเบียนชวงเชา

“เรื่องแบบไหนที่เปนขาว?” และฝกคิดประเด็นตาม
สถานการณสมมติ โดยคุณปราเมศร เหล็กเพชร

คุณเดชชาติ พวงเกษ (ราษีไศล) หนุมมอเตอรไซตรับจาง
คนดังในโลกออนไลน วิทยากรชวง “เติมแรงบันดาลใจ”

“ทําขาวเองได งายจัง!” เติมทักษะการใชอุปกรณสื่อสาร
แบบงายๆ เพื่อเก็บภาพและเรื่องราว โดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์

บรรยกาศการฟงบรรยาย

แบงกลุมฝกปฎิบัติ
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โปสเตอรออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ
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7.7 ดานพัฒนาบุคลกรใหกับสมาชิกสมาคม
กิจกรรม 7.7.1

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล” รุนที่ 5

กรรมการผูดําเนินการ:

คุณสมชาติ บุญวิทยา

ระยะเวลา

วันศุกรที่ 29 - วันอาทิตยที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียด-บทสรุป

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักขาวดิจิทัล เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปมาตั้งแตป พ.ศ. 2553
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหกับสมาชิกสมาคมที่จะนําไปพัฒนาและสรางสรรคงานขาวดิจิทัลในปจจุบัน โดยมี
เจตนารมณ ที่มุงสงเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน โดยปราศจากการปดกั้น
จากอํานาจใดๆ ควบคูกับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเสริมสรางองคความรูใ นการทําขาวออนไลน
ตลอดจนสงเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของผูสื่อขาวและมุงหวังยกระดับการทํางานหนาที่ของสื่อมวลชน
ออนไลนที่ดีและมีประสิทธิภาพ
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ครั้งนี้ซึ่งเปนครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 เนนที่ผูเขาอบรมที่เปนนักขาว กองบก.ขาวรุนใหม อายุงานยังไมมาก โดยมี
วัตถุประสงคในการใหความรูรอบดาน ทุกมุม ของงานขาว ทั้งในดานธุรกิจ เทรนดโลก เนื้อหา วิธีการทํางาน
ยุคใหม การจับประเด็นขาว กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงดิจิทัลทีวีในอนาคต และลงมือปฏิบัติงานจริง
ภาคสนามในการหลอมรวมองคความรูตางๆที่ไดอบรมมาใชงาน
กิจกรรมทั้ง 3 วัน ประกอบดวยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูมี
ประสบการณในสายงานตางๆมาใหความรูและประสบการณ มีหัวขอที่นาสนใจตางๆ ดังนี้
หัวขอ
Digital News Industry Trend

ชื่อวิทยากร หรือผูดําเนินรายการ
คุณสุธิดา มาไลยพันธุ นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน

จับประเด็นขาวใหถูกจุด

คุณประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผูอํานวยการสถาบันอิศรา

เปดเคล็ดลับ ทําขาวออนไลนใหได
ยอดวิวทะลุลาน

คุณวริษฐ ลิ้มทองกุล ผูอํานวยการเว็บไซต Manager online
คุณปภากร อินทรวงศ บรรณาธิการขาวออนไลน ไทยรัฐ
คุณกาวโรจน สุตาภักดี ผอ. ฝายปฏิบัติการดิจิทัลมีเดีย สยามกีฬา
คุณน้ําเพชร จันทา ผูชวย บก.ออนไลน เดลินิวส
คุณภิชญา ศรีวองไวย Sale & Marketing Executive ดาราเดลี่

เขียนขาวในโซเชียลให like กระจาย
share กระจุย

คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผอ.ศูนยพัฒนาสื่อใหม Thai PBS
คุณรัฐเดช ตั้งขจรชัยศักดิ์ Webmaster NewMedia NBC

นักขาวดิจิทัล ในยุค Gen C

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน อาจารยคณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

เขียนขาวอยางไร ไมใหเสี่ยงผิด
กฎหมาย?

