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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใช้สอ่ื ออนไลน์อย่างไร ไม่ให้ผดิ
บท

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)

ความตอนนี้ ผ มขอกล่ า วถึ ง กฏหมายด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ
ว่า พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่าน
มา ซึ่งรวมถึงเมื่อเร็วๆ นี้ หลายท่านอาจจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่องคดีความที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์หลาย
กรณีซึ่งสังคมให้ความสนใจ และเป็นประเด็นซักถามกันในวงกว้าง
เพราะภายหลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ.
2550 ก็มกี ารบังคับใช้อย่างเข้มข้น แต่ยงั มีบางมาตราทีไ่ ม่ชดั เจนต้อง
มีการตีความ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วท�ำให้ 10 ปีให้หลังจากการประกาศใช้ เกิด
ประเด็นที่กฏหมายยังไม่ครอบคลุม และสร้างความยุ่งยากซับซ้อน
ในกระบวนการยุติธรรม กระทั่งในช่วงต้นปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 (ฉบับที่ 2) และเริ่มมีผล
บังคับใช้ในเดือน พ.ค. ปีเดียวกัน
จนถึงปัจจุบันมีการบังคับใช้ผ่านมา 1 ปีเศษ เกิดกรณีการ
กระท�ำผิด พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในส่วนของมาตราทีป่ รากฏ
ในฉบับที่ 2 หลากหลายกรณี โดยกรณีที่เป็นข่าว และสังคมให้ความ
สนใจนั้น ส่งผลกระทบในวงกว้าง และส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งาน
Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์

ในส่วนของรัฐบาล ก็ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว
ดังจะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเพื่อสร้าง
ความตระหนัก และความเข้าใจให้กับประชาชนถึง การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ผิดหรือระเมิดกฏหมายโดย
เฉพาะตามที่ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ระบุไว้ ซึ่งบางท่านอาจจะได้
รับทราบข้อความ “โพสต์ไม่คิด… ชีวิตอาจพัง” ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่าน
ทางทวิตเตอร์ของกองทัพบก เมือ่ วันที่ 21 พ.ย. 2560 แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามสร้างความตระหนัก และความรับผิดชอบต่อการแสดง
ความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ของประชาชน เช่นเดียวกับที่ทวิตเตอร์
ของกองทัพบกเคยสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแชร์เนื้อหา
ออนไลน์ไปก่อนหน้านี้
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ปัจจัยหลักทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายความผิด
ทัง้ ทีต่ งั้ ใจ และไม่ได้ตงั้ ใจนัน้ เนือ่ งมาจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ในยุคปัจจุบันท�ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
ท�ำให้เราสามารถส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล ข่าวสาร ได้โดยง่าย และ
เมือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร สามารถด�ำเนินการโดยใช้ระยะ
เพียงสั้นๆ และสะดวกรวดเร็ว ท�ำให้หลายคนที่อาศัยช่องทางนี้
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ ทั้งที่จริง และเท็จ ในเรื่อง
ข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท ไม่เพียงแต่ผู้เสียหายจะแจ้ง
ความร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ด� ำ เนิ น คดี กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ตามประมวล
กฎหมายอาญาเรือ่ งหมิน่ ประมาท แต่ผเู้ สียหายส่วนใหญ่มกั จะ
พ่วงความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะ
มาตรา 14(1) เข้ามาด้วย
แต่เมือ่ ลองพิจารณาจากเหตุผลของการบังคับใช้ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ส�ำหรับมาตรา 14(1) แล้ว การบังคับใช้กฎหมาย
จะมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ป้องกันไม่ให้บคุ คลใด ต้องได้รบั ความเสียหาย
จากการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าที่จะ
ได้รับความเสียหายที่เกิดจากหมิ่นประมาท เพราะความเสียหายนี้
เป็ น เรื่ อ งเฉพาะตั ว ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ข้ อ มู ล เท็ จ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อาทิ การทีม่ ผี สู้ ร้างเว็บไซต์ปลอมทีม่ รี ปู แบบ
เหมือนหรือคล้ายกับเว็บไซต์ของธนาคาร จนท�ำให้ลกู ค้าของธนาคาร
เข้าใจผิดและไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เพื่อลงทะเบียนท�ำ
ธุรกรรมทางการเงิน น�ำไปสู่เปิดเผยข้อมูล และรหัสผ่าน และต่อมา
มีบุคคลอื่นน�ำไปแสวงหาประโยชน์ในทางที่มิชอบ ท�ำให้ลูกค้าของ
ธนาคารได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
สถาบันการเงิน รวมไปถึงกรณีของการท�ำเว็บไซต์โฆษณาชวนเชื่อ
หลอกว่าจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ แต่เมื่อลงทะเบียน สมัครเป็น
สมาชิก เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารกลับถูกโจมตีด้วย
มัลแวร์ (Malware) และถูกน�ำข้อมูลต่างๆ ไปแสวงหาประโยชน์
ในทางทีไ่ ม่ชอบ ทัง้ ยังโจมตีทำ� ให้ระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ วข้องได้รบั
ความเสียหาย
การที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
มาตรา 14(1) ต้องเป็นข้อมูลเท็จ “น�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ป ลอมไม่ ว ่ า ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นหรื อ ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ” ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงก็ไม่ผิด
ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ แต่สำ� หรับความผิดฐานหมิน่ ประมาท แม้
จะเป็นความจริง แต่หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็ผิดได้
นอกจากนี้ ความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดอันยอม
ความได้ แต่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(1) ถือว่าเป็น
ความผิดอันยอมความไม่ได้ หรือเป็นความผิดต่อแผ่นดิน หากการ
หมิน่ ประมาทผิดทัง้ กฎหมายอาญา และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ความ
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ผิดกรรมเดียวกันกฎหมายฉบับหนึ่งยอมความได้ แต่อีกฉบับกลับ
ยอมความไม่ได้ย่อมท�ำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้น
คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งมั ก จะใช้ ก ฎหมายคอมพิ ว เตอร์ ผิ ด
วัตถุประสงค์ โดยน�ำไปใช้ควบคูก่ บั กฎหมายอาญาเรือ่ งหมิน่ ประมาท
ทัง้ ทีเ่ จตนารมณ์ของกฎหมายทัง้ สองนีแ้ ตกต่างกัน จึงท�ำให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรม
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมจึงได้ระบุเจตนารมณ์
ของการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ว่า เดิม พ.ร.บ.
คอมพิ ว เตอร์ โดยเฉพาะในมาตรา 14(1) มั ก จะถู ก น� ำ ไปใช้
ฟ้องร้องเกี่ยวกับการกระท�ำผิดใดๆ ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งที่มาตรานี้
ก�ำหนดให้ใช้กับการกระท�ำผิดเฉพาะในเรื่องฉ้อโกง หรือหลอกลวง
ทางออนไลน์เท่านั้น แต่เดิมกฎหมายฉบับนี้ถูกน�ำมาใช้ตั้งข้อหากับ
คนทีโ่ พสต์ขอ้ ความกล่าวหาให้รา้ ยกันทางออนไลน์ รวมถึงด�ำเนินคดี
ต่อผูน้ ำ� เข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จ โดย
ประการทีน่ า่ จะเกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศหรือก่อ
ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อการ
ร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาโดยมาตรา และข้อมูลคอมพิวเตอร์
ใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นนั้ ประชาชนทัว่ ไป
อาจเข้าถึงได้ ซึ่ง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเดิม ระบุว่า ผู้ใดกระท�ำ
ความผิดที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
อ่าน ต่อฉบับหน้า

