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การ แก้ไขปรับปรุงในฉบับที่ 2 จึงด�าเนินการเพื่อก�าหนด

ให้ชัดเจนว่า มาตรานี้ใช้กับการฉ้อโกง ปลอมแปลง 

หรือหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์เท่านั้น และระบุ

ชัดเจนว่า ไม่ให้น�าไปใช้กับเรื่องหมิ่นประมาทที่มีระบุไว้อยู่แล้วใน

ประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากข้อหาหมิ่นประมาทตามประมวล

กฎหมายอาญาเป็นความผดิทีย่อมความกนัได้ แต่หากก�าหนดไว้ใน 

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ จะยอมความไม่ได้ ซึ่งจะท�าให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบจากการถกูด�าเนินคด ีโดยส�าหรบัการแก้ไขปรบัปรงุในฉบบั

ที่ 2 นั้น ได้ระบุโทษส�าหรับการกระท�าผิดท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในวงกว้างแต่เจาะจงไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่า ต้อง 

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ท�าให้มีหลายคดีที่ถูก

วินิจฉัยว่าไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ลดผลกระทบที่เกิด

ขึ้นจากการพิพากษาความผิดอันเกิดจากการโพสต์ หรือแสดงความ

คดิเหน็หรอืแชร์เนือ้หาข้อความบนส่ือออนไลน์ของประชาชน เพือ่ให้

ได้รับความเป็นธรรม ตามความเหมาะสมต่อพฤติการณ์ของ 

ผู้ถูกกล่าวหา

อย่างไรกต็ามในกรณทีีพ่บว่าการกระท�าดงักล่าวเข้าข่ายการ

หมิน่ประมาท จะมคีวามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 

ซึ่งระบุว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลท่ีสาม โดยประการที่น่าจะ

ท�าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชัง ผู้น้ันกระท�า

ความผิดฐานหม่ินประมาท ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือ

ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ” รวมถึงในมาตรา 328 

ระบวุ่า “ถ้าความผดิฐานหมิน่ประมาทได้กระท�าโดยการโฆษณาด้วย

เอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรอืตวัอักษรทีท่�าให้

ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ 

หรือบันทึกอักษรกระท�าโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ 

หรือโดยกระท�าการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระท�าต้องระวางโทษ 

จ�าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท” ก็จะถูกด�าเนินคดี

ตามที่ก�าหนดไว้ 

พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ ในฉบบัที ่2 ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุใหม่ ยงัมี

สาระส�าคัญทีท่นัต่อสถานการณ์ การใช้งานทีเ่ข้าข่ายการละเมดิสทิธิ์

ในลักษณะของการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โฆษณาทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ ที่มีลักษณะก่อความร�าคาญเดือดร้อนแก่

ผู ้รับ และไม่เปิดโอกาสให้ผู ้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความ

ประสงค์ได้ ถือว่าเข้าข่ายเป็น สแปม (Spam) และมีโทษปรับสูงสุด

ไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 11) โดยการฝากร้านบน Facebook 

หรือ Instagram ก็เข้าข่ายมีความผิด

จากการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะข้างต้นด้วยเช่น

กนั ซึง่ปัจจบุนัมผีูท้ีเ่ข้าข่ายกระท�าผดิในลกัษณะดงักล่าวเป็นจ�านวน

มาก จากการวิเคราะห์ และส�ารวจมลูค่าทางการตลาด E-Commerce 

จ�าแนกตามช่องทางการจ�าหน่าย และอุตสาหกรรม (ข้อมูลอ้างอิง

จาก Thailand Zocial Awards 2017) พบว่า ในธุรกิจค้าปลีก และ

ค้าส่ง มูลค่าการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Social Media นั้น มีมูลค่า

สูงเกือบ 270,000 ล้านบาท โดยสินค้าที่มักมีการฝากร้านตาม  

Instagram ของดารา หรือผู้มีมีชื่อเสียงในสังคมมีคนติดตามจ�านวน

มาก จะเป็นสินค้าในหมวดแฟชัน่ 71% หมวดสุขภาพ และความงาม 

22% หมวดสินค้าแม่ และเด็ก 4% และหมวดอุปกรณ์ไอที 3% นั่น

จึงเป็นที่มาของการกระท�าที่เข้าข่ายความผิดข้างต้น ซึ่งผู้ขาย และ 

ผู้ที่เก่ียวข้องอาจจะต้องปรับวิธีการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ
ใช้ส่ือออนไลน์อย่างไร ไม่ให้ผิด

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2)
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กฎหมาย รวมถึงติดตามการออกประกาศก�าหนดลักษณะ และวิธี

การส่ง รวมทั้งลักษณะ และปริมาณของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ร�าคาญแก่ผู ้รับ และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความ

ประสงค์เพือ่ปฏเิสธการตอบรบัได้โดยง่าย ภายใต้ พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ 

ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย เพื่อให้สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามที่

กฏหมายก�าหนด

นอกเหนือจากเรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอีกหลายประเด็น

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมใช้งาน การท�าธุรกรรมบนเครือข่าย

ออนไลน์ภายใต้ข้อก�าหนดของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ดังนี้

● การท�าลาย แก้ไข ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนของข้อมูล

คอมพิวเตอร์ผู้อื่น มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

(มาตรา 9)

● การระงับ ชะลอ ขัดขวาง รบกวนระบบของผู้อื่นจน 

ไม่สามารถท�างานตามปกติได้ โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

(มาตรา 10)

● การโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอม จ�าคุกไม่เกิน 5 

ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

● การโพสต์ข้อมูลเทจ็ทีน่่าจะเกิดความเสียหายต่อความ

มั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐาน

อันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือท�าให้เกิดความตื่นตระหนกแก่

ประชาชน จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

● การโพสต์ข้อมลูเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร – 

การก่อการร้าย จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

● การกด Like ท�าได้ไม่ผิด พ.ร.บ. คอมพ์ยกเว้นการกด 

Like ข้อมูลที่มีฐานความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้น

● การกด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มี

ผลกระทบต่อผูอ่ื้น อาจเข้าข่ายความผดิตาม พ.ร.บ. คอมพ์ โดยเฉพาะ

ที่กระทบต่อบุคคลที่ 3

● ผูด้แูลระบบ หรอืแอดมนิเพจทีเ่ปิดให้มกีารแสดงความ

คิดเห็น เมื่อพบเนื้อหาท่ีผิดกฎหมาย ถ้าได้รับการแจ้งเตือนแล้ว 

ลบออกไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าไม่ยอมลบออก โทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี 

ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

● ผูใ้ห้บรกิารเวบ็ไซต์ต้องขยายเวลาการเก็บข้อมลูจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ (Log) เอาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน และกรณทีีจ่�าเป็น 

อาจสัง่ให้ขยายเป็น 2 ปี สาเหตทุีข่ยายเวลาเนือ่งจากเทคโนโลยมีคีวาม

เปลีย่นแปลง รปูแบบการกระท�าความผิดจงึอาจซบัซ้อนมากขึน้

● การแก้ไขเปลีย่นแปลงท�าให้ระบบท�างานไม่ปกติ ท�าให้

บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย โทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 

200,000 บาท

● การโพสต์ภาพลามกและสามารถแชร์สู่ประชาชนคน

อื่นได้ จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

● การโพสต์ภาพของผูอ้ืน่ทีเ่กดิจากการสร้าง ตดัต่อ หรอื

ดัดแปลง ที่น่าจะท�าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง มี

โทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

● การโพสต์ภาพผูเ้สยีชวีติ หากเป็นการโพสต์ทีท่�าให้บดิา

มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 

หรือได้รับความอับอาย มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 

บาท

โดยนอกเหนอืจากข้อก�าหนดพฤตกิรรมการใช้งานทีเ่กีย่วข้อง

กับเครือข่ายออนไลน์ใน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ยังกล่าวถึงมี

โทษเกี่ยวกับการโจมตีระบบโดยใช้มัลแวร์ หรือการเจาะระบบผู้อื่น

โดยมชิอบอยูด้่วย ซึง่สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่https://

ictlawcenter.etda.or.th/laws

จากเนื้อหาข้างต้นจะเห็นได้ว ่าเราควรต้องระมัดระวัง

พฤติกรรมในการใช้งานเครือข่ายออนไลน์มากยิ่งขึ้น และตระหนัก

อยู่เสมอว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเพียงเครื่องมือ

ทีช่่วยสนบัสนนุการด�าเนนิชวิีตให้เกิดความสะดวกสบาย ให้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงการสร้าง การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปสู่

ระบบออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก แต่คนที่ควบคุมผลลัพธ์

จากการใช้งานไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายกับผู้อื่น 

กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ผลกระทบที่เกิดต่อสังคมใน 

ภาพรวม ก็คือผู้ใช้งานที่จะต้องค�านึงถึงสิทธิ์ที่พึงมีของตนเอง และ

บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�านั้นๆ เป็นส�าคัญ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้

เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม เพราะกฎหมายถูกก�าหนดไว้เป็นเพียง

แค่กรอบทีค่วบคมุพฤตกิรรม และบงัคบัใช้ในกรณทีีเ่กดิข้อพิพาท แต่

เชือ่ว่าคงไม่มใีครทีต้่องการให้มกีารบงัคับใช้กฎหมายเป็นแน่  TPA
news

ข้อมูลอ้างอิง :

• ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

• www.thumbsup.in.th

• www.prachatai.com

• www.thairath.co.th