ดร.ภีม ธงสันติ ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
คุณจักรกฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
อ.ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมฯ
คุณชวรงค ลิมปปทมปาณี ที่ปรึกษาสมาคมผูผลิตขาวออนไลน

ดิจิทัลทีว!ี ความเชื่อมโยงกับอนาคต
ขาวออนไลน

ดร.สุดารัตน ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล คณบดี คณะนิเทศศาสตร
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค เจาหนาที่บริหารฝายปฏิบัติการ ไทยรัฐทีวี

ภาคปฏิบัติและออกภาคสนาม

นําฝกอบรม โดยนักขาวอาวุโส และบก.ขาวออนไลนจากเครือตางๆ
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จากระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ผูเขาอบรมไดเขามาเรียนรูซึมซับแนวคิดและกระบวนการทํางานตางๆ
ทําใหทุกคนเห็นการพัฒนาของงานขาว การนําเสนอแงมุม เทคนิคตางๆที่จะทําขาวใหเขาถึงประชาชนไดมาก
เร็วและดีที่สุด โดยคํานึงความถูกตอง คุณคาของการเสนอขาว กรอบกฎหมาย สิทธิตางๆที่ผูถูกนําเสนอขาวพึงมี
ความรับผิดชอบตอสังคม และการดํารงไวซึ่งสถาบันขาวที่เปนที่พึ่งและตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อประโยชน
สูงสุดของประชาชน

รวมภาพกิจกรรม

เปดเคล็ดลับ ทําขาวออนไลนใหไดยอดวิวทะลุลาน

เขียนขาวอยางไร ไมใหเสี่ยงผิดกฎหมาย?

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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7.8 งานควบคุมจริยธรรมการเสนอขาวออนไลน
กิจกรรม 7.8.1

การรณรงคสมาชิกและภาคสังคมใหตระหนักในการเสนอขาวอยางมีจริยธรรม

ที่ปรึกษา-กรรมการ
ผูดําเนินการ

นายชวรงค ลิมปปทมปาณี ที่ปรึกษา
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน ที่ปรึกษา
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ นายกสมาคม

ระยะเวลา

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน

รายละเอียด-บทสรุป
7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหารผูผลิตขาวออนไลนไดมีการประชุมประจําเดือน โดยที่
ประชุมไดพิจารณาวาระสําคัญคือ ปญหาจริยธรรมในการนําเสนอขาวออนไลน เนื่องจากในขณะนี้ มีขอสังเกต
มาจากนักวิชาการและผูบริโภคสื่อออนไลนวา เว็บไซตขาวตางๆ ทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของ
สมาคมฯ ไดนําเสนอขาวลือ ขาวปลอยหรือขาวที่เปนกระแสอยูในสื่อสังคมออนไลน (Social Media) โดยไมมี
การตรวจสอบแหลงที่มาของขาว หรือไมมีการสัมภาษณใหเกิดความสมดุลยของเนื้อหาขาว อีกทั้งยังมีการนํา
เสนอภาพขาวหรือถอยคําที่เขาขายละเมิดสิทธิสวนบุคคลและสิทธิเด็กและสตรีอีกดวย
ในที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวางและยอมรับวา ภาพใตการแขงขันในการนําเสนอขาว
ออนไลน รวมทั้งความแพรหลายของสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ทําใหการนําเสนอขาวและภาพขาวทาง
เว็บไซตขาว ทั้งที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิกสมาคมฯ มีลักษณะเขาขายตามที่มีการตั้งขอสังเกตดังกลาว
จริง ซึ่งจะมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือและภาพลักษณของเว็บไซตขาวโดยรวมในระยะยาว
ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติใหแจงไปยังสมาชิกของสมาคมฯ ถึงความหวงใยดังกลาว พรอมทั้งกําชับ
ใหสมาชิกสมาคมฯ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกชมรมผูผลิตขาวออนไลน
พ.ศ.2552 และแนวปฏิบัติเรื่องการใชสื่อสังคมออนไลนของสือ่ มวลชน พ.ศ. 2553 โดยเครงครัด ทั้งนี้
แนวปฏิบัติเรื่องการใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553 ระบุวา “ในการรวบรวมขอมูลขาวสาร
การนําเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงระวังการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง ผูประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน พึงระมัดระวังกระบวนการหาขาวหรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน โดยมีการตรวจสอบอยางถี่ถวน
รอบดาน และควรอางอิงแหลงที่มาเมื่อนําเสนอ เวนแตสามารถตรวจสอบและอางอิงจากแหลงขาวไดโดยตรง
ที่ประชุมยังมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานดานจริยธรรมเพื่อรับขอรองเรียนดานจริยธรรมในการเสนอขาว
รวมทั้งหยิบยกประเด็นที่เปนปญหาเชิงจริยธรรมและกฎหมายที่นาสนใจมาพิจารณาและแจงใหสมาชิกทราบ
เพื่อนําไปปรับปรุงการนําเสนอขาวตอไป และในการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมในวันที่ 25 ก.ย.
2557 ที่สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ก็จะมีการจัดเสวนาเรื่อง "จริยธรรม-ความเปนมืออาชีพ
ของสื่อในยุคสังคมออนไลน" เวลา 9.30-12.00 น.
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ผูรวมเสวนา:1. ดร.วรัชญ ครุจิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. คุณปกรณ สันติสุนทรกุล ผูรวมกอตั้งและเว็บมาสเตอรเด็กดีดอทคอม
3. คุณวริษฐ ลิ้มทองกุล ผูอํานวยการเว็บไซต manager.co.th
4. คุณศิวัตร เชาวรียวงษ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย
5. ผูมีชอื่ เสียงในสื่อสังคมออนไลน
ดําเนินการเสวนาโดย
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

