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วันเดือนปี
26 ตุลาคม 2555

รายการ
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของสมาชิกในสมาคมฯ อันได้ แก่ apple, yengo, google
กรณี yengo มีสมาชิกร่วมฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ทังหมด
้
5 สํานักข่าว ได้ แก่ ผู้จดั การ, โพสต์,
ไทยรัฐ, เดลินิวส์ และมติชน ผลปรากฏว่า ศาลมีคําวินิจฉัยไม่รับฟ้อง เนื่องจากในวัตถุประสงค์
ของสมาคมฯ ไม่ได้ ระบุวา่ สมาคมฯสามารถรับมอบอํานาจฟ้องคดีได้ ในฐานะผู้รับมอบอํานาจ
จากกรรมการบริ ษัทต่าง ๆ ได้ ต่อกรณีดงั กล่าวที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมฯ แนะนําให้
สมาชิกยื่นฟ้องใหม่ โดยสมาชิกเห็นพ้ องร่วมฟ้องเช่นเดิม ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
กรณี google มีสมาชิกร่วมฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่ องหมายการค้ า ทังหมด
้
4 สํานักข่าว
ได้ แก่ ผู้จดั การ, โพสต์, ไทยรัฐ และเดลินิวส์ ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างดําเนินการ เนื่องจากศาลมีการ
เลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้อง

กรณี apple มีสมาชิกร่วมฟ้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่ องหมายการค้ า ทังหมด
้
6 สํานักข่าว
ได้ แก่ ผู้จดั การ, โพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เครื อเนชัน่ และสยามกีฬา ผลปรากฏว่า apple ยอม
จ่ายค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงินตามที่มีการต่อรอง โดยเงินดังกล่าวจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
มอบให้ ที่ปรึกษากฎหมายหนึง่ ส่วน, มอบให้ สํานักข่าวร่วมฟ้องทัง้ 6 องค์กรหนึง่ ส่วน และนําเข้ า
สมาคมฯ หนึง่ ส่วน
22 พฤศจิกายน 2555 สมาคมฯ มีการจัดตังคณะทํ
้
างานเพื่อศึกษาการจัดทํา ad‐network สําหรับเว็บไซต์สมาชิกใน
สมาคมฯ แต่เนื่องจากนโยบายของแต่ละองค์กรไม่เอื ้ออํานวยต่อการดําเนินการร่วมกัน ทําให้
สมาคมฯต้ องระงับโครงการดังกล่าวชัว่ คราว
11 ธันวาคม 2555 สมาคมฯ ตอบรับการเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในการเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ โดยมี ศ.พิเศษ สิทธิโชค ศรี เจริ ญ รองประธานสภา
การหนังสือพิมพ์และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่ องราวร้ องทุกข์ เป็ นประธาน ซึง่
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ คือการร่วมควบคุมตรวจสอบสมาชิกในองค์กรที่ละเมิดจริยธรรม แต่
เนื่องจากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มีการดูแลสมาชิกในเรื่ องดังกล่าวอยูแ่ ล้ ว จึงเสนอเปลี่ยน
วัตถุประสงค์การจัดตังเป็
้ น การส่งเสริ มจริยธรรมแทนการควบคุมดูแล ส่งผลให้ คณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว ระงับการดําเนินการชัว่ คราว เนื่องจากคณะองค์ประชุมไม่ครบในการพิจารณา
ปรับแก้ วตั ถุประสงค์การจัดตังตามที
้
่สมาคมฯเสนอ
20 ธันวาคม 2555 สมาคมฯ มีการดําเนินการกับ AIS ต่อกรณีที่มี SMS ของ AIS ละเมิดลิขสิทธิ์ข่าวของสมาชิกใน
สมาคมฯ ผลการดําเนินการปรากฏว่า ครัง้ ต่อไปหากมีผ้ มู าติดต่อขอเปิ ดบริการ SMS ข่าวกับ
ทาง AIS ขอให้ AIS ตรวจสอบกับทางสมาคมฯว่า ผู้มาติดต่อดังกล่าวเป็ นสํานักข่าวจริ งหรื อไม่
หากเกิดกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์อีก ทางสมาคมฯจะดําเนินการฟ้องร้ องทันที
25 มกราคม 2556 สมาคมฯ จัดเสวนาการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจการนําเนื ้อหาไปใช้
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อย่างถูกต้ อง โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเชิญผู้ประกอบการเว็บไซต์ข่าว พร้ อมผู้ประกอบการ
้ ้ ภายในงานมีการเปิ ดตัวเว็บไซต์สมาคม
ธุรกิจเว็บไซต์ องค์กรสื่อ และภาควิชาการร่วมงาน ทังนี
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์อย่างเป็ นทางการ www.sonp.or.th
30 พฤษภาคม 2556 สมาคมฯ ตอบรับการเข้ าร่วมโครงการพัฒนาจริ ยธรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและเพิ่ม
ศักยภาพ กลไกการทํางานสื่อของอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี
รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ เป็ นประธาน โครงการดังกล่าวมีขึ ้นเพื่อผลักดันและให้ ความรู้ด้าน
กฎหมายกับสื่อในภูมิภาค โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบของการสัญจรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เริ่ม
เดือนตุลาคม 2556 สัญจรไปยังภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีกครัง้ ในเดือน
กุมภาพันธ์ที่กรุงเทพฯ ในส่วนของสมาคมฯจะรับผิดชอบในส่วนเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับสื่อ
ออนไลน์
3-5 มิถนุ ายน 2556 สมาคมฯ เข้ าร่วมการประชุมสภา นสพ.โลก และประชุมบรรณาธิการสื่อสิง่ พิมพ์โลก (World
Congress and World Editors Forum) โดย WAN‐IFRA ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
28 มิถนุ ายน 2556 สมาคมฯ ร่วมกับชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอทีพีซี) จัดเสวนาระดมความคิดเห็น
ต่อร่างแก้ ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปรับร่างเพื่อประชาชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนว
ทางการปรับปรุงกฎหมายให้ สอดรับต่อการนําไปใช้ ตามหลักสากล ไม่เกิดผลกระทบในด้ านสิทธิ
เสรี ภาพ และความมัน่ คงในการเข้ าใช้ สื่อออนไลน์ ซึง่ หลังจากงานเสวนาจะมีการรวบรวม
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอยื่นต่อต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการ
ปรับปรุงและพิจารณาการปรับสาระสําคัญในข้ อกฎหมายให้ สอดรับต่อการบังคับใช้ ได้ ในทุก
ภาคส่วน
30 สิงหาคม – 1
สมาคมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการนักข่าวดิจิทลั รุ่นที่ 4 ภายใต้ แนวคิดวิธีการผลิตข่าวในสื่อ
กันยายน 2556
ดิจิทลั รูปแบบต่าง ๆ พร้ อมให้ ความรู้ทิศทางธุรกิจของสื่อดิจิทลั ผลตอบรับเป็ นที่น่าพอใจ
เนื่องจากผู้เข้ าอบรมประเมินให้ การจัดงานครัง้ นี ้อยูใ่ นระดับดีมาก
นอกจากนี ้ สมาคมฯ ยังเป็ นพันธมิตรกับยูนิเซฟ ในการเผยแพร่ภาพข่าว เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบปั ญหาในวาระ
ต่าง ๆ

