
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยนำ่รู้

ออนไลน์
โลกในสังคมยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยเทคโนโลย ี

ใหม่ ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของ
มนษุย์ เทคโนโลยกีารสือ่สารทีไ่ด้รบัความนยิมในขณะนี้ 
คือ สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งหมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) 
เพือ่ใช้ส่ือสารระหว่างกนัในเครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์ 
(Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม
ประยุกต์บนสื่อต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
โดยเน้นผู้ใช้ ทัง้ทีเ่ป็นแบบผูส่้งสารและผูร้บัสารมส่ีวนร่วม 
(Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหา
ขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของ 
ข้อมูล ภาพ และเสียง ในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม เช่น 
Facebook, YouTube, Twitter, Line, WhatsApp และ 
Instagram ซึ่งสื่อเหล่านี้สร้างประโยชน์เป็นอย่างมาก
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความ
บันเทิง อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ยัง
น�าพาปัญหาต่าง ๆ เข้ามาในสังคมเป็นอย่างมาก 
เพราะผู้ใช้งานบางส่วนใช้สื่อดังกล่าวเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตนเองโดยไม่ค�านงึถงึความเสยีหาย 
ต่อผู้อ่ืน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
ส�าหรบัการใช้สือ่ทีส่่งผลกระทบต่อสงัคม และสทิธส่ิวน
บุคคล เช่น การแสดงความคิดเห็นที่น�ามาสู่ความ
แตกแยก การล่อลวง หลอกลวง การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบคุคล หรอืการเผยแพร่ข้อมลูอนัเป็นเทจ็ การกระท�า 
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท�าหรือผู้ที่ตกเป็น
เหยือ่เป็นอย่างมาก เพราะเทคโนโลยใีนปัจจบัุนทีเ่ผยแพร่
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึง ท�าให้ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นนั้นแผ่ขยายเป็นวงกว้าง

ส�าหรับประเทศไทยในขณะนี้อยู่ในช่วงการเฝ้าระวัง

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีระบาดใน

หลายประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่คนในสังคมติดตามข้อมูล 

ความเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์จากข่าวหลายแหล่ง 

เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการเผยแพร่ 

“ข่าวปลอม” ในเพจ หรือการใช้งานระดับบุคคล ดังนั้น “ศูนย์ 

ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย” หรอื Anti-Fake News Center 

Thailand ทีก่่อตัง้โดยกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

บทลงโทษการน�าเข้า

ข้อมูลอันเป็นเท็จในโลกสังคม

๑ พันธุ์ทิพา หอมทิพย์. วิทยากรช�านาญการ, กลุ่มงานกฎหมาย ๒, ส�านักกฎหมาย, ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
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จงึมกีารประกาศทีม่าข่าวปลอมและข่าวบดิเบอืนเป็นจ�านวนมาก 

ในโลกสังคมออนไลน์ ซึ่งจะพบข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ได้มีการแชร์โพสต์ทั้งท่ีเป็นคลิป 

วิดีโอ รูปภาพ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับโรคดังกล่าว ซึ่งใน

จ�านวนนี้มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม โดยทางกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการตรวจสอบข่าวดังกล่าวอย่าง

เข้มข้น เพื่อส่ือสารความจริง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ให้แก่ประชาชน๒ 

ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรอืโครงสร้างพ้ืนฐาน

อันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความ 

ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

  ฯลฯ   ฯลฯ

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู ้

อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

ถ้าการกระท�าความผดิตามวรรคหนึง่ (๑) มไิด้กระท�าต่อ

ประชาชน แต่เป็นการกระท�าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระท�า  

ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้”๓ 

อย่างไรก็ตาม การกระท�าท่ีจะเป็นความผิดตามมาตรา 

๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) ดังกล่าวนั้น ผู้เผยแพร่ข่าวปลอมหรือข่าว

บิดเบือนจะต้องกระท�า “โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง” หาก 

มใิช่การกระท�าโดยทจุรติหรอืโดยหลอกลวงกจ็ะไม่เป็นความผิด 

นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวยังมุ ่งก�าหนดเป็นความผิด  

เฉพาะการกระท�า “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ 

ประชาชน” หากเป็นการหลอกเพื่อน แกล้งเพื่อน หรือกระท�า

ต่อบคุคลใดบคุคลหนึง่ แต่อาจจะเกดิความเสยีหายแก่ประชาชน  

ก็เป็นความผิด เพียงแต่จะมีอัตราโทษเบาลง และเป็นความผิด

ที่ยอมความได้ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง

ส�าหรับองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา ๑๔ วรรค

หนึ่ง (๒) ก็เป็นไปในท�านองเดียวกัน กล่าวคือ เป็นบทบัญญัติ

ที่มุ่งบัญญัติเป็นความผิดเฉพาะการกระท�าที่น่าจะเกิดความ 

เสยีหายต่อประเทศ หรอืสาธารณะ หรอืก่อให้เกดิความตืน่ตระหนก 

แก่ประชาชน หากเป็นการกระท�าโดยประการทีน่่าจะก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลที่มีจ�านวน 

ไม่มากพอทีจ่ะถอืว่าเป็นกลุม่ประชาชน กจ็ะยงัไม่เป็นความผดิ

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข่าว

บิดเบือนท่ีเกดิผลกระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรอืกลุ่มบคุคล

ดงักล่าว จะไม่เป็นความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�า 

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ข้างต้น แต่อาจจะเป็นความผิด

ตามกฎหมายอื่นได้ เช่น ความผิดฐาน “หมิ่นประมาท” ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และมีมาตรา ๓๒๘ เป็น

บทเพิ่มโทษ ซึ่งได้บัญญัติไว้ ดังนี้

๒ ข้อมูลออนไลน์, สืบค้นได้จาก https://www.nationweekend.com/content/politics/5969, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓).
๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.

อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือน

ดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คอมพิวเตอร์ และถ้าหากมีลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

อาจเป็นการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ 

ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติว่า 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู ่ระบบ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การ 

กระท�าความผิดฐานหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

(๒) น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษา

มิถุนายน ๒๕๖๓
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“มาตรา ๓๒๖ ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคล

ทีส่าม โดยประการทีน่่าจะท�าให้ผูอ้ืน่นัน้เสยีชือ่เสยีง 

ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้น้ันกระท�าความผิด

ฐานหมิน่ประมาท ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกนิหน่ึงปี  

หรอืปรบัไม่เกนิสองหมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั”

“มาตรา ๓๒๘ ถ้าความผดิฐานหมิน่ประมาท

ได้กระท�าโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด  

ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ท�าให้

ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึก

เสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระท�าโดย 

การกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดย

กระท�าการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระท�าต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน 

สองแสนบาท”๔ 

ส�าหรับการเผยแพร่ข ่าวปลอมหรือข่าว

บดิเบอืนทีจ่ะเป็นความผดิฐานหมิน่ประมาทดังกล่าว

นั้น ต้องมีลักษณะเป็นการ “ใส่ความ” ผู้เสียหายต่อ

บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นบุคคลอื่นนอกจากผู้ใส่ความ 

และผู้เสียหายเอง เช่น นาย ก. โพสต์ข้อความใน 

Facebook ใส่ความนาย ข. ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ และมีพฤติกรรมเผยแพร่เชื้อโรค  

โดยไม่ล้างมือและสัมผัสของใช้ที่เพื่อนร่วมงานต้อง

ใช้ร่วมกัน ท�าให้นาย ข. ถูกเพื่อนร่วมงานเกลียดชัง 

ทัง้ทีไ่ม่เป็นความจรงิ ซึง่จะเหน็ได้ว่าการกระท�าของ 

นาย ก. ยงัไม่ถงึขนาดทีน่่าจะก่อให้เกดิความเสยีหาย

แก่ประชาชน หรอืจะก่อให้เกดิความตืน่ตระหนกแก่

ประชาชน จงึน่าจะยงัไม่เป็นความผดิตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วย

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา ๑๔ วรรค

หนึ่ง (๑) และ (๒) แต่เข้าข่ายเป็นการใส่ความนาย ข. ต่อ

บุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท�าให้นาย ข. เสยีชือ่เสยีง 

ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันเป็นการกระท�าความ

ผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๒๖ และเข้าข่ายเป็นการกระท�าโดยการ

โฆษณาท่ีต้องได้รับโทษเพิ่มข้ึน ตามมาตรา ๓๒๘ 

เพราะเป็นการกระท�าท่ีมีการบันทึกอักษร และ

กระจายภาพ หรือป่าวประกาศใน Facebook ที่มีบุคคลอื่น 

รู้เห็นเป็นจ�านวนมาก

จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ฯ และประมวลกฎหมายอาญา มีผลใช้บังคับโดยตรงในการ

ควบคุมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล

หรือแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลอื่นบนพ้ืนท่ี

สาธารณะ ซ่ึงย่อมเป็นผลโดยตรงท�าให้ผู้ท่ีภาษาในโลกสังคมออนไลน์  

เรียกกันว่า “นักเลงคีย์บอร์ด” หรือผู้ที่น�าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็น

เท็จ ปลอม หรือบิดเบือน ต้องตระหนักถึงเรื่องการโพสต์หรือแสดงความ

คิดเห็นในแง่ต่าง ๆ  ของตนเองว่า ถ้าหากเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ดังกล่าว ย่อมจะเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ดังนั้น การ

เผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงควร

มีสติ และผู้อ่านก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วยเช่นกัน เพ่ือให ้

โลกแห่งข้อมลูข่าวสารเป็นพืน้ท่ีแห่งการสร้างสรรค์ และส่งเสรมิการเรยีนรู้  

หรือเป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองต่อไป 

อนึง่ ประเดน็เรือ่งการบังคบัใช้กฎหมายท้ัง ๒ ฉบับดงักล่าวให้ถกูต้อง 

และเป็นธรรมก็ถือเป็นประเด็นที่ส�าคัญ กล่าวคือ เมื่อประชาชนได้รับ 

ความเสยีหายแล้ว ควรมช่ีองทางในการน�าเรือ่งเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม

ที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยงัสมควรทีจ่ะต้องมกีารประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

กฎหมายดังกล่าวกับประชาชน เพื่อให้เกิดผลในเชิงป้องกันการกระท�า 

ความผิดที่จะเกิดขึ้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย  

และลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสงัคมส่วนรวม และท้ายทีส่ดุ จ�าเป็น

อย่างยิ่งท่ีบุคคลทุกคนในสังคมควรตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ว่า นอกจากตนเองจะมีเสรีภาพในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

ในขณะเดียวกันยังมีหน้าที่ต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมต่อไป 

๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘.
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