หนาลงทะเบียนเขาฟงเสวนา bit.ly/Sonpthai
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โปสเตอรออนไลนเพื่อประชาสัมพันธงาน
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9. รายงานผูสนับสนุนสมาคม สมัยที่ 3
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องคกร 13 แหงที่สนับสนุนงานสมาคมฯ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF Thailand
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL.

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)

CP ALL Public Company Limited

มูลนิธิเอสซีจี
SCG Foundation

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ADVANCED INFO SERVICE PLC.
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
Total Access Communication PLC.
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
True Corporation Public Company Limited
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บริษัท จีเอเบิล จํากัด
G-ABLE Company Limited
บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด กลุมบริษัทซีดีจี
Control Data (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด
Computer Union Co., Ltd
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10. ภาคผนวก
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10.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาคม
ชื่อสมาคม:

สมาคมผูผลิตขาวออนไลน
Online News Provider Association ชื่อยอ SONP

เว็บไซต:

www.sonp.or.th
www.facebook.com/SonpThai

สํานักงานใหญ:

เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย 10300

วันกอตั้ง:

24 กันยายน พ.ศ. 2552 เปนชมรมผูผลิตขาวออนไลน และเมื่อวันที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จดทะเบียนเปนสมาคมผูผลิตขาวออนไลน

นายกสมาคม:

นายชวรงค ลิมปปทมปาณี ประธานชมรมผูผลิตขาวออนไลนสมัยที่ 1-2
นายนิรันดร เยาวภาว นายกสมาคมผูผลิตออนไลนสมัยที่ 1-2
นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ นายกสมาคมผูผลิตสมัยที่ 3

จํานวนสมาชิก:

17 องคกรสื่อ

วาระสมัย:

1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของทุกป

ประเภทสมาชิก:

2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญสําหรับองคกรใหญ และ สําหรับองคกรเล็ก
กําหนดเก็บคาสมาชิกตามรอบวาระสมัย ทั้งนี้ แตละองคกรสงตัวแทนมาเปน
กรรมการได 1 คน

การประชุมใหญสามัญ
ประจําป:

เดือนกันยายนของทุกป โดยประธานในที่ประชุมจะเสนอใหคณะกรรมการของ
สมาคมเลือกนายกสมาคม และอุปนายก 2 คน และจากนั้นนายกจะเปนผู
แตงตั้ง กรรมการในตําแหนงอื่นๆ

บุคคลติดตอ/สมัครสมาชิก: ผูประสานงานสมาคม เบอร โทรศัพท 081-700-2621
หรืออีเมล sonpassociation@gmail.com
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10.2 คำประกาศเจตนารมณการจัดตั้งชมรมผูผลิตขาวออนไลน
พ.ศ. 2553
ดวยในปจจุบันการขยายตัวของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชนในการ
เผยแพรขาวสารออกสูสาธารณชนกําลังไดรับความสนใจจากทั้งผูผลิตขาวสารในสื่อดั้งเดิม ไดแก หนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และในหมูผูบริโภคขาวสาร ที่หันมาเปดรับขอมูลขาวสารในรูปแบบของสื่อ
ดิจิทัลผานเครื่องรับ (DEVICES) ที่มีมากมายหลายชองทาง
อยางไรก็ตาม ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลขาวสารทําใหการนําเสนอขาวผาน
เว็บไซตและชองทางอื่น ๆ สามารถทําใหรวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ หรือสื่อผสม (MULTIMEDIA)
ทําใหมีผูประกอบธุรกิจเว็บไซตที่ใหบริการแกผูเขาชมบางสวนที่มีลักษณะเปนเชิงพาณิชย ไดนําขาวสาร
และภาพขาวจากเว็บไซตของผูผลิตขาวออนไลนไปใชอยางไมเหมาะสมและปราศจากการเคารพในลิขสิทธิ์งาน
สรางสรรคของผูผลิตขาวออนไลน
นอกจากนี้ การนําเสนอขาวออนไลนผานเว็บไซตและชองทางการนําเสนอขาวสารใหมๆ เหลานี้ยังไม
เปนที่เขาใจของสาธารณชนบางสวน รวมทั้งผูประกอบการธุรกิจโฆษณา ดังนั้นบรรดาผูผลิตขาวสารออนไลน
ซึง่ มีชื่อทายประกาศเจตนารมณฉบับนี้ จึงไดตกลงรวมกันจัดตั้ง “ชมรมผูผลิตขาวออนไลน” ขึ้น และกําหนด
ใหมีขอบังคับขึ้นเพื่อเปนกติกาในการดําเนินการรวมกัน เพื่อประโยชนตอผูผลิตขาวสารและสาธารณชนทั่วไป
เพื่อใหการดําเนินการของชมรมและสมาชิกที่เปนผูผลิตขาวออนไลนทุกรายเปนไปตามเจตนารมณของการ
กอตั้ง จึงขอประกาศมายังสาธารณชนและผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. สมาชิกชมรมผูผลิตขาวออนไลนทุกราย มุงมั่นสงเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปดกั้นจากอำนาจใด
2. สมาชิกชมรมฯ เชื่อมั่นวา ประชาชนผูรับขอมูลขาวสารออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตระหนัก
ในคุณคาของงานสรางสรรคที่ผานกระบวนการทางวารสารศาสตร และสนใจติดตามขอมูลขาวสาร
ดังกลาว จากเว็บไซตของผูผลิตขาวสารแตละรายโดยตรง
3. ในกรณีที่มีการนําเนื้อหาจากเว็บไซตของผูผลิตขาวออนไลนไปเผยแพรในชองทางเว็บไซตอื่นที่มี
ลักษณะเปนเชิงพาณิชยหรือเจาของเว็บไซตไดรับประโยชนทางธุรกิจ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ผูประการเว็บไซตที่นําขาวสารนั้น ไปผลิตซ้ําตองเคารพในความมีลิขสิทธิ์และงาน
สรางสรรคที่ผลิตโดยเว็บไซตสมาชิก
4. ชมรมฯ สงเสริมใหมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางสมาชิกกับผูประกอบการเว็บไซตที่ตองการ
นําขาวสารจากเว็บไซตสมาชิกไปเผยแพรตอ โดยยึดหลักความเคารพและคํานึงถึงลิขสิทธิ์ในการ
สรางสรรคงานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชนทผี่ ูผลิตขาวออนไลนจะไดรับดวย
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552
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10.3 แนวปฎิบัติในการนําเสนอขาวของสมาชิกชมรมผูผลิตขาวออนไลน
พ.ศ. 2555
ตามที่ผูผลิตขาวสารออนไลน ไดตกลงรวมกันจัดตั้ง “ชมรมผูผลิตขาวออนไลน” ขึ้นเมื่อวันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2552 และเปลี่ยนเปน “สมาคมผูผลิตขาวออนไลน” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
โดยมีวัตถุประสงคประการหนึ่งคือ เพื่อกํากับดูแลและสงเสริมใหมีการนําขาวที่ผลิตโดยสมาชิกไปใชอยาง
เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งยกระดับธุรกิจและมาตรฐานการนําเสนอขาวออนไลนใหเปนที่
ยอมรับตอสาธารณชน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสมาคมผูผลิตขาวออนไลน เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
จึงไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาคมผูผลิตขาวออนไลน ดังตอไปนี้
ขอ 1 แนวปฏิบัตินี้เรียกวา “แนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิต
ขาวออนไลน 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 หรือขอเขียนอื่นๆ ทั้งที่อยูในรูปแบบ
ของตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว หรือการรายงานขาวโดยลักษณะอื่นๆ ที่นําเสนอผานเว็บไซตหรือชองทางการ
สื่อสารอื่นของสมาชิก
ขอ 4 สมาชิกพึงยึดมั่นและปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพของสภาการหนังสือพิมพ
แหงชาติ และสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย โดยเครงครัด
ขอ 5 สมาชิกพึงเคารพและใหการยอมรับเนื้อหาขาวหรือภาพขาวที่ผลิตโดยสมาชิกดวยกัน
การนำเสนอโดยการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งขาวหรือภาพขาวตามวรรคแรก
สมาชิกตองอางอิงถึงแหลงที่มา เวลาในการนําเสนอ และสรางจุดเชื่อมโยง (LINK) ของขาว หรือภาพขาวนั้น
กลับไปยังเว็บไซตของสมาชิกที่เปนผูผลิตขาวหรือภาพขาวดวย
ขอ 6 สมาชิกพึงเคารพและใหการยอมรับขอมูลขาวสารหรือภาพขาวที่ผลิตโดยแหลงขอมูลอื่น
โดยการคัดลอกขอความใดจากหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ หรือแหลงขอมูลอื่นๆ ตองบอกที่มาของขอความนั้น
__________________________________________________________________________________________________
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ขอ 7 เนื่องจากการนําเสนอขาวหรือภาพขาว ผานเว็บไซตของสมาชิกสามารถกระทําไดตลอดเวลา
ดังนั้นสมาชิกพึงใชวิจารณญาณอยางเต็มที่ในการนําเสนอขาวและภาพขาวตางๆ ดวยความระมัดระวัง
เพื่อมิใหนําไปสูความขัดแยงและเสียหายอยางรุนแรงขึ้นในสังคม
ขอ 8 สมาชิกพึงใหความเคารพตอผลงานขาวหรือภาพขาวของนักขาวภาคพลเมือง ไมวาขาวหรือ
ภาพขาวนั้นจะนําเสนอโดยตรงมายังสมาชิก หรือผานชองทางเครือขายสังคม (SOCIAL NETWORKING) ตางๆ
ขอ 9 การไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ อาจนําไปสูการพนสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ตามความ
ในขอ 9.4 แหงขอบังคับชมรมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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10.4 คูมือการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาว
ออนไลน พ.ศ. 2555
ตามที่แนวปฏิบัติในการนําเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน พ.ศ. 2552
ขอ 5 ระบุวา “สมาชิกพึงเคารพและใหการยอมรับเนื้อหาขาวหรือภาพขาวที่ผลิตโดยสมาชิกดวยกัน การนําเสนอ
ซ้ําขาวหรือภาพขาวดังกลาว สมาชิกตองอางอิงถึงแหลงที่มา เวลาในการนําเสนอ รวมทั้งสรางจุดเชื่อมโยง
(LINK) ของขาว หรือภาพขาวนั้น กลับไปยังเว็บไซตของสมาชิกที่เปนผูผลิตขาวหรือภาพขาวดวย”
ตามความทราบแลวนั้น
แตเนื่องจากที่ผานมา ยังไมมีแนวทางการปฏิบัติในขอดังกลาวที่ชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน
ในกลุมผูปฏิบัติงานในองคกรสมาชิกของสมาคม ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมผูผลิตขาวออนไลนจึงมีมติใหจัด
ทํา “คูม ือการเสนอขาวและภาพขาวของสมาชิกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน” ขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน
ดังตอไปนี้
1. สมาชิกของสมาคมผูผลิตขาวออนไลนสามารถนําขาวที่นําเสนอโดยองคกรสมาชิกอื่นของสมาคมมา
นําเสนอซ้ําได แตตองอางอิงแหลงที่มาและสรางจุดเชือ่ มโยง (LINK) ของขาวนั้นในชวงตนของขาวที่นําเสนอซ้ํา
ดังตัวอยางตอไปนี้
“นองปอนด” เปดปาก แฉทุกขั้นตอนถูกจางเขารวมกระบวนการโชวเปดอกวาดภาพแหกตา
กระชากเรตติ้งใน ก็อตทาเลนต นาเศราถูกสั่งใหแกผากอนแลวคอยจายเงิน!
เมื่อวันนี้ (25 มิ.ย.) เว็บไซต ไทยรัฐออนไลน ไดรายงานขาว โดยไดสัมภาษณ นายณวัฒน อิสรไกรศีล
พิธีกรรายการชื่อดัง หลังจาก นายณวัฒน ไดเดินทางไปสัมภาษณเปดใจ นองปอนด สาวเปลือยอกวาดภาพ
และครอบครัวถึงที่บานเกิด จ.แพร พรอมถามเบื้องลึกเบื้องหลังที่สังคมสงสัยเกี่ยวกับภาพที่นามาถึงเสียง
วิพากษวิจารณในรายการก็อตทาเลนตทั้งหมด
(ขอความ “เว็บไซต ไทยรัฐออนไลน” จะถูกไฮไลทและสามารถเชื่อมโยงไปยังขาวนั้นได)
2) ในการนําเสนอภาพขาวนําเสนอโดยองคกรสมาชิกอื่นของสมาคม ใหอางอิงแหลงที่มาของภาพ
ใหชัดเจน ดังตัวอยางตอไปนี้

“นอง ปอนด” นางสาวดวงใจ จันทรสระนอย พรอมแมและพอที่เปนอัมพาต ขณะรวมรายการ มิราเคิล ออฟไลฟ
ของนายณวัฒน อิสรไกรศีล พรอมเปดเผยเบื้องหลังการเปลือยอกวาดรูปในรายการ “ไทยแลนดกอ็ตทาเลนท” :
ภาพจาก "ไทยรัฐออนไลน" (www.thairath.co.th)
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3) ในกรณีที่เกิดความสงสัยในที่มาของขาวหรือภาพขาว วามีการนาเสนอโดยไมอางอิงแหลงที่มา
และสรางจุดเชื่อมโยง ใหผูปฏิบัติงานขาวในองคกรสมาชิกของสมาคมแจงขอสงสัยดังกลาวลงใน Facebook
Closed Group: SONP Editor ที่สมาคมจัดทําขึ้นเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหาร
ในองคกรสมาชิกเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดระหวางสมาชิกดวยกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
สมาคมผูผลิตขาวออนไลน
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10.5 ขอบังคับสมาคมผูผลิตขาวออนไลน
หมวดที่ ๑
ความทั่วไป
ขอ ๑. สมาคมนี้มีชื่อวา สมาคมผูผลิตขาวออนไลน
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา ONLINE NEWS PROVIDERS ASSOCIATION
ขอ ๒. เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะ เปนรูปวงกลมสีดํา ดานบนของวงกลมมีลักษณะเปดและมีเสนดํา
หนาทึบลากเขามาดานในจุดกึ่งกลางของวงกลมโดยดานบนของวงกลมและเสนดําดังกลาว จะมีเสน
ครึ่งวงกลมสีน้ําตาล จํานวน ๓ เสน ครอบอยูในลักษณะคลื่นไลจากขนาดเล็กไปยังขนาดใหญ และ
ดานขวาของรูปภาพดังกลาวมีชื่อภาษาอังกฤษของสมาคมกํากับอยูในแนวตั้ง และดานลางของ
วงกลมสีดําจะปรากฏภาษาอังกฤษคําวา SONP กํากับอยู
มีความหมายวา สมาคมผูผลิตขาวออนไลน
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ขอ ๓. สํานักงานใหญของสมาคมตั้งอยูเลขที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ขอ ๔. วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ
๔.๑
สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมของการแสดงออกอยางเสรีของสื่อบนอินเทอรเน็ต
๔.๒
กระตุนการมีสวนรวมของพลเมืองในการสงเสริม และการปองกันเสรีภาพของสื่อบน
อินเทอรเน็ต
๔.๓
ชวยเหลือและสงเสริมและเพื่อใหไดมาซึ่งสภาพแวดลอมสําหรับสื่อบนอินเทอรเน็ต
ที่มีความรับผิดชอบและเสรี
๔.๔
สรางศักยภาพของสื่อบนอินเทอรเน็ตที่มีความหลากหลายและอิสระและความ
สามารถทางวิชาชีพของบุคคล
๔.๕
สงเสริมการเขาถึงที่กวางขวางขึ้นในขอมูลและธรรมาภิบาล
๔.๖
ดําเนินการ หรือรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
๔.๗
ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
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หมวดที่ ๒
สมาชิก
ขอ ๕. สมาชิกของสมาคมมี ๒ ประเภท คือ
๕.๑

สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาผูที่ประกอบวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน นักวิชาการดาน
สื่อสารมวลชน ทนายความดานสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ตลอดจนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค
ในการประกอบกิจการดานสื่อสารมวลชน

๕.๒

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูมีอุปการะคุณแกสมาคม
ซึ่งคณะกรรมการลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคม

ขอ ๖. สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑ บุคคลธรรมดา
๖.๑.๑ เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
๖.๑.๒ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
๖.๑.๓ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
๖.๑.๔ ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท
หรือลหุโทษ การตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกลาวจะตองเปน
ในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิก หรือในระหวางที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น
๖.๒ นิติบุคคล
๖.๒.๑ มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการดานสื่อสารมวลชน
๖.๒.๒ ไมประกอบกิจการอันใดอันเปนการละเมิดกฎหมาย
๖.๒.๓ ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหลมละลาย โดยการตองคําพิพากษาของศาล
ถึงที่สุดในกรณีดังกลาวจะตองเปนในขณะที่สมัครเขาเปนสมาชิก หรือในระหวาง
ที่เปนสมาชิกของสมาคมเทานั้น
ขอ ๗. คาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
๗.๑ สมาชิกสามัญสําหรับองคกรใหญ .....................๒๐,๐๐๐..................... บาท
สมาชิกสามัญสําหรับองคกรเล็ก ....................๕,๐๐๐..................... บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์มิตองเสียคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
ขอ ๘. การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัคร
ตามแบบของสมาคมตอเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย ๑ คน และใหเลขานุการ
ติดประกาศรายชื่อผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคม เปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อใหสมาชิก
อื่นๆ ของสมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น เมื่อครบกําหนดประกาศแลวก็ใหเลขานุการนําใบสมัคร
และหนังสือคัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติวาจะรับ
หรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการ
ใดใหเลขานุการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว และสถานภาพเริ่มเมื่อชําระคาบํารุงสมาคมแลว
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ขอ ๙. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่หนังสือตอบรับคําเชิญของผูที่คณะกรรมการได
พิจารณาลงมติใหเชิญเขาเปนสมาชิกของสมาคมไดมาถึงยังสมาคม
ขอ ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกใหสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
๑๐.๑ ตาย
๑๐.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได
พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินที่ยังติดคางอยูกับสมาคมเปนที่เรียบรอย
๑๐.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก
๑๐.๔ ที่ประชุมใหญของสมาชิกหรือคณะกรรมการไดพิจารณาลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียน
เพราะสมาชิกผูนนั้ ไดประพฤตินําความเสื่อมเสียมาสูส มาคม
ขอ ๑๑. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
๑๑.๑ มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
๑๑.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ
๑๑.๓ มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๑.๔ มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
๑๑.๕ สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ๑ คะแนนเสียง
๑๑.๖ มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
๑๑.๗ มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอย
กวา ๑๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได
๑๑.๘ มีหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
๑๑.๙ มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
๑๑.๑๐ มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆของสมาคม
๑๑.๑๑ มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
๑๑.๑๒ มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
หมวดที่ ๓
การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ ๑๒. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย ๗ คน อยาง
มากไมเกิน ๑๕ คน คณะกรรมการนี้ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และใหผู
ที่ไดเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายก ๒ คน สําหรับ
ตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่นๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
เขาดํารงตําแหนงตางๆ ของสมาคมตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งตําแหนงของกรรมการสมาคมมีตําแหนง
และหนาที่โดยสังเขปตอไปนี้
๑๒.๑ นายกสมาคม

ทําหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม
คณะกรรมการของสมาคมเปนผูแทนสมาคมในการติดตอกับ
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บุคคลภายนอกและทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะ
กรรมการ และการประชุมใหญของสมาคม
๑๒.๒ อุปนายก

ทําหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติตามหนาที่ที่นายกสมาคมไดมอบหมายและทําหนาที่
แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถจะ
ปฏิบัติหนาที่ได แตการทําหนาที่แทนนายกสมาคม ใหอุปนายก
สมาคมตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน

๑๒.๓ เลขานุการ

ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเปนหัวหนา
เจาหนาที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและ
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปน
เลขานุการในการประชุมตางๆ ของสมาคม

๑๒.๔ เหรัญญิก

ทําหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี
รายรับ รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสาร
หลักฐานตางๆของสมาคมไวเพื่อตรวจสอบ

๑๒.๕ ปฏิคม

ทําหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม เปนหัวหนา
ในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่
ประชุมตางๆของสมาคม

๑๒.๖ นายทะเบียน

ทําหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสาน
งานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจาก
สมาชิก

๑๒.๗ ประชาสัมพันธ

ทําหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม
ใหสมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย

๑๒.๘ กรรมการตําแหนงอื่นๆ

ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมี
ขึ้นโดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลว
จะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับไดกําหนดไว แตถาคณะ
กรรมการมิไดกําหนดตําแหนงก็ถือวาเปนกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ใหผูเริ่มการจัดตั้งสมาคมเปนผูเลือกตั้ง
ประกอบดวยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตามจํานวน
ที่เห็นสมควรตามขอบังคับของสมาคม

ขอ ๑๓. คณะกรรมการของสมาคมมีวาระดํารงตําแหนงไดคราวละ ๒ ป และเมื่อคณะกรรมการอยูในตําแหนง
ครบกําหนดตามวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ก็ใหคณะกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหม
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จะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจด
ทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอยแลว ก็ใหทําการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการ
ชุดเกาและคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการชุดใหม
ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
ขอ ๑๔. ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลงนั้น แตผูดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงไดเทากับวาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
ขอ ๑๕. กรรมการอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ
๑๕.๑ ตาย
๑๕.๒ ลาออก
๑๕.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
๑๕.๔ ที่ประชุมใหญลงมติใหออกจากตําแหนง
ขอ ๑๖. กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษรตอคณะ
กรรมการ และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ ๑๗. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
๑๗.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตองไม
ขัดตอขอบังคับฉบับนี้
๑๗.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม
๑๗.๓ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษา หรือ
อนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง
๑๗.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๗.๕ มีอํานาจแตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
๑๗.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจอื่นๆ
ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
๑๗.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทัง้ หมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม
๑๗.๘ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดู
ไดเมื่อสมาชิกรองขอ
๑๗.๙ มีหนาที่จัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อ
สมาชิกรองขอ
๑๗.๑๐ จัดทําบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิก
ไดรับทราบ
๑๗.๑๑ มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
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ขอ ๑๘. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยปละ ๑๒ ครั้ง โดยใหจัดขึ้นเปนประจําเดือนละ ๑
ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ ๑๙. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งนึงของกรรมการทั้งหมดจึง
จะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นก็
ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๐. ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ
ขอ ๒๑. การประชุมใหญของสมาคมมี ๒ ชนิด คือ
๒๑.๑ ประชุมใหญสามัญ
๒๒.๒ ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ ๒๒. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปๆ ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน กันยายน
ของทุกๆ ป
ขอ ๒๓. การประชุมใหญวิสามัญอาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้นหรือเกิด
ขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ ๒๔. การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกไดทราบ
และการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตอง
แจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงาน
ของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
ขอ ๒๕. การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
๒๕.๑ แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
๒๕.๒ แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ
๒๕.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อครบกําหนดวาระ
๒๕.๔ เลือกตั้งผูสอบบัญชี
๒๕.๕ เรื่องอื่นๆ ถามี
ขอ ๒๖. ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุม
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถาเมื่อถึงกําหนด
เวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการของสมาคม
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เรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมขึ้นภายใน ๑๔ วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก
สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถามีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองค
ประชุม ยกเวนถาเปนการ ประชุมใหญวิสามัญที่เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิกก็ไมตองจัดประชุม
ใหญใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก
ขอ ๒๗. การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขาง
มากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๒๘. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุมหรือไม
สามารถจะปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง
ใหทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ ๕
การเงินและทรัพยสิน
ขอ ๒๙. การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนํา
ฝากไวในธนาคาร ไทยพาณิชย สาขา สามเสน
ขอ ๓๐. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมจะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทําการแทน
ลงนามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได
ขอ ๓๑. ใหนายกสมาคมมีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
( หนึ่งหมื่นบาทถวน ) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการ
จะอนุมัติใหจายเงินไดครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ( หาหมื่นบาทถวน ) ถาจําเปนจะตองจาย
เกินกวานี้ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสมาคม
ขอ ๓๒. ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ( หาพันบาทถวน )
ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอํานวยให
ขอ ๓๓. เหรัญญิกจะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ
การรับหรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคม
หรือผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิก หรือผูทําการแทน พรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ ๓๔. ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๓๕. ผูสอบบัญชีมีอํานาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพยสินของ
สมาคมได
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ขอ ๓๖. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เมื่อไดรับการรองขอ
หมวดที่ ๖
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ ๓๗. ขอบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญ
จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่
ประชุมใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓
ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
ขอ ๓๘. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุ
ของกฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ขอ ๓๙. เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตามทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชี
เปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของมูลนิธิ หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการสาธารณกุศล
ตามที่ทางสมาคมเห็นชอบ
หมวดที่ ๗
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๔๐. การตีความขอบังคับของสมาคม หากเปนที่สงสัยใหที่ประชุมใหญโดยเสียงขางมากของที่ประชุมชี้ขาด
ขอ ๔๑. ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสมาคมมาใชบังคับ ในเมื่อขอบังคับ
ของสมาคมมิไดกําหนดไว และหากมีขอบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ใหถือ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๔๒. สมาคมตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของสมาคมเอง
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หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๓. ขอบังคับฉบับนี้นั้นใหเริ่มใชบังคับไดนับแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เปนตนไป
ขอ ๔๔. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชกาลก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมด
เปนสมาชิกสามัญ

ผูจัดทําขอบังคับกดกดกกดกดก
(นายชวรงค ลิมปปทมปาณี) ป
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แปแป
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